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No período de 10 de setembro de 1808 a 30 de setembro
de 1362, somente de l de setembro de 1846 (vol. I, n' l ) a 31
de julho de 1848 (vol. III, n 9 166) o governo dispôs de um
órgão próprio para publicação dos atos oficiais: a Gazeta Oficial.
Em todo o restante essa publicação foi feita nos seguintes jornais,
mediante contratos:
De 10 de setembro de 1S08 (n 9 1) a 29 de dezembro de
1821 (n 9 130), foi a Gazeta do Rio de Janeiro; de l de janeiro
(n 9 1) a 31 de dezembro de 1822 (n 9 157), a Gazeta do Rio;
de 2 de janeiro de 1823 (vol. l', n 9 1) a 20 de maio de 1824,
(vol. 3", n9 113), o Diâríio do Governo; de 21 de maio desse
ano (vol. 39, n9 114) a 23 de abril de 1831 (vol. 17, n9 89),
o Diário Fluminense; de 25 desse mês e ano (vol. 17, n9 90)
a 28 de junho de 1833 (vol. 21, n9 142), novamente o Diário
do Governo; de l de julho desse ano (Tomo I, n9 l ) a 14 de
agosto de 1841 (vol. 29, n9 36), o Correio Oficial; de 15 de
agosto de 1841 (Ano XVI, n9 207) a 31 desse mês em 1846(Ano XXI, n9 241), o Jornal do Comércio; de l de agosto âe
1848 (Ano V, n9 208) a 23 de outubro desse ,ano (Ano V,
n9 290), o Correio Mercantil; de 24 de outubro de 1848 (Ano
XXVII, n9 7927) a 31 de dezembro de 1854 (Ano XXXIII,
n° 356), o Diário do Rio de Janeiro; de l de janeiro de 1855
(Ano XXX, n9 1) a 30 de setembro de 1862 (Ano XXXVII;
n9 270), novamente o Jornal do Comércio.
Tendo sido sancionada a Lei n9 1.177, a 9 de setembro de
1862, que continha autorização para o Governo despender
«40:000$000 com a publicação de uma Gazeta Oficial» o Gabinete presidido pelo Marquês de Olinda (Pedro de Araújo Lima),
Ministro do Império, fez lançar, no primeiro dia do mês seguinte,
como ficou dito acima, o Diário Oficial, composto e impresso,
nas oficinas da Tipografia Nacional, subordinada ao Ministério
da Fazenda, cujo titular era o Visconde de Albuquerque (Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcanti de Albuquerque).
É curioso que tal autorização tenha saído numa «cauda
orçamentária», entre as «Disposições Gerais» da lei de receita
e despesa para o exercício 1863-1864.

A quem acaso ignore o que significa essa expressão, pois
se refere a uma prática muito freqüente no Império e na República Velha, lembra-se que se tratava de artigos, as tais «Disposições Gerais», estranhos ao caráter estrito e técnico da lei de
previsão de receita e fixação de despesas e por meio dos quais
se efetivavam funcionários, aumentavam-se vencimentos, determinavam-se as mais variadas medidas, quase sempre de interesse
pessoal.
Viu-se que o Jornal do Comércio foi o divulgador do expediente oficial em dois períodos: no primeiro, por cinco anos e
16 dias; no segundo, por sete anos, oito meses e 16 dias.
Uma pesquisa tentadora, a que não pudemos nos propor,
seria nos números das duas fases para verificar se havia alguma
influência do contrato sobre o comportamento da folha.
O que é constatado é que o Jornal combateu a criação do
órgão oficial, considerando-o desnecessário, e também que,
enquanto a publicação dos atos governamentais esteve a cargo
de outros diários, ele freqüentemente os «furava», recebendo,
por isso, críticas dos concorrentes.
Certa vez o Diário do Rio de Janeiro (18 de novembro
de 1852) denunciou o fato:
«Estes importantes documentos vêm publicados no
Jornal do Comércio de 17 do corrente, e com desprazer
o anunciamos; porque somos nós, que nos julgamos com
o direito de receber primeiro tais manuscritos. É provável, que uma irregularidade digna de repreensão da
parte dos correios, seja a causa do rumo desviado que
levam os documentos que nos devem ser endereçados
imediatamente.»
Da disputa entre os jornais dá bem idéia a nota do Correio
Mercantil quando estava à vista de perder, para aquele diário,
o seu contrato, isto é, a 19 de outubro de 1848:
«Contrato semelhante ao nosso teve algum tempo
o Jorrial do Comércio com o governo; e tendo uma lei,
antes de findo o prazo, feito uma redução de 4:000$ rs.
nesta verba de despesa, o contrato todavia cumpriu-se,
e a redução só pôde ter lugar depois que ele expirou.
Sabemos pelo Brasil que o Governo está contratando
a publicação com outra folha diária: entendemos que é
isso uma violação do contrato, que tem de findar em
julho; mas não cansaremos os leitores com semelhante

questão. Assim o ministro se limite a essa prova do
seu alto desagrado; e não continue a recrutar os nossos
compositores.
O Brasil reprova altamente que o ministério entregue a publicação a uma folha neutra, e reclama-a para
quem for da sua parcialidade política. Tem isso dois
fins: l 9 justificar previamente a violação do nosso
contrato; 2° abocar o Brasil o que lhe parece uma vaca
gorda.»
Note-se, no texto, a palavra «compositores» referindo-se a
tipógrafos que, à época, realmente compunham juntando os tipos
em componedores.
A criação do órgão correspondia a um velho desejo de
D. Pedro II que, mais
tarde (20 de dezembro de 1862) escreveria em seu diário ( 1 ) :
«À tarde estiveram cá o Josino [Conselheiro Josino
do Nascimento e Silva, diretor-geral da Secretaria da
Justiça], o Caxias [Luís Alves de Lima] e o Paranhos
[José Maria da Silva Paranhos, depois Visconde do
Rio Branco] . Falei ao primeiro sobre a folha oficial,
que é preciso tornar mais interessante e disse-lhe que,
aprovando muito as idéias do programa do Diário
Oficial entendi contudo que ele devia defender os atos
do governo de modo que o programa permitia, e já
era meu pensamento, desde que, há anos comecei a
pugnar pela criação dessa falha (O grifo é nosso).
Recomendei-lhe também os extratos das folhas das
províncias, que nada dizem das discussões das assembléias respectivas. Disse que pretendia ver quem se
encarregasse de tal trabalho» (p. 295).
Havia anos, pois, que o Imperador se empenhava por uma
realização que, todavia, só então, naquele exercício, se efetivara,
quarenta anos depois da Independência, vinte anos depois da
maioridade de Sua Majestade.
Através do mesmo registro quotidiano das ocorrências governamentais, é interessante acompanhar as manifestações daquele
interesse quando a iniciativa iria concretizar-se.
No dia 9 de junho, após visitar o Arsenal de Marinha, o
hospital, a Secretaria do Império (onde «uma parte desocupada
(!) Anuárío do Museu Imperial, vol. XVII (Petrópolis, 1956).

poderia servir para o arquivo público») e o Conselho de Instrução
Pública:
«Daí segui para a Tipografia Nacional cujos prelos são
todos movidos à mão sendo 13 símplices tórculos, e os
outros dois mais perfeitos tirando um deles o papel impresso. Este é bastante pesado, precisando de 3 a 4
homens para movê-lo e não registra como o outro, que
movem 2 homens. Os que deram movimento a estes
prelos são africanos livres, e a tipografia entre compositores, impressores etc., 60 e tantas pessoas. Está mal
acomodada convindo aproveitar parte do terreno que fica
por detrás da secretaria. O papel acha-se guardado em
lugar pouco conveniente para sua conservação. É preciso
regular melhor a distribuição dos exemplares das leis. Os
compositores parecem-me hábeis. Os tipos já são velhos.
O administrador [João Paulo Ferreira Dias] que respondia a tudo com inteligência e conhecimento dos negócios da repartição deu-me notícias favoráveis do ensaio
de fundição de tipos na Casa de Correção abonando o
Muratet [ ? ] . Não há revisores, e revê o administrador.
Não sei porque há de haver tantos formatos de papel não
sendo todos os relatórios do mesmo. O administrador pediu-me um laminador para acetinar papel» (p. 128 e 130) .
Era o reconhecimento do terreno. Cinco dias depois, anotava:
«Creio que a folha oficial cria-se desta vez.
O Sinimbu já tem o trabalho adiantado e fala na
despesa, que vão pedir ao corpo legislativo de 50
contos por ano, que desaparecerão quase encontrados com as despesas que já se fazem na imprensa,
para 2.000 exemplares, sendo a assinatura de
10$000 por ano» ( p . 135).
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu (depois Visconde
de Sinimbu), Ministro da Agricultura, assumindo o Ministério
da Justiça, vinha ao encontro do velho desejo do monarca.
A visita feita, no dia 18, à «oficina de impressão e encadernação de E[duardo] e H [enrique] Laemmert na Rua dos
Inválidos» não estaria estranha ao interesse imperial (p. 139).
No dia 21 de junho, o Visconde de Albuquerque, Ministro
da Fazenda, fala a S.M. sobre o orçamento do seu ministério,
mostrando-se satisfeito com os membros da Comissão, sobretudo

