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MARQU8S DE SANTO AMARO 



92:342.536.12(81) 

PRESIDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
(Fase Imperial) 

4Q 
JOSÉ EGÍDIO ÁLVARES DE ALMEIDA 

(Barão de Santo Amaro) 

Conforme se pode ler no tomo quinto dos Annaes do 
Parlamento Brazileiro (Assembléia Constituinte), re-
ferente ao ano de 1823, na sessão de 2 de setembro 
daquele mesmo ano, presidida por Dom José Caetano da 
Silva Coutinho (o lQ Presidente da Câmara dos Depu-
tados da Fase Impei;ial), estando "reunidos os senho-
res deputados pelas dez horas da manhã, fêz-se a cha 
mada e acharam-se presentes sessenta e nove". Uma 
vez abertos os trabalhos, lida a ata da sessão ante-
rior e três ofícios do ministro da Justiça do Impé-
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.. rio, "passou-se a ordem do dia que era em primeiro 
lugar a eleição da Mesa; e procedendo-se à votaçao, 
obtiveram a maioria relativa o Sr. Barão de Santo 
Amaro com 31 votos, e o Sr. Ribeiro de Andrada com 
17; entraram por isso em segundo escrutinio, e saiu 
eleito o Sr. Barão de Santo Amaro com 45 votos". 

Estava assim eleito o 4Q Presidente da cintara dos 
Deputados do Império do Brasil para o mês de setem-
bro de 1823, de acÔrdo com o sistema então vigente, 
que estabelecia ser de um mês a duração do mandato 
presidencial. 

Ao contrário do que é hoje praxe nas eleições pa-
ra cargos semelhantes, nã9 houve discurso de agrade-
cimento por parte do eleifo; se houve, os Annaes não 
registram o fato. 

José Eg{dio Álvares de Almeida, Barão, Visconde e 
mais tarde Marquês de Sanfo Amaro, nos meses anteri~ 
res à sua eleição para a fresidência da câmara (ju-
lho e agÔsto de 1823) já ~xercera o cargo de Vice-Pr~ 
sidente da Assembléia Con~tituinte e Legislativa do 
Império. Descendente de tfadicional f amflia da Bahia, 
nasceu em Santo Amaro em 1767. (Moreira de Azevedo o 
faz quatro anos mais idoso, precisando sua data na-
talicia em 1 de setembro ~e 1763; mas tÔdas as demais 
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fontes por nós consultadas fixam o ano de nascimento 
em 1767.) 

Depois de fazer os primeiros estudos em colégios, 
viajou para a Europa e lá formou-se em Direito pela 
Universidade de Coimbra. Graças ~ proteção de um seu 
tio, antigo ministro do regente D. João, tornou-se o 
que hoje chamarfamos de oficial de gabinete dêsse 
Prfncipe, passando em seguiâa a seu secretário, car-
go que exerceu por longos anos. 

Com a vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, 
José Eg{dio acompanha D. João, que o nomeou gentil-ho 
mem da câmara do prfncipe D. Pedro ~ o futuro Impe-
rador ~, e, mais tarde, ao ser coroado rei em 1818, 
agraciou-o com os títulos de Barão de Santo Amaro e 
de Conselheiro do Erário Régio e da Fazenda. Nessas 
funções era o seu parecer ouvido em tÔdas as questoes 
importantes, e não poucas vêzes seu ponto de vista 
orientou a solução de problemas políticos e atenuou 
dificuldades penosas para a época e para os homens. 
Por tudo isso dedicava-lhe o rei D. João VI especial 
estima; e entre os testemunhos dêsse afeto conservou 
sempre o leal servidor uma caixa de rapé cravejada 
de brilhantes que recebera das próprias mãos do Mo-
narca. 
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A carreira parlamentar de José EgÍdio Álvares de 
Almeida começou com a sua eleição em 22 de setembro 
de 1822, com 166 votos, conforme apuração dos votos 
para deputados à Constituinte Imperial pela então pr.2_ 

· vÍncia do Rio de Janeiro, pleito realizado pelo Sena 
do da Câmara do Rio de Janeiro, sob a presidência do 
desembargador juiz de fora José Clemente Pereira. 

Logo após, em outubro do mesmo ano, iria ocupar a 
pasta do Império e Estrangeiros, no breve intervalo 
em que José Bonifácio deixou de dirigi-la. Foi, as-
sim, o segundo titular do Ministério das Relações Ex-
teriores do Brasil. 

