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Em 23 de Junho de 1937. 

o • . ~. Presidente do Con elho aoional do Trab lho 

Com o presente tenho honra de s ar s mão 

de V. xcia., em origin 1, os autos do 1nquerito administrati

vo proces ado para apur r ralt s graves praticada pelo empre

gado desta Companhia, Octavio de Oliveira ort , e, tendo em 

vista as conclusões a ue chegou a respectiva ommis -o pur -

-dor , submetto o c so a apreci çao e julgamento desse egregio 

onselho, nos termos do artigo 11 das instrucçõe b das em 

5 de Junho de 1933. 

Prevaleço-me 

V. xcia. os 

er ção. 

opportunidade p·r renovar a 

elevada estima e subida con i-

v e 

'· 
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1. Tendo o empregado desta Companhia, Oot vio Oliveira 

d'Orta, guindasteiro da Repartição eohanio , na Lap , por u mau 

procedimento em serviço, por insubordinação e por ter abandonado o 

emprego que exercia nesta Estrada, incorrido na sancção dos arti-

gos 53 e 54, letras "c", "e e "f", do decreto nf 20.465, de 11! de 

Outubro de 1931, resolvo submettel-o a um 1nquerito administrativo 

tendente ' apuração dessas faltas graves, nomeando, para constitui

rem a Commissão puradora os Srs. Candido Galvão Bueno, como presi

dente, Gustavo G. Breul, como vice-presidente, e Orlando Lambert, 

como s ~ cretario. 

-o-

2 • . De ha muito, desde a transferencia do accusado para os 

officinas da Lap , em Outubro de 1936, em o mesmo demonstrando 

grande má vontade pelos serviços da Companhia, cumprindo mal as 

suas obrigações, ostensiva e irritantemente demorado em todas as 

operaçoes em que intervinha como maohinista de manobra, entravando 

dolosamente o bom andamento dos serv~ços daquellas officinas, tudo 

par de um tratamento arrogante e insolente que dispensava a seus 

oollegas e superiora • lguns factos que illustram o allegado: 

3. (_Em 11 de Novembro de 1936 fora o accusado incumbido pe-

lo Inspector de Vehiculos, em tempo habil , de recolher ás officinas, 

antes das 16.45 horas, um carro de passagéiros. O accusado, fazendo 

a manobra com inorivel lentidão, s6mente recolheu o carro ás 16.55 

horas, e após acondicionar a locomotiva e lavar-se com toda fleugma 

e a mais propositada indolencia, marcou sahida em seu cartão de pon

to ás 17.14 horas, quando poderia ter feito folgadamente tudo o que 

fez e sahir ás 17.00 horas, hora normal de sahida. Do~dias depois, 
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desconfiando não lhe fosse pago esse quarto de hora extra, q~o 
fora autorizado, levantou a ~uestão junto de seu mestre, allegando 

que a Companhia queria ex~loral-o, e que exigiria, por todos os 

meios ao seu alcance, aquelle pagamento. O Mestre Geral dos Oar-

ros e V~Ões, declarou-lhe, então, que aquelle tempo "extra" ser--
lhe-ia pago, todavia, como prova de que a Companhia não desejava 

erploral-o. 

4. Em 17 de Dezembro de 1936, foi, em dado momento, neces-

sario desembaraçar a linha, para sahida do "Cometa~ das officinas, 

o que não poude ser feito, porque a baixa pressão do vapor na loco

motiva do aoousado náo permittia qualquer manobra, pois não ia alem 

de 50 libras, não tendco, sido executada a manobra pedida, allegando 

o acousado que para razel-a seria necessario trabalhar tempo extra

ordinario, para o que não estava autorizado. Aberto um rapido in

q.uerito, ficou apurado que já ás 15.30 horas desse dia, a locomo

tiva do acousado estava apenas com 50 libras de pressão, de modo 

q~e , tendo-lhe sido pedida, a essa hora, uma m~obra, s6mente ás 

15.45 horas poude a mesma ser executada. Aliás confessa o accusa-
". ::f (A. I 

do em sua carta datada de 26 de Fevereiro de 1937, annexa, que pro-

positadamente deixava ás vêses escapar-se o vapor, alleg ndo que o 

razia por economia, quando é intuitivo e racional que, para fazer 

economia, bastaria tão sómente não mais deitar combustive1 á for

nalha, e que soltar propositadamente o vapor da caldeira era provo

car a baixa rapi4a da pressão, pondo · a locomotiva fora de serviço 

dentro de poucos instantes. 

Em 11 de Janeiro de 1937, pediu o accusado 15 dias de 

licenç a1legando n cessidade de liquidar certos negocios particu-

lares, no que, porem, considerando-se que as offioinas tinham es

tado fechadas por 13 dias no mês de Dezembro de 1936, e q~e iriam 

se fechar novament de 6 a lO de Fevereiro deste anno, não foi pos

s1ve1 attendel-o, tendo-lhe, todavia, sido informado que essa de-
á vista 

cisão poderia ser reconsiderada/ae prova da ne cessidade dessa li-

cen~a. No dia seguinte apresentou-se elle no escriptorio do Geren-
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do Gerente da officinas, par tratar dessa licenç , e ahi foi-lhe, 

_elo Gerente, confirmado que seria indispensavel a apresent çáo d 

prova da necessid de da ausenci • o accusado voltou, então, á 

su secção e communicou ao mestre que se f4Ch v doente, queixando

se de dores de cabeça, avisando-o de que se r tir va para 4 a, por 

esse moti..x,o , Est ve assim ausente p.e._r 20 dia , de 13 de J neiro· a 
• 

l! de evereiro., rorqando ostensiva e indi ciplin damente um licen-

ç que os serviço não permitti m lhe tos e naquella occas1ão con-

oedid , sem prejuizos . t doença, flagrantement imulad , pou-

de, todavia, ser justifio da com um stado medico, assignado por 

um facultativo d Caixa de ~posentndor1 e Pensões dos Ferrovia~io 

da São P ulo Ra1lway, o que levou esta Companhia, pelo costume, a 

pagar ao doloso empregado seus venci mentos normaes, correspondentes 

quelle periodo, embora immerecidamente, par pÔr um fi a este re

voltante incidente. 

õ. Em fins de ~aneiro de 1937, em vist de ua falt de 

s 1duid de no serviço e ua r ltn de interesse para com o tr balho, 

o que vinh causando não pequenos inconvenientes á organização da-

quell s otficinas, foi o ncausado transferi do de ch1n1sta de ma-

nobra, para gu1ndasteiro~ passando de empregado mensalista com o or

den do de 3~0, p ra horarista com o s lario de 2$0p~O por hora, 

o que lhe poderia dar, se ssiduo, mais de quatrocentos mil reis por 

mê • No dia 3 de Fevereiro, ao ser - lhe isso communicado declarou 

o ccusado na pres n~a dos Srs. Italico André Comerl tti e Pasohoa

lin Stuan1 que não assumiria o novo cargo de guindas t 1ro e não po

ria o seu "visto~ na cart que continh a commun1oação de su trana

-rerencia. Nesse meamo d1 , e vista de ter-se recus do a trabalhar, 

to1 o aocusado suspenso, tendo ess suspen ão sido relaxad no dia 

immediato, isto é, a 4 de Fevereiro, continuando, porém d'Ort obs-

tinado m não ssumir o seu lugar de guindasteiro. ~ cr~~~l.ü41cação 

de que a sua suspensão tora casa d , fo1-lhe lid na pre ença dos 

Srs. Edmar Fonseca e James Fleming. 

7. té a presente d•ta não reassumiu Oct vio de Olivei-
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Octav1o de Oliveira d'Orta o seu emprego nesta Companhia~ 
8. attitude insolit do accusado insubordinando-se 

contra uma ordem superior, com gra e offensa da autoridade da Ad

ministraçãor base da indispensavel disciplina no trabalho, impli

ca no abandonG do emprego que exerci o esmo nesta Companhia, u

jeitando-o á sancqão dos artigos 53 e 54, letras "e" e "f", do de-

ereto nY 20.465, de 1~ de Outubro de 1931 grave insubordinação 

e abandono de emprego sem causa justificada. 

-o-

9. São Paulo Railway Company arrola como testemunhas 

dos factos que acaba de expor e denunciar, os Sra. James Fleming, 

Ajudante do Gerente das Officinas; Edmar Fonseca, Escripturario; 

David A. Rowlands, Mestre Geral de Locomotivas; Gothlieb A. Haegeli, 

Mestre Geral de Carros e Vagões; Benito N. Rodrigues, lnspector de 

Vehiculos; Italico André Comerlatti, Inspector de Empr eitadas; e 

Pascnoalino Stuan1, Pintor; todos, em numero de sete, funccionarios 

desta Companhia, com exeroicio nas ofticinas da Lapa. 

lO. Proceda-se ao inquerito na forma da lei e das Ins-

trucções do egregio Conselho Nacional do Trabalho. 

são Paulo, 20 de Março de 1937 

Superintendente. 
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- Aos vinte a dois dias 

do mês de Março, do anno de mil novecentos e trinta e sete, ~esta 

cidade de ~ão Paulo, no escriptorio da Sociedade Beneficente dos 

Empregados da São Paulo ailway, na plataf orma da Estação da Luz, 

ás quatorze horas, da a~~ordo com o que manda o artigo lV das Ina

trucções baixadas pelo egregio Conselho Nacional do Trabalho, reu

niu-se a Oommissão Apuradora nomeada para proceder ao inquerito aQ

ministrativo a que responderá como acousado Ootavio Oliveira d'Or

ta, guindaoteiro da Repart ição eohanioa , da Sao Paulo Railway Com

pany, e presentes os Senhores C~1dido Galvão Bueno, presidente, -

Gustavo G. Breul, vice-presidente, oommigo, Orlando Lambert, seara-

tario , o Sr. presidente declarou installada esta Commiasão , nos 

termos do artigo 2~ das citadas Instrucções , iniciados os trabalhos 

e aberto o inque:t ito administrativo pect.ido pela mesma São Paulo 

Railway Company , por portaria de seu Superintendente datada de 20 

de Março corrente, e designou o dia 7 (sete) do proxi o m@s de bril , 

ás 9 (nove) horas da manhã , no escriptorio central da Repartição 

Meohanica, da referida São Paulo Railway Company, no pateo da esta-

ção da Lapa, para audienoia do acausado, por si, ou acompanhado de 

seu advogado , ou uo ad~ogado ou repres entante do Syndioato da alas-

se ; e , em seguida. em presença do mesmo aoauaado, ou de quem o re

presentar , ou á revelia , proceder-se á inquirição d s testemunhas 

arroladas pela mesma São Paulo Railway Company, na portaria inioial , 

no que tudo foram os presentes concordes. andou , emtão, a mim , 

secretario, f izesse por carta as intimações determinadas pelas re

feridas Instruoçõea , e aomo ellae o mand.am. E nada mais havendo 

·de interesse a tratar, foi pelo Senhor presidente dada por encerra

da a reunião , da qual 4u , aearetario , redigi e dactylographei a pre

sente aota, que assigno oom os demais membros da Commiasão. 

São Paulo, 22 de 
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são design d par proceder ao inquerito admi ietrati o a qu raspou-

de oomo aoausado Oata o O~iveira ~'Orta, indaat iro d Repartição 

ahanio , da ão P ulo Rail ay Oompany, pela pr sente oarta da inti

maç ~o,· nos t rmos do artigo 5i da Instruoçõe baixadas pelo egregio 

Conselho N aional do T?ab lho. intimo o r .eferido a()ous do Oot vio ... 

011 eira d'Orta, para no dia 7 (set ) do proximo m8s de bril, ás 

(nove) horas da manhã, estar presente no soriptorio oentral daRe-

partição echanioa, no pat o da E t ção da o Paulo Railwa~. na 

p , por si ou assistido de seu advogado, ou do advogado ou represen

tant do syndioato da alas e, afim de ser ouvido sobre os factos que 

aontr sf for llegados p la referida ão P ulo Railway Company, e 

b m assim ~ioa desde já citado p os demais t rmos do re peativo -

processo de inqueri~o adminiat ativo, até final. rgúem-se contra o 

QQUS dO OS intes fa to : Em 11 de ~ov mbro de 1 Z6 for o soou-

eado incumbido pelo In pe tor d V hioulos, em t po h bil, de ao-

lher 'a offioinas, ant a da ,16., 6 hora • um oarro d iros. o 

oous do, f z ndo manobra oom 1n ri l lentidão, s6 nt re o heu 

o carro á ~6,5õ hora , e p6a aoon ioionar locomotiva la ar-a 

ao toda fleugm mai propositada indolenoia, maroou sahid em 

seu oart-o e ponto s ~7,1 horas, quand oderia ter f*ito folg ! 

ment tudo o que fez e sahir . ~7.0 hor , hor normal de sahid • 

Doia di s depois, dasoonfi ndo não lh fos pago es e qu rto d ho-

ra xtra, que não for autorizado, lev tou a uestão unto ao eu

mestra, alleg do que a Co~ anhia queria xp1or 1-o, e que ex~giri , 

por todos os m ios ao eu alaanoe, aquelle pagament • o Meetr Ge

r ~ d aarros e V gõe , d olarou-lhe, então, qu qu lle tempo "ea

tr ~ ser-lhe-ia pago, todavia, oomo prova de que a Companhi não de

eej~ a explor 1-o. Em 17 de Dezembro de 1936, foi, em dado momento, 

neoeeeario desembara.ç r a lL.lh , para e hida do •tcome a" dae offioi-
.. 

n s, o que nao poude s.er f i to , porq:tl a b 1x pr e são do va or na -

1ooomotiva do pois ão 1 

al m d 6 
... 

• nao ndo sido exeout da ma obra edid , alle-



all gando o oou do que para f zel-a eri neo e ario trabalhar tem-

po xtraordin rio, para o que não ast va autorizado. 

do inquerito, fioou apur do ue já ás 16.30 hora de 

b rto um rapi-

di • a looomo-

tiv do aoou do eat oom O libr da pr são, d modo qu , 

tendo-lhe e ido di , a essa hora, uma manobra, s6mant a 1 

poude mama· er ex out da. liás confessa o aoouaado em e o ar ta 

dat da ·de 26 de fever tro de 1937, que ·propoait d ant dat.av 

soa r- o por , al e g do que o f z par economia, qu do é 

intuiti o raoion 1 qu , para f z r eoono ia, ba taria tão 6mente 

o ma a d i tar oombustiv l for alha, qu soltar propositadamente 

o v por da caldeir 

locomotiv for de 

r provoc r b i rapi da prea o, ondo 

rviço dentro de poucos in t nte • 11 a J ai -
ro e 19 7, pedi o ocu o 16 di e de lic nça al1egando nece id d 

de ltquid r ,á rto 

e que t do por 13 dia no ê d Dezem 

bro d 193 , qu. iriam fac r no m nte 6 10 rei.ro 

nno, não foi posaivel atten el-o, tendo-lhe, todavi , sido in-

for do que ea a eoi ão poderi er reoons der da. vi t d. prov d 

neo e idade essa licença. o dia egu nt apre ntou-s elle no as-
I 

criptorio do .Gerente das Offioinas, p ra tr t r deas ~iQenç , hi 

f 1-lhe, pelo G re te, confirmado que iepe v 1 present -

o de prov 

ua e cç ... o 

a neoessida e da u oi • o ocu o voltou, então, ' 

mmunioou o meetr , quaixándo-se 

de dores d oabeç , ia ando- de qae tir :va p r o 

e 13 e J 

, p r 

motivo. ent par di • d 

torç o o e indieoip11nadamen e uma li n qu 

o rviços não permitti lhe fosse naquella cc si-o co em 

prejuizos. ~ ta doen r tement simulada , poud , todavia', er 

justificada medico, a ign do por um f ultativo 

Cai de po ent dori Pensõe dos F rrov rios da o P ulo R 1-

ay, o q e levou esta Oompanhi , pelo oo tum , a p ar o doloso empr-

gado seus venoi entoe norma , corr spondent áqu lle periodo, embo-

ra imme·recidamant , p r p r fim a et r oltant& incidente. fins 
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Em fins de Jan~iro dé 19 7, em vista de eu falta de 

serviço e sua falta de int r se par oomo trabalho, o que vinh o u

sando não pequ nos inoonvenie1.tee á or ani ação d quella offioinae, 

foi o aoousado tr aferido de maahiniata de manobra, ara guindaetei

ro, passando de empregado menealiet oom o ordenado d aao 000, para 

horarista aom o aalario de 2 00 por hora, o que ~e pod ria dar, se 

assiduo, mais de 40 000 por m~s. N dia 3 de .l!1evereiro, ao a r-lhe 

isso oommunioado declarou o causado na pres nç dos Sra. Italiao n-

dr' Comerlatti e soho lino stuani que não assumiri o novo oargo de 

ind at iro e não poria o seu "vi to ' na oarta ue oontinh a oommu

ni ção de sua transferenoi • Nesse mesmo ia, em vista de ter-se 

r ousado a tra lhar, foi o -causado suspenso, tendo essa suspen o 

sido rel da no di immediato, isto é, 4 evereiro, continuando 

porem d'Orta obstinado em não assumir o seu lugar da guindasteiro. 

communic ção de que a sua uspens-o fora oaseada, foi-lhe lida na pre -
sença dos rs. Edmar oneeoa e Jame Fleming. té a pr sente data -

não reassumiu Oota io Oliv ira d'Ort o seu emprego nesta Comp nhia. 

ttitude insolita do accusado, segundo a portaria inicial, insubor-

dinando-se oontr uma orde superior, oom grave offen da utor idade 

da mninistraçao, base da indispens vel disoiplin no trabalho, impli

oa no abandono do empr go qu exercia o mesmo n t Oompanhi , sujei-

tando-o á sa -ç o dos artigos 53 e 

nt 20.466, d 1~ de Outubro de 1931 

no e emprego sem causa justificada. 

, 1 tras ' " e "f'', do deoretdl 

grave insubordinaQ o e ab do

A São Paulo R il ay Co any -

arrolou como te temunhas das faotoe que alleg e denunoi , os Sra. -

Jame Fleming, judant do G rente d e Offioinas; E ar Fo seca, Es-

oripturario• Da id • Ro lands, etre Geral de Looomotiv a• Gothlieb 

A. Haeg li, estr G al de C rros e V gõee; Benito • Rodrigu e, Ine-

ator de Vehiculo It ioo dré Com rl tti, pe to de mpreita-

da • P ohoalino Stuani, Pintor; todos, em numero de ate, funooio

narios d m ama Companhia, com exeroicio naquellas officinae da Lapa. 

O secretario dest Commieeão Apuradora proceda á presente intimação 

nos t rmoe e na forma da lnstruoçõee a pr•ncipio citadas, lru1çando 



lanQ n o o inti d o "eaiente' ne t , que ará, f 1, j ta o 

uto , a qu 1 se rá ~opia f el. 

Paulo, 23 

- - ------- ~ ---------------------------



Illmo.Sr. Presidente da ~unta dministrati a da Caixa de po

sentadoria e P nsões dos Ferroviarios da ,ão Paulo Rail y. 

o 
Ttago ao vosso conheci ento que tendo o ~r. uperin

tendente da São Paulo Railway Company, por portaria datada de 20 

de Marqo findante, mandado se procedesse a um inquerito adminis

tr tivo tendente a apurar o ab ndono de emprego sem caus justi

ficada, que allega contra seu . empregado Octavio liveira d'Orta, 

e tendo sido expedida por esta Co issão puradora a cart de in

timaqão do accusado, que junto vos remetto por copia, não poude 

a mesma ser cumprida, por não t r querido o referido accusado as

ignaro" ciente", como mandam as Instrucqões baixadas pelo Con-

selho N~cional do Trabalho, em 5 de ~unho de 19~~. ' vista do 

xposto, venho, de accordo com o art~ 4~ das mencionadas Instruc

qões solicitar mandeis proceder á intimaQão de dito accusado, que 

reside na rua Guilherme aw n~ 40, no bairro da Luz , nesta Capi

tal, o que deveis f zer no termos da intim qão junta, comminan

do-lhe pena de a pro guir oom s u advogado, ou com o advogado 

ou representante do syndicato da classe, ou á revelia, se estes 

ta be não comparecer m, e communicando opportunamente a esta 

Commissão o resultado dessa diligencia. 

Apresento-vo os eus protestos de elev da estima e 

distinota oonsideraqão. 

São Paulo, 29 de arqo de 193?. 

da Commissão. 
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Caixa de Aposentadorias e 

dos Ferroviarios da São Paulo Raitway Company 

SECRETARIA: RUA P~ATES N.• 19 - TELEPHON E 4 - 3793 

REFERENC IA : 

SÃO PAULO, 30 DE Março DE 193 7 

.., sua respoah rog o dar 
a referencla ao I ma. 

CEBI do sr. Candido Gelvão Bueno , Presidente da Commissão 

de Inquerito e que responde o empregado da ão Paulo ailway Com-
../ 

pany , sr . Ootavio Oliveira d'Orta , guindasteiro da Repartiçao d 

Mechanio , uma intimação que l he deve ser entrégue nos termo s do que < 

dispÕe o arti po 5~ das InstrucçÕes baixadas pelo Conselho Nacional do 

Trabalho sobre os inqueri tos dministrativos . 

são Paulo, 30 de 1erço de 1937. 

Cel/ 



SECRETARIA: RUA PRATES N.0 19 - TELEPHONE 4-3793 

REFERENCIA: 

--~-~~":7 ...... d~.~-ª-····::: ..... Q.f... ~ SÃO PAULO, 5 DE bril DE 193 __ 7 

.......................... 9:.~ª/.Y _}.~ 
Em sua rupoeta rogo dar 

a referencla acima. 

... 

Illmo . Sr . 
DD. 

Candido Galvão Bueno 
residente de Commissão ~puradora do abandono de empre: 

go se'n causa j1;stificada pelo funccionario da Repartiçao 
Hechanica da Sao _aula ... ailway Compeny , sr . Cctavio Oli
veira d' rta . 

.Jão aula 

Cumpre-me lev r o conhecimento de v .. que esta ~resi 
dencia , attendendo ao ue lhe foi solicitado por essa Com issao , em 
of;t"' io de 29 de Yrar ... o pretérito , enviou um funccionario da ecre
tal"i · .. desta C!!ixa á 'r{eal e Benerr1eri te ...,ociedade . .Portugueza de Bene-
fiC'el"l.C · e sao aulo , onde se · cl~a interna 9 o' • r tavio Olj·vei-
r ' C! 'i ór à ,·t·· n de intima-lo a co111parecer no dia das e "'lez , s no-

... ve··hortrs ~ no esgriptorio central da Hepartição Hechanica , no pateo 
da Estaçao da Sao Paulo ailway Company , na Lapa , para ser ouvido 
em inquerito administrativo sobre abandono de emprego sem causa jus- . 
tificada . 

O referido funccionario que foi portador de umB carta de 
intimação assignada por esta residencie , e de uma c6pia do terrno 
que acompanhou seu officio de 29 de Harço ultimo , conseguiu entre
vistar-se com o inditzi ta do , fazendo-lhe a entréga dos documentos 
cita dos . 

O sr . ·octavio Oliveira i1 rta , _florém , recusou-s9 terni-
n nte~ente a passar recibo da carta e do termo da intiL a'ao qu~ re-

ebeu , e , bem assim , de lan·ar o respectivo soiente na intimaçao 
desta Caixa , o que foi testemunhado por dois senhores que se acha
vam internados no mesmo q1;9rto ue o associado em apreço , conf6rme 
se verifica pela decleraçao ann xa . 

Para governo de V •• , junto á presente copia da carta 
desta Presidencia enviada ao sr . Octavio Oliveira d ' Orta . 

1~nnéxos . 

)'õel/ 

Com a maior estima e distincta consideração , 

De V. S . .. ~tto . Vnr •. 

(José Victor Ferré) 
Presidente da Junta dministrativa . 
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Pela presente, testemunhamos que o snr . 

Octavio Oliveira D'orta, negou- se, terminantemente 

a assignar a citação que pelo snr . Waltcr Barbosa de 
J 

de .lV.lello , lhe foi apresentada,. tendo porém accei tado 

a carta e copia a respectiva citação. 
Sao Paulo , 2 de Abril de 1937 

As testemunhas acima, acham-se internafas no mesmo 
# 

quar to , em que esta p snr. Octavio OJiveira D'orta .-
Beneficenc ·a Portugueza_ - quarto, 2 



ACTA DA REUNIÃO DA COMMldSÃO APURADORA realizada em 6 de b 

d 193?. - ~os seis dias do m~s de Abril do anno de mil nove-

centos e trinta e sete, nest cidade de ão Paulo, no escripto

»io da Sociedade Beneficente dos Empregados da São Paulo R 11-

way, na plataforma da Estaqão da Luz, ás quatorze horas, com a 

presenqa dos ~rs. C ndido G lvão Bueno, presidente, Gustavo G. 

Breu~, vice-presidente , oommigo, Orlando Lambert, secretario, 

reuniu-se esta Commissão Apuradora para tomar conhecimento da 

carta recebida da Caixa de Aposentadoria e Pen ões d s Emprega. 

dos da São Paulo Railway, datada de hontem, cinco de Ab17il, e 

juntada a estes autos; abrindo os trabalhos, o ar. presidente 

declara que em vista de ter sido o aoousado Octavio Oltveit.a 

d'Ort encontrado internado no hospital da Real e Benemerit 

Sociedade Portuguesa de Beneficencia, como consta da referida 

carta, propÕe seja suspensa a audienoia marcada para amanhã, , 

dia sete, ficando a mesma transferida para data ue opportuna-
~ 

mente será designada, depod.s que o referido ac cusado tenha re-

cebido alta no hospital e possa, sem prejuizo de sua saude, exer

cer plenamente o seu direito de defesa, intimando-se o mesmo ao

ousado da data então design da para a audiencia, por intermedio 

da já mencionad · Caixa de Pensões, no q e foram concordes os, pre

sentes. E nada mais havendo de interesse a tratar, foi esta reu

nião dada por encerrada, da qual eu, secretario, redigi e dacty

lographei a presente acta, que lida e achada conforme vae ass1-
-· gnada pelos membros da Commissão,- são Paulo, 6 de Abril de 193?. 



Tendo chegado o conhecimento desta Commissão que 

já'se cha o accusado Octavio Oliveira d'Orta res

tabelecido da enfermidade ue o obrigára a hospita

lizar-se, mando se pro iga no presente in uerito,e 

designo o dia 9 (no e) do corrente mês de Junho, á 

9 (nove) horas da manhã, no esariptorio da ocieda

de Beneficente dos ~mpreg dos da ão P ulo Railway, 

na plataforma da 

ra audienoia do 

stação da Luz, nesta cid de, pa

ccusado e inquirição das teste-

munhas rroladas, tudo nos termos das instrucções 

do egregio Conselho Nacional do Trab lho, e como 

ellas o mandam. Officie-se ao r. residente da 

Caixa de posentadoria e Pensóes solicitando-lhe 

ndar inti .ar o acusado, completando-se, assi ,a 

intimação a que procedeu a mesma Caixa, constante 

destes autos. ôãoPaulo, 1~ de Junho de 193?. 



Ill o . sr. Preaident da Junta dmini trativa da Caixa d posenta

doria P neões do F rrovi rios da ~~o Paulo ail ay . 

Tra o o vosso oonh oim nto que t ndo o acc ado Oota

vio 01 veir d' rta se e t b eoido da enfer 1dad que o obrigár 

ho pit lizar- s , ma5de1 se proseguisso no 1nqu lto a ini tr ti-

' o a que r s~ond o m o, e que e aralyeára oo a eu ens- o, em 

1rtud d r ferida nfermida e , da no i do aoou ado qu fora 
' 

d 1 n da p re. o a 7. b r ilr- pr oximo s do , _ a1gnoi o ia 
'r. 

9 (nove) de JUnho corrente, 8 g (nove) h r a da manhã , no sor1p-

torio da ooiedade en :!"toe t do P!' g do da Sao Paulo ailway , 

n lata forma Esta ;ão d Luz para a realiz ção d ud1eno1a re-

r rid 1nqu1r1q-o da t st munhas arrolada , tudo os t rmo da 

intima - o nter1or e da instruoçõe b ixad s pelo e r 1o Conse

lho cional do r bal o. 

s s ndo , venho ol1o1tar de V • . a fineza d man-

darde intimar o ocus do, qu 1d na ru Guil'lerme Viaw n't o. 

no bai r ro d Luz , nesta C ital , da nova d s gna ão , ao · o aoima , 

p n de e ro eguir com u advogado, ou com o dvogado pre-

ent nt to da. ol se ou re el1 , e este t mbe não 

comparecer , e co unioando opportuna nte a eat Gomm1ss;o ~ re-

sult do d dilig noia , compl an o- e , d sto. formu, a 1ntim ão 

j p ooedida por s a digna Caixa. 

prea nto-vo o 

distincta con 1deraQão. 

u roteato d ele ad s 1 e 

ssão . 



RE IDO 
FEV. 2 21932 

SUPE.RINTENOENCIA 
S. P. R. 

co ' t 
f i 

p o, 26 ele ve ·eiro de 1937. 

ao. do nr . Bu erint n e1te . 

!tJg-. 
j~~ 

edin o pJrmiaa~o _ ara di rigi lhe a 
resente carta,aolicito euu preoioe att n ao p ra os pontos 
ue vou ne ref rir ao.re \~ aeri de m<l ntetdidoa vida en

tre minh· e ao e lguna Chefes e sub lter os des"'a omp nhico. 
ue r .s . t· o bem diri • 

~a ndo af at do os servi os e ~abendo ex· 
tir 11m iu .. uerito adminiatr· tivo em o ua a mente e cimentos 
.. ue me a o eaf vor veia e isto naturalmente por ue o mesmo não 
po1' mim.· ccrnpen ~do · nem para o mesmo fui ouvido, ' n tural u~ 
isso · conten ;~ e or tal motivo ue devg vir a ~ua reaença nao 
som ntc p~r· desf zcr lo;uma inte.rpetruç o erro efà sobre minh 
conducto. CümO tambem solicit r minh reint r o ao primitivo 
pocto · que wxerui ,i to é,o de foguista de carreira . 

Const em tal inqueritb ue eu n N J dispen
sava a devida · ttenc~o o serviço ou ue executav com t'l ' il'ont -
de . Devo dizer uc n-o é e· to. Oper rio ue sou , e precisan o 
trab lh r r· atte det conpr'missoa ue tenho,j naia poderia 
t r tal rocedtmento , ois crei V •• ue ao curpridor fiel das 
minha abri açoe . Ho've,si , a t 1 r apito como ·c m igo,u -

um.,.rn 1 ente dido,lev dQ. a ... cuco caso em serviço,e q1,1e passo a 
ex or. ~rn varia occ aioe como hora de s.rvi os n o est vesae 
d t rmin d ,(ex cedo ent;o o c· rgo de machinist )ter de i xado 
escapar o vapor da caldcir com o intuit2 unico de economi , po
is ue _ rm n~ce do c ldeir com pr s o é n tur~l ue,p ra ú 

ser mantida nec eas rio se orn o consumo e combuativel ; 
r nto rocedi mal ,o fiz com intenção reconnnend v 1 r ... o 

b m,poia visnv& en - o os in r s s d ra • ~m utr s v ze 
m~ foi i ido servi os ue co o t ch 'co bi u a machina 
_,_ .:1 - , 

·o com·br v o regul nto no p rmitti . S rn por ntJr 
' vontade ou desl i .o . rei o 

6
u não, e , r a. al t::pp ,..e/i r os 

nove ~nnoa que trab· lhe i como foguista ~m cujo te po n~~i uer 
wna e o 1 cl· o u to o meus erviços . os d c '30S que 
porventu · po sam const· r do_referido inquerito e uem as péga 
des e ue a onto,oa uueo nao p asa de u a inj 1stiç que asa
c contra minh es o e p r o qu s tou int r disposi-
~o de r.s, par os de fa er, onto pQr po to. 

,R
6
ero conf'a te um soluçao p(r ual 

(. 1pre •• f r' i teir ju ti~u, 
1 f • s t t o e s protestos d 

certo 
o ortu

e conside 
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5~ /3 Mod.l6 

Caixa de Aposentadorias e Pensõe~ ~ 
dos Ferroviarios da São Paulo Railway Company 

SECRETARIA: RUA PRATES N.o 19 - TELEPHONE 4-3793 

REFERENCIA: 

99.~F. L. ~2 - Ot • SÃO PAULO, 9 DE Junho DE 193 7 

.. ~849 ... : ... G39/ 
Em s ua resposta rogo dar 

a referencla acl ma. 

I 

.I 
" 

Illmo. r. Oandido Galvão Bueno 

DD. Presidente da Commissão 
go sem cau a j~stificada 
Mechanioa da Sao P ulo 
veire d'Orte. 

purador do ab ndono de empre: 
pelo funccionerio d Repertiçao 
ilway Compeny, sr . Octavio Oli~ 

S ... o Paulo 

Cumpre-me levar ao conhecimento de V. s. que est 
Presidencie, ttendendo ao que l he foi solicitado por esse Commia
seo , em officio de Junho corrente, enviou um funccionario desta 
In tituição é residencia do sr. Octevio Oliveira d'Orta , afim de 
intima-lo a~comparecer no dia 9 (nove) deste mez, és 9 (nove) ho
ras de manga, no escriptorio de ociedade Beneficente dos §mpre-
g dos da ao Pulo Railway Compeny , na plataforma da ~taçao da 
Luz, pare ser ouvido em inquerito administrativo sobre bandono 
de emprego sem causa justificada . 

_o reterido funccionario que foi portador de uma car
t de intimaçao essignada por esta Presidencie , e de uma copie do 
ofticio desse Commisaeo acima alludido , conseguiu entrevistar-se 
com o indigitado, fazendo-lhe a entréga dos documentos citados. 

O ar. Octavio Oli eira d'Orta, porém, recusou- se ter
minantemente a passar recibo dos documentos que receb~u , declaran
do que tinha ordem do Depart menta do Trabelh2 pare neo assignar 
qualquer documento que fizesse re:rerencia á Sao_Peulo Railway Com
pany , e que estivera no escriptorio do sr . Galvao, onde fôre con
vidado a ettender a inti maçao em apreço . 

Pare governo de v.s. , junto á presente cop i a da certa 
desta Presidencia enviada ao ar. Octavio Oliveir d'Orta. 

~~néxo, 
):~;a 

Com a ma i or estima e distincta oonsidereç-o , 

De V. • Atto. Vnr. 

-
/ 

(José Victor Ferré) 
Presidente da Junta dmini strativa . 



' Junho 7· 

Il~ • Snr. Oct vio Olive1r d'Orta 
R Guilhe e • ).J.O - Bairro da L 

S... Paul 

a 1 nto o oi icio s Caix , de ~1 d rço 
eles e o, sob n. G. l/311, tt.,nção a.o ue m fo reque-
r1do pelo sr. P e i nt Co isa· do Inqu r · o instaur d 
pela s ... o p o ilway COillpa.ny I ar de pu o abandono de -
prego a causa justificada q e a alludid p a& alle contra 
v • • , inqu r~ o q~ ilo p . l yz lo c~o de v. ~ . ã 

, . -t r o cid , or e ac r er.. e o, a a a~enc a qu ora 
àesi da para 0 di& 7 d ril ltim 1 "nti 0 eSe 

no di 9 (nov ) de Junho C\Wr nte, á 9 (no e) horas ,no 
... 

c levo ~ ' 3 i ~ ao a u o ulo 
ilway Comp J1 n · l ata o a Est ~o d L ~, para a reali-

s ção da audiencia Iludida e in u ri ·o das t est unhas arrola
das, tudo no tcr.mos da int aç·o t erior e das instrucçÕes bai-
x d elo • g •ét~io Conselho I cion 1 cl r b lho. 

. , 
Para eu overno, unto pre en a co ia do offl-

cio recebido do sr. Pr siden da all did Com i ão, data de 
1: deste es, rogando-lhe lanç r o reapecti o sciente" na dupli-
cata d ste officio, be exa. 

C c st -oonsiiier ç~o, 

~ 
(Joa' Victor Ferr',) 

Presidente Junt A inJ.str tiva 

Soiente:-

-eo Paulo, de Junho de 193? 



O CU DO 

os dias do mês ~k do nno d 

mil novecentos e trinta e sete, e~ uma das las d estação da -o 

Paulo ailway Com.pa y, e ~ g a....c.d.o - , ás ~ -
hor s, p rante a ommissão pur dora ao f1n 1 ssigna

da, compareceu, a,...c...o~~ ~ ~. ~á..t"'-" 

'/l- e ~d~ 4.,o ~cedi> ~ ~) 
'd ~~C(A.~~,euL, . g>'~ 9~-e.o~ -C. • ~ 
fo dA.. ~ 71..o ~ J 

o acou ado 

c.om ~ ..ll. annos idad , r ,eside t em 

ru td~t~ 7Jv~ 
~ /);~ - , f.er ovi rio, com cerca de ..,o~ 

~~ nnos d se iço, e declarou u ~ co~~ cLero 
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TERMO D IN~UIRIÇ.lO 

.~~,-- dia do êe d 

mil noveoentos trinta sete, em uma d s sal da t ção da São 

Paulo 1lwa Oompany, - g~ - , á ~ ll-
~ - horas, perant a Commis ão Apur dor e..o final s 1gna

da, compar eceu c-e-o !j:~ '} 
com ~ A-~ annos de 1dad , res 1d nte em Q.t,c;-~ 

~ á r ua. -,n.o~ g~ ~ - n~ "-f , 
~- , rerroviario, com cerca d ...,c;.J;, ..cz....~-

annos de serv1qo, arrol ado pela r ferida ~o Paulo 1 ay Company 

como t estemunh dos factos pela meam allegados contr o accu do 

(9~~ a.c.(!)~~ o~ , e depois de prometter 

dizer 6mente v rdad , perguntado di•se q e exerce na Companhia 

. o cargo de ~~ d.> 1vt-f!M-Ü ~ oJ'I<:e...:,...,._ ~ 
~i~~~~ o~~ ha.-6d. · 
ti...,.:, ;<A. ~a;.) o~ ~ / ~ o d.G-

~~~ ~~p,~-
j:L (f=> ~o-> ~ ~ ~ aZfM,~(Jl,{n, ~-
JU-C~ or-u ~~ ~~QA, ~ ~ .. 

; CLLu ~a.lu.~~ ~~ ~ ~ 
I V = . .d" I 

o~ ~~~.doi ~ fLO P · 
~ e.oM)v~~~ ~ ~ ~ ~ 
~~~~euh.o/ ~JL'f~,~ 
CC>~c~~ o~·cú:;t.l ~ ~ ~ 
~ ~1 ~ /.e.u,d.o ~~a-do (fouli _d.A.:-

/Ud~ ~; r~ii.t.o~~~~ 
):;r_.(}(..L(A hcLo _.de ~~,ta. 14.-< ~ 
~ 1~cLa.d-~, ~do AO- ,LJã..o iVL cla.do 

ca.lra.t. ~RM.t.J='~ .do p.u.a..o Fecr.s.u. d.JL;-

~LAA,ot:a., -~~ ~ ~~) 
"'f'""< co~ 'j ~ ~Wc.o, ~~"" .,M.u.... ru-
~4~~d.<~~ .o~ .. 
cJ.cj o ç~~ ~ ~ o COA~o 
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IN UIRIÇ Q ~ ~ TE T'U"''.ATTI<TU 

os~- di s d mês de 1~ nno-de 

mil no c nto t inta s t , e um s e 1 s da est ~o d ão 

Paulo i:tway Co pe.ny, em - ga..u..l.o - , á ~~ 
ho S 7 per nte Cammi s-o ur dor ao tin 

d • ~eo u fi~;tt::ü.dr a. 76~'7 dA; 

om ~ .//... ~ an o de 1d d , id nte m 

~-,r 
~ - , :rerrov1ar1o, com oerc de ~ 

ssi 

o • 

anno de erviço, rrolado el ~o P ulo ailw y ompany 

. oomo testemunh do r otos pe a m dos contr o a ousado 

~ {!)~~ dA (§\.&.:,.~ !SlJo , e de:po1a de :prom tter 

dizer s6m nte a erdade, per tado dia e que xeroe omp nh1 

~ o cargo d , aj~ c:k> occiM~~~~~ --........._ 

~ j ~ ~~cee o~~,~~~ 
{~ p.-&6- ano~ eLo , ~ ~<:A.·~ 
"~?. ~j ~~o~"'~~-~ 

FeL:. ~ ~ otf-"ci-~~..Cv.> d.-o. ~ ~I d&. eLe.
~/ a..~ dt. (.2:.t ~~ ~ 
~~ CA~/ ~~ ~ ~.,~~ 
~~ flAY~du2r~·ro~-
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~ ~ ~~ o~ ~~ cJ..n lUAr 

~ -~cr:>; s~ ~~""":~-o~ -
1S ~' ~ ~ t<U> ~~~ ~ e,~~ 
~ ~IP~C.O~~~~~ -~~ 
. c;L..:.d.o i '}w IT'> 9F ~(A.c..cr.) ~ o /fcc..."'-'X..o) ~ 
j ~~ ~r.J-~ d-t fl.t:Jf.A.M.,w.zo . ci.t ~ê;-u> 
~ ~ ~ c(.( ~~, (e-c.u.~t.Üét:ul.a) ~OUL.. 

