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PRESIDENTES DA CXMARA DOS DEPUTADOS 
(Fase Imperial) 

69 
JOÃO SEVERIANO MACIEL DA COSTA 

(Marqµês de Queluz) 

A Assemblêia Constituinte do Império do Brasil es 
tava reunida. Seriam umas 10 horas do dia 31 de ou-
tubro de 1823. Sob a presidência do deputado Ribei-
ro de Andrada (Martim Francisco, um dos innãos Andra 
da), achavam-se presentes 72 deputados. Lida e apro-
vada a ata da sessão anterior, passou-se ã ordem do ,. 
dia, que inclura a eleição da Mesa para o mês de no-
vembro. Pelo que se depreende da leitura dos Anais 
da Assembléia, dois candidatos disputavam o cargo: 
o próprio Ribeiro de Andrada, por reeleição; e o re-
presentante de Minas Gerais, João Severiano Maciel 

( 

da Costa, parlamentarmente Maciel da Costa, o futuro 
Marquês de Queluz. Os Anais registraram para a his-
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tõria: 

PJt.oc.edeu-.6e à ei.úc;ão, e obtiveJt.am mcúoJr. míme-
Jt.o de. voto.ó paJta. pJt.e.6.ide.nte. 0.6 SM • "Ma.dei da Co-0 
ta, e. TUbe..Llr..o de. And.Jt.a.da., e. e.ntlta.ndo po1r.. .l-61.>o em 
.6 egundo e6 c.JrJ.Lt1.n.i..o, .f>cúu elwo o S1r... Ma.dei da 
Co.6ta. c.om 50 voto.6. 

Essa presidência, aliás a Última da primeira As-
sembléia Constituinte brasileira, teria curta dura-
ção: estava fadada a não ir alem das 13 h do dia 12 
de novembro de 1823, em conseq~ência da dissolução 

1 

da Assembléia por decreto do Imperador D. Pedro I, 
que entendeu 11haver [a Assembléia] perjurado ao tao 
solene juramento que prestara ã nação de defender a 
integridade do Império". 

Filho de pais incógnitos (e~bora o Arquivo Nobi-
liárquico Brasileiro, de Vasconcelos, o dê como fi-
lho do coronel Domingo Alves de Oliveira Maciel, sem 
fazer referência a quem fÔra .sua mãe), João Severia-
no Maciel nasceu em Ma,riana em 1769, irmão materno 
de José Joaquim da Rocha, que tanto relêvo teve nos 
acontecimentos relaciqnados can a Independência. Se 
gundo Varnhagen, acrescentou da Costa ao seu nome de 
matrícula na Universidade de Coimbra, onde se matri-
culou em Direito a 12 de outubro de 1787; em Matemá 
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tica (obrigado) em 8 de outubro de 1788. Ali mesmo 
diplomou-se em Leis em 1792, e em Cânones em 23 de 
julho de-1793. 

Voltando ao Brasil, ingressa 
era desembargador agravista da 

na magistratura e 
Casa de Suplicação, 

quando em 1808 chegou ao Brasil a Família Real por-
tuguêsa. 

A primeira missão de confiança que lhe deu o Prín 
cipe Regente foi a de Intendente-Geral de Caiena e 
Guiana Francesa, logo apôs sua ocupação por tnna fôr-
ça de 470 soldados sob o comando do Tenente-Coronel 
Manuel Marques d'Elvas Portugal, em represália pela 
invasão do território lusitano pelas tropas de Napo-
leão Bonaparte. Maciel da Costa governou com justi-
ça e probidade a nova possessão portuguêsa de 1810 a 
1817, quando a Guiana foi restituída ã França. 

De regresso ao Brasil, transplantou para aqui inú 
meros vegetais Úteis que encontrara aclimatados na 
Caiena: entre outros o cravo, a noz-moscada, a fru-
ta-pao e a variedade de cana mais tarde conhecida po1 
caiana (de Caiena). 