o Sales (Francisco de Sales Torres Homem, depois Visconde
de Inhomirim), mas desconfia de que Paulino José Soares de
Sousa (Visconde de Uruguai), deputado pelo 2' Distrito do
Rio de Janeiro, favorece o Adet (redator-chefe do Jornal do
Comércio de 1860 a 1867) contra a criação da «folha oficial»
(p. 170).
Voltou o Ministro no dia 23 a informar:
«Referiu que para a não apresentação da emenda dando
o dinheiro preciso para a folha oficial alegou a comissão
não ter considerado como receita o que nessa emenda se
aplica como tal para as despesas da folha» ( p . 171).
Acompanhando a tramitação do orçamento, também o
Marquês de Abrantes, Ministro de Estrangeiros, vinha dizer,
a 29 ainda de julho, ser «preciso separar do orçamento todos os
aditivos que não fossem os de reclamações e folha oficial [ . . . ] »
(p. 176).
Entretanto, no Parlamento, a questão só se torna de fácil
acompanhamento a partir da sessão de 31 de julho, quando foi
apresentada, na Câmara dos Deputados, a seguinte emenda:
«O governo fica desde já autorizado a despender
até 40:000$ com a publicação de uma gazeta oficial.
— Carvalho Reis. — Aragão e Melo. — Marfim Francisco. — Tavares Bastos, -— Horta. — Espínola. — Benjamin.» ( 2 )
As assinaturas correspondem aos deputados Fábio Alexandrino de Carvalho Reis, Maranhão, l' Distrito; Antônio Manuel
de Aragão e Melo, Paraíba, 2° Distrito, Martim Francisco
Ribeiro de Andrada, São Paulo, 29 Distrito; Aureliano Cândido
Tavares Bastos, Alagoas, l 9 Distrito; Manuel José Gomes Ribeiro
Horta, Minas Gerais, 2' Distrito; Antônio de .Sousa Espínola,
Bahia, 5' Distrito; Benjamim Franklin da Rocha Vieira, Alagoas,
29 Distrito.
A presença de dois representantes das Alagoas na iniciativa
mostra a influência de Sinimbu responsável pelos estudos a
que o Imperador se referiu.
Na discussão, do dia seguinte, Rodrigo Augusto da Silva,
o deputado pelo l 9 Distrito de São Paulo que, como Ministro
( 2 ) Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Srs. Deputados. Segundo
Ano da Undécima Legislatura. Sessão de 1862. Tomo 4 (Rio de Janeiro,
1862), p. 5.
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da Agricultura, em 1888, teria o privilégio de propor a abolição da
escravatura e de referendar a Lei Áurea, combate o aditivo em
longo discurso, com apartes breves de Martim Francisco Ribeiro
de Andrada, do Ministro da Guerra Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão (depois Visconde de Santa Teresa), Martinho
Álvares da Silva Campos, Antônio Cândido da Cruz Machado
(depois Visconde de Serro Frio), Fábio Alexandrino de Carvalho Reis, Aureliano Cândido de Tavares Bastos, João José de
Oliveira Junqueira Júnior e do Ministro da Agricultura, Visconde
de Sinimbu, que, pelo motivo sabido, possuía profundo conhecimento da matéria e em segunda discussão presta amplos esclarecimentos em nome do governo ( c f . Anexo I) .
Quanto à dúvida de que a iniciativa estava «de conformidade
com a opinião do gabinete», aparteia incisivo — «Sim, senhor»( 3 )
e, mais adiante, dirigindo-se ao Presidente da Câmara:
«V. Exa. se recordará de que em uma das últimas
sessões, sendo o ministério interpelado por um nobre
deputado representante do município neutro, eu e o meu
honrado colega dos negócios estrangeiros [Marquês de
Abrantes, Miguel Calmon du Pin e Almeida] asseguramos que estava na mente do governo imperial realizar
a idéia da criação de uma gazeta oficial, (Apoiados.)»( 4 )
A idéia, esclarece, «devia ser apresentada por um dos
membros do atual gabinete, cuja moléstia todos deploramos, e
que por esse motivo não está presente.» ( 5 )
Sinimbu referia se ao Visconde de Maranguape (Caetano
Maria Lopes Gama) que, empossado Ministro da Justiça a 30
de maio de 1862, já no dia 2 de junho era substituído interinamente por ele, que acumulou a pasta com a da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas, até 9 de fevereiro de 1863, quando
se tornou o titular até a queda do Gabinete, em janeiro de 186-1.
Entre outros argumentos, apresentava o de que era inadmissível um governo que tem consciência de si ver-se obrigado a
recorrer ao favor de empresas particulares para a publicação dos
atos administrativos. Lembrou que «Por mais de uma vez o
governo tem sido interpelado não só no parlamento, mas também
em países estrangeiros, por idéias que não sendo suas parece que
(3) Ibidem, p. H.
(4) Ibidem, p. 15.
(5) /fodem, p. 15.
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o são por serem publicadas em uma folha que julgam sustentada
por ele, quando não é . » ( 6 )
Rebateu também as apreciações levantadas do ponto de
vista financeiro e mostrava a necessidade da publicação não só
de atos mas também de relatórios, explorações, notícias, roteiros,
estatísticas e outras peças dessa ordem que existiam arquivadas
por falta de .meios de dar-lhes divulgação.
Contrariando as previsões pessimistas de Rodrigo Silva sobre
a receita e despesa da Tipografia Nacional, que não deviam ser
confundidas com as da Gazeta a criar-se, Sinimbu declarava:
«É verdade que em anos anteriores a tipografia
nacional não dava rendimento algum, e, pelo contrário,
ocasionava despesas ao tesouro; mas presentemente não
acontece assim: depois da nova reforma por que passou,
e administrada, como se acha, por um empregado Lão
inteligente quanto probo e zeloso (apoiados), produz
uma receita.» ( 7 )
No relatório que, com a proposta do orçamento, apresentara
José Maria da Silva Paranhos, Ministro da Fazenda, lia-se,
de fato:
«O prelo mecânico de P. Àlauzet, de cuja aquisição
vos falei no Relatório do ano passado, continua a prestar
valioso auxílio pela presteza e economia das impressões. » ( 8 )
O aditivo iria ser um dos itens do artigo 23 do projeto
orçamentário, cujo capuí era: «Fica o Governo igualmente
autorizado:» e dizia «29 Para despender a quantia de 40:000$
com a publicação de uma Gazeta Oficial.» ( 9 )
Aprovado a 13 de agosto, subiria à discussão no Senado
a partir de 14 de agosto, vindo a obter aprovação final a l de
setembro e a converter-se na citada Lei n9 1.177, de 9 desse mês.
Voltando ao Diário do Imperador, vê-se que, mal aprovado
o projeto, ocorreria uma disputa sobre o controle do órgão.
Ao Visconde de Albuquerque (3 de setembro) parecia que o
Marquês de Olinda, como Presidente do Conselho, queria diri(6) Ibidem, p. 15.
H Ibidem, p. 16.
(8) Proposta e Relatório do Ministério da Fazenda... de 8 de maio de 1862
(Rio de Janeiro, 1862), p. 54.
(9) Coleção das Leis do Império do Brasil. 1862 (Rio de Janeiro, 1862),
Parte I, p. 35.
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gi-lo, ao que se opunha «dizendo que na Tipografia Nacional
mandava o ministro da Fazenda.» O Imperador, na ocasião,
limitou-se a recomendar a nomeação de um diretor — «lembraria
a urgência dessa medida ao Olinda, que já se tinha retirado do
despacho [ . . . ] » (p. 206) .
No despacho do dia 10 voltou-se ao assunto, mas o diário
imperial só registra três dias depois:
«O Sinimbu disse que o Josino se encarregara sem
maiores vencimentos da direção da Gazeta, e propôs
o Antonino de Miranda Falcão para a administração
da Gazeta. Eu aprovei muito a escolha do Josino, caso
ele pudesse embora muito onerado de trabalho desempenhar esta tarefa e quanto ao Antonino opus-me
enquanto um inquérito de que já tenho falado não o
justifique das acusações que sobre ele pesam como
administrador da Casa de Correção» (p. 211).
E acrescenta:
«No despacho anterior [o do mesmo dia 10] o Albuquerque tinha se mostrado cioso das atribuições de seu ministério porque o presidente do Conselho de ministros seria
o supremo diretor da Gazeta Oficial e iria assim mandar
na tipografia. Observei que o presidente do Conselho
era o competente e que não haveria nenhum conflito com
a Tipografia Nacional» (p. 2 1 1 ) .
Albuquerque, em despacho, dissera que o lugar de diretor
já tinha pessoa indigitada — o Tavares Bastos (Aureliano
Cândido), um dos signatários do aditivo autorizatório da criação
da folha. O Imperador fora categórico no veto:
«Eu disse que me oporia à escolha
Bastos ainda pouco juízo prudencial, e
que nem se tratara de tal, devendo
retirar-se brevemente para Vassouras»

por ter Tavares
Sinimbu replicou
Tavares Bastos
(p. 213) .

É a 20, ainda de setembro, que se conhecem as providências
finais e o programa.
Até então a nova Gazeta não tinha nome definido. Escreve
o Imperador naquele dia:
«O Sinimbu falou da Gazeta Oficial. Observei que
seria mais português dizer Diário Oficial; mas que não
fazia questão disto. Concordou-se que o formato fosse
o que apesar de menor que o outro todavia exigiria

menor despesa diária quei montará no ano a 42 contos.
Os ajudantes de Josino será [sic] o Joaquim Bento [de
Sousa Andrade, 2' Oficial da Diretoria Geral] da Secretaria da Guerra, e outro em lugar de João Carlos de
Sousa Ferreira da secretaria da Fazenda que por suas
relações com o Mercantil talvez não pudesse sempre
proceder como convirá a estes subdiretores da Gazeta
Oficial. A Gazeta deve só explicar e defender os atos do
governo. Admitirá correspondências assinadas dos empregados públicos em defesa dos atos de seus cargos e
depois de examinadas pelo diretor da Gazeta, e anúncios
que tenham simplesmente tal caráter, sem a menor
ofensa de qualquer indivíduo» (p. 216-217) .
No seu artigo de Introdução, Ano de 1862 — Número l,
edição da qual o Departamento de Imprensa Nacional fez uma
útil e interessante reprodução facsimilar, «A Redação» mostrava-se
cheia de modéstia, por não dispor «dos talentos e recursos intelectuais que em tão alto grau possuía essa plêiade brilhante dos
redatores da antiga GAZETA OFICIAL [ . . . ] »
Depois de acentuar a lacuna que, em matéria de divulgação
de trabalhos oficiais, a falta de órgão próprio dói governo provocara, até criar-se consciência da necessidade de preenchê-la
mediante artigo de lei, anunciava intenções:
«Temos providenciado para obter notícias exatas
das Províncias do Império, e esperamos tê-las tão desapaixonadas, como desejamos e convém aos preceitos que
nos impusemos. Do exterior, além das notícias que
pudermos colher dos jornais mais acreditados, teremos,
tão breve quanto é possível, correspondentes nos Estados que mais relações comerciais e políticas têm com o
Império.»
No que tange a assuntos exteriores, o primeiro iniciou a
publicação de longa matéria sobre «A guerra do México e as
potências Européias», e notas do 'Moniteur Universel, sobre a
guerra civil nos Estados Unidos.
O cumprimento do programa parece que jamais satisfaria a
D. Pedro, cujas idéias já foram vistas na anotação, transcrita,
de 20 de dezembro de 1862.
Elmano Cardim, em conferência no Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, comemorativa do sesquicentenário do Jornal
do Comércio, publicada por esse jornal a 10 de outubro de 1977,
menciona que o prestígio do Jornal nem sempre sorria ao Impe-
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rador, «porque lhe fora impossível transferi-lo para o Diário
Oficial.»
Já por ocasião da Questão Christie, o Visconde do Rio
Branco escreveu artigo «redigido de modo a mostrar que partira
do governo» produzindo «bons efeitos.» Mas, ao ver de D. Pedro,
«o artigo devia ter aparecido no Diário Oficial [ . . . ] » conforme
escreveu a 30 de dezembro ( p . 304).
Ainda no decurso daquela grave crise política internacional,
em janeiro de 1863, o precioso documento pessoal infelizmente
encerrado nesse mês, o Imperador quer que o Diário Oficial
publique trechos de artigo que lera, «Pátria e Atualidade.»
Chamou a atenção de Sinimbu recomendando-lhe falar «primeiro
sobre isto com Olinda ao menos.»

O expediente (IHGB, lata 206, doe. 56) vale ser lido,
inclusive a seqüência em cópias extraídas por Tomás Xavier
Garcia de Almeida Júnior e guardadas no arquivo de Olinda.

