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PRESIDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
(Fase Imperial) 

19 
DOM JOSÉ CAETANO DA SILVA COUTINHO 

No comêço do século 19 Napoleão decreta o blo-
queio continental contra a Inglaterra. A posição 
adotada por Dom João VI, colocando Portugal ao lado 

da ameaçada Albion, provocou da parte do Imperador 
<los franceses a reação mais violenta. A consequên-
cia imediata disso foi a deposição da Casa de Ilraga!!_ 
ça, decretada através do jornal Moniteur, Órgão ofi-
cial de Bonaparte. 

Dom João VI mal teve tempo de abandonar Lisboa, 
tendo aportado ao Brasil, na Bahia, a 24 de janeiro 
de 1808. Do historiador João Ribeiro transcrevemos 
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êste trecho rel~tivo ao acontecimento: 

. A {i1tota. !te.ai., de.0e.ncü.d.a polt ai.gu.n6 vMo.6 de. gu.e1t-
M. ,i.ngluu e. compo.&ta. de. umM v,i.rtte. rta.M e mu.itM 
ou.tltM meJLc.antu, veie.jou. do· Te.jo a. 29 de. novembltD 
de. 180 7. Neta. ,i.am qu.,i.nze. mil pu.&oM, gM.rtde. núme1to 
de. 6,ldal.go.6 {iu.núonâM.0.6 e. nam.Z..e.l.M qu.e emlgM.vam, 
e também M IÚqu.e.zM do.6 pai.a.do.ó 1te.w, qu.e. 0o,i. po.6 
.61.vei _tM.rt.6polt:t.aJL; e. a.-lnd.a n.ã.o Unha. peJtcUdo de. vi:i 
ta. a. te.ILM., quando Ju.not pene.tM.va. em LMboa., e. to:: 
mando Jtà.p,[dame.rtte. conta. d.a úda.de. e dM 0olttai.ezM, 
a.pw,i.ana.va. à. bai.a. a..lgu.n.6 na.v,i.o.6 me1tcantu qu.e. ..i.an1 
at!W..6a.do.6, nM águ.M da. uqu.a.dlta. ( HMtów do BltMil, 
16~ e.d. (1te.v. e c.ompl. polt Joaqu..im 1U.be..br.o)~1U.o de 
Ja.nebto, L,i.vJt. Sã.o Jo.&ê., 7957, p. 320). 

Entre as pessoas que acompanharam a Familia Real 
em sUa dramática transfe'rência para as terras da Amé 

rica achava-se um padre português de 40 anos de ida-
de, fonnado em cânones pela Universidade de Coimbra. 
Tratava-se de Dom José Caetano da Silva Coutinho 
que em alguns historiadores, como Oliveira Lima, apa 
rece como Souza Coutinho ~, nascido nas C~ldas da 
Rainha aos 13 de feverei.ro de 1767, e que viria a 
ser o primeiro presidente da Câmara dos Deputados do 
Brasil. 

Com efeito, inauguraqa pelo Imperador Pedro I a 

Assembléia Constituinte, no dia 3 de maio de 1823, 
entre os seus membros mais destacados estava Dom Jo-
sé Caetano, que ainda naquele mesmo mês iria presi-
di-la por dois períodos, 
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- "" Pode-se dizer que, nao so a presença do alto dig-

nitário da Igreja entre os cem deputados da primeira 
Constituinte brasileira, como especialmente o fato 
de ter sido êle elevado à posição de Presidente da 

augusta Assembléia, explicam-!::e pela absoluta con-
fiança de que gozava junto ao Imperador. Êste, em 

sua Fala do Trono, já advertira: queria Constituição 
que "merecesse a sua imperial aceitação ••• se fÔsse 

digna do Brasil e dêle". 

Em 1804 era o Padre José Caetano nomeado Arcebis-

po de Crangonor, na Índia. Já no ano seguinte, em 4 
de novembro, obtinha a mitra fluminense, tornando 

Bispo do Rio de Janeiro. Confirmada a eleição pelo 

Papa Pio VII, em 1806, foi sagrado Bispo do Rio de 
Janeiro em 15 de março de 1807, na Igreja de s. Do-

raingos, em Lisboa. 

Devido às dificuldades criadas pela - de ocupaçao 
Lisboa pelas tropas de Napoleão, Dom José Caetano sÕ 

mente pÔde chegar ao Rio de Janeiro no <lia 25 de a-
bril de 1808. Embarcara num navio despachado para 

um outro porto suposto que não o de seu real destino. 

são de Moreira de Azevedo as seguintes 

alusivas à chegada do Bispo ao Brasil: 

palavras 

E11..a já noUe. quando o Bl6po duemba11..c.ou.~ mM cLiJLl 
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g.lu.-he logo a.o Pa.ç.o palta. bújo.Jt a. mão do PJrlnclpe Re 
gen-te; JteÜJUJYtdo-.6e depo.l.6 a.o 1.>eu palá.clo epl6c.opal, 
onde 60.l c.umpltÚl'leúa.do pela. Côltte, Ca.b.ldo e ClelLO. 

Tomou posse do bispado a 28 de abril daquele mes-
mo ano. Fê-lo por seu procurador, o cônego cura na-
to da Sé, Antônio Rodrigues de Miranda. No dia 13 
de maio -- data natalícia do Príncipe Regente Dom 
João ~ fêz sua primeira aparição pública e solene. 

