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Excellentissimo Senhor
Presidente da Camara dos Senhores Deputados.

Representaram os signatarios ha poucos dias perante
a Camara, a que V. Ex.® dignamente preside, contra o
Decreto n.° 6.470 de 20 Março do corrente anno. E hoje
são obrigados a representar também contra o Decreto n.°
6. 572, para que seja declarado sem effeito. Ao mesmo
tempo insistem no pedido de.que o Poder Legislativo se
digne tomar sobre a moagem, panificação e industrias
connexas, providencias que, acautelando devidamente os
interesses geraes, dêem as necessárias garantias ao tra
balho e capital nessas industrias empregado.
As Leis numeros 9 3 3 e 9 6 0 , os Decretos
numeros 6 .4 7 0 e 6 .5 7 2 , e o Artigo 27 da Constituição.

Em 20 de Março proximo passado publicou o Diario
do Governo a Lei n.° 960, que estabeleceu o preço para
a venda do trigo exótico pelo Estado á Industria e um
diagramma de extracção para as fabricas de moagem,
fixou o preço das farinhas, os typos, pesos e preços do
pão, e tomou outras providencias ácerca da industria de
moagem, panificação e connexas.
Pois no mesmo dia, publicava-se no mesmo numero
do Diario do Governo o Decreto n.° 6.470, que estabe
leceu outro preço para o trigo exotico, outro diagramma,
outros preçòs #de farinha, outros typos, pesos e preços de
pão, e outras providencias ácerca das referidas industrias!
No artigo 18.0 d’este Decreto diz-se nem mais nem
menos que o seguinte, de certo sem precedentes na his
toria de todas as legislações: “ Por este Decreto ficam al-
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terados os artigos 8.°, 12 .° e § único, numeros i.° e 2 °
dos artigos i3, 14, i5 e 17 da Lei n.° 960, desta
d ata..
A. revogação pelo Decreto das disposições da Lei é
absolutamente inconstitucional. Nada importa que o De
creto invoque a auctorização conferida ao Poder Executivo
pela Lei n.° 933 de 9 de Fevereiro. Quanto a moagem,
panificação e industrias connexas, foi a auctorização legis
lativa prejudicada pela Lei n.° 960, de data posterior.
Se depois da auctorização dada pelo Poder Legisla
tivo ao Executivo para providenciar sobre certos assump
tos, aquelle previdencia directamente quanto a um d’elles
caduca a seu respeito a auctorização concedida.
Illegalmente alterou o Decreto n.° 6.470 o disposto na
Lei da mesma data, que nasceu morta. Illegalmente in
vocou a auctorização da Lei n.° 933, que, no tocante a
moagem, panificação e materias connexas, caducára, em
virtude da Lei n.° 960.
Se inconstitucional erã o Decreto n.° 6 470, mais in
constitucional ainda é o Decreto n.° 6. 572, que regula o
mesmo assumpto e se funda na mesma auctorização.
Ainda quando essa auctorização não tivesse caducado
em virtude da Lei n.° 960, não podia ser usada pelo De
creto n.° 6.470. Com effeito, segundo o artigo 27 da Cons
tituição, as auctorizações concedidas pelo Poder Legisla
tivo ao Poder Executivo não podem ser aproveitadas mais
de uma vez.
Nada importa em contrario que o Decreto n.° 6.572
invoque não só a Lei n.° 933, mas ainda o Decreto n.°
2.253 de 4 de Março de 1916 , que por sua vez invocava
as Leis n.° 373 de 2 de Setembro de ig i5 e n.° 480 de 7
de Fevereiro de 1916 .
Taes auctorizações já caducáram ha muito tempo, não
só em virtude dos termos em que foram concedidas, mas
ainda, quanto a moagem, panificação e industrias conexas,
por haverem sido ulteriormente reguladas estas materias
por successivas leis. E se não houvesse caducado, não
teria o Poder Legislativo considerado necessário conceder
ao Governo as auctorizações contidas no art .0 2o .0 da Lei
n.° 882 de 17 de Setembro de 1919 e no art .0 x.° da Lei
n.° q33 de 9 de Fevereiro do corrente anno.
Por invocârem auctorizações caducas, e importárem
violação dos preceitos mais fundamentaes da Lei n.° 960,
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cumpre declarar sem effeito os referidos Decretos numeros
Ó.470 e (5.572.
Para que a moagem e todas as industrias vivam uma
vida inteiramente legal, é mister que sejam ínteiramente
legaes os diplomas, que sobre ellas se expidam, e todas
as ordens e instrucções, que em nome da auctoridade pu
blica, se lhes transmittam.
0 regimen do Decreto n,° 6 ,5 7 2