Mas, cumpre narrar que, posto o Diário Oficial em circulação,
foram levadas pelo Presidente do Conselho à reunião do Gabinete
as providências a serem tomadas sobre o órgão, cuja administração
se encontrava «provisoriamente e em comissão (palavras sacramentais para o Tesouro)» a cargo de João Paulo Ferreira Dias,
Administrador da Tipografia Nacional ( c f . Anexo I I ) .
Em ofício de 24 de dezembro de 1862, ao Ministro da
Fazenda, o Marquês de Olinda comunicava essas providências,
que incluíam a recomendação;
«O produto das assinaturas do Diário, e das publicações particulares será recolhido ao Tesouro Nacional,
e com ele se farão as despesas assim do pessoal, como
do material, suprindo o mesmo Tesouro com a quantia
que exceder à receita, por conta do crédito votado na
Lei do Orçamento» ( c f . Anexo III) .
Com isso não concordou o Visconde de Albuquerque,
dizendo, em aviso de 26 de fevereiro de 1863, que a tal exigência
«o Tesouro não pode anuir, porque importaria isso aumentar-se
com uma, receita especial o crédito votado na Lei do Orçamento
para este ramo de serviço, o que expressamente proíbe a legislação em vigor» ( c f . Anexo VIII).
Essa legislação não íoi citada, mas o Ministro defendia o
princípio da unidade orçamentária e uma rigidez que só modernamente caiu com a concessão, a determinados órgãos, como
o atual Departamento de Imprensa Nacional, de uma autonomia
administrativa que inclui a gerência da própria receita de
serviços.

Este discute o assunto, contrariando a entrada do produto
de vendas e assinaturas na receita geral já que «O Governo
não pode criar renda nem com a denominação de ordinária
e nem com a de extraordinária.» Desenvolve argumentos jurídicos e práticos, como o de interpretar o pensamento da Assembléia que ao se conceder a crédito de 40:000$000 réis, «quantia
insuficiente para as suas despesas, mormente no primeiro ano,
já supunha uma renda que a auxiliasse» ( c f . Anexo V).
Mas assim minutado o Aviso, parece ter o Presidente do
Conselho procurado deslocar o debate. Em reunião do Conselho
aprecia o assunto com o colega e obtém deste a decisão de
enviar à Casa do Premier, então no Cosme Velho, um Oficial
do Tesouro para entender-se a respeito.
Na carta oficiosa, de que se tem a minuta, diz:
«Este oficial não me apareceu. Estando seu Filho
em minha casa no dia terça-feira, 24 do corrente,
pedi-lhe lembrasse a V. Exa. a ordem para este Oficial
me procurar; e marquei o dia sexta-feira, 27, em minha
casa na rua do Lavradio às cinco horas da tarde: às quatro
e meia, já eu lá me achava; e o Oficial não me apareceu.
E entretanto recebo o Aviso de V. Exa. de 27 com as
mesmas idéias do outro acima apontado em segundo lugar»
( c f . Anexo IX).
Concluindo, marcava a nova oportunidade para receber o
funcionário do Tesouro no Lavradio, das 9 para as 10 da manhã
do dia 3 de março seguinte.
Vencido na primeira etapa, quando da criação do jornal
que quisera subordinado ao seu Ministério, o da Fazenda, pois
que produzido na Tipografia a ele vinculado, Cavalcanti coloca
obstáculos à direção do Ministro do Império, Presidente do
Conselho.
Na chamada República Nova (Decreto n9 19.555, de 31 de
dezembro de 1930) a Imprensa e o Diário Oficial passam à estrutura do Ministério da Justiça, como até hoje. Um caso de volta
às origens, pois foi nessa pasta, exercendo-a interinamente o Visconde de Sinimbu, que se fizeram os primeiros estudos para a
criação do Diário.
Na véspera de sua deposição, antes de subir para Petrópolis,
D. Pedro II fez sua última visita administrativa: precisamente à
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Imprensa Nacional. O Diário Oficial de 15 de novembro
registrou o fato ocorrido na véspera, às 2 e meia horas da
tarde. O Imperador estava acompanhado dos seus semanários e
foi recebido pelo Administrador da Imprensa e pelo Diretor do
Diário Oficial, com os quais percorreu as oficinas «manifestando-se satisfeito sobre os melhoramentos realizados.»
No dia seguinte o D.O, já circulava sem a coroa imperial
e no dia 18 noticiava a «Partida de D. Pedro de Alcântara e
sua família.»

ANEXOS

ANEXO I
l de agosto de 1862
Debates na Câmara dos Deputados sobre a inclusão de artigo
aditivo à lei orçamentária, autorizando o governo a despender
até 40:000$ com a publicação de uma gazeta oficial

.'

Sessão em l de agosto de 1862. ( * )

O Sr. Rodrigo Silva — Sr. presidente, eu adoto o orçamento
da receita e despesa do Império proposto pela ilustre comissão.
Concordo também com a opinião do nobre deputado, quanto à
necessidade que temos de votarmos contra todas as despesas que
não forem urgentes.
O nobre deputado, se bem entendi do seu discurso, teve
em vista demonstrar duas coisas: que não se tem rigorosamente
cumprido todos os preceitos da mais severa economia, e que o
pessoal que exerce todos os cargos da administração é demasiadamente oneroso para o Estado, que despende com ele quase
a quinta parte de suas rendas. Assim, pois, os nobres deputados
da minoria, bem como o governo, desejam a mais severa economia
dos dinheiros públicos, que somente devem ser consumidos com
a satisfação das necessidades mais importantes do pais, que sem
maior prejuízo não possam ser esperados.
Firme no propósito de concorrer para que este belo programa
seja fielmente executado, vou combater a inoportunidade de uma
idéia que me parece contrariá-lo muito de frente.
Dentre estes aditivos, Sr. presidente, principiarei por demonstrar a grande inconveniência e falta de economia daquele que foi
apresentado nesta casa por alguns nobres deputados dando autorização ao governo para criar uma folha oficial.. .
O Sr. Marfim Francisco — Não apoiado; é uma necessidade
reconhecida.
O Sr. Rodrigo Silva — . . . podendo gastar com esta empresa
até a quantia de 40:000$000.
Eu não contesto, Sr. presidente, a idéia da criação< de uma
folha oficial; não contesto também que seja uma empresa útil
( * ) Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Srs. Deputados. Segundo Ano da Undécima Legislatura. Sessão de 1862. Tomo 4 (Rio de Janeiro,
1862), p. 12-16.
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e vantajosa para o governo; não entro nesta indagação; o que
contesto, porém, é que uma idéia semelhante nas atuais circunstâncias do país seja conveniente, que possamos adotá-la sem
quebrarmos todas as regras de economia que fazem parte do
programa do gabinete.
Se a criação de uma folha oficial fosse um objeto urgente,
eu sem dúvida alguma, votaria a favor do aditivo; porquanto, já
disse, não desconheço as vantagens que podem resultar da criação
de semelhante folha, nem vou de encontro ao seu fim; mas eu
entendo que presentemente, quando procuramos cortar até mesmo
despesas urgentes, quando julgamos o nosso primeiro dever fazer
todas as economias possíveis, a criação de uma folha oficial
contraria evidentemente todos estes princípios, como passo a
demonstrar.
Desde longa data até hoje, Sr. presidente, o expediente
e mais atos do governo têm sido publicados no Jornal do Comércio,
e na forma do seu contrato com o governo esta publicação tem
sido feita gratuitamente. . .
O Sr, Ministro da Guerra — Não deixam de ser retribuídas
algumas publicações.
O Sr. Rodrigo Silva — Se se tem pago ao Jornal do
Comércio pela publicação de atos oficiais, o governo não tem
cumprido o contrato que tem cora a respectiva empresa. Eu vou
ler à Câmara a cópia desse contrato, e ela verá que por ele
a empresa do Jornal se obrigara a publicar gratuitamente todo o
expediente do governo.
Ora, se o Jornal faz esta publicação sem retribuição alguma,
se não há inconveniente, como demonstrarei à casa, em que ela
continue a ser feita por essa folha ou por outra que melhores
vantagens oferecer, claro está que presentemente é uma despesa
que vamos fazer sem ser reclamada por uma necessidade urgente.
Mas deu-me um aparte o nobre ministro da guerra dizendo
que o Jornal recebe estipêndio para publicar atos do governo. . .
O Sr. Ministro da Guerra — Recebe paga de todos os
anúncios que se mandam aí fazer. Ainda ontem recebi uma
conta desta natureza.
O Sr. Rodrigo Silva — Mas pelo contrato o Jornal não tem
direito de exigir da parte do governo retribuição pecuniária pela
publicação de seus atos e expediente.
O Sr. Maríinho Campos — O Sr. ministro acaba de declarar
que ainda ontem pagou uma conta de anúncios.
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O Sr. Rodrigo Silva — Aqui tenho a cópia do contrato que
o governo tem com a empresa Villeneuve & C., que passo a ler,
para demonstrar à câmara que ela obrigou-se a publicar gratuitamente todo o expediente e atos do governo:
«Aos 5 dias do mês de janeiro do ano de 1855, na diretoria
geral do contencioso, estando presente o Sr. Dr. José Carlos
de Almeida Areias, servindo de procurador fiscal do tesouro
nacional, em cumprimento do aviso de 2 do corrente mês, compareceram os Srs. J . Villeneuve & C., editores do Jornal do
Comércio,, e disseram que, em virtude do despacho do ministério
da fazenda de 30 de dezembro passado, que aceitara a proposta
que haviam feito em 28 do mesmo mês, assinavam o presente
termo, pelo qual se obrigavam a cumprir as condições contidas
na dita proposta, a saber:
l* Que farão publicar todos os atos oficiais e quaisquer
peças ou documentos que lhes forem remetidos pelas secretarias
de estado e repartições da administração geral na corte, dentro
de quarenta e oito horas contadas da entrega na tipografia, ou
à pessoa que de comum acordo for encarregada de coordená-los
e mandá-los para serem impressos. Excetuam-se os atos oficiais
reconhecidamente urgentes, que serão publicados no mais breve
espaço possível.
2* Que farão esta publicação no seu jornal gratuitamente,
se:;do-lhes os referidos atos oficiais remetidos exclusivamente.
3? Que os exemplares mencionados na relação abaixo
transcrita, que faz parte deste termo, serão por eles entregues
e remetidos regularmente na corte e províncias às repartições e
funcionários na mesma relação indicadas.
4? Que por cada um dos exemplares que distribuírem na
forma da condição 3?, cujo número poderá ser aumentado ou
diminuído pelo governo, receberão 20$ anuais.
5" Que o pagamento da importância dos exemplares de que
trata a condição precedente se efetuará na estação competente,
por trimestres vencidos.
69 Que os exemplares serão remetidos para as províncias
sob o endereço oficial da secretaria de estado dos negócios da
fazenda.
7» Que ficam obrigados a publicar novamente os artigos
ou documentos que aparecerem com falhas que alterem o sentido
ou o deixem incompleto.
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89 Que este contrato durará enquanto convier ao governo
ou aos signatários.
E achando o dito Sr. Dr. procurador fiscal interino conformes com a proposta aprovada por despacho de 30 de dezembro
passado, mandou lavrar este termo, por bem do citado aviso do
ministério da fazenda de 2 do corrente, que assina com os
editores, e que eu Carlos José de Almeida, l' escriturário, escrevi.
— Jqsé Carlos de Almeida Areias. — J. Villeneuve & C.».

medida por inoportuna (note bem a câmara), que é a seguinte:
— O governo tem presentemente quase unanimidade nesta casa;
todos os jornais, geralmente falando, apoiam a administração
atual. Qual é, pois, essa razão urgente que não pode ser espaçada,
que possa justificar a necessidade da criação desde já de uma
folha para defender os atos do governo?
O Sr. Martim Francisco —- O governo precisa de uma folha
sua cm que explique seus atos.
O Sr. Cruz Machado — Explicará para um círculo muito
limitado que há de ter a gazeta.
O Sr. Martim Francisco — Para o país todo.