Por carta regia de 3 de junho de 1808 foi D. Jose 
Caetano nomeado capelão-mor da Casa Real. Como jâ 

fizera em relação ao cabido e aos estudos no Seminá-
rio de S. José, reformou o prelado a casa de sua re~ 
sidência e a capela anex~. Visitou todo o seu bispa-
do, criando diversas fre~~uesias e comarcas eclesiãs-
ticas. 

Homem de brilhante in~eligência e vasta cultura, 
D. José Caetano era, alem de prelado estud~.os~, pro-
fundo matemático, conforme atesta a seguinte ~firma
ção do general Stockler (apud Moreira de Azevedo): 
"Perdendo-se as matemáticas vao ter com o Bispo D. 
J osê Caetano, que as torinarâ a compor". 

O 19 Presidente da C~ara dos Deputados foi um ho 
mem sisudo; de carâter enérgico. Certo dia, num cor-
tejo, percebeu por um espelho certos acenos rid{cu-
los que lhe fazia um fidalgo da côrte. A partir dês-
se di~ não mais desejou voltar ao Paço. 
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Segundo relata Oliveira Lima, em sua obra Dom 
João VI no Brasil (p. 1044), pelas suas reações tena 

zes contra o desregramento do clero da época, o Ris-
po do Rio de Janeiro foi um "prelado de mérito pela 
conduta exe111plar e pelo zêlo apostólico, e homrem de 
boas letras, familiar com os clissicos latinos e os 
bons autores franceses". 

Que era homem de raras virtudes, confirmam-no tam 
bém estas palavras do mesmo Oliveira Lima: 

A.6 c.oU6 M e..c.1.uiá.J.,:Uc.a.6, a q u.e. .tão .-impoJt.tan.te.. pa-
pel c.01npe.:Ua. então, :Unham me.tholl..a.do, pa!Ut .ló.to c.an-
.tlúbu,.lnda .6 em dúvida M vbr..tu.du do nô vo 13.ló po, V. 
Jo.6é Ca.e;tano de Souza (-0.ie) Couti..nho, ma.ló do que M 
.6UM be.1.M pa..6.toJto...i,6 ••• (op. e.d., P· 220). 

Em sua qualidade de capelão-mor da Casa Real, D. 
José Caetano abençoou as n~pcias de D. Pedro e o sa-
grou I Imperador do Brasil; batizou-lhe ainda os fi-
lhos e assistiu aos ~ltimos momentos de D. Maria I e 
a da Imperatriz D. Leopoldina, fazendo-lhes as 

quias. 

-exe-

Foi Presidente do Régio Tribinal da Mesa de Cons-
ciência e Ordens. 

Foi êsse homem que, proclamada a Independência, D. 
Pedro I foi chamar, juntamente com outros noventa e 

nove ilustres varões, para compor a nossa la. Assem-
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bléia Constituinte, a histórica Constituinte Impe-
rial. A êle foi confiado o alto cargo de Presidente 
da Assembléia. Representava ali a entao ProvÍncia 
do Rio de Janeiro. Sem ser político ~ o que fica-
ria logo evidenciado pelo confronto de sua personali 
dade com as dos dois Andradas (José Bonifácio, o Pa-
triarca, e Martim Francisco), também membros da Conl?_ 
tituinte do Império -- sua presença na Casa terá ti-
do o sentido de emprestar à nascente instituição do 
Parlamento Brasileiro o prestígio de suas qualidades 
morais e intelectuais. 

Tendo-se reunido a Co,nstituinte pela primeira vez 
em maio de 1823 (em seguida às cinco sessões preparl!, 
tÓrias, de 17 de abril a 2 de maio), D. José Caetano 
foi escolhido para presidi-la. Durando entao as pr~ 
sidências o período de 4m mês, vemo-lo outra vez di-

rigindo as sessões em agôsto daquele mesno ano • 
..., 

O 19 Presidente da Céjlmara dos Deputados foi tam-
bém Senador por são Paulo e Presidente do Senado do 
Império, de 1827 a 1831. 

Era Grã-Cruz da Ordem Imperial da Rosa e Comenda-
dor da de Cristo. 

Publicou grande número de pastorais e, anônima, u 
ma Memória histórica da invasão dos franceses em Por-
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tugal ~~de 1807 (Rio de Janeiro, 1808). 

D. José Caetano regeu a diocese fluminense, com 
virtude e sabedoria de todos reconhecidas, pelo esp~ 
ço de quase vinte e cinco anos. Faleceu no Rio de 
Janeiro, na manhã do dia 27 de janeiro de 1833. Ata 
cado de hepatite, ouviu com calma e placidez a notí-
cia qu~ lhe deram os médicos, de que era necessário 
receber os Sacramentos. 

Antes de expirar falou brevemente, num gesto de 
profunda humildade, sÔbre a sua indignidade, com o 
que enterneceu quantos o ouviam. Pediu que lhe les-
sem os Salmos Penitenciais, dizendo, por fim, que 
Deus o salvaria pela sua infinita misericórdia. 

Apenas faleceu D. José Caetano, mandou o govêrno 
colocar à porta do palácio episcopal uma guarda de 
honra.. As fortalezas de guerra deram os tiros fune-
rais, e os sinos de tÔdas as igrejas do Rio de Ja-
neiro dobraram a finados. 
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