&...o.. .M.A..<>fl-O~d.o...dt ~ r :lJoA ~ o 

fUkc.. ~~~·'~'/ ~ Q.. ~~~~a..c;.~ 

r~~~~~ 









TERMO DE m UIRIQ O 

Aos~ - dias do ntê de 

mil novecentos e trinta e sete, em uma da sala 

Paulo R 1lway Oompany, e &'.o:o fl ~ 

do anno de 

da estaQão da - o 
dl 

ás ~p. 

- ----- hora ~ per nte Commi são pur dora ao final 

d , oompareoeu 0~~ §-,-0~~ 
oom ~/:i ..JL ~ nnos de idade. re ident e 

~1 ili~~ , á a .,an. ~ d-o ~._.L. n~ l1.to ~ 
flA'P~ - , f'erroviario, OODl oeroa de ~ 

anno de serv1Qo, arrol do pela ref erida -o P ulo ilw 

oomo tes temunh dos r atos el mesma alleg dos oont Q aoou do 

~ ~~ .:4-< @~~ cl:J .o~ , d po1 d pramett r 

dizer s ent ver de, per t do di s e qu xeroe na Comp hia 

o o r go d ~~~i ~ e..o~ o .....a.e.e..(..._

~, ~ ~ak~ ~ ~--~~ .. ~ 2,oJ;i· a.r 
~ ~ Aa.-6-ou..J~ o .chf'o~; ~.(.uf,_ ~.od, ~ 
~AO~~~~~ e<>~~

F()~ i ~ ~ ~ ~ck> o a:.e~40oLo ~-
(!Âi,~~ cJA. ~ ~ 8ff·~~ ~ ~ ... 
(Ja;r o~~~~~~~ 

/"' ~ o cA ~c:~~ i Cj-'-~ ~ 
~~...,.,~~~ /LU'~~~ o~~ 
~ ~t:t~~~d..c~~~ 
~ t~~ &.o~-
~ .,IA..~~~ 

~~' 
I 

~ ,r(.A.Q.N ~lA- o o(.( ~~~ 

~~r~ c~~; --c:~u o~
&.o 1:/I.A ~~r. ~ p.~ 
~ ~vv ~ ~~~/ ...UAA.a r~ 
~~ r ~ .-{...<.C ...M-<-v.>..U....O c:LU,. j 
~o~ -~~o~~~~ 
~ ~á::.,~ !de! ~:.zi ~ ~ 
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~~/~~~~0 ~ 
~r~ .M-J~, 0-< ,.,...... o ~-
~ pt. ~0... ~~~/ (f~a. ~-
(U... JUf~~a.do ~ ~~ ~ a~
~~~a.~~~a 
~~~~~-C-ou-~~ d-a~ 
~«U ~ ~á<.vo ao~~.i ~..ua.<> ~-
~>-< oL.. ca.A~~~, ~Ql ~~.,;.-
~(;>.. ~ ~ j ~~a. o a:~e4:~-
c;Lo /J:, . él8Df{,oo ()r t/Xk