Já vê, pois, a câmara que, em conformidade do art. 2° deste
contrato, assinado entre o governo e a empresa do Jornal do
Comércio, obriga-se esta a publicar todos os atos do governo e
todas as peças oficiais gratuitamente; já vê, pois, também a
câmara que eu tinha razão quando afirmava que esta despesa
era inútil, porquanto já havia um jornal que se obrigava a fazer
este serviço sem dispêndio dos cofres públicos.
Ora, se há um jornal que publica os atos oficiais gratuitamente, é necessário que exista uma razão muito poderosa, muito
forte, que obrigue o governo a despender uma soma considerável
para esse mesmo fim.
O Sr. Cruz 'Machado — Publicações que terão uma circulação
muito limitada.
O Sr, Rodrigo Silva •— Entrarei depois nesta consideração.
Mas qual é a razão que pode justificar a aprovação do aditivo
autorizando o governo a gastar até a quantia de 40:000$ com
a publicação de uma folha oficial? Não é razão de economia,
porque já demonstrei que esses mesmos atos são publicados
gratuitamente; logo, há uma outra que justifica a aprovação deste
aditivo; qual é ela? Não cumprirá o Jornal do Comércio as
condições do seu contrato?
Não posso supor isto, porque, segundo um artigo do mesmo
contrato (art. 8'), o governo poderá rescindi-lo quando lhe
convier. Ora, se o governo tem continuado a mandar publicar
os atos oficiais no Jornal do Comércio; se tem continuado por
conseqüência a cumprir o contrato que assinou com essa empresa,
é claro que não houve da parte dela quebra de nenhuma de
suas condições. Em caso contrário, o governo sem dúvida teria
dado por findo o contrato, que não está limitado por condição
alguma.
Mas dirão os nobres deputados que o governo necessita de
um jornal para defesa de seus atos. Senhores, quando outras
razões não houvessem para responder-se a este argumento,
bastaria esta simples consideração desde que eu combato esta

O Sr. Rrídrigd( Silva — Sem dúvida o governo tem necessidade de justificar os seus atos, tem necessidade de justificá-los
perante a opinião pública; mas a opinião pública só pode fazer
idéias da justiça ou injustiça do ato do governo, se tiver deis
conhecimento com todas as suas circunstâncias. Ora, pergunto
eu, o governo, publicando sua defesa em uma folha de grande
circulação, não tem mais probabilidade de ser entendido por
maior número de pessoas do que publicando-a etn uma folha
oficial, que necessariamente, como já se deu, terá um número
muito limitado de leitores?. . .
O Sr. Martim Francisco dá um aparte.
O Sr. Rodrigo Silva — Enfim, esta razão não me convence
do contrário.
Eu disse também, Sr. presidente, que a medida não era
econômica, porque se ia despender uma soma considerável por
ano com a criação de um, jornal para um fim que presentemente
se consegue gratuitamente. Passo a demonstrar esta proposição,
isto é, que se vai despender uma soma assaz considerável.
É verdade que os nobres deputados que apresentaram o aditivo
pediram apenas a quantia de 40:000$ para as despesas desta
empresa; mas haverá alguém que entenda um pouco de trabalhos
tipográficos, do que são tais empresas no nosso país, que possa
convencer-se de que com 40:000$ por ano o governo pode montar
um jornal oficial? Por certo que não.
Eu vou apresentar à casa um cálculo das despesas que pode
fazer um jornal oficial de modesto formato, e o mais economicamente que pode ser; demonstrarei que este aditivo vai importar
pelo menos em uma soma de 100:000$, com a qual há de
suportar o nosso orçamento todos os anos.
O Sr. Cruz Machado — Criada a verba, aparecerá depois
crédito suplementar.
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O, Sr. Rodrigo Silva — Um jornal desta dimensão (mostra
um) de formato deste que aqui tenho, o Correio Sergipense, não
importará em menos. Eu pedi a uma pessoa muito entendida
nestes negócios que me desse informações muito precisas sobre
a despesa que poderia fazer um jornal oficial com o mesmo
formato deste, e obtive estas informações:

Feita a soma das despesas em 4:126$680, e calculando que
a redação, correspondências, etc., etc., importará em 1:500$
teremos 5:626$680, que multiplicados por 12 meses produzirão
a soma anual de 68:921 $100. Agora acrescente-se a esta despesa
uma outra soma que não é pequena, e que o governo terá de
fazer, apesar da criação de uma folha oficial. V. Exa. e a
câmara sabem que as diferentes repartições fazem anúncios
constantemente e em grande quantidade, e que estes anúncios
devem ser publicados em todas as folhas de grande circulação
ou nas de maior circulação, conforme os regulamentos.
Por conseguinte, a folha oficial não dispensa a publicação
destes anúncios, e teremos mais esta despesa a acrescentar.
O (Sr. Carvalho Reis — E esta despesa não se faz anualmente?
O Sr. Rodrigo Silva — O Jornal do Comércio faz a publicação destes anúncios gratuitamente.

12 compositores a 4$500 cada um,
em 30 dias
Revisão
Impressão
Paginação
Entregadores
Empregados da remessa e escritório
130 resmas de papel a 8$000
Tinta

l :620$000
400$000
250$000
150$000
300$000
183$333
Í:040$000
100$000.

São estes preços muito sabidos na praça do Rio de Janeiro,
onde há muitas tipografias que pagam esses salários aos compositores, que fazem esta mesma despesa com jornais que publicam.
Aqui temos, pois, um orçamento muito exato, e por ele se vê
que a despesa mensal não importará em menos de 4:126$680.
E, note a câmara, que é despesa feita com um jornal de modesto
formato.
O Sr. Cruz Machado — E que o governo sempre paga mais
caro o serviço.
O Sr. Rodrigo Silva — Mas dizem: vede que não é só para
a publicação dos atos oficiais, é também para defesa dos atos
do governo e para publicação de outros artigos de interesse
público.
Por conseguinte, este jornal deve ter redatores que não hão
de trabalhar gratuitamente para o governo; e em quanto poderá
importar a redação de um jornal nestas circunstâncias?
Quero supor que todo o pessoal da redação e toda a
despesa feita com correspondências, etc., não importe em mais
de 11:000$, que é o mínimo em que se pode calcular semelhante
despesa.
Temos agora a deterioração de material; e não pense a
câmara que esta é uma despesa aparente, porquanto no próprio
orçamento que hoje votamos e no relatório que nos foi apresentado calculou-se 5%' sobre a deterioração do material.
Ora, reunindo esta despesa ao total, teremos uma soma mais
considerável, ainda. Porém passarei esta soma por alto, e vou
somente somar aquelas que evidentemente hão de ser feitas.

O Sr. Martim Francisco — Os artigos em defesa do governo
são pagos.
O Sr. Rodrigo Silva — Eu estou falando da despesa legal:
não discuto, não sei e nem quero saber se o governo paga os
artigos publicados em sua defesa.
O Sr. Ministro da Agricultura — O atual governo não
paga nada.
O Sr. Rodrigo Silva — Agora, Sr. presidente, deduzamos a
receita que possa dar a folha oficial pelo número de assinantes
que tiver.
O número de assinantes não pode ser maior de mil, e isto
por uma razão muito simples que vou apresentar: se hoje o
Jornal do Comércio, considerado como folha oficial, lhe são
dadas 150 assinaturas para ocorrer às despesas de todas as
publicações das diferentes secretarias, claro está que calculando
para a folha oficial mil assinaturas, dá-se-lhe uma quantidade
dez vezes maior do que aquela que atualmente tem a folha oficial.
O Sr. Cruz Machado — A folha propriamente oficial não
pode ter tantos assinantes.
O Sr. Rodrigo Silva — Mas quero dar-lhe este maximum:
mil assinaturas a 16$, que é em quanto pode ser taxada a sua
importância, dá 16:000$ de receita, que deduzidos da quantia
de 70:921$, ficará um déficit anual de 54:921 $000.
Vejamos agora a despesa que faz anualmente a tipografia
nacional.
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Nos três últimos anos, segundo as quotas apresentadas no
relatório do Sr. ex-ministro da fazenda, temos que em 1858
a 1859 rendeu aquele estabelecimento 106:366$600, em 1859 a
1860 rendeu 116:158$830, e em 1860 a 1861 rendeu 127:388$400,
fazendo uma despesa em cada um destes anos de 150:000$,
despesa que ainda ontem foi votada para o exercício seguinte,
havendo um déficit naquele estabelecimento de 33:369$, ou pelo
menos em cada um dos três últimos exercícios.