SÔbre a sua administração como governador da Gui-

ana Francesa, êle mesmo escreveu numa de suas Memó-
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rias: 

Cresceu a estima del-Rei vendo o modo com que 
organizei na Guiana francesa uma administração 
completa em todos os seqs ramos de justi~a, polí-
cia e fazenda, preparando os planos organicos e 
dando regimento ãs diferentes repartições; e co-
mo dirigi esta mesma administração oito anos com 
plena satisfação sua e de seus ministros, e geral 
contentamento dos habitantes daquela conquista, 
que inda hoje choram por um govêrno tão paternal; 
como submeti, contentei e conservei em tranqÜili-
dade uma guarnição de 1 300 homens, que por duas 
vêzes se sublevara contra seus superiores, chegan 
do a ponto de irem, ãs mãos os dois partidos den= 
tro mesmo da vila, com artilharia e arma branca, 
ficando alguns mortos e feridos; [ •••••• ] como ti 
rei o partido poss{vel daquela conquista, quandÕ 
previ que poderia vir a ser restituída aos france 
ses, fazendo transrlantar para o Brasil o que ha= 
via nela de gênero~ preciosos, tanto indígenas co 
mo estrangeiros, e fundando, como fundei, por mi= 
nha só diligência, três jardins de especiarias: 
um no Parã, outro ~m Pernambuco e outro no Rio de 
Janeiro, que flore~cem; onde entre outras coisas 
temos o giroflê e ~ moscada; e enfim vulgarizan-
do a cana-de-açúca~ de Caiena, que é tão superior 
ã crioula do Brasil que tem feito triplicar os 
rendimentos dos en~enhos. 

Em 1821 Maciel da Çosta era pessoa de confiança de 
Rei, apologista da abplição da escravatura e \.Ull dos 

brasileiros mais inflµentes. 
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A 3 de março dêsse mesmo ano de 1821 é recolhido 
prêso ã Ilha das Cobras, juntamente com o Almirante 
Rodrig~ Pinto Guedes e o Dr. Luís José de Carvalho e 
Melo, acusados de conspirar para que o Príncipe Re-
gente não voltasse a Portugal. Decidido p embarque 
de D. João VI, seguiu a 25 de abril com a Família Re 
al para Lisboa. Ali as CÔrtes Constituintes proibi-
ram sua permanência na Capital e o fizeram voltar ao 
Brasil. 

A princtpio manifestou-se contra_ a Independência, 
mas a ela depois aderiu, jurando lealdade ao Regente 
D. Pedro. 

Segue-se a sua eleição como representante de Mi-
nas Gerais na Assembléia Constituinte de 1823, da 
qual, como jã sabemos, será o seu Último presidente. 

O período que ·abrange os doze dias de sua presi-
dência é dos mais movimentados. Todo o complexo de 
motivos, reais ou fictícios, que levaram o Imperador 
D. Pedro I a dissolver a Assembleia Constituinte jã 
atuava nesse sentido. Contemporâneos de Maciel da 
Costa afirmam que êle presidia a Câmara com "ar su-
premo e quase jubiloso", bem de acôrdo com o seu tem 
peramento autoritário, que não se recolhia nem se-
quer diante do próprio Imperador, como se verá adi-
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ante. Mas os Anais dessa fase da câmara dos Depu-
tados também registram, por exemplo na agitada ses-
são de 10 de novembro de 1823, portanto ãs vésperas 
da dissolução da Primeira Constituinte, que o futuro 
Marquês de Queluz sabia ser isento e equilibrado na 
presidência dos trabalhos. Nesse dia, consultada a 
presidência, por jã se acharem repletas as galerias, 
se o povo poderia ter acesso ao recinto da Assem-
bléia destinado aos parlamentares, Maciel da Costa, 
depois de autorizar a entrada de populares no plen! 
rio, adverte-os energicámente, e aos que se achavam 
nas galerias, que suspenderá a sessao (como de fato 
fêz) se interferissem de algum modo no andamento dos 
trabalhos. 

E na sessão do dia seguinte, 11 de novembro, a 
apenas 24 horas da di~isolução, seu comportamento em 
relação ao Ministro de> Império convocado pela Assem-
bléia para esclarecer fatos prenunciadores do fecha-

Dlento da câmara, long~~ de poder ser qualificado de 

dÕcil ao Imperador, h~ de ser entendido como indepe! 

dente e até temerário~, consideradas as ... ci rcuns tan-

cias. Começa por lem~1rar ao ministro que, diante da 
Assembléia, e em obed~.ência ao Regimento, terá de fa 
lar em pé, e não sent~do; e continua por dirigir ao 
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ministro as interpelações tais quais desejava lhe 
fÔssem feitas a maioria da Assembléia: de forma enér 
gica e objetiva, mas com todo o respeito 
ã autoridade do ministro. 