A atuação do Barão d~ Santo Amaro como parlamen-
tar deve ser vista levai,1do-se em conta as peculiari-
dades das instituições brasileiras da época imperial. 
Na Assembléia Constituinte, por exemplo, foi o chefe 
da oposição moderada, jµntamente com Pereira da Cunha. 
Nessa qualidade é que d~fendeu 9 ao lado de Antônio 
Carlos e outros, o art. JQ do projetb apresentado por 
Muniz Tavares, no sentido de que as leis feitas pela 
Constituinte Imperial, ~mtes de aprovada a Constitui 
ção, fÔssem dispensadas da sanção do Imperador. No 
entanto, apesar de posições como esta, em favor do 
prestígio do Poder Legi~lativo e por uma monarquia 
constitucional, José EgÍdio permaneceu sempre fiel 
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a D. Pedro I. Essa fidelidade ~ que soube manter 
sem choque com a sua condição de membro da oposição 
parlamentar ~ evidencia-se quando lembramos que ace! 
tou participar, ao lado de José Bonifácio, D. José 
Caetano da Silva Coutinho, Monsenhor Fidalgo e Frei 
Antônio de Arrábida, da Comissão Organizadora do Ce-
rimonial da Solenidade de Coroação e Sagração do Im-
perador D. Pedro I, em 1 de dezembro de 1822. Nessa 
mesma cerimônia serviu, aliás, de mestre de cerimÔ-
nia. 

Dissolvida a Constituinte por decreto do Impera-.. dor em 12 de novembro de 1823 seis meses apos a 
sua instalação ~ foi o Barão de Santo Amaro nomeado 
membro do Conselho de Estado do Império do Brasil, 
composto de dez membros. Nesse cargo é que assinou 
a resolução de expatriação dos presos políticos em 
consequência do fechamento da Assembléia. A criação 
dêsse Conselho, encarregado da elaboração do nÔvo 
projeto de Constituição, resultou da modificação ha-
vida na proposta feita ao Imperador: "convocar-se, 
já, uma Junta, composta de vinte membros escolhidos 
dentre os deputados da extinta Assembléia, para sem 
perda de tempo apresentarem a Constituição do Impé-
rio ••• ". 

Foi, assim, o Barão de Santo Amaro, um dos reda-
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tores da Constituição de 1824, o que lhe valeu a con -cessao, por parte do Imperador reconhecido, da dig-
nitaria da Ordem Imperial do Cru~eiro (no mesmo ano 
de 1824), o título de visconde e nova passagem pelo 
Ministério do Império e Estrangeiros, em 1825, em 
pleno período de reconhecimento do Império, tendo Pª.!'. 
ticipado, ainda em 1825, juntamente com Carvalho e 
Melo e Vilela Barbosa, como ministro plenipotenciá-
rio do Imperador Pedro I, das negociações com o go-
vêrno inglês visando ao reconhecimento da Independên 
eia do Brasil por parte da Inglaterra. 

É dessa fase de sua passagem pelo Ministério dos 
Estrangeiros a declaraç~o de guerra do Império 
Provfncias Unidas do Rio da Prata. 

.... as 

Também nessa sua segunda passagem pela pasta do 
Império e Estrangeiros irá assinar, a 8 de janeiro 
de 192~, com o Conde Gestas, o Tratado de Amizade, 
Navegação e Comércio entre o Brasil e a França. · 

Ao constituir-se a C~nara vitalfcia, em 1826, o 
Imperador nome.ou-o para p Senado, do qual foi o pri-
meiro presidente. Repre1;entou na câmara Alta a Pro-
víncia do Rio de Janeiro, Igualmente em 1826 é agr_! 
ciado com o titulo de marquês. 

Em 1830, em consequên(!ia de iniciativa di.plomática 
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da Grã-Bretanha, Áustria e França, segue em missão 
especial do govêrno Imperial para a Europa. AÍ, em 
Paris e Londres, na qualidade de embaixador extraor-
dinário, desenvolveu trabalho diplomático muito Útil 
à causa de D. Maria II e dos emigrados pórtuguêses. 
Levava o agora Marquês de Santo Amaro em sua missão 
três instruções principais:· a) a questão da usurpa-
ção do trono português por parte de D. Miguel em pr~ 
juÍzo de D. Maria II, filha de D. Pedro I; b) cria-
ção de monarquias constitucionais em todo o continen 
te americano; c) pedido de socorros à Inglaterra e 
à França no sentido de conter as províncias, no caso 
de dissolução da Câmara dos Deputados. 

Nessa mesma missão de 1830 era ainda portador de 
instruções secretas do Imperador D. Pedro I para o 
caso de as grandes potências européias se decidirem 
pela intervenção nos negócios do Rio da Prata. 

Além dos altos cargos políticos que ocupou no Pri 
meiro Império, e dos tftulos já referidos com que foi 
agraciado pelos serviços prestados ao Brasil, o Mar-
quês de Santo Amaro foi Comendador das Ordens de Cris 
to, Conceição e TÔrre Espada. 

José EgÍdio Álvares de Almeida faleceu no dia 12 
de agÔsto de 1832, doze dias após haver sido acome-
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tido, em pleno recinto do Senado, de um derrame. Foi 
sepultado na capela capitular do Convento de Santo 
Ant~nio, no Rio de Janeiro. 
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