O Sr. Rodrigo Silva — Até ouvi dizer que o governo
pretendia tirar de certa verba a quantia precisa para satisfazer
o déficit que por ventura resulte da publicação da folha oficial.
Mas suponhamos que se gastem somente os 40:000$ que o
artigo aditivo autoriza; é tão urgente esta medida, está o governo
tão necessitado de um jornal de confiança no qual possa publicar
os seus atos para que hoje adotemos esta medida? Quando temos
outras necessidades a satisfazer, quando não acudimos a necessidades de outra ordem, como, por exemplo, o aumento dos
ordenados da magistratura (apoiados), necessidade reconhecida
por todos (apoiados); quando não dotamos as províncias do
Império com as cotas necessárias para serviços de uma ordem tão
elevada, e quando aos reclamos de todas estas necessidades se
nos responde que não podem ser satisfeitas, porque toda a
economia é pouca nas atuais circunstâncias financeiras do país?
E poderemos votar esta quantia, que não é pequena, e muito
maior se tornará, sem uma razão poderosa que a justifique?
Desejo ouvir algumas informações a este respeito; desejo
que o governo me dê a razão que tem para pedir esta autorização, se é que o artigo aditivo a que me refiro foi apresentado
de conformidade com a opinião do gabinete.
O Sr. Ministro da Agricultura — Sim, senhor.
O Sr. Rodrigo Silva — Vê V. Exa., Sr. presidente, que o
nobre ministro acaba de declarar que este aditivo foi apresentado
de conformidade com as idéias do gabinete; desejo, pois, ouvir da
parte de SS. Exas. informações que possam justificar a urgência
desta medida.
O Sr. Martim Francisco — Mas para a estrada União e
Indústria não é preciso justificação.
(Há mais apartes.)
O Sr. Cruz Machado — Menos funcionalismo, menos papelada e mais estradas, e melhoramentos reais para o país.
(Apoiados.)
O Sr. Junqueira — Mas estradas úteis que custem um preço
razoável.
O Sr. Rodrigo Silva •— Desde longo tempo que em nosso
país os atos do governo são publicados em jornais sustentados
por empresas particulares com mais ou menos vantagem para
o tesouro.
Em 1847 ou 1848, porém, procurou-se criar uma folha oficial,
e de fato ela saiu à luz. Mas esta folha oficial apenas teve um

O Sr. Ministro da Agricultura — Creio que o nobre deputado
está enganado; a tipografia nacional, depois da última reforma,
dá alguma renda.
O Sr. Rodrigo Silva — Como no último relatório não vem
mencionado o presente exercício, eu não posso apresentar a sua
receita.
Pelos dados que tirei do relatório do Sr. ex-ministro da
fazenda, aquele estabelecimento apresenta um déficit anual de
trinta e tantos contos em cada um dos três últimos exercícios.
Calculando pois, termo médio, a receita da tipografia nacional
em 116:621$, e sendo a sua despesa de 150:000$, há o déficit
de 33:379$, que somando-se ao déficit que deve resultar da
publicação da gazeta oficial de 54:921$, teremos uma despesa
anual de 88:300$ com aquele estabelecimento.
O Sr. Marfim Francisco -— Não é isso que arruina o Estado.
O Sr. Ministro da Agricultura — E que tem a tipografia
nacional com a folha oficial?
O Sr. Rodrigo Silva — Há de ser este o déficit daquele estabelecimento; por conseguinte, já vê a câmara que não é possível
que a despesa feita com a tipografia nacional que terá de publicar
a folha importe em menos, de 80:000$ anuais.
Agora pergunto eu aos nobres deputados que apresentaram
este artigo aditivo, em que dados se fundaram para darem ao
governo autorização para gastar 40:000$ com a criação de uma
gazeta oficial?
O Sr. Tavares Bastos — Fundamo-nos em dados competentes; não formamos no ar aquele artigo.
O Sr. Rodrigo Silva — Não podendo contar a folha oficial
com mais de mil assinaturas, o governo tem de tirar de alguma
outra verba a quantia para perfazer o déficit que necessariamente
resultará de semelhante publicação.
O Sr. Ministro da Agricultura — Posso assegurar ao nobre
deputado que não é preciso.
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ano de existência, fazendo-se com ela não pequena despesa.
(Apoiados.)
Qual seria a razão por que essa folha oficial naquela época
não pôde existir por mais tempo? Não seria pela demasiada
despesa que causava, e porque julgou-se mais conveniente que
a publicação dos atos oficiais continuasse a ser feita em um
jornal de maior circulação; e porque não era possível mesmo
sustentá-la, visto que não tinha assinantes, e o expediente do
governo não era lido pela maioria da nação?
Estaremos nós presentemente em melhor circunstância do
que em 1847? Não por certo; as circunstâncias são as mesmas,
com a diferença que temos agora um déficit muito maior e
necessidades muito urgentes a satisfazer. Portanto, a própria
experiência nos demonstra a inoportunidade de uma medida
desta ordem.
O Sr. Cruz Machado — E ao governo fica a faculdade de
defender os seus atos no jornal que entender ser de maior
circulação.
O Sr. Ministro da Agricultura — O governo não quer
dever esse obséquio a nenhuma empresa particular.
O Sr. Rodrigo Silva — Dir-nos-ão, para sustentar esta medida, que o governo dos Estados Unidos deixou de fazer a publicação dos seus atos nas folhas de empresa particular, e pediu ao
parlamento autorização para a criação de uma folha oficial.
Mas, senhores, nos Estados Unidos o governo gastava
grandes quantias com a publicação de seu expediente e de seus
atos nas folhas pertencentes a empresas particulares; não há pois
igualdade de circunstâncias entre nós e aquele país, porque nós
gastamos coisa alguma com tal publicação.
Logo, não se pode argumentar com o exemplo dos Estados
Unidos, como um nobre senador já argumentou no senado.
'Um Sr. Deputado — E quanto não gastou o ministério de
2 de março com os artigos em sua defesa?
O Sr. Rodrigo Silva — Eu não sei se o ministério de 2 de
março gastou alguma coisa em sua defesa; eu não estou argumentando com as despesas feitas em defesa dos ministérios, e
que não são autorizações dadas pelo parlamento.
Eu não quero entrar nesta indagação; digo simplesmente que
de longa data todos os governos têm passado sem folha oficial,
e não consta que tenha havido inconveniente algum produzido
pelo sistema adotado até hoje. Se não é exato o que digo,

apresente-se um só fato que demonstre a inconveniência de ser
a publicação feita gratuitamente nas folhas do país.
O Sr. Ministro da Agricultura — Se o nobre deputado
estivesse na administração, teria outra opinião.
O Sr. Rodrigo Silva — Muito desejo ouvir as razões de
V Exa. a favor do aditivo.
O Sr. Ministro da Agricultura — Hei de dá-las com prazer.
O Sr. Cruz Machado — A gazeta oficial há de ter uma
circulação muito restrita: servirá para papel de embrulho nas
repartições públicas.
O Sr. Ministro da Agricultura — É uma injúria que faz ao
público brasileiro dizendo que não se interessará pelos atos da
administração.
O Sr. Cruz Machado — Terá deles conhecimento pela
leitura dos jornais.
O Sr. Rodrigo Silva — Ainda mais, Sr. presidente, o Jornal
do Comércio tem uma circulação de dez mil assinantes, pelo menos,
e a folha oficial, não poderá ter mais de mil.
O Sr. Marfim Francisco — Para dizer isto é preciso ser
profeta.
O Sr. Rodrigo Silva — Os fatos têm demonstrado a verdade
do que digo: já houve uma folha oficial fundada em 1847; tirava-se 700 exemplares, parte deles distribuídos gratuitamente.
O Sr. Cruz Machado — O governo deve ser interessado
em que os seus atos sejam lidos pelo maior número de pessoas.
O Sr. Rodrigo Silva — Eu tenho demonstrado que a circulação dessa folha não pode ser de grande importância; porque o
Jornal do Comércio e outras folhas hão de publicar todo o expediente, e todos os atos mais importantes do governo. Logo, a
pessoa que puder assinar o jornal de empresa particular mais
noticioso e variado em artigos não assinará por patriotismo a
folha oficial para ler o expediente, que encontrará no Jornal do
Comércio, no Mercantil, etc., a par de outras matérias de grande
importância.
Esta razão prova que é impossível que a folha oficial tenha
uma circulação de mais de mil assinantes, sendo certo que nunca
poderá dar aos atos oficiais uma publicidade igual à do Jornal
do Comércio, e este objeto é de suma gravidade em um país onde
a opinião pública tem tamanha força, e onde é preciso que os
atos do governo sejam lidos pelo maior número de pessoas que
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for possível. Ainda por este lado a publicação é presentemente
de maior conveniência para o governo.
O Sr. Cruz Machado — Desde que 'os jornais continuarem
a publicar o expediente oficial, a gazeta oficial será mais uma
inutilidade dispendiosa.
O Sr. Rodrigo Silva — Eu desejo ouvir alguns dos Srs.
honrados ministros para saber que razões tem o governo para
aceitar o aditivo, para conhecer a urgência dessa medida, para
me convencer de que o Estado pode fazer essa despesa superior
a 100:000$ presentemente, quando há outras de mais interesse
para o país que devem ser feitas de preferência. Espero que
SS. Exas. falarão a tal respeito com toda a franqueza.
O Sr. Carvalho Reis — Está elevando a gazeta oficial à
altura de uma calamidade pública.
O Sr. Rodrigo Silva — Eu pelo contrário estou dizendo que
a idéia da fundação de uma gazeta oficial não pode em si ser
combatida com boas razões; somente combato a oportunidade da
medida.
Assim, Sr. presidente, espero pelas explicações de SS. Exas.
para voltar à discussão se não for convencido.
Sr. presidente, o nobre deputado pelo município neutro
declarou que seria de grande conveniência separar e discutir
isoladamente os aditivos que foram sujeitos à consideração da
casa. Não teve razão quanto a alguns, porque se aditivos há
que criam despesas que presentemente não são urgentes, outros
existem que não acarretam despesa e ao mesmo tempo provêem
a necessidades indeclináveis.
Estou certo que convém separar alguns dos aditivos que se
acham sobre a mesa; mas não me demorarei em designá-los dando
a minha opinião sobre cada um deles, porque seria tarefa
demasiadamente longa, e não temos tempo para empregar em
uma discussão muito vasta. Se aparecer algum requerimento para
serem separados todos os aditivos, não poderei votar por ele;
mas declaro que votarei pela separação de alguns que se referem
a medidas que na minha opinião são dispendiosas sem serem
urgentes.
Tenho concluído.
O Sr. Cansansão de Sinimbu (ministro da agricultura) —
Sr. presidente, o nobre deputado pela província de S. Paulo
que acaba de sentar-se impugna a idéia compreendida em um
dos artigos aditivos ao orçamento que foi assinado por diversos
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membros desta casa, autorizando o governo a fazer a despesa
de 40:000$ com a fundação de uma gazeta oficial.
O nobre deputado, combatendo esta idéia, pareceu até duvidar
de que tivesse merecido o apoio do governo. Impugnou-a pelo
lado da economia, dizendo que nas atuais circunstâncias em que
se acha o tesouro nacional, seria mais um ônus que sobrecarregaria com uma despesa orçada em 40:000$; despesa que ele
supõe subirá muito além desse orçamento.
Sr. presidente, eu creio que não será estranho à câmara que
a idéia apresentada pelos nobres deputados que ofereceram o
aditivo se acha perfeitamente de acordo com uma declaração
feita pelo ministério. V. Exa. se recordará de que em uma
das últimas sessões, sendo o ministério interpelado por um nobre
deputado representante do município neutro, eu e o meu honrado
colega dos negócios estrangeiros asseguramos que estava na
mente do governo imperial realizar a idéia da criação de uma
gazeta oficial. (Apoiados.)
Senhores, a fundação de uma folha oficial é uma necessidade
há muito reconhecida (apoiados), não só pelo ministério atual,
como pelos ministérios que o precederam. (Apoiados.) Entendo
que na sistema representativo a publicidade dos atos do governo
é o desempenho solene de um dos seus deveres. Existe já essa
publicidade, ouço eu dizer; mas como existe ela? Será admissível
que um governo que ícni consciência de si veja-se obrigado a
recorrer ao favor de empresas particulares para a publicação dos
atos da administração?
O Sr. Rodrigo Silva — O governo é quem faz um favor às
empresas particulares dando-lhes estas publicações.
(Há outros apartes. )
O Sr. Ministro da Agricultura — Os nobres deputados que
me dão apartes querem deslocar a questão. Dizem que o governo
faz um favor às empresas particulares; mas eu creio que o maior
favor que se possa fazer a tais empresas é colocá-las em certo
pé de igualdade, tendo o governo um órgão próprio para a
publicação de seus atos, e tirando as outras folhas dessa publicação
aquilo que lhes parecer conveniente transcrever.
(Muitos
apoiados.)
Disse o nobre deputado que ignora quais sejam as vantagens
da criação de uma gazeta oficial. Senhores, parece que o nobre
deputado não tem notícia de alguns fatos que se têm dado na
nossa própria administração; porque, se a tivesse, veria que por
mais de uma vez os ministérios se tem achado em embaraços por
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terem deixado a publicação de seus atos a uma folha que não é
oficial. Por mais de uma vez o governo tem sido interpelado não
só no parlamento, mas também em países estrangeiros, por idéias
que não sendo suas, parece que o são por serem publicadas em
uma folha que julgam sustentada por ele, quando não é.
Creio, senhores, que é chegada a ocasião de se acabar com
essa anomalia. A idéia que sustentamos devia ser apresentada
por um dos membros do atual gabinete, cuja moléstia todos
deploramos, e que por esse motivo não está presente. Por iniciativa
do nobre ministro da fazenda já o país gozou das vantagens de
ter um órgão oficial por onde soubesse de todos os atos do
governo; e posso asseverar que essa folha mereceu muito crédito
e muita consideração, sendo talvez por erro determinada a sua
extinção.
O nobre deputado combateu a idéia debaixo do ponto de
vista da economia. Disse que a fundação da gazeta oficial exigiria
despesas extraordinárias, que a quantia de 40:000$ é insuficiente
para satisfazer a esta necessidade.
Declaro que o governo não pede mais de 40:000$ para o
objeto de que se trata. Se o ministério, faltando ao seu dever,
fizer despesa superior àquela para a qual for autorizado, a
câmara dos Srs. deputados está em seu pleno direito acusando o
ministério e lançando-lhe a responsabilidade de um ato não
autorizado.
O nobre deputado apresentou um cálculo das despesas que
há de ocasionar a gazeta oficial; não duvido que seja bem
calculado o seu orçamento; mas posso assegurar-lhe que o ministério também fez o seu, e firmado nele espera que com a soma
orçada provera às exigências deste ramo do serviço público.
Não sei que razão teve o nobre deputado para confundir
o que se refere à gazeta oficial com as contas de receita e
despesa da tipografia nacional: são coisas muito distintas. Mas
ainda nesse ponto creio que se acha em erro.
É verdade que em anos anteriores a tipografia nacional não
dava rendimento algum, e, pelo contrário, ocasionava despesas
ao tesouro; mas presentemente não acontece assim: depois da
nova reforma por que passou, e administrada, como se acha, por
um empregado tão inteligente quanto probo e zeloso (apoiados),
produz uma receita.
O Sr. Rodrigo Silva — Eu me referi aos exercícios anteriores.
O Sr. Ministro da Agricultura — V. Exa. examinou contas
de receita e despesa antigas.
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O Sr. Rodrigo Silva — Somei a receita dos três últimos
anos do ministério da fazenda.
O Sr. Ministro da Agricultura •—• É o que estou dizendoro nobre deputado somou receitas e despesas antigas para tirar
induções desfavoráveis àquele estabelecimento. Mas asseguro-lhe
que está em erro; e que a tipografia nacional é atualmente uma
empresa muito bem dirigida, e está dando renda em vez de
déficit.
Repito, não compreendo a razão por que o nobre deputado
confundiu a tipografia nacional com a gazeta oficial, sendo coisas,
inteiramente distintas.
Sr. presidente, para ser franco com a câmara, direi que o
ministério está tão convencido da necessidade de um órgão
oficial, que não desiste desta idéia; antes espera que o corpo
legislativo, correspondendo aos mesmos sentimentos pelos quais
o governo é levado a esse desejo, concorrerá com ele para a sua
realização. No regime representativo a publicidade dos atos do
governo é uma condição devida. Ainda que remissos, cumpre que
paguemos ao país uma dívida que é antiga, é uma coisa que
devia ter sido feita, mas não o tendo sido, preciso é que a
façamos agora, e não vejo objeção séria que a isso se oponha.
O nobre deputado falou na despesa de 40:000$, entendendo
não ser suficiente; mas creio que não quis meter em conta a
receita, que por sem dúvida resultará da criação dessa gazeta,
pois não é de presumir que ela deixe de ter consumo. O nobre
deputado por Minas, em um aparte que deu, disse que esta
gazeta há de ter pequena circulação, que o governo deve ter
interesse em publicar seus atos em outros órgãos particulares,
que são os que gozam de maior circulação.
Senhores, para que fazer uma injúria ao país? Não sabemos
que os povos que se regem pelo sistema representativo têm o
direito, têm mesmo o dever de saber o que faz o governo na
gerência dos negócios públicos? Não creio, já não falo das cidades,
que o povo do interior seja indiferente ao modo por que os
agentes do poder desempenham os deveres de que estão incumbidos; portanto, não posso partilhar os receios daqueles que
julgam que a gazeta oficial carecerá de circulação; tal suposição
é uma injúria feita ao povo e à civilização atual.
O Sr. Cruz Machado — Daqui a um ano eu perguntarei
quantas assinaturas tem.
Um Sr. Deputado — Mas isto não é fonte de renda.
O Sr. Cruz Machado — Não me refiro à questão de renda,
e sim de publicidade, ou circulação.