Na Gamara dos Senhores Deputados declarou S. Ex.®
o Senhor Ministro da Agricultura que a chamada taxa de
moagem importava prejuizo para a industria, e reconhe
ceu-se de uma maneira genérica que os últimos regimens
estabelecidos para essa industria lhe não garantem a re
tribuição, a que todos os capitaes teem direito.
Fira de esperar que o Senhor Ministro, já que se jul
gava auctorizado a estabelecer novas providencias sobre
moagem e panificação, fizesse boas as suas declarações
parlamentares e estabelecesse um regimen acceitavel.
S. F.x.a, a cuja sinceridade de intenções prestamos a
nossa homenagem, entendeu, porém, que alterar o De
creto n.° 6.470 lhe era permittido, mas só para aggravar
ainda a situação intolerável creada por esse diploma.
Estabelecer-se regímen mais tolerável é, segundo o
conceito do illustre homem publico, funcção sómente do
Poder Legislativo ; peorar o regimen, aggravando as dis
posições do Decreto n.° 6.470 e a situação das industrias,
é da competencia do Poder Executivo.
Nessa ordem de ideias, conservou o Decreto n/* 6.572
a taxa da moagem do Decreto anterior, com os prejuizos
que importa, e aggravou a perda com a panificação.
Como desenvolvidamente se mostrou na representa
ção últimamente apresentada a esta Camara, a aifferença
entre o preço da compra de 100 kilos de farinha e o d,a
venda dos cento e trinta e tres kilos de pão, que lhe cor
respondiam, produzia a taxa bruta de 7$83. Não chegava
esta para occorrer ás despezas computadas para a pani
ficação. Por 100 kilos de farinha devia dar-se nas pada
rias um prejuizo de $ 97.
A fórma' pelo novo Decreto estabelecida para o pão,
importa uma maior superficie de côdea, e, sem influir no
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gráu de humidade interior, diminue o rendimento da fa
rinha. A cada ioo kilos de farinha correspondem só 126
ou, quando muito, 127 kilos de pão. Custam os 100 kilos
de farinha 3 1 C5&24 e rendem os correspondentes 127 kilos
de pão 35íp5ó, o que produz uma taxa bruta apenas de
4$32. Se a taxa bruta de 7$83 produzia um deficit de *37597
por 100 kilos de farinha, a taxa bruta de 4$32 dá logar
a um enorme e ruinoso deficit de 3$5I.
Se era já imcomportavel a situação creada para a in
dustria pelo Decreto n.° 6.470, é, a todos os respeitos,
muitíssimo mais grave e calamitosa a situação que resulta
do Decreto n.°<i.572.
Para estas consequências do Decreto, chamam os
signatarios a attenção da Camara dos Senhores Deputados,
e para ellas pedem remedio prompto e efficaz.
Já na Camara dos Senhores Deputados houve quem
declarasse os diplomas sobre moagem e panificação es
parrelas armadas pelo Governo ás duas industrias. Longe,
porém, de pedir em nome da justiça e da moral a annullação pura e simples do que considerava uma cilada dos
Poderes Públicos, reclamou esse parlamentar leis de excepção que tornassem mortífera a armadilha estabelecida
contra duas das principaes industrias nacionaes !
Para que a esparrela tenha como resultado a anniquilação d’essas industrias e das connexas, pede-se, além de
monstruosas sancções de effeito retro-activo, uma especie
de tumultuaria e rancorosa alçada que, a pretexto de in
quérito, e com offensa de todas as garantias e direitos re
conhecidos no art .0 3.° da Constituição e dos mais fundamentaes .preceitos da lei mercantil, devásse todas as
operações e transacções das emprezas, todas as suas rela
ções commerciaes, e portanto numerosos e importantes
actos e operações de terceiros !
E para intervir nessa alçada, sem precedentes entre
nós, sem exemplo em nenhum outro paiz, offerecem-se
exactamente as proprias pessoas, que dirigem apaixonada
mente as maiores accusaçoes'às duas industrias, e tratam
de desauctorizar systematica e antecipadamente toda a voz
que no Parlamento possa querer pronunciar-se com liber
dade sobre moagem e panificação.
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Confiam os signatarios na imparcialidade, espirito de
justiça e patriotismo da Camara. Teem a certeza de que
ella saberá corresponder á sua alta missão e não consi
derará funcção legitima do Estado armar esparrelas ás
industrias, nem, muito menos, aggravar quaesquer arma
dilhas officiaes com verdadeiras alçadas e odiosas sancçÕes retro-activas, nem finalmente tornar os Poderes Pú
blicos instrumento da sabotage legislativa, executiva e
judicial, que contra as emprezas de moagem e panificação
pretende desencadear certa imprensa, cujas campanhas
teem a origem escandalosa, que todo o paiz conhece.
•

Pelos fundamentos expostos pedem os signatarios á
Camara dos Senhores Deputados que haja por bem de
clarar sem effeito os Decretos numeros 6.470 e 6.572, e
com a maior urgencia se digne concorrer para se estabe
lecer um regimen que, garantindo os interesses do publico,
respeite egualmente os legítimos interesses das industrias,
do capital e trabalho nellas applicados.
Lisboa,

de Abril de 1920.
Pedem deferimento.
Pela ‘-Companhia Industrial de Portugal e Colonias”
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Os Aiministraaores-Delegalos

(a) José Emjgciio Ribeiro Correia Guedes
(a) ‘7\aul Monteiro Guimarães
Pela “Sociedade Industrial Alliança”

Os Administradores

(a) António da Costa Faria
(a) José Manuel Cruces Alvar e\
Pela Portuguese Export Company, Ltd.—Proprietária
da “ Fabrica Esperança”
(a) A. Pereira
Pela Fabrica “A Napolitana”
(a) Gomes, Britto, Conceição, Reis & C.aLtd.