1 
~~ C\.~ 

fth.a'J~ooo r~:~~~~ a:~
ça:; eLo~~~~/ o~ 
~~~ctA,~~~~~-
~A~ c c~ 

e nada is vendo a perguntar ou rapar tar ao depoente, roi seu 

depoimento dado por o~pleto, do que eu, secretario, lavrá o te mo 

présente, que lidO e chado conforme, vae assignado pelo declarante 
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istos em todas as suas peQas estes autos de in uerito 

administrativo instaurado por solicitação da ão Paulo i ay om-

pany, a que respondeu, como ccusado, o empregado daqae la empreza 

Octavio de Oliveira orta, guindasteiro da epartição Mechanica, 

passamos a relatar minuciosa e desapaixonadamente o presente pro-

cesso, nos termos do artigo lO das Instrucções baixadas pelo egre-

gio Conselho Nacional do Traba ho. 

Por portaria do r. uperintendente da 'ão P ulo R ilway 

Company, datada de 20 de Mar~o do corrente anno, foi dudo inicio 

ao presente recesso com a nomeação da Commissão pur dora ao final 
A que, installando-se a 22 do mesmo mcs, designou o dia 

de abril seguinte ara audiencia do ccusado c das testemunhas 

arro adas, determinando fossem ef ectuadns as necessaria intima

ões. Procurado o accusado, negou-se o mesmo a toma conhecimento 

da int m çao e lançar o "sciente" n respectiva carta, tendo en

tão recorrido esta ommis ão, nos termos do artigo 4~ das meneio-

-n das instruo oes, para o Presidente d i a de posentadoria e 

Pensões dos erroviarios da -o Paulo ilway, ue e .fectivou, em 

data do 2 de Abril a intimação em apreço. Todavia, tendo sido o 

accusado encontrado no hospital da Beneficencia Portuguêsa, inter

n do para sujeit r-se a uma interven ão cirurgia , eso veu est 

Commissào urador transferir a audiencia para data mais opportu-

n , depois ue o accusado, restabe ecido, pudesse comparecer e de-

fender-se. Tendo, em 1~ de unho, chegado ao conhecimento de~t 

ommissão ue o accusado já tivera alta no hospital, foi pelo r. 
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elo Jr. presidente designado o dia 9 do mesmo mês 

diencia re erida, da qual foi o accusado devid mente intimado. 

Realizadas tambem as demais intimações, no dia, hora e local pre

viamente determinados realizou- se a audiencia, a ue compareceu o 

accusado acom anhado do presidente e do advogado do syndicato da 

classe, ue assistiram ás declar çõe s pess oaes do accu ado e á in

uiriqão das três Prime iras to ~temunhas, tendo o advogado do syn-

dicato usado da facu da e de reperguntal-as. evido ao adeantado 

da hora, foi a audiencia sus ensa s de zesete ho r~s, par~ ser con

t nuada no d·ia seguinte ás nove horas da manhá , do ue foram todos 

s interessados intimados regu armente; no dia se~uinte, á hora 

designada não compareceram o nresid nte e o advogado no syndicato 

d e clas&e, apresentando-se desacompanhado o accusado ue assistiu 

á inquirição da ua~ta testemunha, recusando-se, todavia, a assi

respectivo termo, declarando desistir da faculdade de acam

o presente inquerito, e que se retirava na uelle momento pa

mais voltar á presença dest Coromis ao pur dora. nessas 
da quinta , 

circunstancia, realizaram-se as in uiriçóes/da sexta e da setima 

testemunhas, assim como os demais termos de s te processo, á revelia 

do accusado e de seus representantes. 

Terminada a in uiriqão das testemunhas o ·r. presi

dente declarou ue, por e uidade, observaria o decurso do praso de 

5 dias ara offerecimento de defesa or parte do accusado ou de 

seus representantes ou ssi s tentes, a ue se refere o artigo 8~ das 

instruCQÕes, do ue roi intimado o residente do syndicato da clas

se, por não ter sido encontrado o acousado. 

Esgotou~ e esse ~raso sem ue qual uer defesa tives-

se sid~ apresentada. 

-o-

apreciação dos argumentos expandidos pelas partes 

no presente processo, torna-se relativamente fac11 em vista d s de-
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das declarações pessoaes do accusado, ue nellas confessou to~ 
as allegações principaes contidas na portaria inicial. 

Não competindo a esta Con~~ssão Apuradora tomar conheci

mento das medidas disciplinares applicadas pela Empresa, e muito 

menos da justiça ou injus tiça das razões em ue se tenham baseado 

essas mesmas medidas, não entra ella no exame das allogações quer 

do accusado, quer das testemunhas, attidentes a esses factos. S6 

é licito a esta Commissão conhecer de actos e factos que o egregio 

Conselho Nacional do Trabalho tenha competencia ara apreciar e 

julgar, e pelo accordâo referido no processo n~ 14.321/33, publi

cado no Diario Official de 13 de Outubro de 1936, esse Conselho se 

declarou incompetente para conhecer de quaesquer actos disciplina

res praticados pelas empresas empregadoras, com excepção da suspen

são excedente a 90 dias, ue equipara á demissão. Esta ommissão, 

parisse mesmo, s6 toma conhecimento do facto consumado da transfe-

accusado de machinista de manobra para machinista guin

sem indagar da justiça ou injustiça contida no mesmo, uma 

vês que não houve diminuição de vencimentos, nem rebaixamento de 

como aliás se acha provado nestes autos. 

Posta esta preliminar, passemos ao exame das declarações 

ao accusado. Nesta peça confessou Dorta: 1) ue fora transferido 

de machinista de manobra para guindas t eiro; 2) que perceberia nes

se novo cargo maior salario mensal; 3) que não assumiu o lugar de 

guindasteiro, para o qual fora transferido; 4} que nãô o fez porque 

reso~vera não fazel-o até que lhe fossem dadas as razões de sua 

transferencia; que como essas razões nao lhe foram dadas, nunca as

sumiu o lugar de guindasteiro; 5) que fora suspenso em 3 de Feve

reiro, por ter-se recuàado a trabalhar; 6) que essa suspensão fora 

relaxada nesse mesmo dia; ?) que no dia seguinte (4 de Fevereiro) 

de novo se recusara a assumir o lugar de guindasteiro; 8) que se 

achava afastado do serviço até actualmente. Estes pontos, que alem 

de confessados pelo accusado são quasi unanimemente confirmados pe-



Relatorio ~-
Pagina 4 c-/ ---- ~ 

confirmados pelas testemunhas inquiridas, caracterizam o aba~n~ 
de empregG:> sem causa justificada,. cuja figura legal está fixada no 

artigo 14 do decreto n~ 14.663, de l~ de Fevereiro de 1921. 

Para que se verifique o abandono de emprego sem causa 

justificada, ne·cessario é que concorram as seguintes caracteristi-

cas fixadas pelo decreto citado: 

a) effectivo afastamento por mais de trinta dias, e 

b) animo de não mais retornar ao emprego deixado, ou sua 

presumpção legal (falta de licença que autorize tal afastamento e 

a não justificativa da ausencia, dentro naquelles trinta dias}. 

Alem de ter Dorta confessado que se acha afastado de seu 

antigo emprego ha muito mais de trinta dias e não desejar assumir 

o seu lugar de guindasteiro senão mediante condição de todo injus

tificavel, que impõe, está provado dos autos que o accusado não 

justificou de qualquer maneira o seu afastamento, e que nao estava 

licenciado. 

Por outro lado, o facto de ter Dorta se negado a acatar 

uma ordem de transferencia de serviço emanada da Administração da 

empresa, constitúe, evidentemente , um acto de insubordinação que o 

faz incurso na letra ''en do art~ 54 do decreto n~ 20.465 , de 1 ~ de 

Outubro de 1931. 

Estando assim caracterizada a figura legal do abandono 

de emprego sem causa justificada, nos tàrmos das disposições 1egaes 

que régem a especie, por analogia, e provado um acto de insubordi

nação , esta Comndssão Apuradora não tem duvidas em reconhecer a 

existencia das faltas, graves arguidas, concluindo pela procedencia 

da denuncia contida na portaria inicial. 

Juntam-se folha corrida e certi~icado de tempo de serviço 

prestado pelo accusado á São Paulo Railway uompany. 

Forqa maior -- a hospitalizaqão do accusado por um perio-. 
do de quaai dois mêses -- impediu fosse o presente inquerito conclui

do no praso do art~ 12 das instrucqões. 
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" 6 000 
~ 

Censurado 
.. 
.., 

Mu1t 5 000 

) 
) uspenso 1 
) di 

1t 10 000 

10 000 

10 000 
.... .. 10 000 
... 



TRANSPORTES 

,15/I/78 ...... 

Oontin 

1/ /36 - Promovido a foguista de oarg s em L 

16/6/36 - Não oompar aeu ao vf no hor rio di 

17/ 6/36 - Inegulari d de na maroa.QÕ.O d t 
,. 

14/6 

ia /5 
Adv rtido 

Mu1t 10 000 

1/ 7/36 - Promovido a f ogu ta d pas gi provt m S ... o Pi ulo 

19/10/36- ~ IDO P REPAllTIÇ O MECHANIC!. 

• 

(Oom t o Sr. u rintendent 
ema ref :ceno ia e a.t • ) 

Mo !. 



MECHANICA 

0/( ....... . 

FOLHA 
BRASILE 
DE 1910, 

wd?~~~~n;JI -
'Y'a, -~ de ~rço ~~ f/J _ __ l ~ 

DA DE OCTAVIO DE OLIVEI . D'ORTA, 
, SOLTEIRO, NASCIDO EM 26 DE SETEMBRO 

RESIDE TE NA RUA MATHILDE SA BARBOZA 
N~ 64, B DA WZ, S~ PAUID 

Entrou para o serviço desta Repartição, como Mach1n1sta de 

Manobra, em 2 /10/36, com o ordenado mensal de 380$000, classe "B",' 

tendo vindo transferido da epartição dos Transportes para onde, . 

segundo os dados que de lá obtivemos, ingressou em 6/12/1926. 

No dia 11/11/36, um carro de passag~ devia ser recolhido 

ás Officinas antes das 16 .45 horas . o Inspector de Vehiculos, a 

quem está subordinado o serviço de manobras , em te~o , chamou a 

attenção do Sr. D'Orta sobre a necessidade tendo o Manobrista 

interino se esforçado para cumprir o seu dever, e o tempo para a 

recolha sido abundante, conforme o seu proprio depoifmento. 

o Snr. D'Orta, porém, fazendo a manobra com 1 ntidão espantosa, 

recolheu o carro s6mente ás 16.55 horas e após accondicionar a 

machina e lavar as mãos, marcou o seu cartão de sahida ás 17.14 horas 

em vez de ás 17.00 horas. 

Dois dias depois desta occorrencia o snr . D'Orta desconfiando 

do pagamento desse quarto de hora extra, que não tinha sido autori

zado, levantou a questão asperamente junto á seu mestre . 

Snr Mestre Geral de Carros e Vagões, tendo sciencia d 
occorrencia , na presença do Mestre , do Inspector de Vehiculos e do 
Manobrista, chamou o nr . D'Orta , interrogando-o sobre o que se havia 

passado. 
Não obstante o facto de que havia tempo sufficiente para se 

effectuar essa manobra antes das 16.45 horas o r . D'Orta insistiu 

em affirmar que a Cia. queria exploral-o e que exigiria com todos 

os meios ao seu alcance o pagamento dos 15 minutos extras. 

o snr . Mestre Geral dos Carros e Vagões, estão garantindo-lhe 

que esse tempo extra lhe seria pago como prova de que a Cla . não 
queria exploral-o, accrescentou com palavras ponderadas e amigaveis 

que elle estava enveredando para um máu caminho procedendo dessa 

forma . 
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Entretanto o Snr. D•orta l1m1tava-se a dizer que não ~ jj~~ 
comprehend1a as palavras do nosso Mestre Geral de Carros e Vagoes)#\ 

e sorria cyntcamente. 

No dia 17 /12J36 foi dadQ. ordem ao Mano bradar para desembaraçar 

a Unha para. a sahlda do "Cometa" o que não foi feito porque aquell.a 

hora a ma.Ch1.na não t.1.nha. mais vapor,tendo o snr.D'orta dito ao 

Manobrador que não fazia vapor. 

Em vista disso fo~ aberto um 1nquer1to o qual revelou claramente 

que a caldeira da. locomotiva "Sent1nel", cujo Màeh1n1.sta éra o snr. 
D'orta, estava apenas com 50 libras de pressão. 

o Snr. nrorta adm1tt1u este facto, dizendo que a pressão ba1xára 

ass1m porque durante o trabalho de manobras não via possibil:ldade 

de por lenha na f o malha.. 

o Snr. D'orta, de facto, não executou a manobra pedida, 

allegando que para: tazel-a seria preciso trabalhar extra.ordlnario ~ 

à que não foi autorLzado. 

Ficou apurado durante o 1nquer1.to que no mesmo dia, já as 

15.30 horas, a caldeira estava apenas com 50 libras de pressão, de 
,., 

modo q~e quando o Aj.Manobrista, nessa hora pediu a execuçao de 

uma manobra, s6mente· ás 15;45 horas to! attend1do, pois o· Snr.D'orta 

precisava antes fazer vapor~ tendo este facto tambem sido adm1tt1do 

pelo snr.D•orta, com a mesma excusa de que não podia por lenha na 

fornalha quando entregue ao serviço de manobras. 

No dia 18/12/3.6, o snr. nrorta foi cllama;do pelo snr.Fleml.ng 

para manobrar o "Cometa" da Secção de V .B. para a Se-cção de Electr1-

cidaâe. 

COmo isto aconteneu durante a hora off:lclal do almoço, foi-lhe 

expl1cado que assim que elle t.Lzesse essa manobra elle podia sahir 

para almoçar e que elle não devia marcar o seu cartão, o qual seria 

posto em ordem depois. Esse serviço ficou prompto ás 12-10 horas. 
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No dia 23/12/36, em vista do snr. n•orta não estar de a c cardo J l/ ~ 
com as horas que lhe. foram marcadas para o d1a 18/12/36, foi-lhe jj 
o!ferecida uma opportunidade para appelar,po~ escripto,declarando 

estar em desaccardo com o tempo trabalhado que Ihe f6ra rrarcado ,' 

af1m de que pudessemos examinar detalhadamente o assumpto, o que 

foi terminantemente recusado pelo interessado e em vista disso 

nada poude ser f~ito a favor do snr. D'orta. 

Testemunharam este facto os Snrs. J.Btnns aor. e Valentim Jordão, 

No dia 11/1/37 o Snr. D'orta pediu 15 dias de licença allegando 

ter necessidade de liqUidar certos negocias particUlares no que; 

porem, considerando-se que as Off1c1nas tinham estado fechadas por 

13 dlas, no mez de Dezembro .de 1936, e que 1r1am ser fechadas novamente 

de 6 a 10/2/37~ não fo1 possiv&l attendel-o~ tendo elle sido informado 

de que essa decisão seria reconsiderada si elle apresentasse docwnento 

comprovando que de facto essa licença era necessar1a. 

No dia 12/l/37, relle apresentou-se no Escriptor1o do snr.Gerente 

das Offic1nas para fallar sobre essa licença e o snr.Gerente das 

Off1c1nas confirmou ser 1nd1spensavel a apresentação do documento 

provando a necessidade da ausenc1a. o Snr. D'orta então voltou 
I ""' a sua Secçao e commun1cou ao Mestre que estava doente, qu.e1X.ando-se 

de dores de cabeça, avisando-o de que ia para casa por esse motivo. 

Depois dessa data elle não mais voltou ao serviço; sendo esta 

ausenc1a considerada como doença, pois elle deveria trazer um 

certificado medico nesse sentido. 

Parece que o · nr.D'orta ausentou-se para tr,atar de negocias 

particulares, sendo-lhe fac11 obter attestado medico pará voltar 

.., ao serviço e p·erceber os vencimentos regulares em casos de doença 

como mensalista da classe "B", que elle era. 

Em f1ns de Jane~ro de 1937; em vista das continuas ausencias 

do serv~ço e a falta de interesse parca com o trabalho - o que causa 

não poQCOs inconvenientes no serviço destas Off1ctnas - foi 

proposto ao snr. superintendente a transferencia deste senhor para 

GU1ndasteiro. assim como passal-o de empregado mensalista com o 



-4-

ordenado de 380 000 para horarlsta com o salar1o de 2$000 por ho 

tendo esta proposta si~ approvada. 

No dl.a 3/2/37, ao ser-lhe commun1 cada a sua nova· occupa.ção, 

na presença de duas t estemunhas que foram os snrs .• P. Stuant e 

I. A. Comerlatt1., o snr. D'orta diss·e que não trabalharia no novo 

cargo e que não poria o seu visto. na carta. 

Nesse mesno d1a, em vista delle ter recusado a trabalhar na 

nova occupação foi. el1e suspenso até segunda ordem. tendo essa 

suspensão sido tornada san effe1to no dia 1mmed1ato, isto é 4/2/37, 

continuando porem o snr. D'orta recusar ·a começar a trabalhar como 

Gu1ndaste1ro. A comrnunl.cação de que a sua suspensão tlnha ficado 

sem effeito foi lida ao snr. D'orta na presença dos Snrs. E.Fonseca 

e J. Fleming. 

Depois disso o snr. D'orta fallou com o Snr. Gerente das 

Qffic1nas pedindo que' lhe fosse dado um outro lugar tendo este 

senhor sci.entllicado o snr. D1orta de que a decisão ton:ada devia 

ser acatada e que a transferencia tinha sido feita por conveniencia 

do serviço dizendo-lhe ro.nda; que se elle quizesse podia fazer 

qualquer reclamação of'fic1al.IDente, por escripto. 

uando recebeu eStta noticia elle retirou-se, voltando na 

Gerencia destas Off1c1na.s no dla segu1n.te e an todos os outros dias 

de serviço~ até l?P/37 :pedindo uma solução para o seu caso. 

uando no dia 3/2/37; foi-lhe feita a communicação de sua 

suspensão pelo snr. Mestre Geral de Carros e Vagões~ elle tomou 

attitude ameaçadora, accrescentando que o Snr. Mestre Geral soffreria 

as consequencias das medidas que lhe ~ foram applicadas. Isto foi 

testemunhado P-elos Snrs. J .B.B1nns Jort e Benito N. odr1gues. 

uando a snr. Gerente das~ Of'f1c1nas disse-lhe que a. Ul tlma 

decisão tl.nba que ser acatada e que a sua t:ransferencia tinha sido 

fe1 to por convenien ela do serviço elle respondeu dizendo que' 

tratava-se slm de perseguição. • 
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Eln uma outra occaslão, tendo o seu Mestre eXigido a manutenção 0 
em estado e asseio das diversas partes da mach1na a seu cargo. o / Y 
snr. D'orta respondeu asperamente dizendo que era Mach1n1sta e nã 

llmpador. 

Ehfim, o Snr. D1orta aproveitava-se da menor opportun1àade 

para molestar os seus superiores. 

uando o snr. D'orta veiu transferido da Repartição dos Trans

portes, nos primeiros 10 ou 12 dias, mostrou-se correcto no seu modo 

de trabalhar, inspirando até confiança, porem, essa crença logo 

decresceu quando no começo do mez de Novembro começaram· a surgir 

queiXas de outros empregados sobre a lentidão por falta de vontade~ 

com ~ue o snr. D'orta fazia as manobras, obstando assim diversos 

empregados de alcançarem a bon1!1cação de costume. 

Essa falta de interesse pelo serviço foi notada não sómente 

por mestres, Inspectores, Chefes de Tunna.s, mas tambem pelos mais 

simples Trabalhadores que, por certo, estarão promptos a depOr 

como testemunhas neste caso, s1 houver necessidade. 

---oo oo-

LAPA, 9/'3/57 . 

Engenheiro Mechan1co Chefe. 
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CONTADORIA SÃ O P AULO R AI LWAV C O 

N.u _,..._ __ _ 
I 

_ São Pau 
Nome do associado ~ /21//vtlitll; rfJ (f)j;; -
Repartição ~aui:al Occupação~ ~.0 < 

_____g2 . - CERTIFICO, a pedido, que 

(/ ~llfj~~·:: ~:::~::---'t.~~w;~t;!u.LJ.,#J.Jf;~:~ 
nas folhas de pagamento arch 

---------- e-
·----------de -
-----------de~ 

- -- da Repart.------------====-a.e:::::::: 
------------- da R part .. ----------de--
-------------- da Repart. cte-..---
_____________ da Repart. de--

Sendo o seu ordenado durante o tempo de serviço acima referido o seguinte:-

De 
D 

le-:::.U4f.l.'lUtJIJ".U<tle J9:J6até-·d~J~á!_ ---$i!JM- por j 
·~~"'L44<L-d:ig2gaté-de~e/9<9,? ---,--- $&dO por A 
~~Ullt.tp..t~.d~até-d ~e.lfJdfJ 2&&$000 por t2 

~~'lllli.'JZU..de.d9c1!Jaté- de (@f-Jod de./tJcU ---=---$ 'Jtj() por A 
~-'~~.L.-ded!Jr?laté - de. ~ de /tfâc:2 J/;/t $ 00 O por t? 

:~~'LUU-de.L9d',(at de ~~ deJ 9,J6 :lfJ/2$ 000 por a 
De 

ct'~J..:;t;IZI.~'Lt1LOded9d6até- d/1!0~/21/;L dJqJ6 dc/t Os 000 por 41 

De -#-.4d4<'LUJ..- de..l9cú2'até ded9c3 Z cii!Js 0 00 por 1.12. 

De~~illtt=====~~====~~~ffiii=====~~====~~-~====~~==~ppÜJorr=-
De- ---até--de---- de--- ----$ por _ 
De- -de---~- -----de--- ----$ por _ 
De de---- c~::--- -----de--- - ---$ por _ 
De--de---- ---- de--- - ---$ por -
De -- de·-----de--- -~"-l• -----de-- ---$ por -
De- - de de 
De--de de de 
De de de até de 
De--de de--- até--de 
De- de de até--de 
De- de de até--de 

e - de de até--de 
De--de de até--de 
De--de de---até- de 
De--de de até--de 

OBSERVAÇÕES: 

Idem, idem, sem 

de 
de 
de 
de 
de 

- de---
de _ _ _ 

- --$ por -
---$ por -
---$ por -
---$--- por -

........... - --$---

por 
por -

TOTA 

remunerada x (vide verso) 



SÃO PAULO RAILWAY COMPANY 

São Paulo,.d,q_de Q~ 
)me do associado ~ &/~ çfj(f)J;;; -
:partição ~ Occupação~ ~.0 da matricula na Caixa ,?2/i~ 

,TIF ICO, a pedido, que nas folhas de pagamento archivadas nesta Contadoria, consta 

~ 0b}jâ~- ~ fl },. ~~ :: ~:::~:--@~~~~CLUJ;t~~r.u..J..oLcL<$="--'/ -:~&!e: iiií :::~: 1i~ 
;::::::==========-aa~eoart.=-=----------de . a?f'= 

----------de ---------até-------
---------até·-------
:---------até------

,------ -- da Repart.-----------==-ae~---------até-------

---- da R part.----------
------ da Repart-----------
:...._ ______ da Repart.----- ------dt:---------

e o tempo de serviço acima referido o seguinte:- RESUMO: 
TOTI\L DO TEMPO DE SERVIÇO 

APURADO XXX lM PORTANCl 

té--de---- de:--
té- de de--

----de---
----de---

- :::::..Qt----de--
té-
té - de: ___ __:::,.-..! 

té de----
1 de----de---
té--de de---
té--de de---
t de de---
té--de det::---
té- de - de---
é--de de---

dem, idem, sem 

por~
por J.auu_ 
por~
por IC.J-"""""""'---

por~~~

por~~t---

:~;; 
--~$--- por ---

----$ por ----
----$ por---
----$ por ---

---$ por ----
----$ por ---
---$ por 

------$ por ----

----$ por 

---$--- por 
~---$---

TOTAES 

ANNOS I MEZES 

f--- ---

-

I_ 

---

t= 

DIAS 

----
----
---·-

- --------
--~ 

--
----

--
--

----
----

--
----
----
----

- -- --
--------

----
- ----

------
----

- ----
--
--

remunerada x ( vide verso ) _ _ _ annos ____ mezes ___ dias 

--=---annos - -----,--mezes ___ dias 





~ ,V ~ ':t;T~;-uuJ.k ., • ~ um : -1 :/tf'?(J 

~t'U41'1'r f~/.:.,/•c;r:l! CÇ.ith-fK«Y~ 5/::/Jr, 

Consider ndo rovada a falta capitulada nos artigos 53 e 

54, letras "e" e "f", o decreto n~ 20.465, de 1~ de Ou

tubro de 1931, em vista d s conclusões deste inquerito, 

e sendo aconselhavel seja o accus do Octavio e Olive1r 

rt cons1der do desligado dos serviços da o aulo 

a1lway Company, a partir do dia 4 de Fever iro do cor-

rente anno de 193?, ata em que ab ndonou o em rego ue 

exercia nesta Estrada, r solvo seja o re ente processo 

submettido a apreciação e julgamento do egregio on elho 

Naciona do Trab lho, nos termos do artigo 11 da ins-

trucçõe baix d s 5 de Junho de 1933. 

üo Paulo, 23 de Junho de 93?. 

;;)uperintendente. 
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o 
19 Julho · 

1-1.134/37 - a. 48/ 37 

Sr. Oot v1o de Oliv ir Dort 

Ru G 1lh rme Jl w, ng 40. 

L1m1t d 

u ri to e 

nico voa 

zo de lO 

d QU 

• B irro da Luz'' 

t:!ÃO AUJ.,Q 

Havendo a""o p u o R 1lway Comp ny 

bmcttido " ,QiAÇ• O d te Cone lho o 1!! 

in1str tivo oontr 
, 

in t rux• do, VO commu -
r~ d do v1at , n at Se c r t ri , elopr_ 

di e ' doe r uto do llud1do inqu ri to, tim 

r n 1 v o AS r zÕ e d d f'ea • 

Attenc1osn :u çõe 

(J. B· de J( rtin Caeti ho) 

D1r ctor d Seoç·o, no 1mped1m nto 

do Dir ctor Ger 1. 

7 



ItJFOI\f AÇ~O 

'egun o informações obtic s na Portaria deste conscl o o 

oficio constante por copia fls , 52 retro foi registrrdo na 

genc1 dos correios e Telegr· fos sob o N° I0559 em 22/7/~7 . 

Não tendo h[Vido resposta até a presente t ao 

uluuiuo oficio tr~nsmlto estes utos ao Dr . Diretor. desta 

parn as provi encias necessnrias . 

· lo de Janeiro I5 de Junho e I938 . 
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1-1.136/3 -8.~48/37. 12 d JUlho de 1.938. 

sr .. Octavio de 011ve1ra Dorta. 

A/C do S1nd1eáto dos •e ov:tartos da são u:1-o 

1 way Company • 
... 

Rua sao Caetano, 89. 
i 

C p1tal . 

Reiterando os te os do o!le1o no 

1-1.134, de 19 de Julho do ano passado, comunico 

vos será racu1tado, nesta Secretaria, elo razo de 

10 dias, vista dos autos do processo rererente ao 1!!, 
IW 

quer1to admln1strat1vo contra vos instaurado ela sao 

Paulo Ra lwa Company L1m1ted, at1 de ue presente-

1s vossas razões de de!êsa, ra oster1or pronuncia

mento el o Conselho . acional do rabaJ.ho. 

Atenciosas Sauda ões 

) 

Diretor da Secretar a , Interino. 
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·'"'xmos 

Ilmos . Sl'S . Presidente e Molms Membl'Os o o · ConsoJ.ho N cional do Tl· lbalho • 

• • 

00T \VIO D ~ OLIV ;rn, ~~O. T. , ao final assinado , dando cwnp1•i-

Cons lho , vem ofer·ecor as l'ozÕes de defesa do cit do pl•ocesCJo , e ped ve -

nia , primeiramente relatar com todas as minuoias julg·da nLl:l.!"' ensaveis 

por•a o i11teiro con caimento desse Egl'e io conselho , firmando uma hase ao-

lida plll'll um julgamento com equidude , e assim inicia: -

Em 15/10/1936 , o recor ·ente , ent"' o foguista de trem de p s -

sageiros da Õo Paulo , ilway Company, faz cbegur ao conhecimento do Sin-

~ , 
dioato dos Fol' J•ovi 1•ios da sao Pqulo R il,•ray , onde t";, associaclo , a x'eolnma . , 
çao quo se verifica pelo undamento dado pelo j citldO Sindic to- Does . 

,. 
de n~s (1) um , l} (2) rlois , .. endo d do como se v · ind dos i~efel•.clos does . 

a pr-ovidencias que a uele S ndic to lchou pl~udente , simultaneamente s 

uto:r>idades competentes , Dep rtamonto stadual do Tl•ubtllho , assim como ao 

Ilust1•e Chefe d08 TPunsportes da ;mpl•eza , solicitundo a carinhoso aten-

11# , 

ÇOO SObl"e O f tO e 

... ... 
Nao sat sfeito com a titude tom da pcl ··ao Pulo noilua 

- ... Comp ny , mas , na o quf3J."•endo o intel'í:HJ s do desobedecer os regulamentos da 

· ~mp1eza , assumiu o novo cargo que lhe fora dado , como se ve~ific pelas 
• 

cartas dirigic.lafl uo sindicato e ao mestre de Df posito con1 data de 19/ 

10/1936 1 c.lando ciencia ao Depal•tamento ~stadual elo TNlbalho , o inte:r·es-

... 
sado fez ver a inj usti~a praticada pela sao Poulo RailHay CIOlmpany , visi -



1 
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QUANl.JO FOGUIST - IJTO / -380~~000 M.n ;S IS . Si houve pr.omoçã o de ca1•go por-
..- ----
que não de 01•denado? (Does . ( 3) t1•ês e {4) quatr·o . 

Na tal ma ctUina trabalhava um irmã o do :r·ecor•J•ente , e , percebia UL1 

o1•denado lle ( 400~~000 ) mensais . Em vista dessa r•eclarnaçã o o Doptu'tamento 

Estadual do TrabaJ.ho , achanuo que o procedimento da Empreza não estava do 

ncprdo , tomu por ter>mo novas deolOl':..tçÕes 1 o enquanto aquele ·)epar·tamento 

"" tra'balhava par•a uma soluçao honrosa no caso , desempenhava o recOl';•cmte suo 

• nova missao, confiante no tr balho desenvolvido por aquela autor: dade . Po-
, 

r>em, em seu novo setor de trabalho , era pas s ivel 
. ,.. • t 

' t'' ''r1 I 
o ;~ . perse-.. 

guiç~~ s e coação , o que pasAa a historiar: -

"" Si nao bastasse a injustiça cometida com a transferencia da 

"" foguista de pas • ageiros , Repartiçao Transport~s , para maquinista de mano-

bra , Ropa~tição Mec · nica , com o ordenado de ~oguista , sem a o menos equipa -

ra - lo ao de seu antecessor·- de clas f e C pa1•o classe b , ao assumil"' seu no ... 
, 

vo posto em um mo quina inteiramente diferex1to 1 com trabalho de uma ao 

pessoa , nota - se nessa maquina o maquinista exer•ce os dois car•gos - maquinis -

tu e foguista ao mesmo tcmpo . Nunca .foi - lhe dado explicagÕes algumas , nem 

o indispensavel regulamento como no out1•a HepaJ•tição , o que em muito vil'ia 
) 

01~:ientar o contl'Ole essencial para o tN.tbalho , o mesmo no caso do tertn1• 

no do trabalho o t~~wo suf ciente para recolhe - la e baixor press~o etc ., 
, 

para que; noda acontecesse a locomotiva sob sua rosponsabdljdade . Na medi-
6 

da que Octavio Olive ira D•Orta , era pa~sivel de todos essas injustiças , 

supor>tando- a com todos os tormentos , e o Departamento ;;atadual do Trabal ho 

desenvolvia suas demax•ches junto a Adminis t1•agõ o ela Emp1•eza , seus campa-

nheiros antigos que sujeita1·am- se as ~isc:;encias e pl,axes , da l•:mpreza1 as 

sin· ndo a tal carta que se verifica da reclamação feita pelo. Slnll:tcato 

Does . ( 1) um e ( 2 ) dois 1 vol tovam a seus antigos postos mesmo os ma i s no-

vatos , pus s ando assim sob1•e um direito incontest~ do recol'1•ente , col•tando-
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, 
lhe a cor ·eira que j ha uma dezena de anos vinha abraçatdo sem jaça -vi~ 

de Doc .( 5) cinco .( BAIÁO SII )0 D, d ;us . NTIGO~ COL<..GJ ) • Es. os injus -

tiços e pe1,seguiçÕes em mui to abalotl o espiri to e saude do Pecor1•ente , e 

disto o propr oS nd~cato deu c .onc:ta a 
.., .. 

dm nistr çao ela Sao Paulo Hail-

wa.y Compuny1 provando com atestados medicas enviado a ~mprezo , e carta quo 

faz paz te deste preces o Doc .{ 6) seis . De nad• valera~ abaixo- as. jn1do , 

atest dos medicos , pedidos cortezes a iministração la ~mprez , intervon

çÕ ·· do Depa 1 ta ente •,st dual do Trab lho , · ~ lmin straçú o da sã o P ulo 

R J.woy compuny , apenas t1~11 V' po1 um can nho afim de conseguil· po!• qual· 
, 

queJ.1 meio seu intento , . sustentar• uma praxe absurda , fo1•a dos bons pr:J.n-

cipios de jttstiqn , apenas pOHJne seu empr•eg~ do não sujeitou- se as suas p1•a • 

.. 
xes , na o quiz submeter- se a os seus caprichos 1 ass i na r· uma ca1•t de reba ixH -

que deu in cio a esse processo . "' qnp1~ese lanç va ma o de todos os a lis , 

v lendo-se seus emcar·regados piu•a martir•iz - lo com todos os meios os seu 

.. 
al c nces , despJ:•ez~tndo todo e qualq ucr re ela maça o elo l~eoo:t·I·onte , provadas 

com a e mais _Ê , d sp1·•,Zal1do inda os pedidos e 1~ogos do 1ndicato ss1.m 

como de seus p1•opp os colegas (vide doe . ( 7 ) sete . s injustiças cometi-

das pela são Paulo Rail {ay company , si continuas .... em a essas hor s , o I'e -
, 

co1•r•ente , poderj a quiça ost· r tr• balhando numa turma. de Via I eJ•monente . 

Os sofrimentos a que estava o recorrente exposto , fo· -lhe balan-

I N 

o o c's irito , e connllc:Jndo- se ate sua internaçao a um Hospital , nem as -
.. , 

sim a sa.Q Paulo Ra lway Company , deu- lhe cr•edito , isso se ver•a mais adian-

.. 
te , na propria acusaçao da ~mpreza , e com mais todas as provas a1ui doeu-

mentados e que deram ma:rger a esse intr•incado pi•ocesso- culndnando final -

monte com abert ra do IN~t ~nJTO ~INI'TRJTIVO que mais ad ante tere -

mos demonstl'açães . Por• fOl'Ç do Decr• to 20 o ~.65 de 1 de Outubro do 1931 , 

cessou q i inte1•venç.ão do Depurt monto ~st dual do Trabalho , pass· ndo 

a alç~éla d e sse Oolendo Consolho , apozar· de r ne o indlcato solic:l tou da -
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... 

quele Depal~tan ento 1'111' atençao no caso , por achar que o me mo estava <l~ 
"' de toda a questao . 

.:EIVO O ~cor HI.JO 

, 
n°s . (8 ) oito e ( 9 ) nove - t·mbem para control e de dota ancx Doc .( lO ) des . 

TIVO . 

V ,J •O,, SBUd TOPI O ' P.1.I NCIP IS :
p lll O 1 ~ IL. f , Y C O ri P 1~ V : -

l íl. Quo em ll/ll/1936 , fol~ o ocusaclo incumbido pelo Inspetol~ de wd.
culos , em tempo habil , de reco lbe1• ' s of· c i nas ant s dás 16 , 45 ho
r s , um carxo de pas p· geiros . O acusado fazendo a manobru com in-... , G crivel lentidao , somente rocolhdU o car1o as 1 , 55 bor·s , e ao a-
condicionar a locomotiva e 1ava1·-se corn toda a fleugma o a mais , .. , 
propos tada indolencio , mtJrcou saide em seu ca.rtao de ponto 'ls 
17 , 1 h~l·as , quando podori ter· feito,folgu amente tudo_ que fez 
e sair as 17 bor s , horu norm·l da s ida . 

-
2Q Dias de pois desconfi ndo não lhe fosse pago esse qu1rto d, ho-... .. 

ra oxt1•a , que na o fora autorizado , l ventou a questao junto de seu 
mestre , legando quo a Companhia o quc.n•ia oxpl o1•ar , e que exigia 
por toJos os meios o seu alcu~c , aquele pasamonto- tendo concor
dado seu~ superi ON)S que seria quole tompo pae..o; 

3,g ~m 17 de n .zenbro de 1~~6 , foi ow dado momento , noconsario ~ose -
b ra Q n• a lin ::ta , par·1 sa ida do 11 COI ~T 11 elas oficina soque n o po-

~ ~ 

do ser feito porque a bai , pressa o do vapor nu locomotiv.l3 do 
ousado nã o per•mi tia qualquer• manobr•a , pois não ia alem de 50 11-
br•as , nÕo temlo • ido 'xecuta<la a m nobPa , alegando o acusado que 
para faze -la seria neces: ario trabalhar• tempo oxtraorclin 1•io o 
que não est va autol.~izado . Ab ,:r•to um ra ido inquerito ficou upu-, , 
rado que jl · s 15 , 30 ho~os desse di~ , locomotiva do acusado es -
tEwa apenas com 50 libl'as de p1•e:L ão , cle odos quo tendo-l~o s elo 
pedida , es sa hor , urna manobl•a , somente ás 15 , 45 hor•as poude a 
m•sma ser exe cut1da . · 
Que b proprio "aousado o~,ca~ta d~ 26 de fevoréiro do 1937 C911fCQ 
sou quo , proposittlm nte deixava as vez s escapav- se o vspor , ale-, 
gando r1ue o fazia por economia _, quando e intui b.ivo e rac onal que , 

~ N 

pru,a fazer economia ba to.1•ia m-t o ma ia dei ta1• cerva o a f'Ol'nalba .. 
p1•ovoctl11.dO a ba ix ' da presna o , pondo- a fo1•o elo so:t•viç o rapidamen-
te . 

L~2 .b:m 11 de janeiro do 1937 , o acusado pediu 15 dias de licença , ale 
gando 11 cos . idade de 1 qnld: r certo neeocio Earticul· n no que 
não foi possivel atende- lo , tendo- lbe todavia sido inform do que 

~ , 
essa decisao pode1ia ser reconsid rad a vista de prova u neces 
sid de da licJnça . ue não obt ndo · lic~nçu queixou- se. que esta 
va doente· fal s an<lo 20 dias o serviço, de 13 de janeiro a 1 .2 de 
Feve1•e 11•0 . •'sta doença flagr ndtemente s imul da , poude todavia se :r• 
JJ.lstif c da com um atestt:~do medico ssin elo o:r um fac\.ll tativo 
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da Cuix: de Aposentado:r,i~ e PensÕes dos PeP:i.'Oviu:rios du 
Rnilway, o gue levou a comp~:mh a , pelo costume a pagar o dt 
gado seus vencimentos~nsa s , correspondentes aquele ~eTit 
imerecidamente , par· por fim a este revel t nte indidente . • · 

5QEm fins do janeiro de l 0 3? , oru vista de sua falta de assiduidade no 
serviço e sua falta de interesse paru com o trabalho , o que vinha cau
sando não pequenos inconvinientes a organiz11qão daque l as oficinns foj 
o acusado transferido do maqu nisto de manobra , para guindasteiro , pas
sando de empregado mensalistll com ordenado de 380~~000 , para horaris 
to com o solaria do 2v000 por hora , o que lh~ poder1a , si assiduo pro
porcion3r um vencimento de hoo~ooo po1• mês J 

6 ~ No d ia 3 de Feveroi~o , ao ser- lhe iaso comunicado declarou o acusado , . 
na presengu dos 8:r•::J.Italo ndre comerleto e Pascoalino stuuni que nao 
assumiria o novo ca.J:•go de guinrlasteiro e não poa! ia o seu "VISTO" na 
carta rue continha a comunicagã o do sua t:r-ansfer•encia . :!Nesse moamo clia 
em vista de ter- se recusado a trabalhar , foi o acusado suspensotondo 
essa suspensão sido_yolaxacla no di' _!9~iato , isto é , a h de fevel'Giro , 
cont· nuando , porem, Dt Orta obstin do em noo assumir o seu lugul' de gui-... . 
ndasteiro . A comunicoqao de que a sua suspensao fora casada , foi - lhe , 
lida na presença dos srs .~dmar Fonseca aJamos Fleming • . te a presen-
te data não 1•cassumltt Octavio OJ.ivoira d ' Or•te o seu empregado nesta 
Comntlnbia ; 

R •~l\1 T~: 

atitude insolitu do acusado , Degunllo o por•tario inicial , insu
borclinado- se contra uma o rodem nupel'i or , com g1•ave ofensa da autorida 
de da Administra 'lão , baso da imlispensavel disciplina no tr~balho , im
plica no r~bgndono. do empr·ego que . exe1•cia o mesmo nesta cornpanh:J,o , su
jeitando- o <.2 sangao doa articos 53 o 54, letrus 11 e 11 e 11 f" do Dec1•e - , 
to 20 . 465 de 12 de Ot1tubr•o de 1931--g1·•we insobor•dlnaçÜo e abandono 
de emp:r•ec;o sem causa justif catla . l\ eSão Paulo Hoilway c ~ . 
al'POlou como testt:nnw1h~s dos rátos que aleg<J e denuncla , os srs . Ja 
mes Fleming-.t\·judnntc:~ do Ge:t•ente das Oflcinas;3clmar Fonseca -:mscl~itu
ral'i o ; David A. Rowlands - Mostre C':reral de Locomotl v~ts j Gothleib . • Haege 
l:t - Mestre rrel"'!ll de Ca~1·os e VagÕes ; Bonito N . noc1riguos - Inspetox· de 
Veicules ; Italico Ancll·l:J Comer•1atti- Inspe t o.t• de EmPl·eitadas - e Paschoa -
1ino Stuani- 11intol' :- todos f m ntum~ro elo sete , funcionarias da Compa 
nhia com exercic o nas Oficinas da Lapa . 

POI BE , 
abatendo us acusaç;es aprasontu~as pols S~o P·ulo ailway 

Compa ny , provanclo qs impr•ocedenciDs , o mesmo tempo fazendo sentir• a 
esse Colondo C 0nselho , ~ modo com que o são Pou1o Railway company, 

ac;i . em f1ag:rante desacor•do com as Leis Tl'.:.lbnlhist, s - e vejamos :-

a ) O pl,imeil'o iten ja se percebe o t:r•atamento injusto , a falta de um 

l,egulam · nto nos trabalhos que por um capr•icho j oc;arom um empl"'e -

gado que ha mais do uma dezena de anos , vinba ompre r;ondo seus mo -

lhores es~orços n ~mpr~zn , como fito unico d com leu trabalho 
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nestô dedicado 1 alc nçar um futm•o prom sso • 

~ N 

o vor , a tlmin st1 .. a :ao r'l.a .tnpl:eza , clevcr ele etfl / 5 min 1tos , isto ~ uás 

16 ,J:f,.5 ás 17 hor•us , hora de langar o t:r'ab· lho , p:r•ocedor• um manob •a 1 NJco-
, 

lber• a locomoti vamacondicio'na- la e 1 r·g r as 17 hONis- i:::.to tudo em 15 
. 

minutos , quando em outro qualquel local 1:1e t m um l'egulam nto dando- o :J um 

Pl"!.l z o nunca paE...:_acondicion 1' a locomotiv • 

E , o m· is inteve. A nt seria saber- qu p l .. cn.rso , quais os zigu s - zagu s 

, 
b) - 0 segundo iten, repete um cano ntercsa~ntissimo , o do empregado exi-

gil• que lh. fosse pagos o tempo oxtrt.1, · que ele qu' lquer· modo ao seu al -

cance ser a exigido tal ·extraordin rio- e que depois de rel 1tancia- ~m-

, , 
pr'eza res ol v~ u p gEu·-lhe • .::>O '1 ãernons tNl CJ u - . .:li T.:.I..:..V-=1.=.:..:~..:::: 

, 
1~'.1TO 

. . .., 
e si lhe foi , pago o tr balho extra foi to somonte pozque a~ p·eza re-

conh .ceu a justiça de sua l'eclamagÕo 1 nuc1a v lendo t is a1: gumontos apre-

sent dos pcl •'mpr•ez 1, seu pagamento sanou todo qualquer· fal t o Qt1e 

r istitu 
.. 

po1• com leto us al• r.:açoos da •;ntrada m seu inquerito , ru n~o 

totalmente os itens 1~ e 2 g • 

c ) D5a 

do momento p1•ec so dese b l' ç~r a linha par•a a s . d do 11 COI1 ·:T \11 - frir: l' 

xa pres:io da locomotiva n~ o pernitia , Interess nte a ~ p~eza deixa d 

afi~mar a hora ) que isso solicitar m do acusudo 1 Talvez faltava pau-

c os minutos pal' u suida - n"' o e concebendo que urn mp · Jt;udo tr• !bolha 

róro de seu hor·l•io , sem p l'cebel'· - e si não 1h, so1•:1· 1 ossivel fazer tal 

serviço se 
IN 

q e lhe fos.·e p· go ·ho.r• - extr·a , prova que nu o faltava muito 
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goru cornetr.r uq nela n.fraçã o? ~or•tanto f a -

c· 1 de compreender , que orient va-so tão s ornente no cwnpr·imento de or ... dens 

:r•ecebiclus . Ainda acusam-o <'l.e est r com a pt·es ~'ão du locomotiva baL'C e 

, , 
que n ' urn porque no nqueri to averigou- se que j 'l 1s 15 , 30 horas estava n-

la com e prensZo apenas de 50 libras - Qual a pena aplicada sobre essa in-

fl"S çã o? P 0 rq ue a •'ntr•ada , não ab1, l o inr1uer•i to competente seguindo seus 

transmitia legais? ual a cienci que deu sobre sso · o acusado~Houve 

multas , supensão , n d disso . A 0 rque ? 

d)D z o iten 42 , que em 11 de janeiro o acusado pediu 15 dias de lice nça 

~ 

alonos.ndo necessidades de l ql d.s.x• ce1 to negocio particul, r , o qtv:: no o 

vists de pr,Q_-

vos da obtAndo ~ queixou-se estar doentt 

e indo pal'a casa f:~lton ao ser•vlgo 20 di s , isto Ó de 13 rle janeir~o a 12 

de Fevereiro , e que tal 

ue o pae· r por esse dolo . 

, "' ' 
.& bem t1•iste tal alega ~o s . o 'l si o cuA do pedl u 15 clias de lioen~u pa-

ra f ns particul res , como a 1atr da nega - lhe- os,incontin wnt ~aconsi~e -

, 
I·a tal ato , peclindo pol:'em, quo o acusudo r·ovatHJe ~~ fins qne a nocessita -

va . ~ ' cabivel t 1 ped do? - di (r p rticula~ como cun~ri~ tal exlgLnciJ l 

nüo c" ria m is plausivel ·que a Emprer~a ner;aS se apenas sob al gaçõ( s que 

concol~c:tasse com pr• no· )i os basicos , sustentando- os por _ e mais ~ , po1:em , 

nunca d veria rocons dera - lo incontinonte - mostrando . um modo inconsebi-

vol- pedindo provas . 

inda temos nes Ge mesno 1 ten , umu afirma tlvu inq uallfi cavel , em dizer• qu 

o acusado )I~rULJ~NDO DO ~-~.::.:_ , conseguiu atestado medico , paso!ldO por facul -

tac vo du J xu do PensÕes , p·ra receber v _. nc·ttentos . Não vacilou aÍ a 
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sã') p, ulo ~'a· lway Compamr , er1 a tira;."' uma of nç· tle tam nho quil· te 

tos facultativos d C i.x d ~"i osentatl 1rio.s c rersÕ~.'J do"' Fcr•l•oviaJ.~io" da 

são aula Ra hvay , que em inumeras ocasiÕes tem s<n.,vido a esse ·colenclo CO!! 

.., 
se lho Nacional do Tr•aball1o , ptll"'a iluminar decis oes a ce1·tad s si!llus , por in-

' te1:• e.di o 1e 1 udos medi c os , e nvi dos a esse Eer·ec; o Conselho a muitos ca -

sos que so tem tornado preciso . 

~ sã o aul o ~\ tlway tl o cz do faze~ tais acusaçõos , dovoria 1 nçar n~o 

do, di re :t to que a concede as propl' as Leis , ruzo1• com que o a c usado f os no 

' , 
submetido a exumo medico , por seus medicas oficiais , o so ai tirari a con-

AI N 

clusao , cle suas ver•d·tdcir•as ou Ol'roncas acusaçoes , c o acusado~ tElnto como 

o ruéul tativo se.l.'i' m pas. ivej s de penalidades em l"'Og1•a , o submet do a apl"'e -

N I N 

ciagao desse ·~e1 · eg:l o Conse1l1o . Cot o j 1 f cou di to) a •'strada l:::tnçou muo d' 

todas as art. manh s , não presou este nem aquelc , continuou sempr·e n sua 

turrice , paru extllt:n• os au mos e nüo voltOL' atNlZ :.1 m caso que teve ini-

• .P cio bem diver~o deu ela desc~etic o tudo c todos , ~~smo prov do que o 

' acust:~do ute op.e1·ado fpi . 

e ) r 11ten 5.Q. como n-o chegasnc os suplicJos a que submete1•am o acus do 1 r·emo-

vo- o. p r·· exerccl"' o tr·abalho de Gnincl· steil·o , t.. para n"' o deiXUl"' t1•anspare -- "' ce1 ... o tnstinto de coaçao , 1•er'l0Ve- o a e:1sc b•ahalho com naior o1•denado , o quL 

o acusado não estava do aco1•do c.om essa afl'bnt , po1•que redundaJ·ia em seu 

' completo prejuizo com corte fatal em sua carrcira , u desprestigio ao pro-

cesso q 1e o Dep rt manto Estadual elo rl,rabalho , vinbu t1• tunda par ... que v ol-
, , 

tosse o antigo posto . B preciso nota~ ja citamos mais acima quo essas ca-

la nidlades .. to as il•iu chogax ao ponto de ser o l'ecorPente j ogad~ urna ttn:·-

d a desclasnificado , pordendo por completo sou 

sustenta ctll o p r· 1 o futu1 ... o que b.avi ,ub1•uçado , betn sabj c o/ alme j udo a ma -

qu nista , e si tudo a Companhia não houvesse feito já estas hor· s pode-

r i'.:\ ele ao:t• um maquinista- a sabe1• da Repa1•ti ção dos Tr•anspo1•tep . 

f ) Chegarnos ao ultimo iten o ( 6.Q) , D· u em que lhe foi comunicada tal reaolu-

N , 

çao nu p~esengs d s pes90as ju c· tad~s e recusou- se o recorrente a pas-
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sa1• o 11 VIoT0 11 na c r-ta de tr nsforoncia o Tão ser•ia ela como 

ii I \g~ 
~r~ 

a pr•imc ira e 

.. , 
vere· de nao e bem est~ . OC'l1J1.VIO OLIV .rn Dt OH-

so que o D pa:r·t~.tmonto e o Sind~to vinha pr·omovenclo par•u a sua volt!l no 

antlgo posto , e solicitou o l'eCOl'l·ente que lhe fosse ent.Poguo tal c 1·t~ 

l?!.t~_<l::!9 ... J2~ •te corno ~ logt co <1 oc'ltntcnt,.l.r·~ . Por•q ue nü o lhe foi sa tisfei-

ta a vontade? Quo m 1 havia a E6 tr d 
, 

fol·necor> - lho t 1 c l"téi? 1'sse uso e 
, 

comum na ll:tnpreza , e pol" melhor como eles prop1•ios af:J.1·mum PTIAJCE, G nte quan-
, ... , 

do perdurara tal ~ituuçao , que so se ve para al3oz , fazendo nascer casos 

como este 1 que , não pns sa de mna injustiça inconsebi vel , obrigar• a LIV11; 

CONCLU3~ 0 :-

As alegações da sflo Paulo 11· ilwoy Company, foge complotamertte ao 

bom senso , nõo tr•acluz o sentimento de justlgo , não enquad.!'a em P1'incip os 
, 

loe;ais , e flagrante enleados de artimanhas . Tuclo isso ucontocõu , ou por me -

.. 
lhor ela soube r'l'Urrwr· p l'U apcn-s um pr•etexto , por• nao quel'C1' o recor!'Em-

to subjugav ~seus carr1chos , suas praxes erroneas como ficou demonstra-

- -d , e para isso l ançou maos e todos os lrdis 1 nao presou opco ou aque l e 

documento , não quiz ouvir o vóz ela razão o nasceu tão somente como j ' 1·e-

petidas vezes ficou patent ado pONlUO seu empl"egado O m .VIO D •: OLIV G .... 

' , 
Que devcn•a pl•cvalece:r neste caso. As Leis Tl'abo.lhistlls ou A 

praxes da $Õo Paulo Railway company ? O pr1ncipio de Justiça , ou as ar -

tim uhas que a Empreza soube usar c empreg r? . J 1stiça e com pl~incipio 
, 

fundamentais nas le s t1• balhlstas - e o que deve prevalecer l • 

Desdos as testemunhas nota-se que so ente apo1ou a Empreza na~ 

... 
razoes de seus chefes . 
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, ~ 

~ b.1 s tante dolo:r>os o o l·ecuPs o de que lançou ma o a •'tnpreza em seu dep~i -

... , "' monto de acusa ao- ate os medicas d CJixn e Pc~nsoes , f011am v .timns de 

suas injustiças - pn snando a tostados a mpi•egados que simulam doel}_Ç,~ 1 tri" . 

tes afirmativas 1 

O reco.r1·ente faz questão q to os dignissimos memb1•os desse Egl"e -

.. , 
gio C0nsclho , tome por base a documento .ao ~anexa , pois traduzem eles 

o princip o que O UGINOU T i L C J! o, o que deu mUl'gem a est 
... 

Inqueri to , sao 

eles atestados firmes elas a1•timanhas de que a •stl'' d 
.., 

lançou mao , para 

subjugar u 1 empregado honr;sto 1 tl•abalbador , dcdicaclo , que desrle ao iniciar 

seus trabalhos sã o Paulo Railw y , apenas ospm•avo uma causa - ver ga:ran-

tiuo seu futuro . 

"' , Toda e qurllquer causa par ao te1• uma boa base e semp1•e noto -

... 
do ou quasi semprae exigido antecoc'iontes , e os documentos anexados sao 

... os vex•dade r•os antecedentos , e , portanto , indispens veis pa1•a uma solida 

e ilumin d 
... 

dec.isao ao esp 1~ to justicc i1•o que sempre pl'•imou as ace1•-

tadis s imo s de eis Õea desse Col endo conselho Na clhonr, 1 elo TrHbalho . 

i saim , o I•eco1•rente tão somente espera com ancied de a justiça 

... , 
a qual tem plena convigao , soru dada por essa ~gregia c0 roara , distituind o 

com as Leis Tl'Liballliotas que •ogem em n osso Paiz , as praxes estabeleci-

das pela são P ulo Ra lway Company, quo são flagrante desnespeito aos 

bons prinoipiof de justiç· ' ... e ret àao . 

tcnc os·:tmcnte 

• sao Pulo , 
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~~~~cg~ TRANSPORTES 

~ ~J-.~--- ~-~-- -º-~-t.~.ltf:Q. ... d.. ~ ... ./'9 .. ~.9. .... 
Illmo. Snr •. Pre id nte da Junta Governat iva. 
Syndioato dos rroviarios d s.P.R. 
Qapital 

Em resposta ao officio n s.s. 1/õ de 15 do corrente, 

com Uüioo que o caso do fogui t - OCTAVI D~ IVE D'OR 

re olvido com a transferencia do mesmo para a Reparti ão d 

na Lapa. em reducQão de ordenado. 

Sem m ls, 

RC. 

- fi.;OU 

e hanicv. 

Sou, com estima e consideração, 



00 

, no 



Exr, O. R. A M ffiLLINGTON . 

M.D.Superintendente d S.Paulo ai1way Uom any. 

-Os abaixo assign dos,em rerr3dos desta Estrada, eparti ao dos T~a s ort s s c-

ão DPnosito S-o P ulo,vem mui r s eitos mente so11cit r de V.Excia , roviden-

cias aobr o c so do nosso colleg de s rvi o Octavi Oliveira DtOrta,h tem

pos transferido para a se c ão Mechanic'l da Lapa. 

Blls ia-se e t nosso p d.ido no seguinte:Quando o mesmo foi transferido p ra a 

quella aec ã ,foi or deminuição de serviços neste Depos to,o~ d 

dos oor essa medida 
, 

v ltararr. aos seus antigos lugares,e ate pessoas com m 

nos tempo de serviço u o collega em uestão. 

Certos de v. xcia,s iba empr gar co o empre a just a no 

• . 

• 



. 
f 

• 



) 

"f 



; de v · 1ro d 1937• 

• ell n on 
nd t d ão ~ ulo y Co o n Ltd . 

•x o. nr . uparinte . ente , 

To mo a 11be d d de 1 c t r V, • ·c1 on d 

r c1oa tt nq · o c o no o a soo do ~ . OC aVIO D• ü ~T , a ~e arti,ã o 

dn 'J: p01:•t , ond e 
... 

t no o o 1 t , e do tr nsre-

r ep I' iç"o d c orno n 1n1 t 

r "· entin 11 ~ nd julg nt udicado. 

de um c o qu m 1 c olvido co Ju tiQ ,oon-

!1 o nob s o de bonc õ. rsv a V • . xcia . e~-

os q o no o soei do apt• c jB d no o r i nt u an-

ti o c r o, voltando a da f ruct r tndo p1r .u l,d 1 do,d 

modo ode r lho r no1 , c nl 

lo o ido. 
, 

1noo t 

J\ rd ndo u > • v r oti 1 ito .a n e tez de ser-

mos ttendidos , m n f1c 1o~ o oc1.do,t o o ·3 de P e ntar -

o no o rot to 
.. 

l t o pr ço o di t1ng i da coneider ? o, su c v n• 

do no , 

de • ()oi 10 • vta . vd s . o r • 

• 



~teu?zitm~4UJÚl . 

~ ... l.~ll~/.~1 ....... 
~~ ........ U. .... ~~ .. . 

.. 

, . 
• 

TELE<iiRAMMAS, 

'ASKMASTER, SÃO PAULO" 

Illmo. S):. Preaident e do . 
l!ldioato doe rroviarioa da São Paulo Railway 

Sao Paulo. 

oou o em meu poder o e u orfioio de 3 do oorrente, 

com referenoia ao Sr. Oota io n•orta. 

Em resposta oommunioo que, tendo sido aconselhada 

por oonvenianoia do serviço a transferenoia dess empregado, não & pos

sivel intervir na decisão do Uhef da respectiva RepartiQão. 

Com estima e oon ideraQio, sou, 
De • S. t to • Vor • 

Superi.ntend nte. 
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::>Õo P 1 , J do 1 de 19 7 .. I 

I llm . ~r . A • . , •• e. 1 ngt.~n 

. ~ oerintendent cl9 ;;;~ãr> Paulo l 11\ICt C~ any 
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J tto . V r . Crdo . 
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Mod.l6 

Caixa de Aposentadorias e Pensões 

dos Ferroviarios da São Paulo R ilway Company 

SECRETARIA: RUA PRATES N.o 19 ELE ON6 4-3793 

SÃO PAULO, .Sl DE I. r o DE 193 7 

Illmo . ~r . Oct vio Oliveir d ' Orta 

u Guilhen e ew n~ 40 - uz 

lo 

e conformidade com o que me oi requerido la 

-miss- o puradora, designada pela ao aulo Lailway Company , af 

de proceder a um in uerito administrativo tendente ~ ap 

abandono de empre o s .m cause jls ificada que aquella 

o 

sa el -

leg contra V •• , pela prese te inti o V • • a comparecer no dia 

7 (sete) do proximo ez de bril , és 9 (nove) horas da anh , no 

escri t orio ce tr 1 de ep rtição 'eclAnic , no pateo ~ s t ç ... o 

-da ao aulo 1ailway Company , n Lapa , par ser ouvido pela refe-

r ida Commiss- o , nos ten11os do rtigo 4 .1a d truc ;Ões bai d s 

pelo Conselho acional do Tr olho par os inque i to administra-

tivos , correndo o processo com o seu advogado , ou com o ga o 

ou represent nte do sy dic to de cl sse, ou á revel e estes 

-t bem n o comparecere • 

Para seu overno , junto presente uma copia do termo 

de intim ·ão redi ido pela citada Commissão puradora , devendo 

V. S. lan·ar o respectivo 'sciente" na du licata est officio , 

tambe n nnáx • .. 

~néxo. 
Cel/ 

Com estima e consideraç~o , 

(Jo~ 
residente d 

Victor Ferr ) 
Junta dministr tiv • 
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Q o - .. O di o Ga1 vão ue o , r id 

proa er o qu ri o adm i tr tivo 

e co o causa o Ootavio Oliv ir d'O ta, da t iro a p t '"'o 

ti-oh io , o ulo y o an;y, la r t o t 

maç o, o t o t1 o 3. a tr oçõ baix daa p lo e i o 

Oon e o oion 1 o r b lho, ti o o r f ri o aoou o Ootavio -

Oliveir d'Ort • par no 1 7 ( t ) o prox o ~e e bri , 9 

(no v } hora da re nt o e cri torio o ntr 1 R -

parti ão oh io , o pa o :1 t çã.o d o aulo il y, na La-

p , ·or ! o ai ti o o. o o o e (\1 

ser o i o o r o t ato ue t te o yn 

contra si for 

to 

a 1 o r t i U y om a y, 

bem im fica d ~~ cit p oe e 1 te o o r p ctivo -

pro o o e inquerlto ini tr t vo. até f al. r oontr o 

aocue o o.:. se u te f ato : 11 .No v l9a for o aoou-

1 o 1 • meoo-

lh r á offio1na • e l ,46 ora , o ar roa . 

oou o, f zen o o r co 1nor el 1 ti No , ó reool u 

o carro á 16,65 hora , póa aoo ioion loco otl 1 ar-

oo toda fl u a a i pro itad indo1e oia, roou ahi 

seu o r tão de onto á 17 ,14 hora e, qu do po e ria ter :1'*1 to fo1 a!,a 

m nt tudo o qu f z e hir á 17 . 00 hora , hora ormal e ahida . 
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NDADO EM 30 DE OUTUBRO DE J 932, DE 
ACCORDO COM OS DECRETOS FEDERAES 

19.770 e 24.694. 

RECONHECIDO PELO EXMO. SR. MlNJSTRO DO 

TRABALHO, lNDUSTRJA E COMMERCIO ~ 

CONFORME CARTA n.o 55J - S . 932. ~ ~ 

da ~ df:J dJPai.waf" 
-.; etano, -Sobrouo é/ ~'d-e rL2-e-?d-ta./ : -&~ _(l}}J'~ ~ 

4 '-{[)· f:::::?"-'~ CJt-u-et:. T leion , -

d 1939 
Referenda: 

.. .8- 4 - 20. 

Ilmos . sr·s . Pl'esicl nt e II ia M mb os do 

consel o Nacion 1 do T1•ab lho . 

OI 

O r HC TO O F' OVJ .. IO D d O • UW . IL , us ndo 
os dire tos quo lhe consagJ.' o Decreto •'edtJr 1 n~ 24. . 694, de 12 de 

Julho é!. 193h, expr• o e s u •tis o 2 , p g . 1 , a1 inea 11 11 , ver p e -
ent ~ s r zÕes d~ ~~fesa do rocea o 8948/37 1 instaur do p lo Üo 

P lo R 1 v . omp 1 y , contl, o ... soei do OCT vro ) OLIV .r uo. '1' , , 
d nc.lo ss · m cumpr m to ao o icio n2 . /. - 1-1 6/39 .. 8 . 948/37 , expe-
d do por "" •:g •egio 'on: .lho em data de 30/1/1939 · 

~~ t(, sL1 icato f z sontir· , e rJ.O r c• mo tempo justi ic p los 
Docs . nos . (1) un,(2) dois , ( .? ) tl·ez e (4 ) cu t:r·o , o po1•que sÓ ag01'a 
foi possiv 1 s :r• .. Ji c1 f s . do alu1 do proce o . 

,. 
o primeiro pedido desse •reGio vonselbo , com d t de 19 d 

ulho c · 1937 , o incl c to p iu ·t. n nto st du 1 do 1· b -
lho (doc . 1) , obsequio d lobo~ r ' "" , o•que o c so r de in-
te.ro conhec m nto do mesmo . 

'm 12/7/1938 , novo av o oxp do , o q como VV . o .,po-
der~ o v 1'· •

1 
~ tr•anh os , po:r· , in o um nosso 1' t nte o io , , .., 

vel'ific ou t de to n o h vi sido feit d , est ,'indi-
c to tomou reque~ a , p oc · do o int os -

e o 
Trab 
3 ) , e 

mpr 

mesmo t mpo que req e1· ·o o 
nt · .h nto do p~ocosso p 

I~m 30/1/:>9 , novo pedido e f e i to po • " e 1 
:i c to 1d :.l ua dov so1uqão do )ep rt 1 

2/3/39 , untl 
,.. 

( J ho , e e com novo 1·equo1' mento como se v elo oc . 
' 14 UO COl' 

,. 
foi entl'e os documentos ... onente nte s , l"1 t:e 

se ndiv 8 p 1~ fo1•mul r s '7.Ões d de es (uoc . 4) . 

ste 
o , que • sido atu 

to , solicitou o co p recimento do int , 
em · ntos , som nte n st u t· foi po· 

"' ve1 .az · rei e . r z s ca J.f 3 • 

~ssim sondo , a u r 
... ' .., m . tao sorente a conclusao do nc .-





rito , o que sperumos que a alar 
nort arom o r nde pr ncipio da 
se lho , se r l'll iJ:umin:Jr mr is um· 
soei· do em .pr ço . 

e CGl't dissim s decisÕes qt1e sempl"e 
"' justiça trilhado por esse ~g1·egio Con-

vez , eru prol ela causa ju to de nosso as -

Com nossos sincel'os ·racloci ntos , apl' sent mos no•·sos pl~o

testoP da mais lt estim e distinta consideraçNo . 
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... :v.a.,p.o.r. .... n.a .... l-º·º-º-IDP .. tt..Y.J~----··ª'·º·····ªº·'ºª·ª·ª'º'····nª-º ----P..~r..mtt_~-ª'--··qM.ª-.l9.Y..~r. .... m.ª .P-ºPr.ª .,··· 

... po.1.s .... .n.- 9 .. ,.J..ª-.... B.;l..~m ... Q,~ ... ..5.0 ..... ~l9.r..a.ª .. "·· ... n.i..Q ..... :t.~.n4.9 ..... §.JQ,q ..... ~.~-r..QY..:t.@.4.t~ ..... JL .. ffiª:= ... 

... n.o.br.a ... p.e .. di.G.~.~. ..... al.e.san.do .... .Q ..... ac.u e.ª 4 Q ... J.}.U~ .... P. ªr.ª .... f. .... z.ê.~.l.a. .. JHt:r..1.a. ... n~.Q.~.a .. 

- .... aár.1.a ..... tr.abalhar ..... t .e.mp.o ..... e.x.t:r..aor.C.1.nár.1.9 .. ,. .... p.ar.a ..... o ..... Qu.e .... .bão ...... e.a.:t.av.a. ... .s. 

.... t .ar1.z.a.do .. .... ÂI:le.r.:t.o. .... unL.r..áp1.do ..... 1n.q:u..~.:r..1.t.o . ., .. f.1v.J.o.u ..... ap.u:r. .. Q.Q ..... qu.e ..... Jii .... às .... .. 

.... l .5.,.}0 .... ho.r .a.a .... dê.a.a..e. .... dia ....... a ... lo.o.om.o.t .l.Y.a .... do .... acn.ua.e.do ..... e..a.ta:v.a ..... a:p .. e.naa ... .. 

.... cam .... 5,0 ..... ll.br.a..a. .... de .... pr.e . .a.s.ão . ., .... de ..... mo.d.o ..... nue .. ,. ..... te.ndo.~.lhe .... aid.o .... p.ed1.d.a. ... . 

.... a, .... e.s. a .. ho.r..a ., ..... uma ... man.o.br.a., ..... ao.men.te .... à.a .... l .5.,Jt.5 .... hor.aa .... p.o.u.d.e. .... a. .... me.am 

.... s.er. .... e.xe.c.ut.ad.a. ...... Ali.áa. .... .c.onf.e.s.s.a ..... o ..... acu.aada ..... e.m ..... aua ... c.ar..ta. .... da.tatla. .... d . 

.... a6 .... Q..e .... .f.e .. ver.e.1r.o .... de. .... l.9.J7.., ..... ane.xa ., ..... q.ue .... p.r.a.pa.s1..ta.dam.en.te ..... dei.xa.va ..... 

.... ' .a. .... ve.zea .... e.s.c.apa.r..- .s .e .... a ..... w.p.o.r..,. .... al.egand.o .... que ... o ..... faz.i.a .... p.or. .... e.c.onomi , 

..... quando ..... é ... 1.ntu1.t .1.V.Q .. ... ~ ..... :r..filQ.1Q .. tw..l ..... Q1l:~ .. , ..... P. .. ª.r.·ª·--·f.J!.?.J~ .r. ..... ~ .. c . .Q.D.Q.m.1.a.,. .... .:t~ª-ª·t.f.l.. 

-.r.1.a .... tãa .... ao.ment.e .... nio .... rnm.1.s. ..... de.1.:t.a.r. ..... Q9 .. m."t?.YJtt."' .. Y.e.l ..... ~ ...... f..Q:r.n.a.U.u~,., ...... e ..... QY.e .. 

.... .so.lt.9.r. ..... p.r..o.pa.a1.t.ad..a.ment.~ ..... o .... :v.a.p.o.r ..... d.a .... o.alde.1.r..F.! ..... e:r..a. .... pr.o.v.o.c.ar. .... a .... :b.e. . 

..... xe ...... rn:p.1.d.a .... 9.,ª-..... P..r..~ .. ª--ª·~-º- , ..... .P.-º.~ª-º·--·ª--·Jg_g_Q.~-º-~-~Y-ª ..... r. c?..~-ª----9:~ .. ---!?.-~-~.Y..t.ç_Q .... 4.~.~~-

..... tr.o ..... de. .... :o.Q.u.cP ·'ª· ... +n.s .. t.f.l.D.t.~.§. ................................................................................................................................................ . 

......... ............. . . ................... li;Jll .. l .l .... 9.~ ..... J.)Y1~ .. +...r.9 ..... 9.~ ..... ±9.3..7 .. , ..... P..~ê!J .. Y.: .... Q ... ~.ÇY.ª ªª--º· J..5. .......... .. 

..... d1.a.a ... de .... li.c. e.nç. . ... ~.l..~.g. . n_g_ç __ . n.~-º-~-ª-~J.9.. .. ªª~----º'~---- 1J.qg_~.9:ªr. .. J~.~-:r..~Q.ê ..... n.~_gQ.:: . 

.. _c.1.o.a ... par..t .ic.u.l.a:r. a...,_JlQ ... .Q.\.1~ .. , ... P9J::~.m. , ..... .9.9D.ªJ4~.r..fA.D.9:.Q:=J:HL.9.Y.~ .... JH:J.• .... Q.f..~ . .9.. -

::-:.nas .... t 1nham .e.s t .ado ... f.e.c.ha.d.a.e .... :Q.Q.r. .... .l.J ..... ~-~-ª-!? ..... m ..... mlª ..... Q..e. .... 4.~.2i.~W..Pr.9 ..... 9:~t. .. 

.... 19.36 .. , ... e .... que .... 1r1.am .... s.e ..... ! .e..c.har. .... nQ.Y.ª-ID.~.P..1i.~ .... 4~ ..... ~ ..... a .... l..0 .... 4.~ ... .f..~.Y..~ . .r..~ .. tr.9 ...... 

... dês.te ..... ana . ., ..... não .... f .o.1 .... p.o . .a.a.1.v.el ..... a.:te.n.Q..i.~.l..ç .. , ...... :t~.n..g_Q.~.l.Ae .. ,. ..... :t.ç_4AY.~.o.. .~. .... Ji!."-.. 

..... .do ... in!.or.mada .... que .. es stL .dec.1a.ão .... pQ_Q.e.~la ..... a.e .. r. ..... r..~o.-º.P. .. ªJ·º-~.r..ª'4.a .... ª ..... Y.~.§ . 

...... ta .... d.e .... p.r.ov.a .... da .... ne.c.e.a.a.lda.d.e ..... de.a.a.a. ... .l.1c.ençf.. . .. ,No ..... di~L.a.e.g'!JJn.:t.e ... """"""'~ 

...... s-en.tou-s.e ..... ê1e .... na ..... e..so.r . .1t.Ór.1o ..... do, __ G.er..e.n:t.e. ..... õ.aa ..... o.:t.i.o.1.n.a.e ........ p.ar.f..l .... :t.r..ª-

.... -ter. .... de.s.a. ..1.1.c.enç.a .. ,..... . .... ª-.!. ..... f..-º.~.-:-..l..A~ . .J ..... P.~-~-º~- .G.e.T.~.~-~~-.~ ...... 9.-º.~f.+..r..~.ª-º--º- ----g~~-

...... s.e.r.1.a .... ind.Ls.p.ens.av.el ..... a .... .a.'P.r..~.ª-~~n.t ... ç.ª·º--... ª-~---·.P..r..QY.~L .. ~1ª ..... P..~.º-~--'ª-ªJ·~-~-~~ ..... ~~ 



ausência . 

.. o .... me.a.tr.e ..... Q.u.e ..... se ..... cb. Y. .... !;l .o.e..n:t.~ .. , ... .. Q.1-!.~l ...... J1 .. .9:::: .~.~ . ~e .... qPr.~e d~ .... c P.~ 

.... ça ., .. av1a ndo.~.o .de .... que. ... a.e ..... :r..e .. t1.:r. .v. ..... P .. r..a .... c ... s. . . ..... P.O.r. .......... s..e.e .... .m.Q .. tlY.o ..... 

Este v. e.... .ss.1m.... uae.nt.e .. PO.r. .... Z0. .... 0 .. 1. s .. , ..... d ..... l3 ... ª-e .... J .. n.eJ •. r.o.... .. .. l~ ..... sle ..... f..e. 

vere ira, força ndo os tens i v.a. .... e. .... 1.nél.1.a.c..1.o.l1.nad.e.me.n.t.e ..... u.m.a .... l1.c.enç . 

. que os .... ser.viço.a ... n.ão. . p.e mi tiam ... lb.e .. fo.s.s.e .... naqu.e.l .... Q.C .. a.1-o ..... c.on.c.e. 

... -d-1-da.., ..... sem ... p r..e.J.u.i.zo.s.... Ea.t .... do e nç a, .t~agr.an.te.me.n .t.e ..... s.1.mu.la.da ...... p.o_ 

. de, :to.d vi.~ .. , ..... s.er. ..... justif.icada .. c.om .. u.m ... ate.a .tad.o .... mé.d1.c.o .. ,. .... as.a1nad.o . 

..... po.r. .... u.m .... f. cJ,.t.l..:t ... t..1.v.9 ... J~ a .... Q.ªj,·~·ª·- .. ª-~ .... AP.9.ª.~~-~-ªA.ºr..~ ......... ~ ..... ?..~.!}~.9. .~ .ª ..... 9..º ·ª ·· .. r.~ -

..... r .o.v.i.ár.1.o.a .... da ... 6.- Q .. P ª~-~Q ..... Bªi .. ~ ...... Y..J . 9 ... _q:t:l~ ..... ~.~.Y.2.~ ..... ~.ª .. ~ ......... 9.9..~P.~~~-~ . .~.P .~ . 

..... lo ... .. c.o.a.tume. .. , ...... a .... P..aga.r. .... .. 9 ..... 4..9l.9..ª9 ..... ª.mP.:r. .~.g .... g.Q ...... ~~-~ ..... Y.~~.9..t~.~-~-~Q.~ ...... ~2.t..JR. 1s 

..... c.o.r.r.e.apo.nd.en.t .e .. e. .... ' QU.ªl.e. .... P..sH~J.o .. G.Q'", ...... ~:º-º·r.·ª· ... 1~~-r..~9.~.9..ª.~~ -~-~-~ .. .I ..... P.~.ª .... P. r 

.... um ... :f.im .... a. .... ê.a.t e ..... re.v.o l.t o.nt e ... l.JlÇ.1.4..~.n.:t.~ . A ................................................................................................... . 

........................ _ ................. _ ... - ............ Em .... ! .1ns .. <te J.an~.l. . .r..Q ..... d~L .. l:93.7., .. .... ~.m ..... Y1:.ê.:tª ..... g.fL .... . 

..... a.u.a .... f ~.ta .... de .... as.sidui dade ..... no ..... se.:r.v.1ç.o ..... e ..... ElU.6 ..... f..ftl. .t.~L ... Q..ª .... J.n.t ... r. .~.-ª·ª·ª .. .. 

.... p J'! .... c,om .... o .... trnb lha, .... o ..... que .... v.1.nb.a ..... c.a.u.ae.nd.o ... nã.o. .... p.e.Qu.e.no.s ..... 1nc.Q.n.:-:: 

...... ven1-en:te.s .... 9, .... o.r.ga n1.z ção .... da.que.la.s .... o.! .1.c 1na a .. , .. t..o 1 ... o .. cu.aad.o .... tr.. D 

..... f .er-1-d-G .. de ... m qu1.n1.a.tA. ... de .... manobr.a ., .... p.a.ra .... gu1.nd a.s te.ira, ... p.aa.aando .... 

..... d& .... emprt g~.d -o .. m.ena L1.s.tn .... c.o.m .... o .... arde.n.ada .... de" 3~0 0.0.0 ., ..... a.r..a. ... ho.r ~ 

riat com o s~l rio de .... 2 .OOO ... por hár.a., ..... a ..... que .... ~ e .... po.de.r.1a .... dar . .,. 

... ·se... s&·Í . .uo .. , .... m 1-a. ... de .... qu .t :r.o.c.e.ntas. ... mi.l .... r.e.i.s. .... p.or. .... mê.a .. ... Na ... di.a .... } ... d 

f.evere.1ro., . ao ..... ser.-..lhe .... 1.s.s.o ..... c..o.mu.nJ. .. c.~H~-.9 ...... G.~çJ_ J:'.Q.\1- Q ... _ç _us~do ... J:H\ .. _ .. 

pre aença do a snrs. I .ta.li.c.o .... An.dr .. ~ ..... C.Qm.~. ;r.l.a.:t.:t.1 .... ~ .... .P..Il ê..C.h9 .. al.1.n.Q .... S.t.M n1 

...... qu .... não.... as.umiria .... o .... no .. v.o ..... c.a:r.go ..... d ..... gM.1.nd . . e .. t.~.J.r..Q ... ~ . n -Q .... P.P..r1.ª ..... Q ... 

...... s uJ.1 .. v1 .. s:to . .'~ .... na .... .car .. t.a .... q.ue ... .. c.on.t1.nhe. .... a .... c.om~n1 .. c.a.ç.ãQ ..... 9,e ..... s.u.e. ... tran.a! .. e 

...... r,.ê.nc1 ........ Nes.s.e .... m.eamo ..... dia., ..... .e.w. .... v.i.at. ...de ...... t.e..r.~ .ae .... r..e .. c.u.aado .... a ... t .r ba.:-:: 

..... ~har. , ..... f .Q1 ..... Q ..... aP.U. .~ .... 9-.Q ..... ~.g~p-~nso., .... t~.~-~o ... ~~.!3 B: .. .. ~u~p~_ns ~o ... s ~ 49 __ r e.~~.:-

ada no ... <U.. imed1 to isto é a 4 de fevereiro continuando . J . .. ....... J ·- ..................... .. ............... , .................................... . 

...... p.or.ém .. d:.or. .. ta .... o.P. e..t..1:.;na,Q..Q ..... ~.m . ..!H~.9. ... .JM? ~.Y~Jr. .... 9. ...... ~.~.~ ..... +.~Sft.r. ..... 9.~ ... ..S.~~~.9-.~.~ ... 

....... t.ei.r.o ... .... A .... co.mun1.c.aç iQ ...... ® ...... Q.\L ...... ª ... J?.~ ....... ~-~ e.P..~.~ ~t~Q ..... f .Q -~ª= ..... c 9 B ê.JMl~h ... .f.Q.~-

..... J.he .. l1.da. . ..n . pr.e.aenç.a .... dQ.S .... ªn.r.Jta. E@l _r_EQnJt~<HL .§ .... .J..Mª. ~ -.. r..:t:.e~Jng,~ 

_ ...... _ .. Até .. a __ p.r..e..se nte ... d$.t .t\ .... não ..... r .e.a.as.ul'âu .... O.t.á.v.1.o ... 

....... de .... OLi:v.eira. .. d.~ .O.r.ta .... O. ..... S.~.Y .... ~.m.R:r,.~gf!. nesta Ço_npanhJa.11
! _ ..... .. _ ........ 

• • • 
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.............................. : ......................... No.~.a.e.:u .... de.p.o1.men.t .. o .. , ..... o ... .. ao.us.ado .. ... pr.o.c.ura. .... J.u.at.1.f.1.c.ar. ... 

... .a.a .... !El.l .ta.a ..... Qu.e ..... lh.e. .... .a . .ão ..... 1.mp:u.t .a.d.a.e .. , ..... r .e.la.:t .. t .v.ame.n:t .e ..... a.oa· .... mo .. t.1.v..a.s .... qu 

... de..t.e.rm1n.arnm .... a .... a:us. .... t .r .a.ns.!..e.r.ê.nc.1.a .... p.a.r.a .... gu1ndaa.:t.e1.r.a ........................ - .............. . 

........................................................ Qu.an.t.o ..... ao .... .abando.no ..... de ..... s.e.rv..iç..a ..... q.ue .... lh.e. .... é .... .atr.ihu1 

· .. .da. ... de.c.la.r.a. .... qu.e .. ,_ao ...... ae.r. .... tr..e.n.sf.er..1.do .... da .... maqu1 . .n1.a.ta .... d.e .. .mana.bra ........ . 

... par.a ... guindas.te.ir.o .. , ...... tr..an.af.e.r..ênc.ia. .... q.ue .... .J.u.l.gav.a ... in.J.us.ta., ..... po.r. ..... ser. .. 

- ... s.s . .iduo .... ao ..... s.er..v.iç.o ..... e ..... c.ump.rido.r .... .de .... s.eus. .... .de.v:er.e.s., ...... sabi.a. .... que .... pe.r . 

... .cebe.r.ia .... maia ... neas.e .... no.v..o ..... ca.r..go .... que .... no .... an.t.er.ior. ....... Não .... as.s.um,1.u.,.po 
, ... 11 - ... ... r..em.,.. ... e.s.s.e .... car..go .... po.r..que ........ quer.1 a. .ante.s ... saber ..... a .... r. .zao ... p.o.r..que .... ! .o.r. 

.... tr.s.ns.f..e.r.ido.;. .... .que .... não ..... lhe .... f.o.i .... en.tr.e.gue .... a .... c.s.r..ta. .... que .... o ..... tr.anaf.er..i 

.... e .... .qne. .... J.ul.g.a.v.a .... indi.spen.sa:v:el.; ..... .que ..... de ..... f.nto ..... f .o.i.. .. .s.uapenso .... em ... } .... de .. 

- .... te.v.e.r..e.1.r..o .. , ..... po.r. ...... te.r. ....... ae ..... r..e.cus.e.do .... a .... tr.ahalha.r. ..... em ..... v.i.r..tude .... da .... d1.v..e 

.... gênc.1.a ... hav..1da .... a .... r..e .. e.pe.1.t.o ..... da ..... c.ar..t.P... .... de .... t.r..ans.f.e.r.ência_. ..... que .... ne.s.s.e .. 

.... me.smo ... di.a~ . .!.o L r.e.l e.:v a.de. ... e.af!.a .... s.:u.e.p.e n.aii.o .. ,. ..... de..ndo.~.lhe ..... p.o.s.s~1.b1.ll.dad I . 

.... de .... v.o.~t.a.r. .... .a.o ..... se.r..v1.ç.o ..... no ..... d1a ... s.e.g:u.1n.te .. , ..... dia. .... quatr.o.; ..... q.ue .... no ..... d.1.a. .... . 

.... .a.eguin.te .... a.p.r.e.s.e.nt.o.u~.s.EL. .. e.m .... s.er:v:iQ.O ..... c.o.m .... a ... p.r..o.p.Ó.s.i.t.o .... de .... a .s .s.umir .... .. 

.... o.u ..... seu .... luga,r. .... a.nt.1.go ...... d.e .... maqu.in1.s.ta., ..... au ... o ..... de .... gu1.nda.s.t.e1.r.o ..... s .e ..... lh 

.... :t.o.s.s.e ... ent.r..egue .... a .... c.ar.t.f.L .. q:ue ..... re..c.ls.mav.a.; ..... que ...... n ãa .... lhe .... .ae.nd.o ..... en.tr. 

... gu e .... a. ... ca.r.t.EL .em ... q:u.e . .s .. t .- o . ., ..... de ..... J.P.Y.O ...... e.e ..... r.e.c..u.e.9.u ..... a .... t.o.m.a:r. ..... o .. .. .ae.r. v..1ç.o.;. .. 

.... que ..... e.e .... a.aha .... a.f.aa.ta.d.o ..... do ..... s.e.r..v.i.ç.o ..... .a..t.é ..... a ... :p.:r..e.a.e..n.t .a. .... dat.a . ., ..... de.pe.nden . 

.... te. ... a .... sua .... ai.t.u.nç.ão ..... de ..... .l.b.e ..... s.e.r. .... e.nt.r..e.gue ..... a .... c .. a:r..t a. ..... Q.e ..... tr.ans.f.a:r..ê.nci 
, ' -..... J ... alud1.da ... que ... p.ar.a .... o ..... ac.us.a.õ .. o .... e.q.uiY.al.1a ... a .... do.a.um.ent.a.ç.ao ..... da .... 1n~ .. 

--terr.upç.ão ..... em. .. su.a ... carr.e.ir.a .... de .... lTJJl.q.u.1ni.e.t .a .......... ........................... ~ .......................................... .. 

..................... ........................... ~-.... As .. 7 .... t .e.à.teillunha.a ..... que ..... de.p.u.zer.am ... no .... pr..e.s.e.nt.e .... in:-.: ... .. 

--.quér.1 . .to . .,. ..... s.ão .... quae.L .. .t.Ddaa ... unân1me .. s .... e.m. ... c.an.s.i.de.r.ar. .... o.-. .. acuaa.d.o .... de.~ .. 

.... a;t d-10 so . no ... exer.c.Í.c.i.o ..... de .... au.a.s .... f .unç.Õ.e.s.., .... .p.r..e.j.udi.candO. .... me.s.m.o ..... o.s ....... .. 

.... eeu-s-... pr, ó.p.r.io.a. ... . colega s ...................................................................................................................... .... ............................. . 

........... . . ..................................... Af..1.r..m.am ..... t~t.>..e.m .... Q.u.e. ... J1, .... P .. gr..:t.1.:r. .... ~le ..... 3.. ... ª.e. .... f..e.ve.:r..e.1.:r.9. .... d . 

..... 19-3-7-, .. da.t .. de ... sua .. tr nat.e.r.ê.P.c1~ ..P.,r.a .... e;l.l.1UQ.~.e.l.;rQ., ..... o ..... a!:n.l.e..a.go .... .... .. 

.... ni.o .... mai.e. .... c.ampar..ec.e.u .... ao ..... se.r.:v:1ç_o .. , ..... mu1.t .o ...... e.tn:b.Q.r .... t .1.v..e..e.a.e ..... t .1.do ..... C.Q.=.. 

..... mu.m .ctayão .... de.e.s.a .... .tr.ane.f.e.r..ê.ncJ,a. .... p.o.r. .... ma.1.s ..... de. .... :u.ma .... v..e..z ..... Cd.e.p.o.1me.n.t.o . 

..... de .... ;f.J..s .. ..... 2!j.., ..... )O.,. ..... }} .... e ..... ;,4..) .. ...... _ ... : .. ................... ..... ................................................................................................ .. 

.................................................................................................. - ...... !!. ... '!'!'! .... ~ ............................................................................................................... .. . .. 



No e eu. .... r .e..l .a.t6. r.1.Q ..... Q..~ . t..le .... .. i~{.q .•..... a .... O.Qm1 .. s.§.ãQ .... 
, A ,._ ~ 

... de ... ..I.nqu eri t .a .... d..e..clar..a ... que .. ,. ..... em .... f.ac.e ..... d.a .... J.u.r.1.apr.u.d.e.nc.1.a .... O. e.g te. .C.on 

.... se lho , ... j.ulgando.~.s.e .... ino.o.mp.e.t .e.nt.e ..... p.ar.. .. .. ap.r.e.c.iar ..... ~ .... .Julgar. ..... Q.ua1.S.::7 . 

.... quer ..... átoa .... d1s.c.1pl1nar .e . .e ..... p.r.a ti.c.ado.s .... .p.el.a.e .... E;.mp.r. .. .a.a.s ..... e.mp.r.e.gng,Q.r..a. , 

com e~ceção da suspensão, .. p.a.r. .... ma1.a ..... d.e. .... 9Q .... d1.a.e .. ,. ..... a .... q,u.al .... é .... e.q.u1~ . 

. ·P a r ad ... ' .... dem1..a.aão .,. .... aá ... tomará. .co.nhe.c.1m.e.n.to ..... da .... !.á .. to ..... da .... :tr.ans.f..e.~ 

..... rênc.ia .... do .... c.u. ado .... e. .... que . mo ti vou. .. o ... aband.Qno .... de .... e.mp . .r.e.ga .... pr.at.i .ca 

do pel.o .... alud1.do .... f . J".r .a.v 1á r.1 o .. .................................................................................................................... _ .... . 

.................................................................................. Aa.a.1m., ...... e.m ... !..a.ce ...... <lo.a ..... au.t.o.s. ~ ...... c.9.D..C.l..:Y.tL .. ª' .... Q.1..:t.fA .. .. 

..... c.o.m1.a.são .... pela ... .p.r.ac.e.dê.no.1.a. .. d.a. .. cu.a. ç.ãa .... Q,uan.ta ..... ao ...... ~J;u~.nd.Qmt. .. de. ...... .. 
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( lC •L!.QQ /32) . M I N IS"f.~RIO _of TRABALHO, INDÚSTRIA E. C'OM~RC IO 
CON~tO NAC IONAL 00 TRABALHO 

ACÓROÃ~ / Proc , 891J.8f37 , 
~. I 

l-A:GIZM,.., 

.. . ·~· . 

VISTOS E RELATADOS os autos do inquerito admi-
... 

nistrativo instaurado pela Sao Paulo Railway Company contra 

o empreg~do Otavio de Oliveira Dorta: 
, 

CONSIDERANDO que o referido ferroviario e a-

cusado de haver pratiaado faltas graves capituladas nas ali• 

neas ~~ ~ e t do art . 54 do Dec . 20~465 , de 1931; 

CONSIDERANDO que em relação as faltas indica

das na Portaria de fls . 3 e classificadas nas alineas ~ e~~ 

dado o tempo decorrido, não cabe a sua apreciação , para o fim 

de ser o seu autor demitido do serviço; 
, 

CONSIDERANDO que na especie so interessa a 
, 

infração da alitnea 1 do art . 5L~ citado, isto €f o abandono de 

serviço sem causa justificada; 

CONSIDERANDO, quanto a esta parte , que o in-
, 

querito deixa ca:rca t eris.ada a falta , pois , alem da prova 

testemunhal produzida , das declarações do acusado se conclue 

a sua intenção de não querer reassumir o exercicio das fun

çÕes de seu cargo, por razões injustificadas ; Isto posto 

RESOLVE a Primeira Camara do Conselho Nacio-

nal do Trabalho julgar procedente o inquerito e autorizar a 
... 

demissao do acusadoo 

Rio de ~ 31 de julho de 193 • 

~c 
·~ n 

Pre.sidente 

Relator 

Geral Fui 
/ 0 / /~ 

presente• ; . '\<AMA(' I' ~~/t'i Proc . 

Publicado n Oficial em t2 O I 9 I 3 9. 



C t1IT MINISTÉRIO DO TRABALf-tO, INDúSTRIA E COMÉRCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

R I O O E .JANEIRO 1 O, F , 

1.919/ 39 --- .8.9 ;,7 7 a outuhro 1939 

Comunico-vos, para os fins convenientes, que 

presente o inquérito administrativo contra vós instaurado 

-------------------------------------------- · resolveu, em 

sessão de julgar 

o dito inquérito, 

Atenciosas saudações. 



MINISTic!RIO 00 TRABAl..HO, INDÚSTRIA E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

R I O O E .J A N E I R O, 0, F, 

1 1 . 920/ 39 --- .a 9 ~7 7 o 

Sr. 

t 
u 

Transmito-vos, de ordem do Sr. Presidente, 

cópia, devidamente autenticada, do acórdão proferido pela 

~====~Câmara do Conselho Nacional do Trabalho, em sessão 

de 

inquérito administrativo instaurado por essa Emprêsa, con-

Atenciosas saudações. 

Diretor Geral da Secretar1 . 
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R .t!. C U R c O 

AO .t!.GR~GIO CONS~LHO NACIONAL DO TRABALHO 

RECORl1ENT •: - OCTAVIO DE OLIVEIRA DORTA 

RECORRIDA :- A PRIMEIR1 CAMARA DO CON~~LHO N CIONAL DO 

TRABALHO 

PROCE:::ibO : - 8.948/ 3'/ 



xmo . Snr . Presidente do bonselho lacional do Traba ho 

io de Jane ro 

, 
OCT VIO DE OLI IRA DCRT , ao final assina-

do, vem pela presente, per nte es~e Colando conselho, recorrer da 
.., 

decisa o profflrida pela Primeira cama1•a do Conselho Nacional do Tra -

balho, do dia 31 de JUlho do corrente éno,no processo 8.948-37, pu-

blicado no Diar1o Oficial do dia 2o de se t em . ult·mo, articulando 

em defesa deste seu recurso, as segu ntes razões e documentos, que 

provam de modo robusto, a justiça de sua caua • 
.., 

No inquerito instaurado pela Sao Paulo Rail -

way Company , contra o recorrente , a ilustre Pr1me ra Camara des se 
., 

Conselho na resoluçao em causa e em seu consider ndo 11 terceiro 11 a -

dmitiu, unicamente, a ex stencia da falta grave de que fala a letr 

11 f 11 do artigo 54 do Decreto n~ 2o.465 de 1 de Outubl'O de 1931, ( aban-

dono do emp."' ego sem causa justificada), inter'pretando que : -

" a prova testemunh 1 produz da e das declarações do acus do, 

.. .. 
se concerne a sua intençao de nao querer RE SU1IR o exer-

cicio das FUIJÇÕES DE SEU C RGO , por razÕes injustific das" 

.., 
A SI , em face dessa INTERPRET QA o, c on-

siderou e aprovou o inquerjto procedid o pela São aulo R lw y con -



p1ny e autorizou a demis~ão do recorrente, como incul,so na letra 11 f 11 

do artigo 54 do ~ecreto n~ 20. 465 de 1 de uutubro de 1931 . 

NÃO SE CONFORMA o recorrente com a decisão em 
.fi 

apreço . 

"' Nao se conforma porque:-

NÃO AB NDOUNOU EM A BSOLUTO O EMP..,EGO QUE OCU-

PAVA N ESTRAD!_, conforme passa a demonstrar com as provas documen-

tais e argumentos aqui oferecidos . 

1 ~ - Entrou para os serviços da ~strada em 6 de Vezembro de 1926,na 

categoria de trabalhador . 

Em 14 de Dezembro de 1928, passou a desempenhar 

o cargo de foguista de tração da Repartição dos Transportes da Estra-

'"' da, tendo a do promovido sucessivamente da manobra para trens de car-

ga e depois para os trens e passageiros, o que demonstra perfeita-

.. ' .. mente, nao so a aptidao prof'ssional do recorrente,como tambem, sua 

' assidu dade ao trabalho e perfeito desempenho de seus misteres . 

Em fi s do 'no de 1936, continuava no desempenho 

"' de suas funçoes de foguista, quando foi, inexplicavelmente, removido 
, 

da Reparti i ao dos Transportes para a da Mecanica, em Lapa e designa -

do para trabalhar como maquinista-foguista da locomotiva 11 sentinel 11 

de serviço exclusivo de manobras das oficinas mecanicas dessa locali-

I "' dade, isto ja, COM REB IXAMENTO DE SAL Rios . Nao se conformando com 

ESSE REBAIXAMENTO , recorreu ao ~indicato de sua classe (documento 

"' .. ' junto) pedindo a intervençao desse orgao de classe, junto a adminis-
, 

traçao da Estrada, afim de ser reconduzido ao seu posto anterior na 

Repartiç"'o dos Transportes, visto que, nenhuma falta ou áto de indis -

ciplina havia praticado que . determinasse a ~strada a proceder esse 

REB IX 11ENTO • 



2- Estava o processo em andamento no Departa nto Estadual do ~ra -

balho (documento junto ) quando o rec orrente sofreu n ~va modificaç~ o 

transferido para o cargo de uindasteiro . 
.., 

ec1sou- se , entao , a ASSU-
, 

MIR ESSE NOVO c RGO , em virtude do mesmo ser prejudicial sua cerrei -

ra na Estrada, contrariando principies já firmados da estabilidade 

funcional . 

' Recorret , no amente ao seu Sindicato , (documento junto ) e o 

processo anter or , nd tr ns tava pelo Dep rtamento Estadual d o Tra -

balbo , sem soluç;o definitiva . 

3- cbando- se pendent 
.., .. 

de soluçao , as reclamaçoes que fizera a o 

~indicato e , encaminhadas por este á ecç~o comp tente do Departamen-

t o Est dual do Tr balho , n"" o poder a o r corrente SS !IR tn 10 o C R-
.., .. GO , sem que s~t vesse cbeg do a conclua o defin tiva das r~clamaçoes 

feitas em t 19 mpo habil tendentes a assegu1, 1' ao r corr nte a REil T~-

rm. C O O S"?U V D D3IRO C R rO • . 

4- 1 [J o obsta nte esses r.' tos , comp e c 
, 
a 

liere r cia das Ofic nas da .Lap , em cujo qu dro de empregados figur va , 

' afim de se informal' SI J H VI , POR P '~TE D COI P .. NHI , qualquer s o-
.., 

luçao a seu respe to (documentos untos d s test munhas P ulo Ferr z 

e rthur Padovani , ambos em reg dos da Estr a e tr balhando na Lap ) , 

ONDE , POIS , O AR NDONO DE "MPR .; TO SEi' C US JUSTIFICAD ? .. , 
N o era justa caus· do reco1•rente em RECUS R lt'diR m.r 

OUTRO C Rno que contrari va os seus dire tos d est bilidade func o-

na l do seu verd deiro cargo e do qual se ach3v F ST .. DDO POR ORD"H 

D EST{ D , por mot vos injust ficados ? 

REOUS A sm. IR lnvl C H.GO que constitu reb ix mente de 
.., .. , 

f unçao , nao pode ser admit do como B TIO o DE EGO , SEi C US JUS-



,. 

f I • TIFIC D , maxime,qu ndo, o intares 3ado mova recl naçoes e processos 

perante as utor dadas julgadas competentes a COMP REC~ DI RI I NTE 

• no seu local de traba lho , em busca de soluçao . 

I ABANDON R, e: deixar , - desprezar , - renunci r •... • ••.•.••. • ..•.• • •.•• 

.. 0ra, o recorrente não deixou, nao desprez ou e ~ 
, 

ren'unc ou o S~U CARGO na ampreza, t nto as sim que, a ELL COMPARE-

CI DI RI "' par obter informaçoea a raspe to de suas recla a -

çÕes (provas testamunh ia cit das ) "' ou,ent o, ordens para REASS IR 

O SEU C RGO e do qual fÔr f atado por ordem Emprez • 

"' 5- ~deixou o seu cargo, ANT s P-..::Lo CONTR RIO, dele foi af atado 

.. 
por deterrninaçao da Estr da • 

., 
Nao renunc ou e nem desprPzou o seu c rgo, t nt o assim que p o-

curou pelos meios e Depart r entos competentes , , EGUR R POSSE do 

CARGO QUE DE F TO E D" DIR"ITO LHE PER •.NCI - o do foguista . 

#enunciaria ou desprez ria e se cargo, s tivesse ace tado a 

transferenc.a e rebaixa nto que lhe qu z impor a Estada . 

DEFEND.r:!iTID0- 0, como o defendeu , n da ma s fez do que p ocur·· 1~ as-
, 

segurar o seu direito a ele . 

ONDE, POIS, o B NDONO DE EII PREGO ? 

....... ..... ..... .. ..... ..... ... 

Das considerações feitas pela precl ra Prim ira C mara desse 

~onselho, no seu terce~ro cons derando do processo em causa e ob ~t o 

deste recurso , conclue-se que a prov· test~munhal produzida no inqu -

rito inst urado pala são Paulo lailway Compsny, foi feita de mÓdo 

.. 
ocasionar confusao nos julgadoros , t nto assim que , es t es , concluiram 

não tAr o recor ente desej do RE "' SUIIIR O E.ERCICIO DAS FUNQOES DO 



N N 

SEU CARGO por razoes injustifir.ada.s,- e, nes sas condiçqes reconhecia a 

falta gr ve do abandono de emprego. 

f I 

REASSUT!IR e, segundo os lexicologos:- assumir de novo,- !'eadq 1 -

' rir , - toma!' de no o posse • -
I N N 

ü!'a, o recorrente na o se negou, jamais a REASSUMIR AS FUNÇOES DO 

SEU CARGO . 

' .. "' Ao que ele se negou e declarou e que NAO ASSUMIRIA AS FUNQOES 
, 

DO NOVO CAnGo , prejudicial aos seus interesses e aos direitos ja adqui-

ridos, uma vez que nenhum mot · vo ou c usa justa , ASSI TI á são Paulo 

Railw y Company , assim proceder . 

Negando-se 
N N 

a ASSUMIR e nao REASSUMIR , defendendo a nao r~-

alando ou desprezando ' o seu cargo , como se pode constatar e CONCLUIR 

o ABAHDONO DE EMPREGO ? 

liotivos justos tinh o 1 acorrente para recusar a ASSUMIR o CAR 

,.. 
GO para o qual fora designado pela Estrada , oonforme ficou demonstrado . 

Não tendo abandonado ,-deixado ,-renunciado ,-desprezado as FUN-

N N 
QOES DO SEU LEGITIMO CARGO, nao incorreu, portanto , o recor1~ente, na fal -

ta grave de que foi acusado . 

I 
Provada como esta a inexistencia da falta grave do abandono 

do emprego sem c usa justificada , espera o recorrente que esse Colando 

O I I "' I onselho , julgando os fatos com as novas provas e razoes ora oferecidas , 

I "" jf I reformara a decisao da rimeira Camara , ora recorrida , para reconhecer 

"' I como nao podara deixai• de reconhecer , a improcedencia do inquerito ins-

taurado pela ~ão .Paulo lailway Oompany , contra o recorrente, detel .. minan-

do a mesma são Paulo Railway company a proceder a reintegração do re oor -

I rente no cargo qu~ de fato e de d1~e to lbe co~pete na Estrada, com t o-

das as vantagens legais . 



'l' , Assim agindo , o e regi o Conselho Nacional do rab· lho , rara , ma s 

uma vez , bí'ilhar em todo o seu explend or a verd deira, 

.. 

.. J U S T I Ç A 

IJIIAMB VA Ré 

liAUL GUIMARÃES - Elorev n-. , 
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~ao p ~lo, 2 de o~tubro de 1939 · 

Pres do migo 
~~~ 