— 36 —

O Sr. Ministro da Agricultura — Mas a criação da gazeta
de modo algum restringirá, antes creio que servirá para tornar
mais ampla a publicidade na circulação da gazeta por empresas
particulares. Quanto à questão de renda, direi, há poucos dias
falando aqui do correio geral, disse-se que sendo aquela repartição pela qual se faz a transmissão de negócios, não devia ser
objeto de renda, era uma necessidade que cumpria satisfazer;
pergunto eu, e a gazeta oficial, que será o veículo autorizado
da publicação dos atos oficiais transmitindo a todos os cidadãos
brasileiros o conhecimento da gestão dos negócios públicos, não
será a satisfação de uma grande necessidade pública? Cumprirá
subordiná-la simplesmente a questão de renda?
E o governo de uma nação que se preza deverá atender a
essa economia de 40:000$ para olvidar o desempenho de tão alto
dever?
Um Sr. Deputado — A publicidade sempre tem existido.
O Sr. Ministro da Agricultura — Sr. presidente, aqueles
que dizem que a publicidade sempre tem existido não estão bem
ao fato do que se passa na administração; eu posso informar à
câmara dos Srs. deputados que muitos atos importantes jazem
nos arquivos das repartições, e não podem ter publicidade porque
o governo não tem um órgão seu; faz-se, a publicidade dos atos
ordinários; mas quantos relatórios, explorações, notícias, roteiros,
estatísticas e outras peças dessa ordem existem arquivadas por
não termos meios de dar-lhes publicidade!. . .
Um Sr. Deputado — A isso responde-se que assim como o
governo sem autorização publica o boletim oficial, podia publicar
esses relatórios.
O Sr. Ministro da Agricultura — É justamente para evitar
a censura que se encerra no aparte do nobre deputado que o
governo deseja dar a essa publicação uma existência legal, e por
isso se apresenta hoje perante o corpo legislativo pedindo que
vote fundos para semelhante fim. Os que compreendem os deveres
que pesam sobre a alta administração do Estado não devem
permitir que ela continue à mercê de um favor particular; o
ministério atual não está disposto a submeter-se a essa condição,
assim como não está disposto a sustentar publicações não autorizadas. Quer ter uma gazeta oficial criada legalmente, para servir
de órgão à publicidade de seus atos, e que possa prestar à administração pública e ao país os benefícios de uma imprensa calma
e desinteressada. (Muito bem; muito bem.)

ANEXO II
16 de dezembro de 1862
Plano oferecido pelo Redator do Diário Oficial ao Ministro do
Império, Marquês de Olinda, apresentado e aprovado em Conselho
de Ministros, contendo as providências a serem tomadas a
respeito do mesmo Diário

Providências que se devem tomar a respeito do Diário
Oficia(*)
l' Aviso ao Sr. Ministro da Fazenda comunicando-lhe que o
Administrador da Tipografia Nacional João Paulo Ferreira
Dias foi encarregado provisoriamente e em comissão (palavras
sacramentais para o Tesouro) da administração do Diário
Oficial, na qual está desde o l 9 de outubro.
2°

Idem solicitando que se entregue ao Administrador mensalmente para despesas miúdas a quantia de 500$ réis.

3°

Idem para que o produto das assinaturas e publicações particulares seja escriturado no Tesouro, como despesa a anular.

49 Idem para que a féria dos compositores, etc., seja paga por
quinzenas, remetendo o Administrador a l 9 via ao Tesouro
diretamente, como se procede em outros estabelecimentos e
a 2* à Presidência do Conselho.
As gratificações aos redatores, Administrador, etc., serão
pagas em folha mensal enviada pelo Administrador ao Tesouro, rubricada pelo redator em chefe. Também desta irá 2?
via à Presidência do Conselho.
59

Idem circular aos Presidentes das Províncias para que façam
abrir assinaturas para o Diário Oficial nas respectivas Tesourarias nas capitais, e nas coletorias nos outros lugares,
marcando aos empregados encarregados deste trabalho uma
porcentagem (de 5 ou 10%'). devendo as quantias que produzirem ser passadas para o Tesouro à disposição da Presidência do Conselho, e aí escrituradas como despesa a anular
do Diário Oficial. Tomada a assinatura, o Inspetor da
Tesouraria comunicará ao Administrador do Diário o nome
do assinante, lugar de residência, correio por onde deve ser
remetida a folha, tempo da assinatura para que este satisfaça
ao assinante.
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9

Idem ao Tesouro comunicando-lhe a circular supra, e solicitando que por sua parte expeça as ordens convenientes para
que as Tesourarias não entrem em dúvida a respeito de sua
execução.
Aviso ao Administrador do Diário para que, por conta da
quantia para despesas miúdas pague a assinatura dos jornais
estrangeiros, que lhe forem indicados pelo redator em chefe,
e abone 10$ réis mensais ao africano livre que serve de
recadista.
16 de dezembro de 1862.