... a pessoa e 

No dia seguinte ao da dissolução da Assembléia, 
13 de novembro de 1823, era escolhido pelo Imperador 
para integrar a Comissão Especial incumbida da reda-
ção da nova Carta. Como membro dessa Comissão, foi 
o primeiro dos signatários da Carta outorgada de 25 
de março de 1824. Tal como os demais conselheiros 
redatores da Constituição, recebeu a dignitaria da 
Ordem Imperial do Cruzeiro, por decreto de 4 de 
abril de 1824. A 11 de março de 1824, na qualidade 
de ministro do Império ~ cargo que exerceu de 17 de 
novembro de 1823 a 14 de outubro de 1824 ~ assina 
decreto estabelecendo que, em conformidade com o vo-
to geral dos brasileiros, expressado pelas diferen-
tes Câmaras em sessões públicas, se jurasse no dia . 
25 dêsse mês e ano o projeto de Constituição como 
lei do Império, seguido de juramento do Imperador, o 
que foi feito na Capela Imperial. 

·Dos Conselheiros de Estado do 19 Império, João Se . 
veriano Maciel da Costa era considerado, pelo.seu sa 
ber e experiência, o de maior capacidade entre os co 
legas e apto para dirigi-los. Mareschall, o ministro 
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da Áustria, julgava-o o mais hábil e respeitável, 
quer como ministro, quer como Conselheiro, Único ca-
paz de falar com franqueza com Q Imperador. Quatro 
anos antes de José Bonifácio publicar· a sua "Repre-
sentação sÔbre a escravatura" êle publicara em Coim-
bra uma Memória acêrca da abolição do tráfico. 

Agraciado pelo Imperador, a 12 de outubro de 1824, 
com o tftulo de Visconde, com grandeza, dois dias de 
pois seu colega da Justiça recebe de D. Pedro I uma 
carta na qual ordenava "que passasse imediatamente o 
decreto de demissão, ·louvando-lhe o bem que desem-
penhou". Embora sentiq,do mais que ninguém te:ç- de as-
sim proceder em relaç~o a Maciel da Costa, o Impera-
dor justificava seu ato porque o Visconde de Queluz 
tinha "invadido a minha imperial autoridade, pondo 
na lista dois homens ~:om hábito de Cristo, que eu 
não havia despachado ~~ sendo os despachos de graças 
unicamente meus, pois a lei é do meu entender". Abai 
xo de tais linhas havia estas palavras: "Assim é que 
se ensinam a serem mi1ttistros". 

Embora o próprio Maciel da Costa atribuísse o seu 

afastamento do Ministério ã influência de Paranaguâ, 
chefe dos contrários aos magistrados no Govêrno, e a 
intrigas do Palácio, manejadas pelo tesoureiro Plâ-
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cido de Abreu, jâ então muito influente, os historia 
dores são de opinião que a origem do ato de demissão 
estava no próprio D. Pedro 1, por ser João Severia-
no, como já vimos na opinião do ministro austríaco 
Mareschall, o Único capaz de falar-lhe com franqu.!:. 
za. Por isso mesmo convinha afastá-lo da CÔrte, o 
que foi feito com a sua nomeação para presidente da 
Bahia, a 4 de julho de 1825, cargo q~e exerceu até o 
ano seguinte. 

O motivo do afastamento era procurado, não só por 
diplomatas, como sobretudo pelos brasileiros. f ain 
da de Mareschall que se recolhe a informação de que 
o público lamentava a demissão e estranhava a nomea-
ção, em benefício de Estêvão de Resende, então Inten 
dente de Polícia. Transmitindo essa impressão ao Im 
perador, êste respondeu ao austríaco reconhecer "ser 
o sucessor muito medíocre e estar longe de ter os ta 
lentos e a habilidade do antecessor; mas nao era ne 
cessârio ter muitas qualidades para o cargo". 