Oct vio de Oliveir Dort • 
Rua Nabu.co de Ar újO b87 . 
uanto.s 

Acuso o recebimento de s/carta de 29 de uet mbro 
ultimo, n qual o amigp pede-me p r confirmar por escripto, varios 
iten par efeito de su . defeza no processo que m tem com a u~ o Paulo 
Railw~ Comp ny . ~m re~posta c be-me responder o seguinte: -

1-) 

2-) 

3-) 

No t mpo em que o migo e teve afastado do serviço na u~ o Paulo 
Railway, no principio do mez de Fevereiro de 1937, de fáto encon
trei-o div r as vezes nas aficina da ~a e nas conv rsaçõ q~e 
tivemo o amigo sempr me dizia que i Gerenci das Oficin 
pare conhec r a olu.ç"' o do eu c o de afastamento do serviço . 

Nu.nc me foi dito pel'..o amigo qu.e tivesse dispo · ç '" o p r abandonar 
o tr bal.b.o. Dizi somente que não podia conformar-se com o reb i 
xamento do c rgo por julg r um medida arbitr ria, prejudicial ao 
seu interes e e que e se reb ix ento ia de encontro ' lei tra
balhi t ~ do paiz . 

Dur nte todo o t po em que privamo em serviço nunca me foi dado 
notar que o migo ti v s e 'tos desabonador s tendo comigo sempr 
se portado com correção s im como no cumprimento de su s obriga
çõef::l no tr balho . 

O que acirn firmo é expre sãõ da verdade 
pelo ue do~ o amigo,inteira liberd de p r f zer u o de miltnas decla
~açõe~ como muito bem lne Qprouver . 

regi tr 
Quanto ao tabeli o em que 

, conforme pede o ~igo, é no Tàbeli ·o 
Ficando sempre a disposiç 

quer outr · inform ções que for m nece ~arias e 
tiUbscrevo-me desej ndo-lhe felicidades . 

do wnigo . 

ARTrtUR PADOVANI 

tenno a minh firma 
Vampr~ , ne~ta C pital . 
o do migo , para quai s
ue depend de mim, 



• Sã o Paulo , 2 de Uutubro de 1939 

Illmo . nr . 

Octavio de Oliveira Dorta 

Morro da Penha - Rua Nabuco de rl1aujo 687 

~antos 

~m resposta a sua carta de 2g de ~etembro do corren-
, 

te ano , recebida hontem, cunpre-me dize1• o seguinte : 

1 ~ )- ecordo-:-me perfeita mente que , no per iodo em que V. s . esteve 

afastado do serviço na Ingleza, isto em principio de Feverei 

r o de 1°37 , tive a opportunidade de lhe encontrax· innumeras 

vezes, em divesos ias , nas 

va e , nas vari a accaai 
.. 

ue conversamos ness 
, 

bro- me perfeit mente ter v.s. me dito que iria a 

of ic n s, para 
.., 

avta resoluQa o sobre o caso do 

seu afasta mento do trabalho, 

2~ )- Durante o tempo em que v.s. esteve 

lhe ouvi dizer que v.s . t vesse intenção de abandonar o ser-
.., 

viço da Companhia , mas que , tambem , nao poderia aceitar o l'e-

baixamento do ca1•go que lhe que1•1am irnpo1• , visto esse facto 
.., ' attentar nao ao contra o d reito adquirido , como tambem , ser 

.., , J:' 
uma infracçao as leis do a1z . 

3 ~ ) Decla t•o ainda , por sei nc a propria que v.s . sempre procui•ou 
, 

ser um fiel cump1'idor doa seus deveres , durante o tempo em 

que tr balhou na Lap , não me constando a existenc1 de facto 

algum que desabone a sua conduct . 

PÓde v.s . fazer desta cart , conforme pede, o uso que lhe 

convier . 

Uutrossi~ , attendendo ao seu pedido cabe-me dizer que tenho 



a minha firma registrada no Tabellião Vampr~ , aqui em ~ão Paulo . 

Sem outro assumpto para o momento e na certeza de ter correspon-

,, 

"' dido ao seu pedido , envio-1~ ~;has~s saudaçoes . 

~evantador de v gÕ~s~s Lapa 

.. 



MINIST~RIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMI!:RCIO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
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da o Paulo Ra11 ay 

R1 " Toe : • u11 10 n 1 

E'"t ~:: d . LUZ - , ... O P lo- (C 1 t l) 

Co un1co s r-vo - cult , nesta secr t r1 , elo 1 .. zo 

de 15 dias, ' Vist " o n tini tra-

1vo lnst~urc o o d.o o· 6vio o-

tos p lo r ri o 

selho elo al do 

.., 
l)re 

do á resolu ao d c . r 

h o, ofel'i.CI. n cit do rocesso. 

Atenciosas 
.., 

u çoes 

o ld so r s 

1r or r ia 

opos-

do Con-
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ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DA CAPITAL 

11.o Tabelião • Dr. A. Gabriel da Veiga 
(l!:x-.Julz da Direito daata !!atado) 

DR. OTAVIO UCHOA DA VEIGA TABI!:LIAO INTERINO 

cARTóRIO - RUA DE S. BENTO, 41 (Antigo 5-A) - FoNEs: 3-1842 - 3-1942 

Certifico, a pedido de pessoa interessada, que revendo em meu cartório, os livros especiais de pro-
curações, no de numero 234.- á folhas 188.- se encontra a procura.çAo do têor seguinte: 

Procuração bastante que faz a 

SÃO PAULO RAILWAY CQ LTD.-

SAIBAM QUANTOS ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO bastante virem, que no ano do 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e Vinte e oi to------------------
aos treze------------~ s-----domêsde Outubro------------------------
do dito ano, nesta Cidade de São Paulo, em meu cartorio e perante mim Tabelião, com
pareceu, como outorgante, a SÃO PAULO RAIL~AY COMPANY LIMITED, socie
dade anonyma com sede em Londre~, devidamente autorisada a funcionar 
no Paiz , neste ac t o representada por seu superintendente interino, 
A. M. WELLINGTON ; este,---~----··-----------------·------------------

reconbecid O pel O proprl O de mim-------e----- ---das duas testemunhas ao diante assinadas, 
perante as quais por el 8ne fol dito, que, por este publico Instrumento e nos termos de direito, nomea 
e constitue s eUSbastante S procura.dor,es, os drs . ANTONIO LEME DA FONSECA e 
WALDOMIRO DE CARVAUIO, brasileiros , casados, advogados, residentes 
nesta Capital, aos quaes confere amplos e illimitados poderes para 
conjunta ou separadamente, em qualquer instancia ou comarca e tanto 
no Juizo Federal como no Estadoal e onde com esta se apresentarem, 
inclusive perante o Supremo Tribunal ederal, defenderem os direitos 

,..-.. 
o 
OI 
o ...... 

~ .... -o 
u 

E 
~ -o 

·;:: 
'() .... ..... 
RS 
u 

o 
""-' 

da outorgante, em q~aesquer processos , feitos ou causas, seja~como 
autora, seja como re, podendo propor e promover quaesquer acçoes, con
testar, reconvir, jurar, suspeitar, transigir, dar e receber quitação, 
r2querer fal~encias ; aceitar, e impugnar concordatas, promover habilita
çoes de creditas, requerer medida~, incidentes, bem como preventivas, pre
liminares ou acautelatorias, interpor protestos de qualquer natureza, re
presentando a outorgante, em quaesquer executivos f~ecaes que lhe seJam 
movidos , seja pela Fazenda Federal, seja pela Faaenda do Estado de Sao 
Paulo, ou pelas Camaras Municipaes deste, bem como perante quaesquer re
partiçÕes publicas federaes, estaduais ou municipais, inclusive perante o 
Con~elho Nacional do Trabalho, comprehendendo os poderes de sub~tabelecer 
e os impressos, que, lidos, ratifica.------------------------------------

·------~------------------~-------------1 



.... 
t?.u-<..~• 

'jL--t-c:vl ;~/~.h k c. -h_ _A':,_ e 

~ LJ-r. ..,g ' (/. oL.-

Ao que. disse el outorgante concedia poderes para comp 
Juizo ou tribunal e ai defender o seu direito e justiça, propondo contra quem quer que sej 
ou executiva e defendendo nas que lhe forem propóstas oferecendo qualquer g ro )olê próva, inquirindo, 
relnqulrlndo, reperguntando e contraditando testemunhas; of recendo documentos; dando d suspeito a quem lho fOr 
requerendo qualquer d\llgencla ou medida assecuratória de seus direitos, tais como -;rfréstos, embargos, sequéa
tros, vistorias e depósitos, requerendo, promovendo e acompanhando todos os termos de partilhas amlgaveis e Inven
tarias judiciais, tanto no juizo do civil como no de orfãos, pondo termo a qualquer demanda por acordo amigavel 
recebendo e dando o que em tais acordos se estipular. Poderá. tambem requerer falencla e nestas votar para os 
cargos de deposltarlos e administradores pró ou contra concordatas. Concede mais poderes especiais e 1llml
tados para tratar de conciliações perante ao juizes de Paz e ll.1 transigir ou nft.o, e tambem para fazer louvações, 
deslstenclas, transações, licitações, Impugnações, para prestar qualquer licito juramento, faze-lo prestar a quem 
convlér; executar sentenças e despachos, apelar, agravar, embargar, e manifestar o recurso de revista; fazer seguir 
tais recursos e arrazoa-los na superior instancla, oferecer artigos de preferencia, Intervir em qualquer ação ou exe
cução como Interessado diréto ou indiréto e ratificando processados. Finalmente concede poderes ainda espe
ciais para substabelecer os poderes desta em quem convlér e os substabelecidos em outros e revoga-los, seguindo 
estes e aquele suas cartas de ordens, que sendo preciso, serão consideradas como parte Integrante deste Instrumento. 
E tudo quanto assim fOr feito por seu dito procurador e substabelecidos, promete haver por firm 
e valioso e para si reserva toda nova citação. E de como assim o disse dou fé, e me pedi 
que lhe lavras e este instrumento, o qual feito, lb 11, acelt ou e assl na com as testemu-
nhas abaixo que ouviram ler este.-Eu, Luiz de Gonzaga Sohmidtt aju
dante habilitado, o escrevi.- Eu, A. Gabriel da Veiga, Tabeli o, o 
subscrevo.- (a.a.) A. M. Welling~on.- Joào Massini.- Hugo sio.-
Legalmente selada com dois mil reis federal.---------

.)1, .... 
\\t~~ ....... ~~~ 
~· 

~liPPo..-c 'O ., 

Nada mais se continha em a dita procuração, da qual bem e fitllmente, fiz extrair esta certldi'i.o, que, confe
rida e achada conforme, dou fé e a subscrevo e assino, em meu cartório, nesta cidade de São Paulo, aos 13 de 
Janeiro de 1929·- Dactilografada por José ass1n1.-~u, o. UchÔa da 
Veiga, Tabel1ao 1nter1ho, o oonferi, subscrevo e assino.-

--
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E. V. DE MIRANDA CARVALHO 
ADVOGADO 

Rua da Quitanda, 47 · t.• 1ndar ·sala 3 - Pbone 23·3127 

Ri o d e Jo neiro 

Impugn~ndo os embargos de Oct vio de Oliveira Dort 

ao venerando accordão de fls . do processo n . 8949 de 

1937 , diz a S .Paulo Railway Co .Ltd . o seguintes 

PREL IM INARM:EiNTE 

,.. 
Os e~bargos sao inadmissiveis porquanto , ex-vi do art .4-§4 do dec. 24784 

de 14/6/1934, que approvou ~OVO REG~TO DO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO , 

"as docisÕee das Camras são susceptiveie de embarpos para o Conselho pl111no , o 

quaes , quando não articularem materia penas de direito , s6 ser~o rec bidos ~i 
. ' 

estiverem acompanhados de DOCUMENTO NOVO . obre que ell s n ~o ee tenht~m p onun-

ciado . Ora , é conhecida e incontestavel a eiva de suspeiçNo que r z o pel 

forjado especialmente •••• par~ produzir certa prova , donde a concluAão que NÃO 

.B:Q.!, visto não p ssarem de attestados graciosos de amigos e de certidÕes de re-

clamaçÕee ENDEREÇADAS PELO PROPRIO D~ARGANTE ao Syndicato dos Ferroviarios de 

5 .P~ulo . LOGO , !!ã...Q ~sj_ando .2_s_em,b.!,r,go~ .!.nJ!.t.!')l.!.d-2.1!1 J!O..§. ,1e_tm..Qs_d.2_ .!:r,i.4-§4 citado , 

devem eer ~n limine regeitado • Não fôr~ assim , o art .4-§4 p ssari a ser letr a 

morta e TODOS OS ACCORDÃOS seriam embar~veis , de vez que a qu~lquer retalho de 

jornal se daria o nome de documento , o que é absurdo !! 