ANEXO III
24 de dezembro de 1862
Cópia do Aviso do Ministro do Império, Marquês de Olinda, ao
Ministro da Fazenda, Visconde de Albuquerque, danclo-.ihe
conhecimemo das providências tomadas para a publicação do
Diário Oficial, a fim de que sejam expedidas as ordens necessárias
para ocorrer às despesas que se houverem de fazer e regularizar
as já efetuadas

Cópia
l» Seção Rio de Janeiro Ministério dos Negócios do Império em
24 de dezembro de 1862.(*)
—• limo. e Exmo. Sr. — Tendo tomado as providências que
me pareceram convenientes para a publicação do Diário Oficial,
julgo necessário dar conhecimento delas a V. Exa., a fim de
que se digne de expedir as ordens que são de mister para ocorrer
às despesas que se houverem de fazer, e regularizar as que se
têm feito.
Da administração do mesmo Diário está encarregado, provisoriamente e em comissão, desde o dia l 9 de outubro passado,
o Administrador da Tipografia Nacional João Paulo Ferreira
Dias; e nos diversos trabalhos de redação, composição, impressão
e distribuição estão empregados os indivíduos constantes das folhas
que têm sido enviadas ao Tesouro, nas quais se acham marcados
os vencimentos que a cada um foram arbitrados.
Ao Administrador deve adiantar-se pelo Tesouro Nacional
a consignação de SOOfOOO réis para ocorrer às despesas miúdas,
como se pratica com outras Repartições Públicas.
As gratificações do Administrador, Redatores, Tradutor,
Revisores, Conferentes e Escriturários serão pagas em folha
mensal, que o Administrador enviará ao Tesouro Nacional, por
ele assinada, e rubricada pelo Redator em Chefe; e desta folha
será remetida uma 2? via ao Ministério dos Negócios do Império.
O mesmo se fará com a féria dos artistas, entregadores, e
encarregado da remessa do Diário para a Administração do
Correio, os quais serão pagos por quinzenas.
O produto das assinaturas do Diário, e das publicações
particulares será recolhido ao Tesouro Nacional, e com ele se
farão as despesas assim do pessoal, como do material, suprindo o
mesmo Tesouro com a quantia que exceder à receita, por conta
do crédito votado na Lei do Orçamento.
Os Presidentes das Províncias, a quem expeço as ordens
convenientes, ficam encarregados de fazer abrir assinaturas para
( * ) IHGB — Coleção Marquês de Olinda, Lata 206, doe. 56.
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o Diário nas respectivas Tesourarias de Fazenda, e nas Coletorias,
marcando às pessoas incumbidas deste trabalho uma porcentagem
de 5 a 10 por cento.
As Tesourarias de Fazenda remeterão ao Tesouro Nacional
as quantias que produzirem as assinaturas; e participarão ao Administrador do Diário os nomes dos assinantes, sua residência, correio
por onde deve ser remetido o Diário, e o tempo da assinatura.
— Deus Guarde a V. Exa. — Marquês de Olinda. — Sr.
Visconde de Albuquerque.

ANEXO IV
27 de janeiro de 1863
Aviso do Ministro da Fazenda, Visconde de Albuquerque, ao
Ministro do Império, Marquês de Olinda, comunicando-lhe terem
sido efetuados os pagamentos dos empregados do Diário Oficial
e prevenindo, visto se achar este ramo de serviço a cargo do
Ministério do Império, que ele não só deveria constar do respectivo
orçamento, como também por conta do mesmo Ministério deveria
ser feita, paga e classificada no balanço a despesa
que se fizer efetivamente

Ministério dos Negócios da Fazenda ( * )
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 1863
limo. e Exmo. Sr.
Comunico a V. Exa., para seu conhecimento e devidos efeitos,
que, por conta do Ministério a cargo de V. Exa., mandei pagar
a folha dos empregados do «Diário Oficial», relativa ao mês de
dezembro próximo passado, na importância de 770$000, e a féria
dos operários do mesmo Diário relativa à 2? quinzena do dito mês,
na importância de 1.091 $400, as quais me foram remetidas pelo
respectivo Administrador com ofícios de 2 do corrente.
E previno, outrossim, a V. Exa. de que, visto se achar este
ramo de serviço a cargo do Ministério do Império, deve não só
figurar ele no respectivo orçamento, como também por conta do
mesmo Ministério ser feita, paga e classificada no balanço a
despesa que se fizer efetivamente; não podendo, porém, deixar
de ser escriturada como geral a receita proveniente da renda
que produzir a publicação do referido Diário, por isso que a
legislação em vigor não admite receitas especiais. Neste sentido,
pois, ficam expedidas as convenientes ordens.
Deus Guarde a V. Exa.
Visconde de Albuquerque

Sr. Marquês de Olinda
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ANEXO V
Fevereiro de 1863
Minuta do Aviso do Ministro do Império, Marquês de Olinda,
ao Ministro da Fazenda, Visconde de Albuquerque, em resposta
ao seu de 27 de janeiro último, comunicando-lhe estar inteirado
quanto à primeira parte do que trata este Aviso, no tocante aos
pagamentos, mas oferecendo algumas ponderações quanto à
segunda, visto estar o Diário Oficial debaixo da direção do
Presidente do Conselho de Ministros e não fixo no Ministério
a seu cargo, variando o mesmo de Secretaria, segundo variar de
Secretaria a Presidência do mesmo Conselho

limo. e Exmo. Sr. ( * )
Tive a honra de receber o Aviso de V. Exa., datado de 27 do
próximo mês passado, e em resposta cumpre-me expor o seguinte.
Começa V. Exa. por comunicar-me haver mandado fazer
certos pagamentos por conta deste Ministério, relativos a despesas
com o Diário Oficial. Quanto a este objeto fico inteirado.
Quanto porém à parte do mesmo Aviso em que V. Exa. diz
que, visto achar-se este ramo de serviço a cargo do Ministério
do Império, não só deve ele figurar no respectivo orçamento,
como também por conta do mesmo Ministério deve ser feita,
paga, e classificada no balanço a despesa que efetivamente se
fizer; tenho de oferecer algumas ponderações.
Antes de tudo observarei que o serviço do Diário Oficial
não está incorporado no Ministério do Império. Seu expediente,
se hoje corre pela Secretaria deste Ministério, amanhã poderá
correr por outra.
V. Exa. há de recordar-se de que em Conselho de Ministros
ficou assentado que o Diário Oficial estivesse debaixo da direção
do Presidente do Conselho. Escusado é expor, agora, as razões
que para isso foram então produzidas.
'É verdade que V. Exa. pretendia que este ramo de serviço
ficasse pertencendo ao Ministério da Fazenda. Mas a resolução
do Conselho foi a que acabo de referir.
V. Exa. há de recordar-se, mais, de que naquela ocasião
ficou bem explicado que o Presidente do Conselho, não tendo,
como tal, Secretaria especial, devia expedir suas ordens, e fazer
todas as suas comunicações pela Secretaria de que era Ministro.
Isto posto, deve ficar entendido, que o serviço do Diário
Oficial não está fixo no Ministério do Império; e que ele tem
de variar de Secretaria, segundo variar de Secretaria a Presidência
IHGB — Coleção Marquês de Olinda, Lata 206, doe. 56.
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do Conselho; e a isto deverá atender o Tesouro para assim
regular sua escrituração.
Uma vez resolvido que o Diário Oficial ficasse debaixo da
inspeção do Presidente do Conselho, tratei dos meios de facilitar
sua circulação, assim como de assegurar a arrecadação do produto
de sua venda: não vem agora para o caso referir o pensamento
que me ocorreu para aquele fim. O caso é que, achando eu
satisfatório o plano que me ofereceu o Redator do mesmo Diário,
eu o adotei; e apresentando-o eu em Conselho de Ministros, este
o aprovou, e o aprovou com o assenso de V. Exa. não tácito, mas
expresso, como logo direi.
Dizia o plano = § 3" Idem (Aviso ao Ministério da Fazenda) para que o produto das assinaturas, e publicações particulares seja escriturado no Tesouro como despesa a anular = .
Dizia mais o plano = § 59 Idem (é o Aviso à Fazenda) aos
Presidentes de Províncias para que façam abrir assinaturas para
o Diário Oficial nas respectivas Tesourarias. ..; devendo as quantias que produzirem ser passadas para o Tesouro à disposição do
Presidente do Conselho, e aí escrituradas como despesa a anular = .
V. Exa. anuiu às idéias contidas nestes §§; oferecendo porém
uma emenda, a qual adotei, porque continha o pensamento radical
do projeto. Esta emenda acha-se no meu Aviso de 24 de dezembro
último nas seguintes palavras = O produto das assinaturas do
Diário, e das publicações particulares será recolhido ao Tesouro
Nacional, e com ele se farão as despesas assim do pessoal, como
do material, suprindo o mesmo Tesouro com a quantia que
exceder à receita por conta do crédito votado na Lei do Orçamento =.
À vista desta emenda, ou as despesas se façam por conta
do crédito da Lei, abatendo-se a quantia correspondente ao
produto da venda, como estava no projeto, ou se façam pelo
mesmo produto, preenchendo o Tesouro, por conta do crédito,
o que se verificar que falta, como reza a emenda; de qualquer
modo o resultado virá a ser o mesmo.
A parte do § 5' do projeto nas palavras = passadas (as
quantias) para o Tesouro à disposição do Presidente do Conselho =
esta parte tornava-se então inútil; porque, remetido o produto
para o Tesouro, ele tinha de ser adicionado ao crédito; e era
sempre o Presidente do Conselho o que lhe dava o destino
conveniente; e sendo inútil, mandei-a suprimir.
Portanto assim pelo projeto, como pela mesma emenda de
V. Exa., o produto tem sempre uma aplicação especial. Ele
não entra na receita geral, como aplicado às despesas gerais.
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Direi agora: e nem é possível que este produto entre na
receita geral. O Governo não pode criar renda nem com a
denominação de ordinária, e nem com a de extraordinária. Não»
há um só artigo de Lei que autorize esta de que se trata.
A Assembléia Geral sabia muito bem que o Diário havia de ter
uma renda; e entretanto não a contemplou na receita geral.
E com razão assim o fez, porque ela sabia também que o mesmo
pedido de 40:000$000 réis, quantia insuficiente para as suas
despesas, mormente no primeiro ano, já supunha uma renda
que a auxiliasse.
Diz V. Exa. que não pode deixar de ser escriturada como
geral a receita proveniente da renda que produzir a publicação
do Diário Oficial, por isso que a legislação em vigor não admite
receitas especiais. É necessário, fixar o sentido destas palavras,
para se evitarem dúvidas para o futuro.
Eu entendo aquela proposição no sentido do Tesouro; o qual
em casos tais adiciona ao crédito da Lei outras receitas que existam.
Tal é o caso da receita do Colégio de Pedro 2'; mandando-se,
como se comunicou a este Ministério pelo Aviso do Tesouro do
l' de julho de 1861, adicionar ao crédito da Lei a renda do
patrimônio do mesmo Colégio. E tal é o caso das despesas feitas
com os socorros públicos, e melhoramento do estado sanitário,
mandando-se adicionar ao respectivo crédito o produto das loterias
que para este objeto haviam sido concedidas, como foi igualmente
comunicado a este Ministério por Aviso do Tesouro de 5 de
junho daquele mesmo ano. Tomada neste sentido aquela parte do
Aviso de V. Exa., nenhuma objeção tenho que opor-lhe; cumprindo-me dizer que neste mesmo sentido é que eu entendi a emenda
de V. Exa., a qual foi exarada no meu Aviso. Uma vez pois
que a escrituração deixe salva esta base, nenhuma dúvida se
me oferece para aceitar a que V. Exa. julgue mais apropriada
às regras, e aos estilos do Tesouro.
Se V. Exa. porém entende que este produto da venda do
Diário, e das publicações particulares, entrando na receita geral,
faz parte da mesma receita, para ser aplicado às despesas gerais,
sem que daí se possa distrair quantia nenhuma para as que são
próprias deste serviço; ficando este estritamente limitado ao
crédito votado; peço licença a V. Exa. para não admitir esta
doutrina, porque desfigura completamente a natureza desta renda,
e nisto estava V. Exa. de acordo comigo quando ofereceu sua
emenda.
Terminarei este Aviso com a seguinte observação. O Diário
Oficial envolve um serviço de natureza especial. A arrecadação
de sua receita pode ser feita por outros agentes que não pelos
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que são encarregados da do Estado. Eu preferi o sistema indicado
no meu Aviso por me parecer que melhor se adaptava a este
ramo de serviço. Ma-s deve ficar entendido que a adoção deste
sistema não implica alteração do serviço em si mesmo.
Isto posto, as despesas realizadas para sua publicação não
estão sujeitas às regras ordinárias da fiscalização do Tesouro.
Elas devem ser satisfeitas à vista das requisições do Presidente
do Conselho, o qual é o único responsável por esta administração.
A receita do Diário, recolhida no Tesouro, não é mais do que
um depósito que deve ser restituído; e não há da parte do Tesouro
senão a observância da Lei enquanto fixa a quantia para estas
despesas, a qual não pode ser excedida, salvo na parte que excedendo àquela quantia, esteja dentro dos limites da receita provável
das assinaturas, dos anúncios particulares, ou de outra origem da
mesma natureza.