D. Pedro I privava-se assim da colaboração de um 

Conselheiro de alto mérito, tanto mais de admirar -quanto êste era de pendor autoritário, revelado pelo 
jâ mencionado "ar supremo e quase jubiloso" com que 
presidia as sessões da Constituinte, nos dias deci-
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sivos da dissolução, em seguida aos quais entrara P! 
ra o ministério. Dois meses antes de ser demitido, 
em conversa com Mareschall acêrca da situação inter-
na, dizia êle considerar perigosa a reunião da Asse~ 
blêia Geral antes do reconhecimento da Independência, 
aliãs só efetuada em agôsto de 1825. Julgava indis-
pensável retardá-la. Incumbido de obter e preparar 
instalações para o Senado, ainda não o fizera. Na 
verdade, pensava que a Constituição, por ser muito 
liberal, não se manteria. O estado do Brasil e de 
sua população, naquel~s dias do século dezenove, não 
comportava ainda govê·rno representativo, de que nin-
guém entendia. A naçio só poderia gozar a liberdade 
que lhe desse o soberano; conviria voltar-se ao Con 
selho de Procuradores. 

Essas idéias de Maciel da Costa, com raras exce-
ções, predominavam naquela época em quase tôda a Eu-
ropa; o meio coimbrã.o, onde se formara o seu espír!_ 
to e em boa parte a realidade de seus conceitos, re-
lativos ã incipiente cultura política do Brasil, ex-
plicam os seus temores, ou, se quisermos, o seu pes-
simismo. Isso, porém, não obstou a eficácia do seu 

concurso ao elaborar-se a Constituição do Império, 
cuja parte relativa a.os direi tos individuais, a da 
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República, de 24 de fevereiro de 1891, não excedeu e 
em grande parte reproduziu, tão liberal era ela. 

Um ano depois de ter sido agraciado com o título 
de Visconde de Queluz, com grandeza, Maciel da Costa 
é elevado a Marquês da mesma legenda. 

Ainda em 1826, exatamente a 22 de janeiro, na es-
colha dos primeiros Senadores do Império, figura en-
tre os nomes constantes das listas apresentadas pelo 
corpo eleitoral, como representante da Paraíba do 
Norte. Presta juramento a 4 de maio de 1826. Nesse 
ano organizou-se a nova Assembléia Geral, composta 
da Câmara Temporária e do Senado Vitalício. 

A 15 de janeiro de 1827 volta aos Conselhos da Co 
roa, nomeado que foi Ministro dos Estrangeiros, cum~ 
lativamente com a Pasta da Fazenda. Exerce êsses car 
gos até 20 de novembro. No setor fazendário prestou 
relevantes serviços ã nação, entre os quais a redu-
ção do quinto do ouro de 5%, a criação da Caixa· de 
Amortização e o estabelecimento das bases de elabora 
ção do orçamento. 

Maciel da Costa contribuiu também para as letras 
pátrias, escrevendo diversas Memórias: a primeira, in 
titulada Apologia que dirige ,! nação portuguêza a 
fim de ~ justificar das imputações que lhe fazem 
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homens obscuros, foi impressa em Coimbra em 1821. ~u 

blicara esta exposição para obter a revogacão do de-
creto das CÔrtes, pelo qual proibiu-se a permanência 
em Lisboa a êle e a outros que acompanharam D. João 
VI no seu regresso para Portugal, obrigando-os a es-
colher. para residir lugares afastados da capital na 
distância de dez a mais léguas. 

A segunda memôria trata da abolição da escravatu-
ra no Brasil, e do modo e condições em que essa abo-
lição se devia fazer, assim como dos meios de reme-
diar a falta de braços que dela proviria. 

A terceira e quarta memórias tratam do mesmo as-
sunto, ou seja, analisam e refutam o libelo acusató-
rio do Barão do Rio da Prata contra alguns ministros 
do Império. 

Maciel da Costa, que mereceu a estima e.a confi~ 
ça de dois soberanos. - D. João VI e D. Pedro I 

foi, pelo seu talento, patriotismo e saber, um dos 
mais destacados est~distas do Primeiro Reinado. As-
sim o considerou outro grande estadista patrício, o 
Barão do Rio-Branco, 

Ao recordar-se d~ afeição que D. João VI lhe con-

sagrava diz êle num~ de suas memórias: 
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A e.ótima com qu.e Sua Maju.tade me hoMa ê uma 
d1.vi.da; 0-6 elogi.'!._4 e ~on/UVÚ.a.6 que pÜbUcamente 
me. 6au'..a eJLam aquele geneJLo de 1t.ecompen6a com que 
o.6 Jt.W .6abem a6agaJL o-6 bon6 .6eJLvi.do1t.u .. 

João Severiano Maciel da Costa, Marquês de Qu!_ 
luz, faleceu no Rio de Janeiro a 19 de novembro de 
1833. 
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