DE MERITIS 

Os embargos são absolptamente improced~ntes e,sin~o , vej mos: o vener n

do accordão embargado ~ceitou , como e us~ da demiss-o do Emb rgante , o ABANDONO 

DO EMPREGO SEM CAUSA JUSTIFICADA (art .54-f do dec . 204ô5 de 1/10/1931) e ~ceitou 

muito bem pelo fundamento inconcuseo de q1.1e "o inquerito deixa caracterie~da 

falta, poie ~ além d~ prov~ teetemunh~l produzida , das DECLARAÇÕES DO ACCUSADO se 

conclue a sua intenção de não querer reassumir o exercí cio das funcçÕee de seu 

carg , por RAZÕ:ES INJUSTIFICADAS" (fls . 98) • 

Contra essa conclusão positiva objecta o F~bargante (fls .l05 106 ) que , ei 

~bandonou o c~rgo de que foi exonerado , tinha justa c~usa par~ fazel-o , poie fô-

ra removido p r~ outro cargo de sal~rio inr~~io , recl~m&ra duas vezes Go seu 
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Syndicato e o Dep rtament Est~doal do Trabalho e , ssim, se viu na contingen

cia de falt ao serviço da Embargada emquanto aquell ·~entidades nNo resolves

sem suae reclaroaçÕee . Or~ ,. ess objeoção do Emb rgante cie por terra. ante o 

fiel re~o que do DEPOIMENTO DO EMBARGANTE e das testemunhas fez a Commissão 

de Inquerito , cujo resumo , depois de constat r a fls . 95: · 

a) que "as sete teetemunhas que depuzeram no presente inquerito , são qua
ei tod e unanimes em considerar o accusado desidioeo no exercicio de 
suas funcc~es , prejudicando mesmo os seus proprioe collegas" ; 

b) que as referidae testemunhas "affirmam tambem que, a partir de 3 /2/37 , 
data de sua transferencia para guindaeteiro ,o_ accusado não m ie com
pareceu ao serviço , muito embora tivees tido communicaçwo dessa 
tra.nsferencia ~o,I.,ma.is_d~]:m!:..J.e.!" {depoimentoe de fls.25,30,33 e 
34) ' .. 

conclue proficientemente " pela PROCEDENCIA DA ACCUSAÇÃO ~:tUANTO AO ABANDONO DE 

EMPRIDO , julga-ndo maia que .2. fa.Q.t.2. ~e_S.,! _ie.r, .2. .!:.C.Q.U~aio_n~&!_d_ a E.u.!:P!.i.! a !!I,

,g,e.!!l _se_t..ra.ne!e.r.e.!lcia._eme.nada da Empreza , cone ti tue ACTO DE INSUBORDINAÇÃO , o que 

o torna tambem incureo na alinea ~do art .54 do referido decreto n . 20465" (fls. 

95v) • 

Ao demais ,*Ímli~ o proprio Embargante quem , continuando a preetar 

seu depo,i!J!ento, reforça a demonstração da ABSOLUTA IMPROC'EDENCIA DOS EMB GOS 

offerecidoe, porqua.nto,conforme o fiel resumo do seu depoimento :pes oal pel 

Co~~i~são de Inquerito a fls . 95 , O m;ffiARGANTE CONFESSA : 

a) que "ao ser traneferido de machinhta de manobr para guindasteiro , 
tr gsferencia que julgava injusta por eer aesiduo ao serviço e cumpri
dor de seus deveres, sabia que perceberia. mais nesse novo cargo que 
no anterior" ; 

b) que não assumiu, porém, o care;o 11orgue "queria antes e~aber a razão por 
que fôra tra.nsferido; que nao lhe foi entregue a carta que o transfe
feria e que julgava indispeneavel; que , de f cto , foi suspenso em 3 de 
Fevereiro , por ter se recusado a trabalhar em virtude da divergencia. 
hAvida. a respeito da carta de transferencia; que nesse mesmo dia foi 
relevada essa euepene::o , .f!ttnd..Q.-.lh~ J?.OAS.lbj)j.d_d.s ..Q;_e_v.Q.l,ia.r. .!,O_s~r,l.i~ 
~o_dla~e~j~t~, dia 4 ; que no dia seguinte apresentou-se ao serviço 
com o propoeito de assumir ou seu logar antig de machinist ou o de 
guindasteiro , si lhe fosse entregue a carta reclamada; que, n"'o lhe 
sendo entregue a carta em questio , DE NOVO SE RECUSOU A TOMAR O SERVI
ç_o ; que se acha afastado do serviço até á. presente d ta , dP.~.pen ente a 
sua si tuaç~o .Q..e_lh,e_e~r_e.nt.I.eJ!U.e !:. ..st.c\.rt.!. -ª'.e""'t.r.alls.íe.t.e.ncia_J,..: J..l udj_d_, 
que para o ecus do equiialia i document çao da interrupç o de s11 
carreira de machinista" • 

Em face dessa CONFISSÃO clara e inconteste do Embargante e do que ficou 

antee demonstrad , impÕe-se a conclusão de que foi o Emb~r~~ UEM ABANDONOtr 

O CARGO SEM JUSTA CAUSA e QUEM SE BECOSOU A REASSUMIL-0 , bem como a rea sumir 



·' 

... 
outros cargos de ealarioe nao inferiores ; e como é aipda o Embargante quem ar-
firma ( fh . 112) "ser um dever de todo emprega.d " ~ei t r remoçÕes pa.ra. outros 

cargo~, mas que "não a aceitou por ser e11a prejudicial os seus interesses" . 

-impÕe-se a conclusão de que . confirmando inteiramente o accordão embargado , te-

r~ o Egregio Conselho pratica.do um acto de rigo~ ea 

Justiça 

Rio 

NB . A junta.da da procura.ção a.o advogado acima foi requerida por petição de 

17/11/1939, protocollada sob o n° 
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Proc. 8 . 948/37 - São Paulo Railway Company remete inquerito admi

/DE 
nistrativo contra Octavio de Oliveira Dorta . 

Não se conformando com o acórdão da Ea. la. Câmara , á 

fls. 98, o empregado Octavio de Oliveira Dorta apresenta, den

tro do prazo legal, o recurso de embargos á fls. 104. 

A E. la. Camara julgou provado o inquérito administra

tivo para que seja a Cia. São Paulo Railway a~torizada a demi

tir o referido empregado, por isso que o mesmo abandonou o ser

viço sem causa justificada. 

O caso na sua simplicidade é o seguinte: era o Sr . Oota-

via maquinista de manobras e foi transferido para o cargo de guin

da steiro . 

Se o c rgo de guindasteiro é de vencimentos menores do 

que o de maquinista de manobras, justificava-se que o reclamante 

recusasse o exercicio do novo cargo, porque haveria um ataque ao 

seu direito de estabilidade. Mas o cargo de guindasteiro não 

é de vencimentos menores ; apenas o Sr. Octavio não aceitou a trane

ferencia porque não recebeu uma carta d Estrada de Ferro dando-lhe 

uma explicação do motivo da transferenci& e tornou-se irredutível 

na deliberação de só exercer o novo cargo si a estrada lhe escre-

vesse & desej da carta. 
, 

Quem faz a prova perfeita sobre o c so e o proprio inte-

ressado, Sr . Octavio, que ' fls. 23 aleg : 

"•••• que, com relação ao paragrapho sexto, é ver
dade que em fins de Janeiro foi transferido de ma
chinista de manobra para guindasteiro; que reput -
va injusta essa transferenoia por ue era assiduo ao 
serviço e procurava cumprir com suas obrigações; 
que sabia que como guindasteiro perceberia salário 



.. superior ao que tinha como machinista; que nao assu-
miu o cargo de guindasteiro; que não o fez porque 
queria antes saber a razão porque fôra transferido; 
que não lhe foi entregue a cart3 que o transferia e 
que julgava indispensavel; que de facto foi suspen
so em 3 de fevereiro, por ter-se recusado a trabalhar 
em virtude da di vergencia havida a respeito da carta 
de transferencia; que nesse mesmo fie foi relevada 
essa suspensão, dando-lhe possibilidade de voltar ao 
serviço no dia seguinte, àia quatro; que no dia se
guinte apresentou-se em serviço com o proposito de 
assumir o seu lugbr antigo de machinista, ou o de 
guindasteiro se lhe fosse entregue a c rta que recla
mava; que não lhe sendo entregue a c rta em questão, 
de novo se recusou a tomar o serviço; que se cha 
afastado do serviço até a presente data, dependente 
a sua situação de lhe ser entregue a carta de tr ns
ferencia já alludida que para o accus do equlvalia á 
documentação da interrupção em sua carreira de machi
nista"; 

Nessas condições opino sejam regeitados os embargos e 

confirmada a decisão da E. la. câmara. 

Rio de Janeiro, 17 de Abril de 1940 

!lo 
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MINIST~RIO 00 T R ABAL H O, INDÚSTRIA E COM~RC IO 

CONSELHO NACIONAL 00 T RA B ALHO 

ACOROÃO 

( CP-1211/40) 

ACT/EV 

Proc. 8948/37 

VISTOS E RELAT DOS os autos do processo em que 

Otávio de Oliveira Dorta opõe embargos à decisão da Primeira 

Câmara de 31 de julho de 1939, publicado no Diário Oficial de 

20 de setembro de 1939, em virtude da qual foi autorizada a 

demissão do ora embargante dos serviços da São Paulo Railway 

Company: 

CONSIDERANDO que a transferência do reclamante 

de maquinista para guindasteiro redundou em prejuizo, de vez 

que, na ~ltima função, ficou-lhe cortada toda a possibilidade 

de atcesso; 

CONSIDERANDO que o reclamante está no gozo da es 

tabilidade funcional; 

RESOLVE o Conse lho Nacional do Trabalho, em ses

são plena, por maioria de votos e contra o do Conselheiro Re

lator, receber os embargos para, reformando a decisão embarga

da, manda r reintegrar o empregado. 

Rio de taneiro, 30 de 

~~#!-( 
o de 1940 

Presidente 

· .~LfL /f.roc~rador Geral 

Publicado n Diário Of'ic ial de 6 
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M . T . I . C .-- CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 
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Atencios • ud ço • 
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MINIST~RIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COM~RCIO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

• 

~.L ..... B. 'Jl . 7- I b '-~/li 1 
RIO OE .JANEIRO, O, F, 

9J 

\ 

De ordem do Sr. Presidente incluso vos reme-

to, para os devidos fins, cópia, devidamente autenticada, 

do acórdão proferido pelo Consel ho Nacional do Trabalho, em 

em que são partes embargante e embargada respectivamente, 

Atenciosas saudações. 

Diretor Secretaria . 

• - t d~ 



.. 

- . 



Yrfo f:tf}f/;b C:fÍ/nd 'a;Y ?Jom . 
~m/.0 ,.1f'>.y'ft-o .· ';.'/;,,;fijuaJ&>/l N ~rtrlf' .· ..f- ..f /.9/ 

S/22/4 

Exmo. sr. Ministro do Trabalho, IndUstria e Comere 

A são Paulo Railwey Company não se 

o respeitavel aoordão do colando conselho Nacional do Trabalho, em 

sessão plena de 30 de setembro ultimo, nos autos do processo 8948/37 

(publicado no Dia.rto Oficial de 6 de Dezembro flndante), Julgando 

os embargos opostos por Octavlo Oliveira Dorta à decisão da egr~ia 

Primeira Câmara, de 31 de Julho de 1939, vem do mesmo recorrer para 

v .Excia. solicitando, nos termos da artC? 5~, alinea "b", do decreto 

n~ 24.784, de 14 d~ Julho de 1934, vos digneis avocar dito processo 

para, ponderadas as razões que passamos a expor, seja referido acor- · 

dão reformado, e restabeleclda a Juridica e perfeita decisão da egre

gia Primeira Câmara, tambem citada. 

2. 
,.. . 

o venerando aoardao ora recorrido, do colando canse-

lho Pleno, baseia-se exclusivamente em dois cons1derandà que contêm · 

evidente e expressamEll te modificação radical da jurisprudencia até 

então invariavelmente seguida pelas egregias Câmaras·, pelo proprio 

cola1do Cem se lho Pleno, e por V .:S:X:cia., e que firmara o principio 
. , . N 

de que a estabilidade do empregado e "econom1ca" e nao "funcional", 

cano passamos a provar. 

3. A egreg!a Segunda câmara, em acordão lavrado em lO 

de Janeiro de 1938 (n.o. ]1)/3/38), no processo 5297/37, asslm ba-



-2-

baseou o reconhecimento da falta grave do acusado: 

"CCilsidersndo g.ue, bem exam1n~dos os elementos_do 
"processo, 1mpoe-se a conclusao de que, as razoes 
"apresentadas pelo acusado, para deixar de compa
"recer..,ao s~rviço e atender, outrossim, à ordem de 
"remo~ao, nao justif'lcam, umas por improcedentes, 
rre ou ras, conforme ele propr1o ccntessa, por fal-
"ta grave, o seu ato; ,.. 
''Considerando, com efeito, que ~ remocao determlna
''da pela diretoria da Estrada n.ao ãtetava, cano nao 
"ã?eta, o d1re1to de estaoilldade do acusado, con
"vliíha ressaltar, a1hd.a, que . s~do aRiur1s~ru
"denclaiiS1ca deste conseinoiij ~SAS UEM 
"~-ª-os WJRI?f&~s q~c~s ~ " ca»J c n~ A 

::~fillf HÃ§~ã~BR~ 0 NAo 

e no processo 12984/39, em 3 de Janeiro de 1940 (0.0.5/3/40): 

" ••• Francisco Mercadante reclama contra o ato da 
"The Leopoldina Railway Company que o transferiu ••• 
"COnsiderando que s~ trata, evidentemente, de um 
''ato de adml.n1straçao, e portanto, da alçada pri
"vatlva da em~resa; ••• Consider~do que com o ato, 
"cmtm o qua ora se reclama, nao adveiu qualquer 
"atentado ao direito de estabilidade do reclamante"; 

e ainda a e.greg1a Primeira camara, em acordão de 26 de Dezembro de 

1938, no processo 3!02/37, (D.0.6/3/39): 

4. 

"Considerando que bem apreciadas as provas produ
"zidas nos autos relativamente àquelas duas faltas 
''(insubordinação e abandono de emprego) se 1m~õe a 
"cmv ic~ao de ~ue o acusado. se rebelando con ra 
"uma <r em deransterencla e deiXando de assumir 
''o exerclclo de suas funçoes, tomou-se passiva! 
''da pena de deriilssao. confonne p!eitêa a míípresa". 

o co lendo Conselho Pleno, em acordão de 19 de Janeiro 

de 1938 (D.0.8/4/38), no processo 8018/33, assim concretizou suas lu

minosas razões de decidir: 

noóns1derando que José Martins da Silva, sendo es
"crlturario da Companhia Tele1'on1ca Brasileira, com 
"os venclirien tos mensais de 500 000 (quinhentos mil 
"re1s)l foi transferido para o lagar de ;norteiro (t) 
"perceoendo os mesmos vencimentos; 
ncons1derando, de ~rltls, que a empresa, nas razões 
"de fls.37 usque 42 procura gemonstrar, sobre o 
"ponto ge vista de direito, nao ter havido qualquer 
"lnfraçao ao preceituado no art.53 do decreto n. 
''20.465, de 1931, dês que não foram reduzidos os 
"vencimentos do e~argado, e, ainda, que este con
"selho, pelo acordao de 25 de OUtubro de 1934 (pro
"cesso n. 903, de 1934), decidiu que AS EMPRESAS PO
"IBM DISTRIBUIR OS SEUS EMPREGADOS PELAS FUNÇãES 
"QUE Ml!UiOR IRES CONVIEREM, NÃO SENDO IMPRESCINDI
"VEL A PREVALENCIA DA ORlEM HIERARQUICA, DESDE CJJE 
''NÃO SE VPRIFIQpE A REDUÇÃO DE vENCIMENTOS; 
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"Considerando que, ..,bem estudados os fundamento~ dos 
"embargos e as razoes em que se fundou o acordao em
"barga.do, são..,aqu·eles procedente~, porquanto, estan
"do provado nao ter havido ceduçao de vencimentos, 
''nao existe ~alquer lií!raçao do direi to de estao1-
''11dãde prev stõ no art.53 do decreto n.2o.465, ci-
"tado· . 
"COnsiderando, outrossim, que este conselho. • • não 
"deve, como na hipotâse presente, intervir ~ara""õOri
"gãiõa empresa a rec~duzir o empregâdo ao ~ar que 
"ocupava ou outro equvalen te. oois seria to er a 
"açao das empresas gue, de futuro, em simples trans
"terencias de emormados. por conveniencia das ne
"cessidades da âdm istiJiao. FICARIAM SUJEitAS AO 
"BENEPLACITO DESTE CONS o; 
''Considerando, !1naiíriente, que o acordão citado pe
"la embargante firmou a BOA OOJTRINA, que, aliâs, 
"tem sido sempre obedecida e que NÃO DEVE SER ALTE-
"RADA''· _, 

e no processo n.3821/38, acordão de 1~ de setembro de 1938 (D.0.21/10/38) 

respondendo a uma consulta do Sindicato dos Fen-oviarios da companhia 

Mogiana, assim se man1festcu: 

J•cons1derando que a duvida do sindicato é sobre se 
"pode um ferroviar1o, com estaoilidade funcional as
"segurada, ser removido contra sua vontade de uma 
"para rutra localidade de trabalhç; 
"Considerando que este conselho Ja tem doutrina fir
''rpada sobre o assunto, no sentido de que à empresa 
"e facultado transferir seus empregados de local de 
"trabalho, dês qu~ assim o exija a conven1enc1a do 
"serviço! e que nao ocorra atentado ao direito de 
"estab!l dade". 

E v .Excia.rpesmo, Sr. Ministro, em luminoso despacho exa

rado no processo MTIC-10057 /38, em data de 14 de Oltubro de 1939 (D.O. 

24/10/39, ~.25320) abraçando a bôa doutrina que o colendo Conselho Na

cional firmara e seguia invariavelmente, decidiu que 

"a estabilidade que a lei garante é a ESTABILIDADE 
"JSIX>NOMICA e não a FUNCIONAL, isto é, que a lei as
''segura o empregado em ~eu trabalho garan t1ndo-lhe 
"a renuneraçao que lhe e devida, mas sem assegurar
nlhe o d1re1t o a esta ou aquela fun§ao, salvo e cla
"ro, quando hã cmtrato nesse senti o"; 

e no mesmo sentido, de que a lei garante os vencimEiltos do Elllpregado 
.. ,.. # 

e nao sua funçao, e vosso despacho mais recente, de 9 de JUlho de 1940, 

publicado no Diario Oficial em 23/7/40, pg. 14238: 

"Não impede a lei às empresas a transferencia dos 
''seus empregados, o que é mataria de conveniencia 
"interna da administração . .:. Dai, parecer-me que 
"se deve com!letar a decisao, estabelecendo a alter
''nativa ••• a recolocar o reclamante na situação an
"terior •.. b ou pagar-lhe, alem dos ordenados t1xos, 
"que lhe pagava, mais os adicionais que percebia na 
''matr 1z ••• " 
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E deixou v .Excia. bem claro que a desvantagem para o 

empregado só poderia advir de uma s1 tuação "economica" inferior à que 

ele deSfrutava no mommto da transferencia, e está provado dos autos 

que octavio Oliveira norta auferl.rta no posto de maqu1n1sta-gu1ndas

teiro proventos superiores aos que poderia obter no posto de maquinis

ta de manobra. 

6 Essa a doutrina consentanea com a "realidade", susten-

tada pelas egreg1as camaras, pelo colando Conselho Pleno e por V .Excia. 

e em vigor na ocasião em cpe a recorrente efetuou a transferencia de 

seu empregado Oliveira Dorta, em fins de Janeiro de 1937, como consta 

do 1nquerito, doutrina essa esposada pela douta Primeira Camara no 

julgamEnto do 

7 

do onselho det'ende no venerando acordão recorri~o, mas verdadeiramen

te uma lncmcebivel "estabilidade futura" se assim se pode definir uma 

garantia de acessos "possiveis" e "aleatorlosn. S1mplesmente ''poss1-

veis" e "aleator1os" porque tradicionalmente, nos serviços da recorren

te, as promoções, em qualquer função, são seu,.pre determinadas pelo cri

terio do merecimento. Não poderia, pois, perder Oliveira Dorta possi

bilidades de promoção, passando de maqulJ:lista de manobra para maquinis

ta guindaste1ro. 

8 Aliás a mesma egregla Segunda camara, em acordão de 20 

de Dezembro de 1937 (processo 15984/37- D.O.l5/3/38), rejeitando uma 

reclamação, declarou testualmente: 

"Considerando que não tem este oonselho competenc1a 
"para 1nterv1r em mataria de promoções" 

e a egregia Terceira Camara, em 13 de Dezembro do mesrpo ano, no proc. 

9544/37 (D.0.24/2/38): 

''Considerando que, como Já decidiu esta CSDBra, as 
"103didas disoipllnares que não violem a estabilida
"de não canportam indenização." 
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e se o proprio colEI'!do Conselho se nega cornpetencia para intervir em 

materla de prom&ções, a fortlorl não terá competencia para tutelar 

situações futuras de empr~ados, que se cifram em promoções, ou me

lhor em meras possibilidades de promoção. 

9 Ha ainda a ponderar que o primeiro considerando do res-

peitavel acordão recorrido dizendo que 

"na ultima função ficou-lhe cortada toda a possi:
"bilidade de acesso'' 

baseia-se em alegação não apoiada nos fatos provados nos autos, nem 

formulada pelo acusado em suas declarações pessoais, e implicaria no 

estabelecimento da competenc1a do colando Conselho Nacional do Traba

lho para 1nterv1r em ma.terla de promoções, contra jurisprudencla paci

fica, e sem apolo na lei. 

10 Perfeitamente claros e pacif1cos aparecem, portanto, 

os seguintes pontos: 

a) que a jurlsprudencia invariavelmente seguida pelas egre

g1as camaras, pelo colendo Conselho Pleno e por v .Excia. firma o pr1n

c1p1o de que a estabilidade é econom1aa e não funcioal; 

b) que a estabilidade economica implica na manutenção das 

vantagens pecuniarlas "atuais" do empregado, mas nuncam tutela das 

possibilidades futuras, de si mesmas aleatorias; 

c) que Octavio Oliveira Dorta foi .transferido pela recorren

te em pleno v 1gor dessa jur1sprudalc1a, não sendo justo impor-lhe ago

ra os onus decorrentes de uma mudança posterior da jurisprudencia do 

colando Conselho; 

d) que a jurisprudencia invariavelmente seguida pelo co len

do Conselho era a de não intervenção em materia de promoções, sempre 

consideradas materla administrativa, da alçada privativa das empresas; 

e) que a jurisprudencia do egreglo Conselho é no sentido de 

que não compete aos empr~ados transferidos de função rebelarem-se con

tra o ato da empresa, competindo-lhes tão sómente assumir o novo pos

to, e então reclamar contra o ato que julgam atentatorio de sua esta

bilidade, sob pena de se tornarem pass1ve1s de demissão por 1nsubor-
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insubordinação e abandono de emprego. 

11 A' vista do exposto, e do ma1s que em. seu favor m111-

ta, pede e espera a recorrente, que vos d1gneis de avocar o processo 

em questão, para, reformando o respeitavel acordão recorrido, resta

beleçais a bôa e acertada jur1sprudenc1a até ~ora invariavelmente 

seguida pelas egreg1as cama.ras, pelo colando cooselho Pleno e por 

V.Exc1a., fazendo, como sempre, perfeita 

Justiça. 

tlü-
Sup rintend n e da 

Sao Paulo Rillw~y Company 
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, 
Em cumprimento ao despacho retro, passo a transcrever 

, 
as notas taquigraficas relativas ao julgamento do presente processo, 

realizado am sessão de 31 de julho de 1939, pela la. Câmara: 

"Cone, Percival Godo~ - (P, 8,948/37) s. Paulo Railway remetendo in-

querito instaurado contra Otavio Oliveira d'Orta. 
, 

Esta provado nes-

te inquerito que o runcionario, efetivamente,abandonou o serviço,Ne~ 

tas con~ições, estou de acordo em que se julgue 

rito, mandando demitir o acusado, 

procedente o inqu~ 

Snr , Presidente - Julgou-se procedente e autorizou-oe a demissão," 

Taq, DMF/ 
----.xxx-----

, -Notas taquigraficas relativas ao presente caso julgado em seasao de 

30 de setembro de 19401 do Conselho Pleno : 

~ona, L. A, da França : {P, 8.948/37) Otávio de Oliveira D'Orta opõe 

embargos à decisão da la. Câmara que aprovou o inquerito e autorizou 

a demissão do empregado doa serviços da S, Paulo Ry, Sr, ~esidente, 
, 

S,Ex, o dr , Ribeiro Gonçalves, quando relatou esse processo, alias c~ 

mo sempre, com muita minucia e cuidado, ocorreu-me, todavia, uma duvi 

da e foi quando S, Ex , disse que o empregado teria sido designado pela 

companhia para exercer as funções de guindasteiro quando, na ocasi~l 

em que ele fôra suspenso, era maqu$nista, Eu devo declarar que s,p~, 

disse que assim decidiu porque Otavio de Oliveira declarara, na ocas! 

ão do inquerito, que ele iria perceber salario superior ao que perce

bia como maquinista, Por esse motivo e outros, constantes dos autos, 

S, Ex . achava que o interessado não tinha razão e que devia se~ demi-
~ 

ticlo; porém, sr, Presidente, os embargos estão dentro do prazo, e devo 

declarar que a função de maquinista não é absolutamente função de gui~ 

dasteiro e o interessado tinha razão de reclamar, O relator argumentou 
, 

que o salario que ele iria perceber como guindasteiro seria maior, porem, 

a função de guindasteiro encerra-se no . guindaste, de maneira que não 

havia possibilidade de ter maior salario, Assim, eu julgo que o interes

sado foi, de ráto, prejudicado, Ele se declarou sempre pronto a assumir 

as funções de maquinista e, independente disso, pelo que eu estou infor-

mado pelas secções competentes, é que a função de maquinista depende de 
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um certo preparo e conhecimento tecnico, emquanto que o trabalho de 

guindaste depende apenas de um pouco de pratica, e, nessas condi~~. 

eu recebo os embargos para desprezar a decisão embargada. 

Cons. R. Gonçalves - Sr. Presid ente, eu disse ao Conselho, quando~ 

ve ocasião de me pronunciar sobre o processo em discussão, que o c~ 

ao que nos prende a atenção é um documento do que a parte mais diré-

tamente interessada pode 
, 

fazer em consequencia dos maus conselhos 

doa seus advogados. , -De fato, lendo as razoes de recurso do interes-

sado, entende-se que ele deixou de ocupar o cargo para o qual fôra 

designado por um motivo futil, fazendo desse motivo uma verdadeira 

obcessão. Ele disse que não aceitaria pÔr o ciente no contráto, e~ 

gencia para exercer as funções de guindasteiro e declarou que estava 

pronto a assumir tais funqÕea conquanto que a companhia lhe desse o 

contráto. Entretanto , eu devo uma explicação ao conselheiro França. 

Otavio de Oliveira não era maquinista da companhia, não pertencia ao 

quadro doe condutores de trens de passageiro ou composições de carga. 

Ele era foguista (chamo a atenção do Conselho) de um trem de carga e, 

como foguista de um trem de carga, esteve muito tempo. Designado foi 

para maquinista de manobras de trem de carga em uma determinada est~ 

ção ou oficina; por conseguinte, a ele nunca foi confiada e entregue 

a responsabilidade de conduzir trens de passageiro , na qualidade de ~ 

quinista. Ora, & justamente ao foguista que se dá , nas estações e nas 

oficinas e mesmo à bordo , as funções de guindasteiro . Aqui temos dois 

profissionais , um como diretor e outro como maquinista de navio que p~ 

derão es clarecer o que afirmo , é esta a praxe comumente aceita. Nas es 

tradas de ferro, a função de maquinista de manobra confUnde-se com a 

de guindasteiro; são funções correlatas. O foguista Otavio de Olivei

ra passou para maquinista de manobras numa determinada oficina da são 

Paulo Ry . e da! foi obrigado a sair para ocupar o logar de maquinista 

de guindaste em consequencia de faltas repetidas encontradas na sua f~ 

ção de maquinista de manobra, como a de de lxar os trens interrompendo 

a linha. Foi essa a função que ele não quer receber embÓra com salarios 

maiores do que o outro cargo que ocupava. Otavio de Oliveira reclama 
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a estabilidade economica que não fica perturbada . A legislação tra

balhista não garante a função e posto , mas mesmo que garantisse , são 

~ções semelhantes porque aos foguistas se comete indiferentemente 

a função de maquinista de manobra ou de ~daste. Assim, ar . Presi

dente , não encontrei meio de dar provimento ao recurso , embÓra reco

nheça que haja da parte do opernrio . um mal entendido ou uma convicção 

~-que foi ali alimentada pelo advogado • . Era este o esclarecimento 

que eu queria dar como explicação e fundamento do meu voto . 

Sr . Presidente - O relator despreza os embargos e o revisor os recebe 

para reformar a decisão embargada . Vou tomar os votos . 

BQns . Percival Godoy - Sr. Presidente, eu fui relator desse processo 
.... 

em Garoara e opinei pela procedencia do inquerito , entretanto , diante 

do voto do r evisor que explanou melhor o assunto , não tenho duvida 

nenhuma em reconsiderar o meu voto para estar de acordo com s. Ex . 

Recebo . os embargos . 

Snr . Presidente - Receberam- se os embargos por 7 votos c/ 5• Designo 

relato r ad- hoc o Cons . França.". 

Taq . EBG/ 
Rio , 18 
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Proc. 8.948/37 -

/EB. 

Inquérito administrativo instaurado pela 
são Paulo Railwy co. contra Otavio de Oli
veira Dorta. 

P A R E C E R 

Não se con or.mando com o acordão de fls. 135, a 

Cia. são Paulo Railway interpOz recurso para o Exm0 Sr. Ministro 

do Traualho. 

o recurso está dentro do prazo legal mas ~ inaceita

vel porque as decisões do Conselho Pleno em gráo de embargos são 

de ultima instancia, ex-vi o art. 4° § 5° do deo. 24.784, de 14 

de julho de 1934. 

No merito, porém, o recurso é de toda procedencia, 

como já deixei acentuado no parecer de fls. 132. 

Opino se remeta o processo à alta delibera~ão do 

Sr. Ministro do Trabalho. 

Rio de Janeiro, 22 de abril de 1941. 
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NACIONAL CO TRABALHO 

Conselho 

I 
I 1. De acÔrdo com o disposto no artigo 1~ 1 le ra ! e ~ e artigo 
I 22 , 1etr ! 1do Decreto-lei numero 3 . 229,de 30 de Abril de 

194l,foi revigorada a c ompetencif4 do Mini atro do Trãbalho , , , 
Indusbri~ e Comercio , p ra decidir 08 recursos nt~r ostos 
com fundamento no antigo Regulamento do Conselho Naoiomal 
do Trabalho,aprov do pelo Decreto ~-784,de 14 de Julho de 

1934· 
2o Assim,pois , deve os presentes autos ser s ubm tidos 

cho do Exmo.~r . Ministro,na forma da lei. 

Rio , o&/ /1-I A4 
----

Comissão 

dea a 

Do ar- Ôrdo com o arecer de f1 • 15 , subrre t o 0 ~ an t os 

Rt n , 25 ele JuJhn '/t.l 9ltl• 

rh" ~ ({4,.. ;..___ 
P fi .., • . DF 'l1E DO <.; , N • T • 

I 
I 
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Inquérito ad~inistrativo instaurado pela São ~aulo Rail 
1ay Co . contra Otavio de Oliveira Dorta . 

P. 469 

.aRECER 

- A estabilidade garanti
da pelaAlei é de _nature 
za economica e nao fun -
cional 

1. Não prevalecendo a preliminar que o Dr . Pr~ 

curador Geral do C •• T. l evantava habitual~ente sôbre os 

efeitos do art . 4? do decreto n . 24 .784, de 14 de julho de 

1934, ex -vi dos expressos têPMos do art . 5~ dêsse mesmo de

creto, concorde com o parecer dêsse rocurador eral no que 

diz res peito ao ~érito do caso em exame . 

2. Efetivamente , parece-nos que o acÓrdão da 

maioria do Conselho Pleno não sÓ decidiu em contrário à in 

terpretação pacifica dada a todos os dispositivos sÔbre esta 

bilidade , -- considerada COM O de ordem econÔmica e não fun -

cional, - como ainda , a subsistir dito acÓrdão, aue haveria 

• I ' grave pre JUlZO a di sciplina e boa ordem que devan prevalecer, 

mais do que em quaisquer outr~s, nas e~prêsas fe rroviárias . 

) . Não ha preceito de l ei que ampare a recu

sa obstinada do empregado em servir um cargo diverso do gue 

aouele que at~ então exercia , nem se~elhante atitude podem! 
, -

recer, co o no acordao recorrido se faz , o endosso do poder 

pÚblico, nem mesmo a pretexto de proteger a mera espectativa 



2 . 

duT'la nossível proMoção, ato esse que der enderia do simples ar

bÍtrio dJ elT!pregador . 

4. ~ certo gue , no caso, a emprêsa poderá aten 

der com equidade à situação do empregado, desde que em sua! 

titude, foi êle levado mais por uma noção erronea dos prÓ -

prios direitos de que pelo propÓsito de insubordinação. Tal 

consideração , entretanto , não lhe poderá ser imposta e mui 

to menos constituir objeto de decisão ordenatória da re i nte 

gração do empregado nas funçÕes de maquinista , como preten-

de . 

5. Isto posto , o ino pelo proviMento do recu! 

so , transmitndo -se à Emprêsa a observação ao item 4? dêste 

parecer , in principio . 

LM. 

Rio, 25-8-941 . 

~~~2 
------------------- -
Consultor JurÍdico . 

~~ 
~---~---

~, ;::z--- ~ ~ 
~~~~·-

~~_L • 
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DEP TA O DE 

t :bro de 1941· 

r. s 

c co-v , o d vi o fi ' u o r. ni-

tro • ~ 

1 -, Indu tr1 rei o, p c curao q 

t o uç·o do Co lho 10 lho, u d-

- 1o d ç o 811 no 1 

8 , hoa c 1-

tor Jur d1co,. ou ov1 nt o r c o, o f1 a do no 

ar c r • 

nt , 1 da, cho,. levo o 

VO o o c1 t , no 1t 4 qu 1 r oer, p erou o Sr. 

Co ulto Jur!d1 o qu ' o, pr r c -
q~ ' • 1 

... 
do çao do, d d qu , 8 at1tud 1 to1 

el 1 1 
.. ~ va o por o rronta do propr1o di 1 o do 

p lo pro 
~ 

1to 1 bor -o <i o 

t c i -a udaç • 

~ 
o do 

Di to c ao. 

Ao Sr. Sup r1nt nd nt da o Paulo ilw 1 C ny. 

s""o Paulo t o 
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CASSIO CIAMP~ I 
ADVOGADO 

.celentissimo .:;,enhor lv iuiotro do 1·rub l ho, Industriu e J o 'ler cio 

~VIO DE OLIVEIRA DORTA , no proce 

506/41, em que eclama contra sua despedida dos servicos da No Pau-

lo Railway vo11pany, vem, po os nrgu1ncntos que passa a exuender, eque-

rer de ~. cia. se digne reconsiderar o res eitaveldes acho do 2 de -
a t:;ooto p . findo, quo foi canunicado ao requerente pelo oficio vl'1I' . b U48 

3? - .:»DI - 339/41, de 29 d setembro pp . do Conselho Nacional do 'nuba-

lho . 

A discussão do 1..eri to da questão desenvolveu-se 

em torno de dois pontos : 1 ) Si est ao exclusivo arbitrio do em0regado 

transferir o an regado de carreira; 211.) Si constitue abandono de e:n re-

go o ato do e11precado que nao aceita o cargo para que foi transferido, 

nara discutir seus direitos . 

No exame da pri:neira tése, é forcooo admitir 

com o ilustre sinatario o parecer aue fundamentou o des '8cho de v. Ex. 

.. que ESTABILIDADE DEVE S H CONSIDE iADA CO O DE ORDE,. ECOhO ICA. 

b ssa 11re'J1insa, norém, não ar .. :asta ne cessariam n 

te a concluir que o natr- o pode transferir de c r r·eira qualqu r empror.a 

-do, conquanto nao lhe reduza o salurio . 

ü princip io de estabilidade, como os de.ais es-

-tabelecidos na lei, nao se pode afastar das non1~s do ros eito 

dude do trabalhndor. E o interesse econonico deste nao se li ita ao re-

cabimento do salorio do momento , mas extende-se a todus as vnntu[;ons qu 

o contrato de trabalho nossa assegurar-lhe • .. 
...,., . sim, j se fir.nou jurisprudencia oobro ilr1-

posai bilidade d remoçÕes humilhantes, mesmo com rosnei to ao salario an 

terior. 

~sso orient~~ão da juris~rudencia nao é, co1o 
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poder narecer á primeira vista, ditada apenas por motivos d<!l or em nora • 

A hu.milll.ação que a transferencia para as fun~Ões de trabalhador m nual 

ode causar a un engenheiro, por exemnlo, tem consequencias economicas 

importanti ssirnas . r ao t cnico flmcão divers~ da sua es~ecialidade 

redunda na destrúi~ão de uma carreira, na inutilizarão do natrimonio fo 

mado em longos anos de estudo e fonna('ão profissional; é em ultiJ a ana 

lis~ desambienta-lo, sujeitando-o já na idade madura s contingencias 

de novo anrendizado . 

~ identica a situação do maquinista ferroviario, aue só 

alcRnca esse posto depois de longo e árduo período do adaptacão e apre~ 

dizagem nos carg s de ere.xoiro e foguista • 

.. carreira de maqui ista de ende de es Jeci liza"ão demora-

da, a oue esses trabalhadores se submetem em obediencia ao princinio de 

organização do trabal o - assegurar a cada rofis~Üo mão de obra cor-

re~pendente, nela forrn.acão técnica de suas necessidades especiais". 

E essa parto importDntissima do patrimonio econonico do 

ouerario, - a fo nação profissional - não ode ser desamparada pelo pr -

cinio da estabilidade . 

rte.o.ovido, ao arbítrio do patrão, · ra carreira inteira.rnen 

te diversa o r~quinista nerde o cabedal acw.ulado durante o temno que 

dedicou a essa esuecializacão . 

í se deduz que os privcioios de orda econo~ica não pode 

ser distintamente separados dos de ordem funcional • 

.. ntes, er nossas leis trabalhistas, esses dois conceitos 

"" UNUIOliAL e .l!;vONú: .. Iu aparecem frequentes vezes confundidos e um só . 

.a.SSi!Tl que ~~alculo da inden~~ação por acidentes do tro 

ball.o, a funçã o entra ca.no valor econo:'lico . .... ideniza~ão varia de ac rdo 

com o indice profissional • 

.l!i no decreto-lei nt 1843, de 7-12-1939, se encontra con- . 

sagrado no art . 9l , a obrigatoriedade do respeito á carreira do trabalha 

dor : 
11 rt . 92 - Nenhum e.n reg;:.~.dor, ainda nue não sujotto nro orcio
nalid de, oderá oo.gur brasil.iro que xer a fun(·ão ontiloe:; , a 
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1!que é ext:rcicta por eatrangeil·o a seu serviço , salc;.rio im·er:i:or 
ao deste , exuetuando-s OS cauOu u~~Uintes : 

a) • •• • • . .. . • . . . . • . •••••• • •• • • •• • • •• • •.••• • • • •. ,. . ••.•• •• • .••• . 
b ) QUANDO , lJ ~..L ..t!o ;; OVAÇ: o 00 M • ..1. • I. O., .nOUVER U D R O 

O .N I Z. D O E M C A R R E I R lllvJ: UE Sl!;JA 

OESoO POR AN'..L'IGUI~ . .. 

Ora , a - o 1Ja.ulo .. ailwa.y tem quadro or ganizauo em carrei 

ra , em que é assegurado o acesso por antiguidade, conforme foi por ela 

memna alegado en defesa apresentada no processo de infração n• 6681/41 , 

dn 148. Delegacia egional do Trabalho . 