ANEXO
Fevereiro de

VI
1863

Ofício do Diretor-Geral do Ministério do Império, Fausto Augusto
de Aguiar, ao Oficial Maior do Ministério da Fazenda, José
Severiano da Rocha, comunicando-lhe que o Aviso do Tesouro
datado de 27 de janeiro último subira à consideração do Ministro
e remetendo a cópia exigida do Aviso de 24 de dezembro passado

limo. e Exmo. Sr. ( * )
O Aviso do Tesouro com a data de 27 de janeiro último, no qual
se comunicou terem sido efetuados ali os pagamentos autorizados
relativamente ao Diário Oficial, bem como a deliberação tomada
sobre o modo por que seria feita a escrituração concernente a esta
despesa, foi recebida no dia 29, e subiu a S. Exa. no dia 3 do
corrente mês, tendo sido feriados os dias l' e 2°. Não subiu naquele
mesmo dia porque se esteve examinando se alguma coisa haveria
que conviesse informar a S. Exa. contra a dita deliberação do
Tesouro.
Sai junta a cópia, exigida por V. Exa. do Aviso de 24 de
dezembro de 1863 [1862].
Fausto Augusto de Aguiar

( * ) IHGB — Coleção Marquês de Olinda, Lata 206, doe. 56.

ANEXO

VII

26 de fevereiro de 1863
Bilhete Verbal do Oficial Maior do Ministério da Fazenda,
José Severiano da Rocha, ao Diretor-Geral do Ministério do
Império, Fausto Augusto de Aguiar, comunicando-lhe que devolverá o Aviso da Presidência do Conselho de Ministros de 24 de
dezembro passado, logo que seja possível obtê-lo do Gabinete
do Ministro da Fazenda

(*) À S. Exa. o Sr. Conselheiro Fausto Augusto de Aguiar
cumprimenta seu amigo e colega José Severiano da Rocha, e
comunica a S. Exa. que ainda não devolveu a S. Exa. o Aviso
da Presidência do Conselho de 24 de dezembro último, a que
veio substituir o do Ministério do Império da mesma data, sobre
as despesas com a publicação do Diário Oficial, por não lhe ter
sido até agora possível obtê-lo do Gabinete do Sr. Ministro da
Fazenda, para onde fora remetido; logo, porém, que lhe venha
às mãos o transmitirá a S. Exa.
Em 26 de fevereiro de 1863 —

(*) IHGB — Coleção Marquês de Olinda, Lata 206, doe. 56.

ANEXO VIII
26 de fevereiro de 1863
Aviso do Ministro da Fazenda, Visconde de Albuquerque, ao
Ministro do Império, Marquês de Olinda, comunicando-lhe estar
inteirado do seu Aviso de 24 de dezembro passado, a respeito
das despesas com a publicação do Diário Oficial, declarando
satisfazer todas as exigências, exceto a de serem pagas semelhantes
despesas, tanto do pessoal como do material, pela renda que
produzir a mesma publicação

Ministério dos Negócios da Fazenda ( * )
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1863
limo. e Exmo. Sr.
Inteirado do que V. Exa. me comunica em seu Aviso de 24 de
dezembro último, a respeito das Despesas com a publicação do
Diário Oficial, tenho em resposta de declarar a V. Exa. que
serão satisfeitas todas as exigências aí feitas, com exceção apenas
de uma — a de serem pagas semelhantes despesas, tanto do
pessoal, como do material, pela renda que produzir a mesma
publicação, à qual o Tesouro não pode anuir, porque importaria
isso aumentar-se com uma receita especial o crédito votado na
Lei do Orçamento para este ramo de serviço, o que expressamente
proíbe a legislação em vigor.
Ainda ultimamente, pelo Aviso de 2 0 ( * * ) de dezembro
passado, de conformidade com a mesma legislação, se declarou
a V. Exa. que não podia ser integralmente paga uma conta de
despesas do Imperial Instituto dos meninos cegos, do exercício de
1861-62, apresentada pelo respectivo Diretor, por exceder a sua
importância o crédito aberto pela respectiva Lei do Orçamento,
apesar de ter tido o mesmo Estabelecimento uma receita especial
excedente, em muito, à pequena diferença para mais sobre o
crédito votado.
As despesas, portanto, com a publicação do Diário Oficial
somente poderão ser feitas por conta do crédito aberto na Lei
para este ramo de serviço, no qual têm sido levadas, tendo de
escriturar-se como geral a renda que produzir esta publicação; de
maneira que se o mesmo crédito não for suficiente é forçoso
abrir-se crédito suplementar.
Assim que, nesta data expeço Circular às Tesourarias de
Fazenda declarando-lhes que devem escriturar como geral a renda,
X *) IHGB — Coleção Marquês de Olinda, Lata 206, doe. 56.
[(**) «Aliás 26» — anotação» a lápis, do punho do Marquês de Olinda.
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proveniente de assinaturas do Diário, que for arrecadada pelas
Coletorias e Mesa de Rendas, sem que dela, todavia, se deduza
porcentagem alguma. Mas se V. Exa. entender que se não deve
deixar de abonar a comissão de 5 e 10 por cento aos respectivos
Coletores e Administradores, terá essa despesa, pelos motivos
expostos, de sair de crédito votado para a da publicação do
Diário.
Deus Guarde a V. Exa.
Visconde de Albuquerque
Sr. Marquês de Olinda
Despacho ao alto da primeira página:
N9 18-63

Aviso à Fazenda em 19-março-1863. —

ANEXO IX
Fevereiro de 1863
Minuta da carta oficiosa do Marquês de Olinda, Ministro do
Império e Presidente do Conselho de Ministros, ao Visconde de
Albuquerque, Ministro da Fazenda, sobre a correspondência
trocada relativa ao pagamento das despesas com o Diário Oficial,
lamentando que as divergências entre as duas Secretarias se
tornassem públicas, e marcando nova data para os
entendimentos necessários

Cópia
limo. e Exmo. Sr. Visconde de Albuquerque(*)
Tenho presente o Aviso de V. Exa. de 26 do corrente sobre
o pagamento das despesas que se fazem com o Diário Oficial.
Sobre o mesmo objeto eu havia recebido outro Aviso de V. Exa.,
cuja data não posso apontar, não o tendo aqui em Cosme Velho
aonde me acho.
Antes de responder oficialmente a V. Exa., dirijo-lhe esta
carta para lhe lembrar uma circunstância sobre este negócio;
a qual estou que há de terminar todas as dúvidas.
O Aviso a que V. Exa. me respondeu com o segundo a que
acima me referi, foi expedido em conformidade da resolução
tomada em Conselho de Ministros, e tomada unanimemente, tendo
sido abraçada, e sem impugnação, o dia que V. Exa. ofereceu.
Ora o Aviso de V. Exa. acima apontado em segundo lugar,
está em perfeita contradição com o acordo que nós tomamos;
e no mesmo caso está o último Aviso de V. Exa, de 26 do
corrente.
Vendo eu a discrepância que aparecia, chamei a atenção de
V. Exa. sobre este objeto em Conselho de Ministros(**). V. Exa.
reconheceu a exatidão da minha exposição; e disse-me que mandaria a minha casa um Oficial do Tesouro para se entender comigo
àquele respeito.
Este Oficial não me apareceu.
Estando seu Filho em minha casa no dia terça-feira, 24 do
corrente, pedi-lhe lembrasse a V. Exa. a ordem para este Oficial
me procurar; e marquei o dia sexta-feira, 27, em minha casa na
rua do Lavradio às cinco horas da tarde: às quatro e meia já eu
lá me achava; e o Oficial não me apareceu.
E entretanto recebo o Aviso de V. Exa., de 27 com as
mesmas idéias do outro acima apontado em segundo lugar.
( *) IHGB — Coleção Marquês de Olinda, Lata 206, doe. 56.
( * *) Frase, a partir da palavra «chamei», sublinhada, a lápis, e numerada
de l a 3, dando-lhe a seguinte forma: «...chamei em Conselho de
Ministros a atenção de V. Exa. sobre este objeto.»
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Tendo nós concordado no modo de se fazerem as despesas,
sendo V. Exa. o mesmo que apresentou a idéia prática, a qual
foi literalmente exarada no meu Aviso, emendo ficado V. Exa.
de mandar um Oficial entender-se comigo a este respeito; eu
esperava que não se fizesse mais impugnação ao acordado, e
resolvido; deixando-se somente para os meios de execução quanto
ao sistema de escrituração o que eu assentasse com o Oficial: eu
digo: quanto aos meios de execução, porque quanto ao princípio,
isto já está fora de questão.
Esta divergência já está pública nas duas Secretarias; o que
me tem causado grande desprazer, que se poderia ter evitado,
se se seguisse o que eu tenho recomendado, e pedido a todos os
nossos colegas, de em tais casos entendermo-nos entre nós, sem
que se faça público qualquer desacordo entre os Membros do
Gabinete, desacordo que não sendo de conseqüência, tomou logo
grande vulto, correndo de boca em boca.
Para que pois se adiante este negócio, marco o dia terçafeira, 3 do próximo mês de março, para que vá a minha casa
na rua do Lavradio das nove para as dez horas da manhã
o Oficial que V. Exa. indicar, segundo V. Exa. mesmo me
anunciou.
Escrita nos últimos dias de fevereiro de 63 ( * ) .

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL — 1978
( * ) Anotação, a lápis, do punho do Marquês de Olinda.