Nessas condicÕes, a pru~ocão de um empregado da reclama-

da deixa de ser mera oxpectati vu de direi to , dependente du s:l.:nples von-

tade do patrã o, para tornar-se no contrato de trabalhoverdadeira obriga 

... 
çao condicional , inaltornvel ao arbitrio das partes. 

Verificada vagu,na carreira de maquinista , para ela de-

ve ser pror.novido o empregado que no quadro esteja colocado imediatamen-

te abaixo do cargo vago . 

- -nao ser assim, e ficando as promoooes ao inteiro cri-

tério do patrão , ou deixando- se a este a faculdade de cortar a earrei-

ra do tr balhador em qualquer r>onto , obri•·.ando-o a recomeoar ern outras 
~ 

funçÕes , não seria inteiramente inutil o art . do decreto- lei nl 1843 

E forcoso, port nto , admitir que o. estn.biJ.idadc na fun-

çã o ou carreira é wn i~perativo da defesa do patr~io econunico do oue 

rario e deve merecer t. do o ampd.ro dao autoridades e dos tribunais tra-

balhistas . 

uanto á segunda Par·te dot processo, isto é , a carat .... :H -

zacã o da falta grave de abandono de emprego, é pacifico que depende de 

dois el ementos easenc nis; a) eusencia do serviço por mais de 15 dias 

consecutivos; b) inten~ão deliberada de abarmonar o emprego . 

No caso pr sente , faltou o elemento subjetivo. 

Conformo ficou di to no inquerito administrativo, o su-

licante ap sentou-se ao servir.o e disp~s -se meS!ll.O a tro.balhar no no 

vo cargo de guindasteiro, enquanto discutia o düeito do retornar t 0 c-3.r 
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go primitivo, de maquinista . o que se recusou peremptoriamente , foi 

as inar a carta de transferencia que lhe foi exibida pelo Chefe de Ser-

viço, e na qual se dizia que a transfcrencia era de livre e upontanea 

vontade do removido. 
... 

Sem a assinatura da carta de tra.nsferencia, nao 

lhe era posr, i vel , do acordo com o rec,ulnmento da Co.npanlüa entrar em 

servico. 
Aliás, a falta do elemento sub jct i l/o, isto inte -

cão de abandoD!l.r o emprego, Qara caraterizaC'ão da falta grave , reco-

nl ecida pelo ilust ·e Consultor Jurídico, o parecer que fundamentou a 

decisão do V. Excia . 

O suplicante espera quo v. Excia . á vista dos argu-

ruentos aqui e3pendidos , se digne reconsiderar o r s itavel despacho 

de 29 de agosto ultimo , deteri nando a sua reintegração no cargo de 

maquinista da são Paulo i lway Co., r~ peitando-se o seu direito de 

acesso na carreira, de acordo com os mais legitimas preceitos de 

JUS TI 

São Paulo, 3 de outubro de 1 41 

____.@__ ~o a~·~~..-...... ----pp. Cassio Cirun oli•i- dvogudo 
I1~cricão nR 2697 Rg. 2?96 na 
Secção de S.Paulo da Orde~ dos 
Advogados do Bras i 1. 
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CASSIO CIAMPOLINI 
ADVOGADO 

r xmo. Sr. Dr. Diretor da Divisão de Processo do 

onselho Nacional do Trabalho. 

O abaixo assinado, em obedien 
ia á determinaç~o do oficio CNT-8.948 - - SDI-
63/41, de 6 de novembro p. findo, vem apresenta 
ara a erbaç!o nessa Diretoria certidão de sua 
nscriç~o na Ordem dos Advogados do Brasil, e re 
uerer de v. Excia. se digne mandar juntar ao pr 
esso de inquerito admini trativo a que responde 
tavio de Oliveira Dorta perante a São Paulo Rai 
ay Co., a inclusão procuraç!o e uma certidão fo 
ecida pela 14a. Delegacia Regional do Trabalho, 
m São Paulo, que oo n!irma as alegae"oea do supli 
ante no pedido de reconsideração de despacho do 
xmo. Sr. Ministro do Trabal ho. 

P. deferimento 

S!o Paulo, 6 de dezembro de 1941 
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SECçAO DE S. PAUI.O 

CERTIDÃO 

o Advogado ...... JAl>.P.~ ... i~.f.! ... J:.'ffiiXEJ.. . .A ....... ~ .... ::'.A.P.VA.LHQ.:: .... ::- . - Primeiro 

Secretario da Ordem dos Advogados do Brasil na Secção do Estado de 

São Paulo. 

CERTIFICO 

que revendo os arquivos da Secretaria deles ve r ifiquei constar a 

inscrição de _____ .Af2.D.l0. .. LJA:!.P.Ql_T ·r - - - - - - - .... -.... ::.::: ... -:: .... -: .... ::-
no quadro dos ... 1\D.V.OGADOB.:-:: ... :-:: ... :::: ... ::-:-.... ~ .... ~ .. - - - - - para a comarca de 

.. .......... r::..A ...... T.JtL,., .... .,-... .., ....,··'"" ·""' ( .. 1::1. . ... ~ ..... -, ..... sub-secção) sob N.~ ...... ~ .. ~ . .7..9..Ç" ...... :-
desde .... ~.~ .. de ....... .J.JINH9 ............ de mil novecentos e ...... )~fJ.FT.~ ..... ~ ... c.t1 '1'~-......... -

tendo na da t a .............. BD.PRA:: .... :::-... ::-... :::: .... :: .... ::: ... :::-.... ::- .... :: .... :: recebido a respeti va 

t . d . d t . d d f . . 1 d. d b o '' . &:197 car el. ra e l. en 1 a e pro 1ss1ona expe 1 a so n . ...................... : .... . 

Secretari a da Ordem dos Advogados do Brasi l , Secção e 

Paulo aos .... Y. ....... ~.~! .... ~ .... : .... ~.-::-.... ::: .... ::-: ... :::-.... ::-..... de. ..9VT:~ ... LQ:::-..... :: ..... :-de m.r novecen-

. .. 

~C? ·' 
tos e quarenta e um. Eu ... ....... ............................. .. . ...... .. ... <tlf!~ .. ~.-;-; .. '""' ........ - -,. 
esc r i tu ra r i o da Secretaria datilografei e con f.~tt'i . E eu .......................... .. 

......... ./4'-.44M:., .-.-.. ~ ... h.lf.~ ....... tl:t4 .. ~ . ., Primeiro Secretario 

a s ubscrevo e dou fé. 

c . 5tHoooo 
r . 1 8 )O 

s . l~2oo 
b . 8 1~ooo 
tlr .. ooo 

'\ .;·; ' 

. '': . .. 
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PRAÇADASE,2~stados Unidos do BrasdFONE: 3-3613 

(Palacete Santa Helena) TA BEL I·ÃO SÃO PAULO 

ç-;--- ~-

1.0 TRASLADO 
Conlerida por .. ~~~"~ 
Y' ata por ...... . 

Dvr ·· • ctavio de li v eira PROCURAÇÃO bastante que faz 

SAIBAM QUANTOS VffiEM ESTE PUBLICO INSTRUMENTO DE PROCURACÃO bastante que, no ano 
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e l TPf t. I --------
ao 1' 1·or'" .- -----dia'"' do mês de --- Cv b O ---- nesta cidade de São 
Paulo, perante mim Tabellllo, comparece U como outorgante , e 11 ffi eU C' T t 0 T 1 (. , v C' .!- V 1 1.. 

l i~eir or~ , br s~, ~iro, oo t ro, ~aior, ferrovi rio, re-
sidente em Cuba l-o, deste ~s V o e aqui de · s s ·em, ----------

reconhecid ) pel O propri O de 
do que dou fé, perante as quais por ele 
forma de Direito, nomeia e constitue 

_ Jr • G c. ~ i . ·r G 

mim e das testemunhas adiante nomeadas e abaixo assinadas, 
me foi dito que, por este publico instrumento e na melhor 
seu bastante procurador onde com esta se apresentar, 

,y 1 ro, \C 1o, co1 ~r or ) 
é, 997, 12 qnd·r, t> 1 118, 1,'r com ne t cid·de, ~ r a ; 

cl usula ad-jud]ci e, --------------------------------------

com plenos poderes, representar outorgante no fôro em geral, em quaisquer acções civeis, orta
nologlcas, comerciais ou criminais, e em concursos ou processos preventivos, assecuratorlos ou lncldentE'!I, 
inclusive falenclas, concordatas, divisões, Inventaries e revindlcações, como autor , réu , interessa
do , ou auxiliar da justiça, e em inqueritos policiais, propondo-as e defendendo-o nas propostas, 
acompanhando-o até final sentença e sua execução, em qualquer juizo ou tribunal, requerendo, articulando, 
fazendo prova, votando e sendo votado, prestando compromisso!', agravando, apelando, embargando, jurando 
o necessarlo, inclusive queixa crime, fazendo buscas e apreensões, arrestos, sequestres e cartas precatorlas, 
justificações e louvações, arrecadações, arrematações, arbitramentos, habilitações, assinações, confissões, de
sistencias, reconvenções, protestos e contra protestos, substabelecendo esta e os substabeleci os em o tros, 
requerer falencias, adjudicações , ' 1 1 r r l t ~ · · • C., C. 

ni t t e ou o direito ' r e in t n o o c r ·o e 
lle foi iLe · lmente dis ens do d São tlo il y Ci . , e .. ro-

o 
bO o 

'1-

Q) 

-c 
co 
> o 
L. 

c. 

f/) 
Q) 
L. 
'l-
o 
o 

E 
Q) ...... 
o 
L. 
o ...... 
L. 
co 
o 
o 



.. ~~~~r~~~rr?r~~rr~~rrrr~rrrrr~rr~rr· r~rrrrr~rr~r~rr:rrr~rrrrrr~r 

roLOV r a El, BO CO ffi e tente .!:'ara rec~ ber a indeniz r ão a qUe tem 
direi to, ssar reei bos, dar quitaçoes , su bstab lecer, ratifi-
cando no util, os im ressos suJra, ue lhe for~m lidos e os tos 
anteriorme te ~ratic·dos elo dito rocurador . ---------------- --

De como assim disse dou fé, e, a pedido, lavrei este instrumento, que, lhe sendo lido, accei-
ta e assina com as testemunhas abaixo, minhas conhecidas, rresentes á Leitura desta. Eu, 

1~anoel o~rlos da "ilv Br.:-rrL,_3jui nte h"biliiado, · escrevi . -
u, }ario Ferreira , 5~ tabelico, subscrevo . ( a •• ): ct·vio li-

veire. DortB . - Ole ario R. Uarn r ·o . - ulo lel i.8.- ___________ .:._ 

(Selada com ' $ 

Uel 8/JtU. -G- Y--
ubscrev e assino em 

da y, rdade 

Déeta .................... b.$ .. 0.0.0. 
Selo . . . . ................. !.Jli;. __ Q_ .. 
Taxa . . .. ..................... $ .. 0.9.9. 
Diligencla ..................... $ ............. . 

Total ............. 1.0.$ .... ~. 

·. ou t . 

I 
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MINISTI!RIO 00 TRABALHO, INDÚSTRIA E COMI!RCIO 

JUSTIÇ A DO TRABALHO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

Procuradoria da Justiça do Trabalho 

CNT - 8 948/ 937 

Reclamante :- são Paulo Railway Company 

Reclamado :-- Otávio de Oliveir Dorta . 

* * * 

I ~ O Conselho acional do Trabalho, no 

ac Órdão de fls . 135, reformou a decisão da 1 Câmara do Con 

selho Nacional do Trabalho, que julgou procedente o inquér! 

to administrativo , mandou reintegrar o reclamante. quele 

Egregio Tribunal , conforme se depreende dos laconicos consi 

deranda do aresto assim decidia sob o t undamento de que o 

Reclam&nte , em recusando a aceitar sua transferência do car 

go de maqu inista para o de guindasteiro, não .incidia na fal 

ta de abandono de emprego e desta fÔrma concluin por enten

der que a preferência , vi sto tratar- se de empregado estavel, 

redundou em prejuizo para o intere ssado. 

Interposto, pelo Recl ante , recurso pa

ra o Exmg o Sro Ministro do Trabalho, s. Excia., em conformi

dade com o parecer d o Dr. Consultor Juridico {fls . 154/155), 

foi o recurso acolhido para os fins indicados no item IV do 

referido parecer onde se reconheceu o direito à Empresa de 

t ransferir o Recl mante , mas não se considerou a insubordina 

ç~o, desde que em sua atitude foi antes levado por uma noção 

erronea de seus proprios direitos . O Exm~. Sr . Ministro, sem 

impÔr condenação à Empresa , resolveu que esta poderia atender 

com equidade o pedido do empre gado {fls. 155) • 

II .. O Reclamante não se conformando com 

essa de ci são , f ormulou o edido de reconsideração de f ls.l59/ 

62. Trata- se de processo submetido à apreciação do ExmQ 0 Sr. 
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MINIST~RIO DO TRABALHO. INDÚSTRIA E COM~ACIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

t . tf { '_ - ----

Ministro do Tr ab alho, ex-vi do Decr . Lei n2 3 229 , de 30 de A-

bril de 1941• certo que esse diploma l egal apena s cogita de 

julgamento , pelo Ministro de Trab alho, ue pedidos de reconsi

deração das decisõe s exi stentes à data da ins talação da Justi

ça do Trabalho . Entretanto, a competencia transtÓria a! atri -

buida ao Ministro do Trabalho para apreciar os r e cursos funda

dos , como pre sente no Decr . 24 784 , de 14 de Julho de 1934, de 

verá abranger logicamente a competência par a conhecer do pedi

do de r econsider ação das decisÕ s que prof erir em tais casôso 

O pedido de r e consider ação consagrado p~ 

l a praxe da antiga judicatura trabalhista, e cuja existencia~

l egal é conf irmada pelo Decr .-Lei n2 3 229 tiem o caráter de um 

r ecurso. A lei nova, conservando a competencia do Ministro d o 

Tr balho para apreciar os recursos fundados no Decr o 24 784, de 

14/7/9?4~ logicamente , essa competencia dever ' exercer- se em 

toda sua plenitude e as 1m compreender o conhecimento dos rec 

sos cabiveis das dec sões que proferir em tais casos. 

aver!a mesmo necessidade de invocar-se o principio doutrinari 

e jurisprudencial de que os r emedios contra a sentença devem -

ser exclusivamente regulados pela lei sob cujo impcrio as sen-

tenças f oram prpnunciadas. A questão se resolve por méra apl 

cação lÓgica dos preceitos de direito intertemporal, isto é, -

entro do sistema do Decreto-Lei n2 3 229 . 

Em face do exp osto, entendemos ser admis

sivel o pedido ~ reconsideração 0 

III - Pedido de diligencia. uanto ao mé 

ito discute- se a questão de jus variandi - o direi to que 

e ao empre gador de transferir o empregado dentro ou além d 

sféra de sua qualificação profiss t onalo Sem dÚvida, a ma tê -

ia já foi brilhantemente versada no parecer do Dr. Consultor 

uridico. Todavia, uma vez que no documento junto pelo Recl~ 

ante (f ls. 170/171) se refere ao guadr o ~ carreira do pessoal 

• 
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de Estrada, requeiro, para melhor esclarecimento desta Procur 

doria , a audiênci a da Reclamada sobre o aludido documento e 

inda que a mesma forneça cÓpia ou impresso do regulamento in

terno ou de áto administrativo por ela adotado , reg1üador do 

quadro de seu pessoal, dos direitos e deveres deste , vigente 

do tempo da transferenciao 

Rio de Janeiro, 8 de Junho de 1942 

ATTILIO VIV~ 
rocurador 



'r·;;tf?s~-: t::1)1~r 
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M T, I. C. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

DEPA TA • T DE J'USTIÇA DO . A J\L O 

C! T•G 948/37-SDI• 4 P} /42 
Em / d julho de 1942 

Snr. Sup r nten ente. 

Ten o v ta o oce o qu consta 
• ad iniatr tivo t E co tra inquerito o o r 

Ot v!o Oliveir Dort , o11c1to O S B providênc! no 
tido d Ber forneci st D v1 ão, 1vel 

,. 
ia, po urg 

cÓp1 ou i pr 380 o re :?ul e to " t r 1 de ato d 1n1str_ 

E pre a, r ul or o r d eupa_ t1 o, adotado por 

soal, doa d1r 1to d ver deste , v gente ao te po d trana 
... 

fereno1 do acu ado oi ref r i do, fi t1sr z r a 

d 11gênc1 r quer1d pela Procura or a d J t1ça o Tr balho. 

Atenc o 

Diretor 

nr. Sup 1 t nd nte da São Paulo 
STADO DE SlO AULO 
---------~--~------

TV. 

• QO a 

D.P. 

11wa'!l C • Ltd. 

• 



• 

5/io f!?aud .9f~~ 
~é p_%~~~;..,,. "~/,,111dl"' " c&fn~: 1 --?f!JI 

~rim o9'::Jif1/ "Y/"' ?;ff;;f1('flll ,/rt _5/,;,r 

S/22/ 46 c{}$-t? c::l?//ml/ , 17 d julho de 1942. 

Exmo. Sr . Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

Atendendo ao pedido contido em vosso ezado oficio 

n. 8 948/37-SDI-402/42, datado de 1~ do corrente mês, com o presen

te tenho a honra de passar às vossas mãos um exemplar dos Regula

mentos internos desta Companhia • 

Reitero a V.Exoia. os protestos de minha especial 

consideração. 

Superintendente. 
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SÃO PAULO RAILWAY COMPANY 

icam approvada a prc · nt regras 
r>gulam nto para o p ss ai d ... todas a 

r partiçõ desta ompanhia, o quaes te
rão applicação d sta data m dcant", fi
cando r vogadas as di po içõe m con
trari . 

A. M. Wellington 
Snpc• intendente. 

ão Paulo, l.o de jan ir de 1932. 



SÃO PAULO RAILWAY COMPANY 

REGRAS E REGUlAMENTOS 
PARA USO E GOVERNO 

DOS EMPREGADOS DAS 

DIVERSAS REPARTIÇÕES 

:·: 

to DE JANEIRO DE 1932 

1932 
TYPOORAPHIA BRAZil. 

ROTHSCHILO & Co. 
do PAUL.O 



-DISPOSIÇOES GERAES 



Regulamento interno das diversas repartições da 
São Paulo Railway Company 

~--o 

Disposições geraes 
ART. 1 - Todos os .empregados de

verão obedecer as ordens e instrucções que 
receberem dos seus superiores, de confor
midade com os regulamentos da Compa
nhia, e ter pleno conhecim nto :destes ;re
gulamentos. 

Em cas·o de falta ou Lnrfracção, a ai
legação de ignorancia não isentará o em
pregado de culpa e da appHcação da res
pectiva pena. 

O empregado effectivo que tiver r -
cebido um exemplar do pres·ente Regula
mento o perder, pediwá a eu chefe um 
outro, que lhe será entregue mediante o 
pagamento de Rs. 10$000. 

Quando por qualqu·er motivo deixar o 
erviço da ompanhia, r stitui.rá o exem

plar r·ecebido ou pagará o seu valor. 
ART. 2 - Não s rão admittidos no

v s empregados que tenham mais de 35 
ann·os de idade ou 5 annos d erviço 
n sta ou em outras estrada de ferro do 
paiz, salvo, em casos 'excepcionaes, devida
mente autorizados pelo Superilfltende:nte. 

s novos empregados deverão apre
sentar ·certidão de idade, attestado de vac-
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Conhecimento 
das regras e 
regulnn1eutos 

Perda 
do exemplar d 
~egulftmento 

Admlssllo 
de empregados 
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Compnrecl
mt nto no serviço 
e prohlblção de 

commerciar 

Oerencln 
adminis trativa 
ele emprezn 

cina e attestado d boa conducta do ul
timo lugar em que tive~rem trabalhado. 

A admissão ou a readmissão de m
pregados, em qualquer caso, será prec dida 
de xame medico, no qual fique comprova
da a sua capacidade phy ica para o exer
cício do cargo p rman nt . 

exam medico será effectuado por 
um m dico designado p la ompanhia, e, 
uma vez que os candidatos a empr go não 
atisfaçam os requisitos d e exame, não 

poderão ser admittid ao rviço da om-
panhia. 

ART. 3 - Exceptuando- e os traba-
lhador .em s rviço de carga, descarga 

·os de conse rva, todos os d mais tem
pregados d v m sab r le r e crever e 
dev m comparecer ao serviço ás horas que 
lhes forem d t rminadas dedicar-se ex
clusivamente .ao serviço da ompanhia, não 
podendo directa ou indirectam nt·e com
merciar ou envolver-se ·em quae quer nego
cio , por qualquer fórma qu seja. 

Não é permittido a empregado algum 
funccionar como agente ou mpregado de 
qualquer outra pe soa, devendo cuidar com 
zelo, .intelligencia a ssiduidade exclusiva
mente dos eus dev res como empregado 
da ompanhia. 

A prohibição de xercer outro em
pr go, pr vista nest artigo, comprehende 
cargos .publicas, como v reador, juiz d 
paz, etc. e qualquer outra occupação, rc
mun•erada ou não, qu r seja electiva ou 
d nomeação, xceptuadas apena as socie-
dad recr ativas ou b n ficente . 

a) Na prohibição de commerciar não 
e tá comprehendida a faculdade do em-

4 



pregado dar dinheiro a pr mio, comtanto 
que não faça desta faculdad profi ão ha
bitual d commercio, n m, ainda, a d ser 
accioni ta de qualquer empreza commercial, 
uma vez qu não tome part na g renda 
administrativa da mesma mpreza. 

ART. 4 - Afim de facilitar o des
empenho d suas funcçõ s, o empregado 
d verá morar o mais proxim p sivel da 
e tação ou localidad onde trabalhar. 

ART. 5 - do gado d ve re-
gistrar a ua moradia na estaçõ , d -
positos, ,officina , te. ond e ti r pre -
tando erviço ffectivo , quand mudar 
d re idencia, deverá communicar 
cumstancia ,a eu re pectiv.o ch f,e 
feitor, ou encarregado d erviço. 

endo imprescindiv t o r gistro d mo
radia do mpregado, d verá este dar fiel 
xecução á pr s nte disp sição do r gu

lamento. 
ART. 6 - Todo empr gado é obri

gado a guir para qualqu r parte da li
nha para onde fôr removido ou manda
do .em serviço, sendo pas iv 1 de d missão 
no ca o de e r cu ar a guir. 

ART. 7 - N nhum , mpregado p d 
permutar mprego ou effectuar transfer n
cia de uma para outra repartição da mpa
nhia, s n-. o on entimento de s us hef . 

ART. empr gado da es-
tações, ' scriptorios, armazen , tel gr pho, 
tr n , cancellas, etc., qu na xecu ão da 
uas funcçõ t nham oontacto c m dinh i-

ros ou valores, não pódem xcrcer o em
pr go em pr star fiança ou apr entar 
um fiador idon o devidamente acceito pela 

5 

Obrl~:a~l'ic s 
de seo·vlço, oooo· 

rndta, etc . 

R•~rlatro 
de moradia 

Rcmoçlo 

Permuta 
de conpo·e.:o 

fiança 
ou fiador 



Cond ucla pnra 
com o publico 

Discussões 
siln vedadas 

Ausencla 
poo· molestla 

Adminristração. A quantia e as condições 
da fiança erão estipuladas por occasião 
da nomeação. A nenhum d stes emprega
dos é permittido r ceber dinheiros da Com
panhia ou entrar no exercido do ~mprego 
para o qual fôr nomeado, sem que tenha 
sido prestada a fiança ou acceito o fiador. 

No caso de mudança de ;residencia, es
tado de insolvenciá ou fallccimento do fia
dor, o empregado é obrigado a .partidpar 
a occurrencia á Administração. 

ART. 9 - Todo mpregado terá por 
norma de proceder em relação ás p s-
oa com quem tiver de tratar, a rnaxima 

urbanidade, d vendo attend r com promp
tidão e cortezia a.o publi co dar sem he
sitação o s u nome áquellas pessoas qu•e 
o de jarem sab r. Proporcionará ao pu
blico, .em suas r )ações com' a Companhia, 
todas as facilidade compatíveis com os 
regulam ntos em vigor, pre tando as in
formações que estiverem ao seu alcanc , 

xceptuadas as que se relacionem com o 
serviço interno da estrada ou t nham ca
racter reservado. 

A nenhum empr gado é licito entrar 
em discussõ s ou dar respostas incivi a 
quem quer que seja, nem tão pouco dis
cutir pela imprensa, .ou a esta pre tar in
f,ormações para publicidade. 

E' expr ssam nte prohibido o uso de 
linguag m immoral, att.ercaçõ s, ameaças ou 
violencias. 

O infractor, em sua primeira falta está 
ujeito a multa c na reincidencia será pas

s ível de demissão. 
ART. 1 O - e, por moi estia, o em

pregado não puder comparecer ao sl!rviço, 

6 



deverá apresentar quanto antes attestado 
de medico da Companhia ou da Caixa 
de Pen ões, afim de legali ar a sua au-
encia. O attestado em questão s·erá enca

minhado jutlto com os relatorios di.arios. 
S ficar provado qu ao mpregado 

ausente 1não foi possível obt n attc ta.do 
de .medico da Companh ia ou dá Cajxa de 
Pensões, d evido a distancia ou outras cir
cumstancias legitimas, será condicionalmen
te acceito outro attestado medico apresen
tado, até a elucidação satisfactoria do caso. 

empregado que deixar de cumprir as 
d isposiçõe acima, será considerad como 
tendo renunciado a9 eu lugar. 

ART. 11 - Nenhum mpregado pOde
rá ausentar-se do serviço, seja qual fôr o 
motivo, :sem prévia licença do seu chefe; 
os que assim procederem sujeitar-se-ão a 
imposição de multa , na reincid ncia, a 
demissão. 

Verificada esta irregul.aridad , deve r 
ella levada ao conhecimento do hefc da 
Repartição, porquanto o mpr gado a quem 
couber communicar o occorrido, que deixar 
de assim proceder, será considerad iam
bem culpado e consequentemente incurso 
nas mesmas penas. 

ART. 12 - Os pedidos de l.icença 
serão f·citos com a precisa an,teoedencia 
a:o Chefe da ·Reparti,ção, pelos methodos 
e tabelecidos •em cada uma. 

ART. 13 - Todo o pedido de de
mi·ssão deve ser feito com 8 dias de an~ 
tecedenda, para que, no dia da retirada 
do 'serviço da ompanhia, possa o em
pregado r·eceber os seus vendmentos. 
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Ausencla 
sem licença 

Pedido 
de licença 

Pedido 
de demls no 



A !testados 

A !testados 
atrazRdos 

Dados 
do attestado 

Tl'njar 
em serviço 

tdenndo 

Desobedleucla 

a) Os attestados do tempo de tra
balho erão fornecidos gratuitamente ao 
empregado que os solicitarem até 6 me
z s :apó a sua retirada dos serviços da 
Companhia. 

b) Para os attestados olicitados após 
6 ,m z s da retirada do empr·egado, ou 
quan·do requerida segunda vias, cobrar
s -á a importancia de 5. ·ooo para cada um. 

c) Dos attestado coostarão .a data 
de admi ão e da exoneração do emprega
do, e e esta foi a pedido ou nã01 e o mo
tivo, bem como os prindpaes dados que 
identifiquem 10 empregado. 

ART. 14 - T·odo o mpregado tem 
por d ever comparecer ao serviço limpo e 
trajado com a precisa dec ncia. 

O empr gado que tiv r uniforme é 
obrigado a usal-o sempre que estiver no 
exercido de suas funcções. 

ART. 15 - .orden·ado do :empre-
gado 111ão erá abonado durante ausencia , 
qualquer qu·e eja o motivo, sem expressa 
autorização do hef da Repartição. 

1ordenado do mpregado suspenso 
cé a de de a data da u p n:>ão, e o do 
mpr gado demittido, desde a data da d -

missão. 
A ompanhia reserva-se o direito de 

d duzir do ordenado do mpregado qual
quer importancia para pagamento d r • 
clamações de que ste seja re ponsavel, 

bem assim, de fornecimentos de generos, 
m dicam nto , etc., de multa impostas e 
de aluguel d casa, quando inquilino da 

mpanhia. 
ART. 16 ' d ver de todo o em-

pregad cumprir com a maior prompti-

8 



orden dadas pelo 
r ; por de ob diencia a e a 
suj it a d mi são. 

uperio
fica 

ART. 17 - Por negligencia 11 mau 
comportamento no desempenh d ua 
obriga õ s, ou por falta d aptidão para 
o erviço da ompanhia, fica mprc
gado sujeito a uspensão ou demi ão. 

ART. 1 empr gado qu x r-
c r m cargos de responsabilidad , ch fian 
do e taçõ , turmas ou grup s d mpr -
gados, e tã inv stido da n c aria au-
toridade para u pend r d ua func õ 
ou applicar medida di ciplinar a t d o 

mpregado ubalterno, indi ciplinad , in p
to ou que contrariar s regulam nto da 

ompanhia. 
N nhum empregado, porém, p de ser 

d mittido s m expres a aut rização do h -
fe da R partição a que estiver subordinado. 

ART. 19 - Nas estaçõ , officinas 
depo itos onde exist m rei gio r gi -

tradore d ponto, o empr gado ão 
obrigado a marcar as horas de omeçar 
e terminar o erviço, e o tempo trabalhado 
que não r r r gi trado des a fórma, não 
erá abonado, sob pretexto algum. 

a) empregados po uidor d 
cartões de ponto que os marcarem ind vida
mente, uj itam-se a demissão immediata. 

o m sm modo, os vigia qu r gi -
trar m irregularmente seus r logio , uj i
tam-s á m ma pena disciplinar. 

ART. 20 - Suspenso mpregado 
ou quando por qualqu r motiv d ixe o 
serviço da Companhia, d ve em acto con
tinuo ntregar a eu r pectivo h f to
do <> objectos de qu e tiver de po se, 
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umprlmento 
de deveres 

Medldns 
disciplinare• 

Marcação d e 
cartões de ponto 

RelirQda 
do serviço 



mbriaguez 
e sonwoleucln 

Cobrança 
de rretes 

Esclarecimentos 
ao publico 

pertencentes á Companhia, ·e bem assim os 
diplomas da Caixa de Aposentadorias e 
Pensões e do Armazem oop rativo em 
estado tão limpo e perfeito, quanto o per
mittir o espaço de tempo d corrido ntr 
o r-ecebimento e entr ga dos mesmos obje
ctos e diplomas, sem o que o empregado 
não poderá receber a importancia do seu 
ordenado vencido. 

A Companhia reserva- e o dil" ito de 
ser indemnizada p lo mpregado do valor 
de qualquer objecto que faltar ou que por 
causa de uso improprio venha a s er inutili
zado, bem como do custo de concertos que 
porventura sejam precisos, podendo ser as 
importancias respectiva deduzidas dos ven
cimentos que tenha a r ceber e se est s 
não fôrem sufficientes, o restante consti
tuirá divida cobravel judiciahnente. 

ART. 21 - Nenhum caso de embria
guez ou somnolencia durante as horas de 
crviço será tolerado. A infracção desta 

disposição sujeita o empregado á immedia
ta demissão. 

ART. 22 - A cobrança de fretes e ta
xas de transporte deverá ser feita de accôr
do com a exacta e rigorosa applicação das 
tarifas em vigor, recahindo sobre os em
pregados culpados a responsabilidade pe
las differenças que forem verificadas e que 
por negligencia não tenham sido cobradas. 

ART. 23 - Os empregados em ser
viço d despachos de bagagens, encom
mendas, mercadorias, pa sageiros, tel -
grammas, etc., tem por dev r dar ao pu
blico, em termos, todos os esclar cimentos 
que este desejar, e facilitar tanto quanto 
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p ivel cumprimento das formalidades 
a pre ncher. 

ART. 24 - A ntrada nos e cripto
rio de bilhete , bagagens, armaz ns d 
carga , depositos de locomotiva e mate
riaes é vedada ao publico. 

s re pectivos em pregado fiscaliza
rão e farão cumprir a presente disposição. 

ART. 25 - E' expressament pro
hibido fumar nos annazens de cargas da 

ompanhia, em serviço de carregamento e 
descarga d vagõe e em serviço de trens 
d pa sageiros. A infracção desta di p -
sição suj ita o empregado a multa. 

ART. 26 - Nenhum objecto perten
cent á mpanhia, poderá ser mprestado 
sem licença do Chefe da repartição, a que 
o objecto pertencer. 

infractor ficará re ponsavel pela im
portancia da avaria ou damno causado ao 
obj cto em pr stado, além da acção disci
plinar em que incorrerá . 

ART. 27 - E' xpr sam nte pro
hibido ao mpregados da Companhia ac
c itar do publico qualquer esportula ou gra
tificação ob qualquer pretexto ou fórma . 

A infracção da presente disposição do 
Regulamento sujeita o culpado a immedia
ta demis ão. 

ART. 28 - Com excepção do avi-
o concernente ao serviço da ompa-

nhia, é xpre ament prohibid acceitar 
para collo ação ou distribuição na esta
ções ou carros da Companhia: - artazes, 
avi o publico , annuncio de hotei , thea
tros, casa commercia s ou quae quer ou
tros, sem autorização do Superintendente. 

1J 
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ra ses de re· 
creio, bilhetes 
com 75 Ofo pno·a 
os pcnsionoslas 
c pas cs esco
lares gratuitos. 

l'as cA de ser· 
viço e bilhetes 

com 75 °/o 

Passes livres 
p11ra compras. 

t:onpregados 
da Serra 

Viajar nn loco
motiva ou brékcs 

ART. 29 - passes de recreio, os 
bilhetes com 75 Ofo . de abatimento para o 
ap s ntados pen ioni tas e pas es es o
lares gratuitos, ómente pod rão ser emit
tido p la uperintendencia, d accordo 
com as instrucções em vigor. 

ó erão mittidos pelos Chefes das 
partições e empregados autorizados, de 

accordo com as instrucções exi tentes, os 
pa s s de serviço bilhetes oom 75 ~lo de 
abatimento para empregado . 

m vista das condições especiaes dos 
empregados dos planos inclinados, Pias
saguéra, Raiz da Serra 1e Alto da erra 

stes têm o direito a um passe livre 
por mez, para elles proprios, esposa ou 
filhos, afim d poderem ir a Santos ou 
a São Paulo fazer compra . 

A ela se será de accordo com a cate
goria do empregado. 

ART. 30 - om excepção dos funccio
narios devidamente autorizado , ninguem 
poderá viajar na locomotiva dos trens, 
nos brékes de trens de carga ou de pas a
geiro , ou nos brékes dos planos inclinados 
da Serra, sem expre a autorização do u
perintendent . 

Todo e qualquer funccionario, devi
damente autorizado, que por conv niencia 
do serviço tiver de viajar m locom tiva, 
t m por obrigação, ao embarcar na mes
ma, scientificar o respectivo machinista de 
que alli irá viajar, exhibindo, nessa occa
sião, o pas e ou autorização que lhe con
cede essa faculdade. 

Os conferentes de bilhetes, guardas 
tren , ,inspectorc , machini tas, ·etc., devem 
fiscalizar que, quando viajarem passageiros 
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u empregados nas locomotivas ou orékes, 
tenham a precisa autorização e e tejam 
mun id do respectivo biJh:ete de pa agem 
ou passe. 

ART. 31 - De c nformidad com 
o artigo 171 do Regulamento para a se
gurança, policia e trafego elas straela!! de 
ferro, approvado pelo d r to n.o 15.673, 
de 7 d etembro de 1922, em cada s
tação desta linha existe um livro rubricado, 
no qual os viajantes escreverão as queixa 
que tiverem contra a administração da es
trada de ferro ou seus empregados, a sig
nando-as com duas testemunhas. 

Estes livros devem ser guardad no 
escriptorio do chefe, em lugar onde pos
am ser encontrados facilmente. 

ART . . 32 - O Engenheiro iscal do 
.overno rtem autoridade para inspt!ccio

nar rO estado da linha, obras mater!ál 
nodrunte, bem como examinar os livros da 
Companhia . Para esse fim, devem ser-lhe 
pr·oporcionadas todas a facilidad pre
cisas e prestados todo os esclarecimentos 
exigidos. 

O Engenheiro Fiscal do overno tem 
passagem livre em todo e qualqu·er trem. 

ART. 133 - Todo e qualquer empre
gado eleve communicar-se livremente com 
seu superior sobre materia cort ernente ao 
serviço da ompanhia e uggerir com toda 
a franqueza qualquer id ' ia que Ih occ rra, 
ou de que possa ter conhecimento, t enden
te a promover os inter sses da ompanhia 
ou que diga respeito á conveniencia e se
gurança publica. 

ART. •34 - Nenhum mpregado da 
Companhia poderá fornecer ao publico cer-
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Transito 
pela linha 

Animnes 
eurontrados 

nos tero·cnos da 
Compnnhln 

Despachos O. C. 
S. de geneo·os 
para o uso dos 

empregados 

tificado algum, sem autorização da Admi
ni tração. 

Nenhum empregado póderá fornecer ao 
publico documento que contenham rasuras 
ou emendas não r salvadas. 

ART. 35 - Pe oa alguma, que não 
seja 'empregado da ompanhia, no exer
cício das suas funcç - s, poderá tran itar por 
qualquer parte da linha, a não ser que 
esteja munida de um passe ou chapa s
pecial para es e fim. infrador fica su
jeito ás penas e multas dos artigos 149, 
150 e 151 do Regulamento para a s gu
rança, policia e trafego das estradas de 
ferro approvado pelo decreto n.o 15.673, 
de 7 de Setembro de 1922. 

ART. 36 - A e trada tem o direito 
de reter os qt.tadrup des que permanece
rem. no eu recinto até qu lhe seja paga 
a multa de 10$000 (O z mil réis) por 
cabeça e mais despesas. 

Poderá tambcm v nd l-os em leilão 
para cobrar-se da multa •e despe as, se 
sta não for m pagas no prazo de dez 

dias a contar da captura. (Art. 148, de
creto n.o 15.673, de 7 de etembro de 
1922). 

ART. 37 - A ompanhia concede 
aos mpr gados domiciliado em estações 
de r curso e cassas o d spacho livre de 
eu ;mantimento objectos de uso em 

quantidade limitada á suas necessidades. 
espachos fóra destas condições não 

pód m s r feito . 
Nas notas de consignação e nos docu

mentos de despacho deverá constar o em
prego que exerce o consignatario, a quan-
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tidade c qualidade dos volumes e o peso 
de cada um, separadamente. 

Os chefes das estações deverão fis
calizar . ,c<>m todo o rigor os despacho~ 
citad<>S. 

Além da fiscalizaça<> exercida pelos 
chefes das estações, t<>dos os despachos 
serão verificados tna ontadoria e os chefes 
das re pectivas reparti.ções serão avisados 
de qualquer abuso por parte dos seus em
pregados. 

a) E' expressamente prohibido o trans- BRgagcns e en· 

t d I b commendas não por e e vo ume , agag,en ou ncommen- podem ser trans· 

das nos brékes dos trens sem estarem de- portadas srm 
, ' despacho 

v1damente despachados. Do mesmo modo, 
machinistas e foguistas não pódem con-

duzir quaesquer volumes nas locomotivas. 
ART. 38 - Qualquer empregado da Rcmedinr 

d . t d l Irreg ularidades estra a que observar a ex1s encia e a -
guma cousa irregular, da qual possa re-
sultar damno ou prejuízo á ompanhia, 
deve procurar remover o inconveniente, avi-
sando com a brevidade possível os empre-
gado competentes. 

ART. 39 - E' xpressament pro- Tirar 0 11 usar 

I b d t . materiaes 
1i i o retirar ma enaes ou quacsquer ob- da ompnnhia 

jectos perten,centes á omparnhia para uso 
particular, ou occupar pessoal pago pela 
Companhia em serviços particular s. 
material da Companhia é EXCLU IVAMEN-
TE para o seJ'Viço da mesma. 

Todo e qualquer g ncro ou bjecto en
tr gu ao cuidado da Companhia, adquiri-

• do por el la, ou abandonado em suas pro
pri dades, mesmo quando s ja inutil, não 
p rt nc a empregado algum, e portanto, 
não lhe é facultado o dir ito de dispor m 
proveito proprio ou de outr m. Tambem 
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Prohibidas 
construcçôts 

em terrenos dR 
Compnnhla 

Accidcnles, cha· 
mRda de me

dico, etc. 

é expressamente prohibido cortar madeira 
ou lenha nos terreno da Companhia. 

ART. 40 - Na propriedade da Com
panhia ningu m, nem os proprios emprega
dos poderão construir ranchos ou quaes
quer .edifici.os, ou fazer planrtações sem 
COiltsentimento, 1por escripto, do Superin
tendente .e Engenheir·O Chef e tae bem
feitorias, mesmo as plantações, de., que 
fôrem feitas nos terrenos da Companhia 
pertencerão, ipso facto, á propria Compa
nhia, não podendo er exigida indemniza
ção p las mesmas, em qualquer tempo que 
a Companhia julgar conveniente mandar 
destruil-as ou su pprimil-as. 

Nenhum empregado poderá vender ou 
comprar bemfeitoria existentes em terr -
nos da Companhia, ficando nulla qualquer 
tran acção feita nes e sentido, sem prévia 
autorização, por •escripto, do Superinten
dente. 

ART. 41 - Em casos de accidente. , 
chamar-se-á o medico da Caixa de Pen• 
sões ,ou da ompanhia; se, porém, nenhum 
dclle puder omparecer e fôr nrecessaria 
IMM DIATA assistencia medica, chamar
se-á outro medico, devenrdo haver ~uidado 
nas informações que lhe fôrem ministra
elas, isto é, que foi chamado na occasião, 
por IS·Cr o caso grave c por falta de com
par·ecimento do 111 dicos acima citados e 
que ~1enhuma assistencia ·effectiva correrá 
por conta da mpanhia s·em autorização 
do Superintendente. 

Dado o não comparecimento de ne
nhum medico, erá sem demora communi· 
cado o facto ao Chefe da R partição, afim 
de que elle providencie a ida do medico 
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da ompanhia ou d•elibere com julgar 
acertado. 

No caso de desastres pe oaes com 
mpregados da ompa,nhia, na linha ou 

dentro da propriedade da Companhia, ~e , 
o •estado do ferido permittir, o feito!· deve 
transportal-o á ,estação mais proxima, tom
municando o occorrido a-o chefe da mes ::na, 
que providenciará conforme aCima i'tldicado. 

Se porém o ~stado da victíma inspi
rar in1mediatos cuidados, o feitor tem auto
rização para parar qualquer trem, afim de 
embarcar o f rido, sendo preferív I, porém, 
que aproveít um trem de mercadorias ou 
de lastro. 

Quer se trate de empregado ou de 
pessoa estranha ao serviço da Companhia, 
o feitor deve avisar a autoridade policial, 
pessoalmente ou por iilltermedio do chefe 
da stação mais proxima, e o Engenheiro 
de Divisão, afim de serem tomadas as 
necessarias providencias. 

Se a victima viér a fallecer no pro
prio lugar do accidente, se1n ter havido 
tempo para removei-a emquanto ainda com 
vida, o cadaver deverá ser retirado para a 
margem da linha, caso a permanencia do 
mesmo ,no local impeça o livre transito 
de trens, ou deixado no lugar do accidente, 
se não causar interrupção ao movimento 
de trens ou manobras. 

O empregado que fôr machucado em 
serviço cutre Alto da Serra e Jundia.hy, 
deverá ser enviado a São Paulo sem de
mora, afim de receber o tratamento ne
aes ario do medico da Caixa de Pensões 
ou da Companhia. Os que fôrem machu
cados gravemente entre Santos e Raiz, de-
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Passe para 
os cmprtgados 

machucados 
e seus 

cond uctorcs 

Segurança 
do publico 

verão ser enviados para a Santa Casa em 
Santos, ,e os machucados levemente para 

ão Paulo, devendo os ma hucados na 
erra, ser enviado para São Paulo, confor

me facultarem os trens na occasião. 
Os chefes das estaçõe facilitarão os 

m ios de transporte aos empregados ma
chucados e seus conductor s, sem esperar 
por passes speciaes para este fim, avi
sando por telegramma o seguimento, para 
as providencias necessarias. 

ART. 42 - A segurança e conforto 
do publico d vem ser, em todas as cir
cumstancias, o primeiro cuidado dos em
pregados da Companhia. 

o 
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TRANSPORTES E TRAFEGO 



Transportes de explosivos e mercadorias que 
exigem cuidados especiaes 

ART. 43 - As mercadorias qu xi-
gem cuidados speciaes, como sejam: pol
vora, dynamite, bombas e armas de f go, 
phosphoros, massa de phosphoros, e tu
pim, phosphoro ordinario, phosphoro amor
pho, phosphoro de calcio, sulfureto de 
sodio, ether sulfurico, nitrocellulose, alcool 
de madeira, chlorato de potassio, acido pi
crico, acidos mineraes líquidos, resíduos de 
acido sulfurico, accumuladores electricos, li
xivia caustica, acido sulfurico anhydrico, 
vernizes, petroleo (vide gazolina art.o 54) 
ubstancias arsenicae , lã e pellos, re i

duos de animaes, palha, cartuchos, fogos, 
algodão, gazes liquefeitos, carbureto de 
calcio, estrume, paina, etc., sómente serão 
acc itas e transportadas quando satisfeita 
de fórma completa as determinaçõe r -
gulamentares. 

ART. 44 - As mercadorias perigosas 
poderão ser recusadas a despacho quando 
não acompanhadas da declaração de insti
tuto scientifico de que estão acondicionadas 
de fórma a resistirem com segurança aos 
choques ordinarios do serviço ferroviario 
e somente se transportarão em hens de 
carga, carregadas em vagões fechados, por 
conta e risco do expedidor. 

21 

• 



a) Em um mesmo vagão não deverão 
ser carregadas mercadorias em estado li
quido com outras em estado solido. Esta 
separação far-se-á tambem nos armazens. 

b) Serão obrigatoriamente recusadas 
• as mercadorias mal accondicionadas que 

apresentarem o menor indicio de vasa
menta. 

ART. 45 - Se a estrada presumir 
fraude, poderá abrir o volume para fazer 
a verificação, ficando obrigada a reconsti
tuil-o perfeitamente, uma vez constatada a 
verdade da declaração. A verificação do 
conteúdo deverá ser feita em presença do 
expedidor ou destinatario, de empregados 
destes, ou de duas testemunhas, quando os 
interessados não ·estejam p11es·entes. Verifi· 
cada a falsidade da declaração, fica o expe
didor obrigado a pagar a multa regulamen
tar. Se se tratar de inflammaveis ou ex
plosivos' cuja natureza haja sido dissimula
da ou negada, fica o expedidor sujeito a 
uma segunda multa tambem prevista no 
Regulamento Geral de Transportes. 

ART. 46 - Em caso de accidente 
occasionado por materias inflammaveis ou 
explosivos, cuja natureza haja sido negada 
ou dissimulada, fica o expedidor sujeito a 
indemnizar a estrada de todos os prejuízos 
que a esta causar o accidente, sem embar
go da responsabilidade criminal. 

ART. 47 - No carregamento e des
carga de explosivos, os volumes devem 
ser sempre que possível transportados de 
mão a mão e não encaminhados ou ro
lados pelo chão. Devem ser depositados 
no armazem ou carregados no vagão com 
todo o cuidado. 
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ART. 48 - Cada vagão carregado 
com explosivos ou mercadoria perigosas, 
terá um rotulo especial, devendo s r cha
mada a attenção do guarda trem para que 
ejam tomadas as providencias nece arias. 

ART. 49 - Os vagões ,com xplosivos 
ou mercadorias perigosas dev,em er colloca· 
dos na cauda dos trens que o conduzirem. 

ART. 50 - s vagõ s contendo inflam
maveis ou tanques de gazolina transitando 
no mesmo tr rn, não devem ser collo~dos 
na proximidades dos vagões oom explosivos. 

ART. 51 - Em cada est'ação onde 
o trem parar, o guarda d ve xaminar 
o estado dos vagões acima mencionados, 
pr stando e pecial attenção ás caixas dos 
eixos, e se algum delles demonstrar qual
quer signal de aquecimento, deve ser des
ligado do trem e o chefe da e tação scien
tificado do occorrido. 

ART. 52 - E' prohibido o trans
porte de explosivos em trens de passagei
ro , salvo ordem superior. 

ART. 53 - São terminantemente pro
hibidas manobras desengatadas de vagões 
contendo explosivos. 

ART. 54 - A' ista do perigo que 
offerecem os vagões carregados com in
flammavei , éxplosivos, etc., é expressa
mente prohibido: 

a) fumar dentro do compartimento 
do brékes dos guardas; 

b) Fumar em serviço, ou mesmo fóra 
do serviço, porém estando entre vagões; 

c) Fazer fogo por in ignificante que 
eja nas proximidades da Unha ou desvios; 

d) Entrar em baixo dos vagões com 
lamparinas Ou Iam peões accesos; 
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Transporte 
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kerozene, OA· 
ZOLINA, etc. 

Carrernrntnto 
de OAZOLINA 

e) Lançar ,phosphoros acoeso.s em bai
xo dos vagões ou dentro dos oomparti
men.tos dos brékes. 

Antes de um trem partir devem ser 
examinados o vagões com todo o cuida
do, afim de ser v rificado se existe algum 
oom indicias de vasamento, c endo isso 
confirmado, a caixa ou caixas de gazolina, 
kerozene ou outro inf lammavel em mau 
stado devem ser devidam nte ~teparadas 

das outras, e chamada a attenção do chefe 
da ·estação para poder providenciar da me
lhor maneira possível. 

O chefes, encarregados de armazens 
e conferentes das stações de procedencia 
devem, por sua vez, verificar o estado das 
mercadorias citadas anrtes de embarcai-as, 
tomando .as nece sarias precauções. Em 
qualquer •estação onde vagõ s oom inflam
maveis tiverem parada, não devem ser c~l
locados nas proximidades das casas de ma
chinas, deposito de locomotiva , etc., onde 
correm perigo de ser in•cendiados por fa
gulhas das machinas. Taes vagões não 
devem tambem fica r estacionados dentro 
dos armazens ou debaixo de cobertas. 

O carregamento de AZOLINA, con
siderada como inlflammavel perigo issimo, 
deve er f ito de pre~erenrcia •em gctléras 
de aço ou vagões cobertos que não ejam 
brékes, só se empregando galéra com com
partimento quando em absoluto não fôr 
possível obter vagões apropriado para s e 
carregamento. 

Quando a gazolina fôr (Carregada em 
galéra com divisão para os guardas, taes 
vehiculos não pódem servir de brékes, de-
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vendo seguir como vagão simples, sem 
utilidade para o guarda ou ajudante. 

Os agõcs ou galéras com gazolina 
dev m er rotulado com a declaração 

AZOLINA e o transporte só será feito 
durante o dia•, não se permittindo a con
ducção de se inflamma!Vel em trens qu 
circulem á noite, s ndo portanto prohi
bido, Jlia. linha ordinaria, o seu transpode 
em vagões MMUNS entre 18.00 e 6.00 
horas. 

Entre l.o de Abril e 31 de Agosto 
os vagões que traJI1 portarem sa quali
dade de carga, NÃO PÓDEM TRANSITAR 
pelos planos inclinados entre 18.20 e 6.00 
h ras, isto é, não pódem partir d Piassa
guéra d pois das 17.30 hora . 

De l.o de Setembro á 31 d Março 
os vagões tran portando OAZ UNA não 
pódem transitar nos planos inclinados entre 
19.30 e 6.00 horas, isto é, não pódem partir 
de Piassaguéra depois das 18.40 horas. 

Nos planos inclinados os vagõ s tan
que carr gados com OAZOLINA ou 'kero
zene obed cem o mesmo regulamento e -
tabelecido pata o transporte desses inflam
maveis m vagões commun . Na linha or
dinaria os vagões tanques, mesmo carregados, 
podem transitar livremente. 

Os vagões tanques vasios podem ser 
trans portados ·em toda a linha, sem res
tricçõe . 

leo combustivel não sendo considera
do para os effeitos de transporte como ma
teria inflammavel, quando carregado em va
gões tanqu s ou vagões communs póde tra
fegar •em toda a linha, sem restricções. 

Transpo•te 
de OAZOLINA 
em vagões OM

MUNS 

Perlocto de 
verilo 

Transporte 
de OAZOLINA 
e kerozene e111 
VAOÕES TAN· 

QUES 

VAOÕES 
TANQUES 

V AS lOS 
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de Oleo COIII

bustivcl 
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snbllldades 

Os demais inflammaveis, carregados em 
vagões communs não pódem transitar p los 
planos inclinados durante as horas prohibi
das, mas na linha ordinaria pódem transitar 
livremente. 

Fica entendido que são extensivas aos 
vagões tanques a demais disposições que 
regulam o despacho de inflam1maveis. 

O carregamento descarga dos vagões 
tanques com inflammaveis só poderã·o ser 
feitos á luz do dia. 

Durante as operaçõ de carga e des-
carga ps vagões tanques com inflammaveis 
não deverão estar engatados com outros 
vehiculos, devendo ser collocada uma 'ban
deira vermelha em cada extremidadl! do 
vagã-o ou grupo de vagões-tanques. 

Em qualquer caso de vasamen·to, deve 
ser •eilwlado sem demora um aviso tele
graphico aos Chefes dos Tran portes e do 
Trafego. 

Chefes de estações 
ART. 55 - O chefe da estação é 

responsavel pelos objectos da Companhia 
oonrfiados á sua guarda; pela boa ordem 
e limpeza dos es riptorios, armazens e de
mais dependencias da sua estação; bem 
assim pelo fiel e efficiente desempenho 
dos deveres de todos os empregados sob 
suas ordens, devendo, quando lhe fôr pos
siV'el, fiscalizar pessoalmeni!e o ~erviço de 
manobras e outras operações que affectem 
a !Segurança da linha. 

Deve certificar-se de que os ·empre
gados que trabalham em connexão com o 
movimento da linha tenham um exemplar 
de tas regras e regulam ntos, ficando res-
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ponsavel pela devida distribuição dos ho
rario ,de serviço e outras quaesquer or
dens .referentes ao movimento da linha. 

ART. 56 - Deve inspeccionar a es
tação c todas a suas depend ncias diaria
mente iC certificar-se de que os escripto
rios, plataformas, etc., estejam sempre lim
'pos e em boa ordem. 

ART. 57 - E' .de seu dev r fic;cali
zar e certificar-se de que todas as ordens 
e jnstrucções -estão endo -efficientemente 
executadas e que todos os lLvros, formulas, 
etc., ão devidamente ·escriplurados, deven
do conferir a.s contas pre tadas pelos em
pregados •encarregados da arrecadação de 
dinheiro e dar quitação do que receber, 
declarando sempre a quantia por extenso, 
no livros competentes. Da folha diafia 
de acontecimentos, devem constar os por
menores de qualquer occurrencia que se 
dér, te de quaesquer irregula.ridades ou 
falta de cumprimento dos deJVeres por parte 
do pe soal. 

ART. 58 - Nos livros de contas cor
rente das firmas que têm deposito para 
pagamentos de fretes, só serão debitadas 
as c-ontas do de pacho que vierem con-
ignados a essa firmas. Para que os . fre

tes de d spachos consignados a terceiros 
sejam debitado no livro de conta cor
rent s -das firmas que fazem pagamentos 
por se systema, é indispensavel autori
zação por escripto das firmas correnrtista 
intere sadas, assignada pel-o seu represen
tante legal, autorização que deverá ficar 
archivada llla conta corr nte da estação. 

ART. 59 - As requisições para o for
necimento !<le materiaes, de., para o gasto 
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Machinas de 
escrever, cal· 

cnlar e objectos 
da Companhia 

da estação dev·em ser remettidas aos chefes 
das repartições respectiva .até o dia 1 O 
de cada mez anterior ao trimestre para os 
quae servirão o pedido . 

As estações d vem requisitar sómente 
o jl'lecessario para o consumo de um tri
mestre, tendo, entretanto, em vista que 110. 
fim do trimestre haja um supprimenrto para 
mais 15 dias, assim evitando pedidos sup
plementares. 

E' do seu dever v rificar que o ma
t ri·a.l da Companhia não tenha outro uso 
e.não exclusivamente em serviço da mesma 

e sem desperdício de qualquer espe'de. 
ART. 60 - Nenhuma 111Htchina de cal· 

cular, tde escrever ou de sommar, nem 
mesmo .qualqu•er objecto da ompanhia, 
deve ~ er entregue a terceir-os sem que 
haja um pedido por escripto de quem 
de di·r.eito, devendo tambem 'ser exigida a 
prova de identidad do port8Jdor e passado 
o competente recibo. 

Quando as machinas citadas tiverem 
de ser levadas pelos empregados da Sec-
ão de Electricidade (R partição da En~ 

genharia}, ·e ses empregados deverão apre
sentar a ordem por escripto para esse ftm, 
a qual deverá estat· assignada pelo en
carregado daquella eiCção ou qúem suas 
vezes fizer; alérrt dessa ordem deverá ser 
feita a ·exhibição da cademeta de nomea
ção, .a qual servirá como prova de iden~ 
tidade. 

Quando as machinas forem retirada· 
por ,particulare (empr gados da Casa 
Paui<O J. Christoph, por exemplo) taes 
p ssôas deverã·o apre ntar, do mesmo 
modo, um pedido por escripto da referida 
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firma e fazer igualmente prova :de iden
tidade. 

Quando quaesquer d ssas machinas t • 
nham de ser despachadas de uma para 
outra e tação, o despacho será feito sem
pr como valor. 

No caso de extravio poT iJltobservancia 
destas instrucções, ·O culpado será respon· 
abilisado pelo valôr da machina ou ob

j cto. 
ART. 61 - Todo 1empregado deve 

comparecer ao serviço em horas que lhe 
fôrem determinadas. ompete ao chefe da 
estaçã·O· obrigar os seus auxiliares, especial
mente áquelles em oontacto com o pubUco, 
a. ~presentarem-se decentemente trajados, 
limpos na ua pessoa e devidamente far
dados, de a cardo com a occupação de 
cada um. 

ART. 62 - O ch fe d,a estação não 
póde .ausentar- e della em prévia licença, 
excepto por molestia repentina, em cujo 
ca o 1entregará a estação ao eu immediato, 
oommunocando o occorrido ao Chefe da 
Repartição tambem ao hefe do Movi
mento quando se tratar d empregado su
bordinado á Repaifição dos Transporte!>. 

Por au enda ou molestia de qualquer 
mpregado o chef da ·estação providen

ciará em demora substituto íldoneo, por 
cujo ados .no desempenho do s•erviço da 

mpanhi.a será respon av 1; porém, s·em
pre que possível, consultará préviamente 
o Chefe dos Transportes ou do Trafégo 
conforme neces ario, s.obr.e a subs ituição 
do mpregado ausente. 

ART. 63 - Toda licença curta que 
os chefes .de estações uecessitar,em por 
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Fiscalluçlo 
dos cabluelros 

Ex e releio 
de luceudlo 

qualquer circumstancia imprevista, deve ser 
pedida ao e criptorio do Chefe da Re
partição ou do Ch fe do Movimento, quan
do pertencer aos Transportes. 

Quando a licença fôr pedida ao escri
ptorio dos Transportes, deve ser immedia
tamente avisado o do Movimento e vice
versa. 

Uma vez autorizada a licença dev 
ser incontinente preenchida a r·espectiva 
forma para a c nfirmação da me ma. 

Todo ·e qualquer empregado na sua 
volta ao serviço, deve orientar- e das mo
dificações etc., que po sam ter sido feitas 
durante a sua ausencia. 

ART. 64 - Deve certificar-se de que 
os seus cabineiros estejam perfeitamente 
habilitados e para este fim deve frequen
temente fiscalizai-os. 

ART. 65 - Sempre ,que fôr neces-
ario usar os apparelhos « Foamite» para 

a extincção de um começo de incendio, 
o empregado ncarregado desse serviço de
verá retirar da xtremidade da mangueira 
a borracha que serve de tampa e virar 
com prestesa o apparelho d cima para 
baixo d ixando as im que o liquido e -
guiche livr mente do orifício da agulheta. 

Sendo o iiquido s encialmente sapo
naceo, a sua primacial efficicncia consiste 
m i olar o fogo do contado do ar não 

deve, portanto, o mesmo ser empregado 
como agua. 

No ca o p cial de extincção de in-
cendio de Hquido inflammavel ba tará, para 
cons guir o intento, cobrir a superfici to
tal do referido liquido com uma lig ira 
camada espumosa. 
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epois de utilizada a arga d 
relho erá n ce sario substituil-a 
tra, serviço s a cargo do 
d Divi ão que de ignarão um 
para es fim, pod nd o m 
c r as xplicaçõe nec 
das diversas r partiçõe , inwmbid da x
tincção de incendio no diff r ntes pontos 
da trada. 

ART. 66 - No dia 15 de cada mez, 
ou no dia subs qu nte se e te cahir m 
domingo 011 f riado, as tações ond h u
v r appar lhos ou bombas peciae para 
extincção de inc ndio deverão fazer o x r
cici n c ario, não ó para en inam nto 
do pe oal incumbido d s erviço orno 
para s v rificar o funccionament do 
apparelho , tado das mangueiras e a 
pre ão d'agua, communicando- por carta 
ao hefe do Trafego o re ultad ob
servados. 

ART. 67 - A r sidenci.a d s empre· 
gado pratico d erviço d inc ndio de e 
er conhecida do chefes da eus 

auxiliar s, capataze 'e vigias. 
ART. - O ve verificar qu s 

pr t o maximo cuidado na limpeza, aju -
tamento dos pavios (da torcidas) m 
accender os 'lamp õe d signaes, ficando 
o ch fe respon ave! pelo bom funcciona
mento dos m smos. 

om cepção do lampeões «Adlake» 
os d po ito d azeite de todos os s ignaes 
de distancia e signaes fixos não devem er 
limpos nos seus respectivo post s de i
gnaes, porém devem ser diariament le
vado á estação, para o quarto de lam
peõe ou cabina de ignae , contorm o 
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Concertos de 
tampeOes de slg· 
naes e de can· 

ceifas 

Accender 
os tampeões de 

signaes fixos 
e discos 

SANTOS 

caso, e alli devidamente limpos e ajusta
dos, não s ndo collocado lfl.OS seu luga· 
re até qu s ja neces ario accendel-o . 

lampeõe de plataforma, reflectores 
e os d mais accessorios d vem ser levados 
diariam nt ao quarto de lampeões e alli 
devidam nte limpos, s ndo recollocados 
quando fôr n ces ario. 

Os chefes de taçõe devem fr quen
tem nte xaminar os lampeões de signaes 
fixo certificar-s do s u b m estado e 
fun cionamento. 

Quando lampe- s de signaes, de 
cancellas uas caixa , ou deposito , ne-
cessitarem de concertos, d v rão ser re
m ttidos compl tos com exc pção do cha
mint;<, ao chef da ecção de ignaes por 
intermedio do chef da stação' respectiva. 
O conhecimento do despacho deverá s r 

nviado ao Chefe dos Tra111sportes para os 
n c ssarios fins. 

concerto da caixas de signaes de
verá ser effectuado pelo aju tador dos sig
naes do districto. 

s lampeões de signaes nos planos 
inclinados deverão ser ncamiil1hados da 
mesma forma por intermedio do Adminis
trador. 

s lampeões de signaes f,ixos, (ex
cepto os «Adla~es») e discos devem ser 
acce os ao ·escurecer e durante nevoeiro ou 
cerração. 

Serão cons rvados accesos durante a 
noite os discos de accordo com as dispo
sições que seguem: 

ó dev m ser con ervados os discos 
indisp nsav i ao serviço de manobra, n
trada e sabida d trens de cargas. 
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Não hav ndo serviço nocturno d ma.: 
nobra, fica disp nsada a collocação de lan
ternas no discos, a não ser no dia m 
qu s ja tabel cida linha ing la ntre 

anta e ubatão, para s rviço da Enge
nharia, o qu e s rá avi ad préviam nte. 

ó d v m s r con ervado os di cos 
indispensav i ao serviço de manobra, en
trada e sahida de trens de cargas. 

As lant rna dos di co d v m r re-
tirada apó a passagem do ultimo trem 
de passageiros, a não ser qu o tren de 
manobra ainda não tenham pas ado. Rio 

rand e uapituba d v m cons rvar ac-
c sos os di co indi pen av ao s rviço 
da machina auxiliar, os quae rão apaga-
dos findo o rviço. 

sta e ta ões dev m oon · rvar ac
c so os di cos indi.spensavei ao serviço 
d manobra, entrada e sahida de trens de 
cargas. 

A lant rnas dos disco devem s r re
tirada apó a passagem do ultimo trem 
d passageiro , a não ser que o tren de 
manobra ainda não tenham pas ado, endo 
con ervado accesos os di co indi pensa
veis ao s rviço de manobra, os quaes e
rão apagados a sim que a machina de ma
nobra se recolher. 

Devem s r onservados accesos os dis
cos indispen av is ao serviço de manobra, 
entrada e sahida de tren de carga. 

As lanterna dos di co d v m s r r -
tiradas após a passag m do ultimo trem 
de passageiros a não ser qu os trens de 
manobra não tenham pas ado. 

Taipa , ayeiras e ampo Limpo de
vem conservar accesos os discos pr cisos 
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Mobilia 
e pertence da 

estaçio 

Trens 
de pana~tclros 

para a mano bra da machina au iliar, endo 
apagados findo o erviço. 

ampo Limpo deve con rvar acce o 
tambem o di co pr ci o para o s rviço 
de manobra, s ndo apagados quando a ma
china s r colher. 

6 devem ser cons rvado os disc s 
indisp n avei ao servi o d man bra, n
trada e ahida de tren de cargas. 

ART. 69 - m ,t das as estações 
haverá um Iivro para r gi tro da mo
bilia mai p rt nce da estação, a ig
nado pelo re p ctivo ch fe, 1que é rc ·
ponsav I por e lle e pela ua con erva
ção, mquanto n lia p rmanccer; ao dei
xar o serviço da ompanhia, ou em caso 
de remoção, deve entregar ao seu ub -
tituto, pela relaçã con tant desse livro, 
todos os movei pert n s arrolado , d -
vendo ambo a signar com as o bservaçõ s 
das faltas qu p rv ntura houv r. 

ART. 70 - t'r n de pas ·agl!i-
ros terão preferencia sobre os d mai , al
vo em taso de força maio r o u excepção. 

A prec dencia normal de tr ns obedece 
á eguinte rd m : 

l,o - Tr ns d pa sag iro 
2.o - Trens de pa ageiros (e peciaes) 
3.o - Tr ns de animaes 
4.o - Trens d carga (directos) 
S.o - Trens ou automovel da Adminis

tração 
6.o - Trens d manobra 
7.o - Trens d lastro. 

m ca o de accid nt s, os tr ns de 
soccorro na linha dupla te rão pr f r ncia 
sobre o demai trens, indu ive os de pa -
sag iro . 
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N ta cat goria indu - o aut mov l 
da Admini tração quando m viag m para 
o local do accidente. 

a pr fer ncia d i ará d 
o vagão com material d soccorro 
por qualqu r tr m ordinari d carga , 
aviso especial. 

Quando fôr avisado um trem d oc-
corro, as e taçõ e cabinas d verão pro
vid nciar de forma a não demorai-o por 
falta de linha franca. 

ART. 71 - Afim de evitar j go dos 
carro d pas ageiro m viag m, todos 
o ngat (manilhas) do v hiculos da 
compo içã d v m er b m ap rtado para 
qu o parachoque fiqu m bem unido , 
evitando- as im esticõ na rampa e 
na partida da taçõ s. 

Comp te aos chef s 
cia Santo , Alto da ' rra, Pia agu ra 
e Jundiah , ao guarda tr n , fi calizar 
e te r iço com a n c aria att nção. 

ch fes de e taçõ int rm diaria 
d v m tambem annotar qualqu r irr gulari-
dad e provid nciar como Ih c mp t . 

ART. 72 - A venda d bilh t 
m ça rá p lo m no , m ia h ra, c ará 
cinc minutos antes da hora marcada para 
a partida do trem; todavia, quando nã 
houv r ob taculo, o bilh t rã 
dido a bagagen de pachada até o 
ultimo mom nto po siv I a arbitri d 
ch f da e ta ã . 

ntr tanto, em ca o algum pód o 
re p ctivo chefe da sta ão ali gar como 
demora para a partida d tr m, a cir
cum tancia da venda d bilh t , d -
pacho d bagagem até a ultima h ra. 
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Horarlo de trens 

Despacho 
de trens 

Não se venderão bilhetes senão para 
as estaçõe onde os trens fizerem parada, 
segundo o horario affixado para o publico. 

Quando, porém, ao trem directo se
guir-se outro que páre em todas as es
tações, podem ser vendidos bilhetes para 
estas, e os passageiros munidos dest s bi
lhetes pa sarão para o segundo trem em 
estação conveniente. 

ART. 73 - Em ~ das as stações 
haverá uma tabol ta na qual serão affixados 
os horarios dos trens regular s e especiaes 
e onde tambem se affixarão as tabellas dos 
trens extraordinarios. 

Todo o empregado a quem cumpre o 
serviço de trens é obrigado a ter pleno 
conhecimento desses horarios; ao começar 
o trabalho do dia, ao voltar de refeição 
ou de qualquer ausencia temporaria, é de 
seu dever certificar-se da situação. 

ART. 74 - Os chefes u seus subs· 
titutos devem ·estar presentes por occa
sião da passagem de todos os trens de 
passageiros, que tenham parada na estação. 

Compete ao chefe da estação dar or
dem, pela campainha electrica, ao guarda 
do trem para partir; fará tudo quanto es
tiver ao seu alcance para que haja pontua
Jidad precisa na partida, quer dos tr ns 
de pa:Ssageiros quer dos de cargas. 

Nenhum trem d pas ag iros partirá 
antes da hora marcada no horario. 

A' chegada dos tr ns, fará com que 
seja tocada a campainha, afim de prevenir 
os viajantes qu aguardam o trem. 

Exame do trem ' ART. 175 - s (Chefes de estaçõe 
iniciaes devem certificar-se da condições 
dos trens partindo da sua stação e nas 
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estaçõ s onde houver examinador de car
ros, v rificar qu o necessario exame tenha 
sido ,por li s feito ,e que, a juízo do en~ 
carregado de te , ·o trem acha-se em boa 
condiçõe para s guir a viagem. 

ART . .76 - No oea o de um trem 
d passag iro marcado no horario para 
parar apenas para tomar ou d ixar passa
g iras, o chefe ou encarr gado do p sto 
fará os ignaes competentes para este fim. 

ART. 77 - Se qualquer trem de pas
sageiro parar aquem ou além da plata
forma de uma e tação ond tiver parada, 
o machini ta não deve mover o trem antes 
de receb r 'O necessario signal do .guarda 
trem. 

chefe da estação e guarda trem, 
nos casos acima citados, devem providen
ciar para que não desçam pa sageiros, 
logo qu estiver m scientes que assim não 
vae acontecer, o guarda fará o signal com
petente ao lnachinista para avançar ou r -
cuar o trem. machinista accusará o sig
nal do guarda por um apito. (Vide art.o 
174). 

ART. 78 - N nhum ,trem de pas· 
sag iro póde 1Jarar em estação onde não 
tiver parada indicada no horario, alvo 
caso d força maior ou ord m pr ssa do 

uperint ndente ou hefe dos Transportes. 
ART. 79 - E' prohibi.cto á pess·oas 

estranha ao serviço parar no leito da 
linha m cruzamento de nível e entrar 
nos r cintos da estrada . que não forem 
destinados aos passageiros e a publico. 
Aos infractores os chefe dev m applicar 
os dispo itivo do R gulament do o
verno. (Vide art. o 130). 
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Carre&'adorea 

Janellas e portas 
dos carros 

de passa&'elros 

luzes dos carros 
de passageiros 

etc. 

Carros por trem 
de cargas 

Conbec:lmento 
de mnt·cha do 

trem 

ART. 80 - N nhum carregador pódt' 
subir na plataforma dos carros de tr m 

m movimento, 11em entrar nos m mos, 
salvo quando 'Chamado pelo passageiro. 

' expressam nte prohibido retirar v -
lumes pelas janella dos carros Pullman ou 
do carro onde houver risco de quebrar 
os vidros. infractor sujeita-se a sus
pensão das suas funcÇ s. 

ART. 81 - As jrun lia e portas de 
tlodos os carros de 1pa sageiro , vasio , 
quando estacionado nas staçõ s ou des
vios, devem perman cer f chada . 

ART. 2 - omp te ao chefe da 
estação c rtificar- e do bom stado d 
funccionamento de todas a luzes dos car
ro de pa sag iro , providenciando a sub -
tituição da qu não estiv rem fun ccio
nando bem. 

Deve provid ncia r para que toda a 
luzes das 'COmpo ições de trens, logo que 
estiverem d occupadas pelos pas ageiro , 
ejam immediatamente apagada . 

ART. 3 - Quando fô r m aJnn ~x · 
dos carros de pas ageilios em b·em de 
cargas, erã os me mo collocado entr 
o vagõ s de m rcadoria o ultimo bré-
k do trem. 

ART. 84 !Ch fes d estaçõ s 
d vem orientar os guardas tr ns da manei
ra m que a manobra d vem er feitas, 
afim d não pr judicar a marcha de outros 
tr ns qu venham atraz. m ca o de atra-
os d trens, nenhum ch fe d ve p rmittir, 
ALV C M RDEN O HEFE O 

M VIMENT , qu um tr m de m nor im
portancia avance para a stação seguint 
senão com tempo uffici nt para não pre-
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Vagões vasios 

limpeza 
de gaiolas 

limpeza de 
gaiolas occupa

das no transpor
te de anirnaes, 

gado, etc. 

limpeza 
de vagões 

Vagões carrega· 
dos com telhas, 
tijolos, i&rrafas, 

etc. 

Não havendo volumes a recolher ao 
deposito, a estação enviará ao Chefe do 
Trafego um memorandum com a declara
ção «NIHIL». 

ART. 88 - Todos 10S vagõ s va ios 
deixados em uma estação ou desvio de
vem ser cuidadosament inspeccionados 
qualquer volume ou objecto n lles encon
trados serão entregues ao chefe, que lhes 
dará o devido destino. 

ART. 89 - Gaiolas .com residu·os 
de lenha, tijolos, carvão, etc., devem ser 
limpas nas estações onde ficarem vasios 
esses vehiculo , endo perfeitamente var
ridas e lavadas sempre que preciso, e as 
portas convenientem nte fechada . 

Só serão encaminhadas a Lapa para a 
necessaria lavagem desinfecção, as gaiolas 
que fôrem occupadas no tran porte de gado. 

Quando forem ·enviadas gaiolas SIM
PLE S. P. R. para serem lavadas e tles
infectadas na Lapa, por terem sido occu
padas no transporte de animaes, é nece sa
rio que venham rotuladas com a declaração 
«PARA LAVAR», afim de facilitar a devi
da v rificação na Lapa, visto que, como 
essas gaiolas são fechadas dos lados, ás 
vezes acont ce que pa sam sujas sem serem 
perc bidas. 

Todos os vagõe logo qu descarre
gados serão perfeitamente varridos, e sem
pr que preciso, lavado , e as portas con
venientemente f chadas. 

ART. 90 - Os vagões carregados com 
tijol.os, telhas, tubos d barro, garrafa e ou
tros artigos semelhantes, considerados fra
gei , d vem ser . ngatados pegados a locomo
tiva e nunca no meio ou na cauda do lrem. 
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Ant s de fazer manobra picada nos 
pateos, os vagões acima citados devem 
ser .r·etirado conocados no desvio pela 
propria machina do trem, s ndo tenninante
m'ente prohibido fazer manobras dec;enga
tadas com os mesmos. 

ART. 91 - Verificado estar um vagão 
com caixa qu nte ou com defeito, o chefe 
deve provid nciar da melhor maneira pos
sível no sentido d remover o embaraço e 
ao m smo tempo I var o facto ao conhe
cim nto do Chefe dos Tré1111sportes (Movi
mento), dando os detalhes necessarios. 

ART. 92 - Vagões rotulados para 
concertos não devem ser encaminhados a 
estações. 

Nos rotulos deve constar a natureza 
dos concertos precisos. 

ART. 93 - Os vagõ s vasios rotu
lados ,especialmente para determinada es
tação, :não pódem, salvo ordem do Movi-
m nto, ·s r retitrado por utra ta ão. 

ART. 94 - Nos casos de damnos em 
porteiras por ehiculos estranhos á strada, 
o chefe da estação dev rá , xigir immedia.ta
mente do culpado um deposito em dinheiro, 
para garantia do custo da reparação. 

A importancia do deposito dev rá ser 
cobrada conforme a avaria, de accordo com 
a descriminação abaixo: 

Custo de 1 folha de porteira. • . 
• 1 cachimbo . . . • . 
• 1 ferrolho (quando torto) . • 
• 1 • ( • quebrado) 
• 1 viga de guia thorisontal) • 
• 1 • • • (vertical) . 
• 1 ripa (qualquer tamanho). 
• 1 espelho . . . • . . . 
• 1 varão de ferro . 
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Vagões 
com fructas 

e mercadorias 
de facil 

deterioração 

Todos o depo itos a im cobrados 
ntrarão m cai ' a no m mo dia. 

Além desta providencia deve ser re
gistrado o numero do v hiculo, nom 
r sidencia do proprietario, para a devida 
informação ao Chef da Repartição. 

Afim de que sejam feitos os concertos 
preci os com a nece saria br vidade, deve 
er avisado o acontecim nto ao feitor da 

turma mais proxima. 
Quando as port ira funccionarem para 

o publico, ,o guardas canc lia devem abrir 
inteiram nte a dua folhas d cada por
t ira, afim d dar livre pa sagem ao pe
d stres e v hiculos, sem· perigjo de acci
dentes. 

No caso de stragos causados ás pro
priedade da ompanhia por mprega
do de empr za ou firmas particul.are , e 
quando a ci rcum tancia ejam taes que 
um pagamento imm diato nãü po sa er 
e, igido, o chefe da e tação avisará por 
scripto a mpreza ou firma intere ada, 

dando-lhe ci ncia do occorrido e dos 
damno cau ado . opia d ssa communi
cação erá enviada ao hefc da R par
tição para a providencias que forem ne
ce sarias. 

Deve ficar claram nte 
esse aviso limitar-s -á sóm 
formação exa ta elos facto , 
outras apreciações. 

ntendido que 
nte a uma in
sem entrar em 

ART. 95 - vagõe carregados 
com fructa ou mercadoria de faci l de
terioração t rãü preferencia n,o s guimento. 

ch f s de e taçõc d vem avi ar 
ao Movimento sübr vagões em taes 
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condiçõ • afim d rec b r m in trucçõe 
a r sp ito. 

olumc contcnd fructa , pe-
cialm nte o que se de tinam á xporta-
ção, não devem ser carregad , m gal ra 
d aço n m em v hicul ujo ou qu e 
t nh am id occupados om carvão ou 
qualqu r outro producto qu o possa pre
judicar. 

Quando por exces o d lotação ou 
qualquer outra cau a fôr nec sario d ixar 
part dos agõ em uma tação, ant 
d chegar a d stino, o guarda d v rá ve
rifica r que não sejam retirado do trem, 
a não er no caso de força maior, o qu 
contiv r m bagag ns, enc mm nda , ani
ma , av s g neros d facil deteri ração. 

No ca o cl ser retirado do trem al-
gu m do vagõ s especificado , guarda 
d verá dar parte ao chef da tação, 
afim de er providenciado prompto gui-
m nto do mesmos vagõ . 

ART. 96 - Todo 10 vagões co
b rto carr gado com mercadorias no ar
maz ns pat os ou desvio particular s d -
vem er s llados dos doi lados nas p r
tas, por m io de chumbos e alicates apro
priados para oe se fim. 

Ant do inicio da viag m, o ,guarda 
do trem dev rá v rificar ;se o eno ·stão 

m perfeito estado. aso os ello 
tr m indicio de violação ou nã 
b m applicado , dará part do oc rrido 
ao ch fe da tação, devendo te pro
vid nciar novo sello ou tomar a provi
d ncia qu o ca o exigir. 

Ao terminar a viagem ou nas sta ões 
int rm diaria onde deixar vagões lia-
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dos, o -guarda sempr qu possivel pedirá 
ao chefe ou a quem uas vezes fizer, que 
xamine ou mande examinar ,se os s llos 

estão perfeito , afim de salvaguardar sua 
responsabilidade. 

A estação que receber um vagão com 
descarga, depois de inutilizar o sello da 
porta que tiver de abrir, d verá applicar 
outro sello, observando sempre nas fac
turas o numero exi tente no sellos antes 
da descarga. 

Cada estação erá os alicates necessa
rios e devidamente numerados. s alica
tes deverão r guardados com segurança 
e m lugar onde não possam ser subtra
hido ou u ados por e tranhos. Em caso 
de perda, o respon avel será severamente 
punido. 

s sellos retirados dos vagões de
verão ser guardados e enviados no fim 
de cada mez á Repartição do Trafego. 

Os vagões cobertos, quando carrega
dos com materiaes de pateo, carvão, lenha .• 
tijolos, pedra, -etc., não devem ser sella
dos. Para evitar confusões, nos carrega
mentos desta natureza, dev rá ser men
cionada no rotulo r spectivo, á tinta ver
melha, a 'especie da mercadoria que o va
gão conduz. 

A fiscalização da existencia de sellos 
nos vagões compete: 

a) Aos conferentes, na porteira de 
intercambio com as Oócas; 

b) Aos revistadores de vagões no 
Braz, na r tirada dos carregados da bal
deação no Norte; 

44 



c) Ao capataze vigia , na che-
gada dos vagõe nos pateo da e tações 
ond tiver m de pern i ta r; 

d) Aos guardas cujos tr ns tiverem 
de conduzir os vagõe fazendo exame 
no inicio da viag m. 

) Ao apontador s, jundiahy, 
que d v rão examinar o 1t s, tanto dos 
vagõ ntregu á Cia. Pauli ta c mo do 
r c bid s daquella linha. 

uando apar cerem vagõ em os 
r pectivo s llo , a stação na qual a 
irregularidade tiver sido notada mandará 

llal-o, communicando 'O facto, em de-
mora, por carta, ao h fe do raf go. 

ART. 97 - s volum s m geral 
d v m er arregados ou d carr gad om 
todo o cuidado, não ndo p rmittido nti
ral-os ou j gal s pesadam nte ao chão, 
sp cialm nte aquelle qu tiver m a de

claração de «fragil». 
A indicações constant s dos volumes, 

ta com : «e te lado para cima»; «não 
póde eguir deitado»; «muito cuid.tdo:> ; 
<<fragil» e outra em lhante , de em ser 
rigoro amente observada por o ca ião do 
carr gam nto e descarga, fkando r spon-
avei p r qualquer avaria os mpr~gados 

qu d ixarem de observar ta declara-
çõ S. 

ART. 98 
hiculo stranho 
ou p rt ncent s a 
ntrar u circular 
ompanhia, m 
uperint ndente. 

As locomotivas ou ver 
ao erviço da estrada 

particulares, não poderão 
nas linhas ou desvio da 
expre a autorizaç3o do 

No ca o autorizado , cada vehiculo, 
antes d entrar m traf go, d v rá receber 
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a hapa d approvação qu erá collo ada 
p las officina da R partição Mecha;~ ica, 
na Lapa. sta me ma r gra 
ção aos vagõe em concerto 
particular o quae d verã er envi.a<.lo 
á officinas da Lapa, para ser.cm devid -
m nt exami11ado ant s d V·oltar m ao 
erviço effectivo. 

Em nenhum ca o ta v hiculos ou lo
comotivas poderão traf gar além do pon
to autorizados. 

MalasdoCorreio A T. 99 - Para erviço do ar-
r io ha compartim nto pecial c m ac-
comodação preci a para reo b r a mala . 

ómente os mpr gado do Corr io 
EM ERVlÇ E AR A pódem via-

ompartim nto d tinados á con
ducçã de malas po ta s. 

Balanças ART. 100 - A balanças das c ta• 
çõ s e armazens devem er conservada 
limpas e lubrificadas. odo os dia an
t s do inicio do erviço d vem ser xa
minada , afim d rificar que estão 
funccionando com xactidão. 

As balança ·com braço serão de ar-
mada quando não tejam funccionando, 
afim de ·evitar qu de r gul m ou ava-
riem. 

Encerados ART. 101 - eve \Ser empr_gado 
todo o cuidado m o ncerado , quer 
n acto da descarga quer no do carrega
mento, afim de evitar avarias no mesmos. 

ncerados 'erão empre deposita• 
do d baixo d cob rta quando retirado 
dos vagões 'e não tenham de ser imm -
diatamente occupado 

Quando retirado molhado , d vem r 
ab rto e po to a c ar não podendo 
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ser guardados quando estiverem molhados 
ou m smo humido . 

ART. 102 - Sob pl.ietexto algum de
vem ser usados na cobertura de vagões 
encerados rasgados ·ou com furos. s que 
stiverem nessas condições devem r re-

mcttidos á ·estação de jundiahy para os 
necessario concertos. 

ART. 103 - Os ~encenados C. P. não 
devem soffrer demora nas linhas da Com
panhia. Os chefes das estações, feitores 
e confer1entes devem fiscalizar ~es e ser
viço, providenciando para que esse mate
rial seja desembaraçado com presteza e 
devolvido ou a jundiahy ou, cobrindo va
gões com cargas, para além desta esta
ção, não podendo cobrir vagões para as 
estações intermediarias ou para Santos, sem 
ordem expressa da Repartição do Trafego. 

ART. 104 - Todos ,os ·encerados re
cebidos cobrindo vagões procedentes da 
Cia. Pauli ta deverão ser lançados na fór
ma 82 ·e na fórma 84 os que forem d -
volvidos a ·jundiahy, ou remettido á ia. 
Paulista cobrindo vagões com destino além 
de Jundiahy. 

Essas fórmas deverão ser preenchidas 
e rem ttidas a jundiahy no mesmo dia 
em que os encerados forem recebidos ou 
usados. 

ART. 105 - E' 1expressamentle pro
hibido con ervar encerados nas estações 
intermediarias além daquelles estrictamente 
precisos para as necessidades da occasião, 
b m como usal-os para outro fins que 
não forem o de cobrir vagõ s ou merca
dorias. 
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Aves, anlmaes, 
!ruelas frescas, 

etc. 

Os encerados S. P. R. disponiv i de
verão ser remettidos devidamente acondi
cionados para a estação de jundiahy. 

ART. 106 - Os , ncerados entregues 
aos desvios particulares, quer em separado, 
quer cobrindo vagões, não pódem perma
necer nos mesmos desvios mais de 48 
horas. As estações farão os lançamentos 
necessarios das ·entradas de encerados nos 
de vios particulares, Teclamando a devo
lução daqttelles que tiverem vencido o 
prazo citado. 

ART. 107 - As 1 stadias e multas 
em que incorrerem os encerados por ne
glig ncia ou transgressão destas disposi
ções correrão por conta dos empr gados 
culpados. 

Bagageiros 
ART. 108 s bagageiros e seus 

auxiliares devem verificar que todos os vo
lumes despachados como bagagem ou en
commenda sigam devidamente rotulados 'e 
que os rotul-os antig-os estejam completa
mente inutilizados. 

Conferirão, outrosim, os de pacho no 
acto do recebimento e da entrega ao guar
das dos trens, verificando s o numero e 
quantidade de volumes combinam com as 
guias respectivas. 

Havendo falta, avaria ou engano, cha
marão para o facto a attençã-o do guarda 
e farão as annotações nec ssarias, dando 
sdencia do ocoorrido ao chefe da es
tação. 

ART. 109 - Os volumes contendo 
aves, animaes, fructa fre cas, peixes fres
cos ou em salmoura, g lo, etc., quando ar-
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mazenado ou carregado 11·0 breke , devem 
ficar separados de outros cujo conteúdo 
possa s·er damnificado ou avariado. 

Encarregados de armazens e pateos 
e seus ajudantes 

ART. 11 O - Aos ;encarregados dos 
armazens e patcos e .aos seus ajudantes, 
compete: 

l.o) Verificar que a:s portas dos ar
mazens sejam abertas e f chadas nas horas 
estabelecidas. 

2.o) Observar com rigôr o serviço 
de entrega de mercadorias, não permit
tindo a sahida de volumes sem apresenta
ção do documento devidamente I galisado, 
tendo muito m vista a data do venci
mento. 

3.o) Providenciar para qu não haja 
demora injustificada no d sembaraço das 
carroças, mantendo para isso o pessoal 
necessario nas portas e balança . 

4.o) Examinar con tantem nte as ban
deirinhas das mercadorias depo itadas, afim 
de não deixar cargas demoradas 1110s arma
zens e 1nem permittir a ahida de volumes 
sem entrega do, conhecimento devidamente 
desembaraçado pelo ·escriptofi.o. 

5.o) Providenciar para que as fac
tura s·ejam distribuídas logo após a en
trada dos vagões nos armazens, r·emetten
do-as em seguida para o escriptorio, afim 
de serem as mercadorias avisadas, de onde 
voltarão, depoi , para a conferencia final. 

6.o) Rubricar todas as r.eclamações de 
falta , avarias, volumes sem marca ou oom 
marca trocadas, etc., exigindo que as re-
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lama Ões Cjam f itas COm todos rOS deta
lhes necessarios, com o numero do vagão 
c respectiva companhia; oob rto ou não; 
numero dos encerados e resp ctiva ,com
panhia; porta onde f.oi descarregado o 
vagão, anncxando á reclamação a "factura; 
a collocaçãro ·ou posição ·em que s·e achava 
o volume violado ou rasgado, com falta 
ou não; hora da ·entrada do vagão no 
armazem; se o sello e tava p rf.eito e, se 
o vagão teve de carga em caminho, quaes 
as stações. 

7.o) Rubricar todos os conhecimen
tos com restos de mercadorias jncursas 
em armazenagens. 

B.o) Providenciar para que os volu
m s sujeitos a va amento ejam i olados de 
outras mercadorias susceptíveis de avarias. 

9.o) Organisar as turmas no inicio 
do serviço e apó o almoço, fazendo a 
melhor distribuição po sivel do pessoal. 

1 O.o) Ordenar qu as cargas sejam 
bem arranjada d ntro dos armazens, prin
cipalmente no que se refe11e a empilha
m nto de saccos, caixas, etc., )lifim de evitar 
que caiam e se avariem. 

ll.o) Verificar que os conferentes não 
se distraiam em conversas nem em leihtras 
e que estejam acompanhando de ,perto o 
seu pessoal junto aos vagões. 

12.o) Fazer com que o horari·O, ~anto 
de entrada como de sahida, seja fielmente 
observado, não permittindo abuso de 1es
pecie alguma. 

13.o) Não permittir que empregado 
algum se afaste do serviço, qualquer qu~ 
s ja o motivo, sem tsci ncia ou consenti
mento do chefe da estação. 
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Conferentes de entrega, descarga, carga 
e recebimento 

ART. 111 - Aos ·conferentes de en· 
trega cómp te: 

l.o) Examinar com cuidado as mer
cadorias descarregadas em suas portas te 
no caso de encontrar qualquer .irregulari
dade, chamar não só o conferente da des
carga como o feitor do armazem para ve
rificarem e apurarem as responsabilidades. 

2.o) Manter as portas limpas e re
mover para a frente das mesmas todo o 
volume isolado. 

3.o) Mandar para o escriptorio as 
copias das bandeiras das cargas que não 
forem retiradas dentro do prazo de 48 
horas. 

4.o) Não entregar carga sem que 
os conhecimentos estejam assignados no 
«Vence» e no «Carimbo» pelos cobradores. 

S.o) Annotar diariament o numero 
de trabalhadores em serviço nas suas por
tas, assim como qualquer irregularidade 
ou falta verificada nos lotes de nerca
dorias aos seu cuidados. 

6.o) Lançar de modo bem legível no 
conhecimento e na bandeira o numero da 
carroça ·e a quantidade de volumes condu-
zida em cada viagem. , 

ART. 112 - Aos conferent s de des
carga compete: 

l.o) A sistir da porta do vagã,o a des
carga dos volum•es dirigindo a arrumação 
no armaz m, de fórma a occuparem o me
nor ·e pa o e f icarem tanto quanto possível 
com as marcas bem visivei , afim de não 
causarem embaraço para a entrega. 
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2.o) Conferir com o maior cuidado a 
quantidade, ·especie e marcas dos volumes, 
em confronto com as facturas, .evitando que 
passe despercebida qualquer falta ou troca. 

3.o) Annotar nas factura e no livro 
de reclamações toda as irregulari·dad s 
verificadas, taes como: marcas trocadas, 
generos trocados, avariados, com ·falta, 
falta de peso ou de volum'es, volumes 
violados, .etc. 

Quando houver falta de um ou mais vo
lumes, ou volum que contenha falta, deve 
mandar pesar todos os volumes do lote. 

4.o) Tirar o ello dos vagões, de
pois de examinar se houve •OU não violação 
v.erificarndo que as portas de ambos os 
lados dos vagõe cobertos estejam bem 
fechadas, afim de vitar qualquer accidente, 
e qu .as chavetas dos ovagões rasos estejam 
nos respectivos lugar s. 

S.o) Annotar na sua cadern ta o nu
mero das chapas dos trabalhadores em des
carga. 

6.o) Ao abrir o vagão ou tirar o 
encerados, passar os olhos por obre a 
carga v rificar se ,está ·em' ordem; caso 
desconfie qu alguma cousa de anormal oc· 

· correu em qualqu r volume, deve chama1 
o encarregado do armazem ou s·eu aju
dante para exame ou con tatação do facto. 

e, no decorrer da descarga, f.or verificada 
a exi tenda de algum volume avariado ou 
violado, deverá jnterrümper a descarga .até 
que o ncarregado do armaz m ou seu 
ajudant compareça para o exame, n1ü po
dendo o conferent abandonar o agão ou 
tocar no volum em a pre nça do encar
regado ou respectivo ajudante. 
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7.o) Providenciar para que os traba
lhadores, tanto nas descargas dentro do 
armazem como no pateos, tratem .03 vo
lumes com o maior cuidado, afim de evitar 
avaria ou depreciação das mercadorias. 

8.o) Verificar com prcci ão, no caso 
de faltas ou avaria parcia s, a qualidade 
exacta da m rcadori<a faltante ou avariada, 
conf.erindo sempre que f.or possível os vo
lumes r cebidos entregues em bom es
tado pela factura de compra, que deve ser 
apre entada pelo conslgnatario. 

9.o) Nas tações de pontos de con-
tado, onde haja baldeação, todos o vo
Lume devem ser conferidos com o ma-

imo rigôr. Qualquer irr gularidade en
contrada será annotada na guia ou fac
tura e no livro de registro. As obser
vaçõ s sobre faltas ou avarias, registra
das no livro de baldeação, devem1 ser as
signadas pelo empregados de ambas as 
estradas interessadas. 

ART. 113 - Aos conferentes de car
regamento} compete: 

1. o) onferir com cuidado as notas 
de con ignação no acto do carregamento 
dos volumes, verificando os destinos, 
marcas qualidade das mercadorias estão 
de accôrdo com os dizere das notas res
pectivas. 

2.o) Dar preferencia ao carregamento 
das notas mais antigas, afim de não haver 
d mora no facturamento e 111a , xtracção dos 
conh cimentos. 

3.o) Communicar ao encarr gado do 
armazem ou u ajudante qualqu·er diver
gencia encontrada no acto do carregamento 
dos volumes, quer quanto ao acoudiciona-
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mento quer quanto ao destinos, marcas, 
especie , etc. 

4.o) Não p rmittir que os vagõ s 
sejam fechados, depoi d completado 'O 
carregamento, em que o encarregado do 
annazem ou seu ajudante verifique ':! tudo 
está em ordem. 

5.o) Lançar na nota de consignação, 
depois de carregados os volume , nu· 
mero do vagão do encerado e re pec
tiva proprietaria, a ignando o seu nome. 

6.o) Provid nciar para que o carnega
m'ent seja• iieito de modo que a mer
cadorias não soffram avarias por choque , 
attrictos, humidad do vehiculos, ou pela 
má collocação, in ufficienci~ ou uso de en
cerados imprestavei . 

7.o) Impedir o carregamento em va
gões rasos de mercadoria destinadas a nnais 
d uma estação, bem com o carregam nto, 
m um mesiJno vagão, ide generos com 

marcas iguaes consignados a di ersos. 
ART. 114 - Aos conferentes de rece

bimento, compete: 
1.o) Não rcc ber m rcadoria alguma 

em que a me ma v nha acompanhada da 
respectiva nota de consignação. · 

2.o) Conferir c crupulo ament a quan
tidade de volum , marca , peso acon
dicionamento das 111 rcadorias ntregues a 
despacho, assignando a rc p divas notas 
de consignação após o rec bimento das 
carga e enviando em eguida as notas 
para o e criptorio, afim de er calculado 
o frete e xtrahido o onhecimento. 

3.o) P ar com cuidado todos os vo
lume que mo trarem indícios de erem 
sido aberto ou rcpregados no acto do 
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rec bimento, só os acceitando a d spacho 
depois qu o remett nte fizer na nota de 

, consignação a resalva da não responsabi
lidade da Companhia. 

4.o) Não receber notas de conc:;.igna
ção que não estejam legivelmente ~scrip
turadas, bem como vo1lumes cujo acondi
cionamento não offereça segurança durante 
o transporte, salvo se as notas trouxerem 
a declaração da não responsabHidade das 
Companhias por perdas ou avarias, caso 
em que poderão ser recebidos a despacho. 

5.o) Verificar o bom funccionamento 
da balança antes de iniciar ;1 pesagem 
dos volum s, afim de haver •cxacta co
brança dos fretes e evitar reclamações so
br faltas de peso, etc. 

6.o) Exigir que as observações ou al
terações nas notas de consignações s·ejaní 
feitas pelos remettentes ou seus prepostos 
e por estes devidamente assignadas. Ne
nhuma nota de consignação póde ser ao
notada ou alterada por empregados da Com
panhia. 

Vigias nocturnos 
ART. 115 - Os vigias nocturnos não 

devem permittir a entrada ou pernoite nas 
estações ou terrenos da Companhia de 
pessôa alguma ·estranha ao serviço. Mes
mo aos ·empregados, a entrada deve ser 
vedada, depois de fechados os portões, 
armazens, etc., desde que o empregado 
não possa justificar a necessidade de estar 
nos terrenos da Companhia por exigencia 
do serviço ·e prove a ua identidad com 
a caderneta de nomeaçã.o. 

ART. 116 - Os vigia receberão, ao 
iniciar o serviço, um relogio para marca-
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Cancellas 
atravessando 
vias publicas 

ção das horas na chaves de cada po te 
existente no trecho que lhe cabe guardar. 
d vendo devolvel-o, no fim do serviço, ao 
chefe da ·estação ou capataz. 

ART. 117- A falta de marcação do r lo
gio nas horas determinadas, em motivo jus
tificavel, importará m punição ao culpado. 

ART. 118 - Os vigias, além de vi
gilancia geral da estação, armazens, pa
t os e vagões, devem pr videnciar a re
tirada de agua que esti er empoçada no 

ncerado cobrindo vagõ s. 
ART. 119 - m caso de n cessidade 

ou para effectuar prisões, devem pedir o 
auxilio da policia, communicando esse fa
cto, bem como quaesquer outra irregu
laridades verificadas durant a noite, ao 
r spectivo chefe de estação, ou capataz. 

ART. 120 - Os vigias que estive!'em Ide 
ronda na ·estação, deverão prestar muita at
t nção ao apparclho te! phonico, afim de at-
1: ndcrem em demora a qualquer chamado. 

ART. 121 - vigia capataz, onde 
houver, é responsavel pelo exacto cum
primento da instrucçõe acima, incumbin
do-lhe tambem o exame dos s llos dos 
vagõ s que pernoitarem na estação. 

Guardas cancellas 
ART. 12·2 - As po~teiras da linha fer

r a qu cruzam vias publica conservar
se-ão fechadas e sóment•e se abrirão para 
dar passagem aos tren e, qu.ando preciso, 
para o serviço d manobra da estação. 

s guarda tancellas d verão verifi
car com todo o cuidado qu , quer quando 
abertas para a linha ferrea, como para a 

trada publica, a porteira e conservem 
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bem segura , de modo a não prejudicar 
a segurança do transito publico e dos trens. 

As cancellas terão lampeõe fixo , os 
quaes á noite mostrarão luz vermelha para • 
as linhas, quando franqueadas ao publico 
e luz vermelha para a rua, quando abertas 
para a passagem do trens. 

Durante o dia os machinista não de
verão tran pôr as porteiras qu tunccio
narem com signaes independentes das e -
tações, sem receberem o ignal competente 
(bandeira ou iampeão verde) dos respec
tivos guardas cancellas. 

ART. 123 - O pie di do de linha fran- Abertura 
ca ou abertura das cancellas deverá ser das cancellas 

feito com o menor intervallo de tempo pos-
sível antes da hora estabelecida para a par-
tida ou passagem dos trens de forma a 
evitar, tanto quanto possiveÍ, a paralysa-
ção do transito publico. 

ART. 124 - s guardas cancellas Posição 

d - f . · - dos guardas everao sempre tear em postçoes m que canceltas 

possam ser facilmente avistados pelos ma-
chinistas e guardas trens. 

ART. 125 - As cancellas qu func• Mnteriaes para 
cionarem com signaes independ nte das as cancellas 

estações, serão uppridas dos seguinte 
objectos, para o uso dos guardas re p c-
tivo , quando necessarios: 

1 apito para manobra. 
1 caixa com 12 bombas expio ivas. 
1 exemplar deste regulamento. 
1 exemplar do horario dos trens. 
1 jogo de bandeiras, s endo uma v rde 

e outra vermelha. 
1 lampeão de signal d mão, devida

ment preparado. 
2 espeques para calçar vagões. 
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Accender os 
lampeões de slg
naes fixos das 

cancellas 

Deleito no 
lunccionamento 
das cancellaa 

Machlnista 
dest espeitat· 

signaes 

Asseio 
das cancellas 

Parar nos 
cruzamentos e 

entrar no 
recinto da es

trada 

ART. 126 - Os lampeões de signaes 
fixo das cancellas devem ser accesos ao 
escurecer e durante nevoeiro ou cerração. 

evem ser apagados ao amanhecer ou de
pois de terminada a c rração ou nevoeiro. 

ART. 127 - O guarda cancella com
municará ao chefe da estação respectiva, 
pes oalmente, ou 'Pelo telephone ou por 
meio de bilh te, qualquer anormalidade que 
notar nos ignaes fixos ou no funcciona
mento das cancellas, afim de ser providen
ciado o concerto. 

No impedimento do signal fixo, usará 
os signaes de mão, de accordo com o regu
lamento. 

ART. 128 - No caso de um ma .. 
chinista desrespeitar os signaes ou com
metter outras quaesqu r irregularidades .. 
será immediatamente communicado o facto 
ao Chefe do Transportes por intermedio 
do chefe da estação. 

ART. 129 - As cancellas e imme
diações, bem como a casa de moradia do 
guarda deverão ser conservada em bom 
estado de limpeza, não se admittindo lama 
ou outro obstaculo que embarace a livre 
circulação dos trens nos cruzamentos. 

ART. 130 - E' prohibido a qual• 
quer pessoa ·e tranha ao servico da Com
panhia, parar nos cruzamentos .de 11ivel 
ou entrar nos recintos da Estrada que 
não forem destinado aos passageiros e 
ao publico. 

Ao infractor é applicavel a multa de 
10$000 conforme determinam os artigos 
149, 150 ~ 151 do Decr to n.o 15.673, 
de 7 de Setembro d 1922, relativo á 
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segurança, policia ·e trafego das estradas 
de ferro, transcriptos no final d ste Re
gulamento. 

Guardas trens e machinistas 
ART. 131 Nas estações os guar-

das ficam sob as ordens elo chefe res
pectivo. 

Os guardas e ajudantes de trens de 
passageiros e de cargas, deverão compa
recer ao ·serviço na estação de origem do 
trem, '30 minutos antes da hora marcada 
para a partida do mesmo, justificando as 
suas faltas, no caso de doença, com attes
tado medico. 

Antes de começar e quando terminar 
o serviço, os guardas deverão comparecer 
ao escripi.orio do chefe da estação de ori
gem, afim de tomar conhecimento dos avi
sos e instrucções que alli estiverem affi
xados. 

ART. 132 - Os trens serão acom ... 
panhados por um guarda e ajudante, sendo . 
o primeiro o chefe do trem e que, no 
d sempenho dos seus deveres auxilia
rão mutuamente. Quando, porém, não hou
ver ajudante, todas as obrigações recahi
rão sobre o guarda do t_rem. 

ART. 133 - E' pbrigaçã·O dos guar
das trens avisar aos machinistas antes da 
partida da estação inicial de quantos ve
hiculos carregados e va ios acha-se for
mado o trem e do peso total dos mesmos. 

Qualqu r modificação na composição 
feita durante a viagem, deverá s r igual
mente levada ao conhecimento do machi
nista. 
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Formação 
dos trena mixtos 

e de 
mercadorias 

Formação 
dos trens, car11:a 

e passageiros 

Verificação 
do trem antes de 
partir da estação 

inicial 

Verificação 
do freio vacuo. 

Trens de 
passageiros ou 

de cargas 

Deveres 
do guarda trem 

Na formação dos trens mixtos de mer
cadorias compostos de vagões carregados 
e vasios deverá ser adoptado o criterio 
de se collocar os vagões carregados na 
frente, juntos, ficando os vasios na cauda. 
Não se deverá collocar menos de .2 vagões 
de 4 rodas ntre 2 maior s (galéras). Os 
vagões de 4 rodas, abertos ou cobertos .• 
quando vasios ·ou mesmo levemente carre
gados, (até 5.000 kilos de carga) deverão 
sempre viajar na cauda dos trens. 

Afim de se conhecer a ordem da for
mação do trem, é de absoluta necessidade 
que os guardas tom m a numeração dos 
vagões a partir da machina, mencionando-as 
nos seus relatorios nessa conformidade. 

ART. 134 - Antes d partir da es
tação inicial, o guarda verificará o estado 
dos carros formando a composição do seu 
trem, notando qualquer irregularidade: vi
dros quebrados, bancos quebrados ou cor
tados, falta de globos, luz fraca, etc., afim 
de fazer a nece saria communicação. 

Deverá verificar qu a mangueiras 
de todos os vehiculos estejam engatadas 
e qu o manometro da locomotiva accu e 
14" e o brék'e do guarda, 12" de vacuo, 
no MINIMO. 

No caso de indi ar um vacuo menor, 
o defeito deverá ser procurado e sanado 
antes de dar o signal de partida. 

E' dever do guarda trem verificar: 
1.o Que os carros ou vagões este

jam devidamente engatados, oom as man
gueiras do brék.e e com as correntles se
guras, de modo que não possam despren
der-se e damnifkar qualquer mat·eri.al da 
linha; 
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2.o Que as mercadorias sujeita a ava
rias por chuva ou fagulhas da locomotiva 
estejam cobertas; 

3.o Que os volumes de grande peso 
ou dimensões não pendam sobr as bordas 
dos vagões ou excedam em altura á bitola 
das pontes e tunneis; 

4.o Que as cordas dos encerados não 
stejam presas á libra ou guia da libra 

do freio a mão, ferragens .dos bogi·es, 
caixas dos parachoques ou ás molas dos 
vagões com risco de estrago durante o tra
jecto. 

S.o Que os encerados stejam conve
nientemente amarrados, retirando a agua 
que possa estar empoçada; 

6.o Que os vagões carregados este
jam devidamente fechados e os vasios em 
condições de transitar livremente na linha; 

7.o Que as ordens referentes á sella
gem de vagões estejam sendo rigorosamen
te cumpridas; (Art. 96). 

S.o Que todos os vagõe do trem s
t jam accusados na li ta 280, com os dizere 

m perf ito accordo com seus rotulos. No 
caso d ficarem vagões em qualquer es
tação intermediaria, deverá s r observada 
na referida 'lista a estação onde o mesmo 
foi deixado. Sendo addicionados mais va
gõ s ao trem, a lista 280 para esses 
vagõe deverá ser exigida e entregue na 
estação de destino do tr·em ou dos vagões; 

9.o ajudantes dos guardas veri-
ficarão se o trens acham-se devidamente 
providos de oleo, espeques, signa s etc. 
e que os freios estejam em perfeito es
tado de funccionamento; 
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Partida dos trens 
de passageiros 

Embarque 
de passageiros 

retardatarios 
com o trem 

em movimento 

Partida dos trens 
de carga 

das estações 

1 O.o Deverão trazer os compartimen
tos do bréke de seu trem conveniente
mente limpos. 

ART. 135 - Autorizada re indicada 
a partida do trem, pelo signal de campainha 
das e tações, o guarda mostrará bandeira 
verde durante o dia e luz verde durante 
a noite ao machinista, o qual apitará uma 
v z, apito curto, e immediatamente porá o 
trem m movimento. O guarda fará uso 
do apito sómente no caso do signal de 
bandeira ou de lampeão não ser atten
dido promptamente pelo pessoal da loco.. 
motiva. 

signal da estação deverá ser dado 
um pouco antes da hora determinada para 
a partida, cerca de 15 segundos. 

Antes de partir, o macbinista e o 
guarda trem deverão verificar se o signal 
fixo indica linha franca. 

Uma vez o trem em moviment o 
pessoal da ·estação deverá impedir o em
barque de passageiros rctardatarios, afim 
de evitar qualquer desastre proveniente 
desse abuso. 

Qualquer infracção sujeitará o passa
geiro ás penas regulamentares e os em
pregados a medidas disciplinares. 

Estando um trem de carga, lastro, etc., 
prompto para partir e o signal fixo respe
ctivo indicando 'linha franca, o guarda dará 
a partida na mesma maneira como no ca
sos de trens de passageiros. 

Antes porem de dar o signal com a 
bandeira ou lampeão o guarda apitará uma 
vez para chamar a attenção do machinista 
e em · eguida fará o compefente signal 
de bandeira ou lampeão. 
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Partind um trem de carga de uma 
estação, o guarda, ante de dar o signal 
d partida 'Ciev rá obter a aut rização d 
chef ou s u substituto ou empregado res
ponsavel. 

Pa rtindo de um pateo, o guarda s erá 
o r spon avel, devendo verifi car que tudo 
esteja em ordem e o feitor ou encarre
gado da manobra do pate d vidament 
avi ado. 

Dos pateos 

ART. 136 - s guarda 
duzir: 

1 apito para manobra. 

deverãO COI1- Objectos que os 
guardas devem 

conduzir. 
Trens de 

1 caixa com 12 bomba explosivas. 
1 exemplar deste regulamento. 
1 ex mplar do horario dos trens. 
1 jogo ele bandeiras, uma verd 

tra verm elha. 
o u-

1 lamp ão de sig nal de mão devida
mente preparado. 

2 lampeõ s de signal para s lados do 
trem. 

1 livro para apontamentos. 
1 r logio de bolso. 
2 e peques para calçar vagões. 
Além dos obj~:ctos acima indi cado os 

guardas tr ns de carga deverão conduzir 
mais um ·Jampeão de signal para a cauda 
do tr m. 

ART. 137 - s trens de passagei-
ros não pararão para tomar ou deixar pas
sageiros e bagagens senão nas staçõ s 
onde o horario indicar parada. 

uando um trem d pas age i r o ' es
tiver atrazado, diminuif-se-á quanto pos
sivel sem prejuizo do serviço, o t :npo 
de parada nas staçõ s, até ganhar o 
atraso. 
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Malas ou 
volumes sobre a 
redu dos carros 

Tamanho 
das malas ou 

volumes 
acompanhando 

os viajantes 

Ouarda auxiliar 
o serviço 

nas estações 

ART. 13 p oal do trens 
de pa sageiro deverá convidar com boas 
mane1ras o pa ageiro a r tirarem as 
malas ou volum s que, pelo tamanho ou 
p so, offerec rem p rigo ou estorvo ao 
proprios donos ou a utros passagei
ros ou possam damnificar a rêd s dos 
carros. 

As dimen õ s das malas ou volumes 
que os viajantes poderão transportar com
sigo ão as eguintcs: 

66 centímetros de comprimento, ·33 de 
largura c 33 de altura para as malas com
muns 70 centim tro de comprimento, 50 
d largura e 20 de altura, quando se tratar 
de malas mod rna , chata . 

Haverá uma tolerancia de 2 c ntimc
tros nas dimcnsõe acima, pod ndo tam
bem os pa sageiros levar coms1go, uma 
vez que não cause estorvo aos demais, 
pequenos mbrulhos, pacotes, encapados, 
caixas etc., desde que possam ser collo
cados nas rêde dos carro ou .entre os 
banco , sem inconveni ntes. 

No carros d 2.a ela se permittir
-á tambem o transporte de pequenas ces

tas ou saccos com mantim ntos, nas mes
mas condições acima exaradas. 

As malas ou outros volumes fóra das 
dim nsões acima, d verão s r transporta
do pelo pessoal do tr m para o bréke, 
para serem despachados. 

ART. 139 - Ao ch gar o trem á 
estação, o guarda e o ajudante, tanto dos 
trens d passag iros como do de cargas, 
d v rão auxiliar o e t·viço nas estaçõe , 
tanto quanto Ih fôr possiv I, deligen
ciando para qu e o trem corra no horario. 
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Quando parades em uma estação não de
v rão abandonar o trem. 

s guardas tomarão nota da hora de 
chegada e partida do seu tr m m toda as 
estações e ·pontos d e parada, m ncionan
do-a no r latorio que t em d enviar dia
riamente ao hefe dos Transportes (Mo
vimento), com as informaçõe necessarias 
obre atrasos, irregularidades e movimento 

geral durant a viagem. 
s relatorios deverão ser legiv lmente 

escripturados e preenchidos com todos os 
dado exigido pelos mesmo . 

ART. 140 - .ajudant·c do guarda 
trem de passageiro , á ch gada na es
tações, deverá percorr r o trem m toda 
a sua exten ão e annunciar em voz alta 
e int lligivel o nome da c tação, dando 
os informes necessarios, refer nt s á bal
deação, transferencia d um carro para 
outro, de tlln trem para outro, etc., tendo 
todo o cuidado em notar se qualquer pas
sageiro quer desembarcar e com es e in
r nto f izer signal. 

Nas e tações interm diarias te s~::rvi-
ço será auxiliado ' pelo chefe e pes oal da 
estação. 

ART. 141 - talão N.o 347 au-
toriza aos guardas tr ns trarn fc:rir pa sagei
ros de 2.n classe para os carros de l.n clas
se, de accordo com as condições estipuladas 
no mesmo. O talão acha-se 'Confecciona
do em 2 vias. original d ve acompa
nhar o bilhete da dass inf rior em todo 
o percurso do passageiro, s endo recolhido 
juntamente com o mesmo bilh t . 

A 2.a via dev rá ser nfr gue pelo 
guarda ao chefe da estação do d estino 
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Obrigação 
dos guru·das em 

viagem . 
Trens de pas· 

sagelros 

f•chamenlo 
das portas 
dos c•rros 

Tr·ens 
de n• ssngeiros 

110 Sérra 

do trem, o qual por sua vez rem tterá 
t das as '2.n via r c bida , directamentc, 
á ontadoria. 

ART. 1 2 - odos r0s guarda· tr n 
de pa ag i r o , para u oonh cimento e 
nec saria pr vid ncia , independente dos 

ncargos dados a.o cu aj udante, durante 
o traj cto do cu trem, m qualquec t recho, 
dev ' rão percorr· r uma vez o interior dos 
carros, 'fiscalizand examina ndo se tod · 
os I ugar stão d cvidamcnt i ma dos s 
ha qualqu r irregularidade. 

ART. 143 - s carros cl trens para 
Sant s deverão r conservados com as 
porta do lad dir ito fechadas desde ão 
Paulo até ampo ( Jrandc, devendo os g uar
das, dahi 111 diante, providenciar no sen
tido de s r m as mesmas ab rtas para per
mittir o desembarque de passageiros no 
Alto da · érra; os trcn de Santos deverão 
ser cons rvado com as porta do lado di
reito fechadas d de ampo Grand até 

ão Paulo. 
Fica adoptada no trecho entre São 

Paulo e Jundiahy a mesma providencia, 
endo cons rvadas ·iechadas as porta do 

lado dir ito, quer quaudo tr ns partam 
de Jundiahy, quer quand partam de São 
Paulo. 

Nos Planos Jnclinados o trens qu 
circularem com arro provido de an
fonas, é pr ciso que sejam fechadas as 
porta lat ra s do carros, inclusive o 
carros pullmans, deixando ab rtas a por
ta centracs, d vendo, porém, ser f hada 
as porta ·centraes na xtremidades do 
prim iro e ultim carro do tr m. 
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.. 

s carro de plataforma abertas · cu
ja anfona não ão ngatada , dev rão 
tran itar n s Planos lnclinad s m as 
portas centraes f chada . 

ART. 144 - Todo o g11arda trens, 
qu r de pas ag iros qu r d carga , de
v rão levar ao conhccimcnt. ,d ·hcfc da 
e tação d anto , Pia saguéra, Alto da 

'rra, Moó a, ão Paul , Lapa, ampo 
Limpo, Jundiah , Taboão, Bandeirant s u 
Piracaia, r p ctivament , d a cord com 
o ponto finac dos , u tr n , qualqu r 
ca o d avari de hiculo m viagem, 
afim cl que por ua v z faça imme
diata ommunicaçã a Me tr' d I po-
ito de I comotiva ou encarr gado do 

lcvan tadore de vagões. 
ART. 145 - A p ssoa alguma rá 

permittido viajar nas machina sem a oe
cessaria autorização. 

guardas ajudant não d v rão 
viajar na machina, salvo s o tr m não 
conduzir v hiculo algum que o P?s.sa ac
commodar; ne te ca o, d verão VtaJar na 
plataforma da locomotiva e nã na cabina. 

ão admi iv i as segu inte xc p-
çõe apenas quando a condições atmo -
ph ricas não permittirem a viag m dos 
guardas ajudantes na plataforma da lo-

' comotiva, isto é, havendo c n·ação, chuvas 
p a da u depois de cu reocr: 

t .o No caso de uma machina eguir 
e cot ira para bu car o u tr m ou voltar 
para o u d po i to ou ponto inicial; 

2.o N caso de uma machina guir 
com lotação qu não offcreça lugares a 
man brador , guardas ajudante ; 
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Deleito na 
vi3 permanente, 

anlmnes 
na linha, etc. 

Composição 
dos lrens 

Lampeõe• de 
lado e de cauda 

Aos machini ta c mp te observar esta 
ordem e os guarda tren d v rão coope
rar no m mo s ntid , tornando-se tambem 
r spon avei p r qualquer infracção que 
hou er. 

ART. 146 - Quando machini sta 
ou guarda notar qualquer defeito na via 
p rman nte, no signae , ou qualquer ou
tra obstrucção, inclusiv a xist ncia d ani
ma s na linha, devcd communicar o facto 
na prim ira taçã de parada ou na pri
meira stação, embora não eja de para
da, e a irrcgu laridad notada off rec r 
p rigo para os tren s fôr preciso, o 
tr m deverá parar na primeira turma de 
cons rva para dar conhccimen o do facto 
ao re pcctivo pc soai. 

No fim da viagem o guarda confirma
rá o acontecimento por carta dirigida a 
eu chefe de esta ão, devendo cst~ com

municar o ca o imm diatam nte ao Chefe 
dos Transportes. 

Do mesmo modo o machinista faní 
identica communicaçào por intermedio do 
s u Mestr do epo ito de Machinas. 

ART. 147 - ult imo v hiculo dos 
tr 11 de carga , deverá r um brék 
onde o guarda guirá com os espequcs, 
lampeões outros objccto que tiver d 
conduzir para o serviço ele signaes e e
gurança da 'linha. 

Quando o trem conduzir mais de 
um brél e, o ajudante d guarda eguirá 
no da frente ou no do meio do tr~m,. 
de maneira a facilitar o serviço durante a 

i agem. 
Nos encaix d ultimo bréke serão 

collo ados doi lampeõ , tanto de dia com 
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de noite, sendo um de cada lado. Quan
do correr machina só, ou o ultimo vehi-
ulo não tiver encaixes para a col loca

ção do lampeõ s, a machina ou o ul
timo v hiculo I vará sómente 10 lampeão 
de cauda. 

Esses lampeões serão con rvados ac
cesos durante o tempo de serviço á noite 
e apagados durante o dia, só se accendendo 
de dia no ca o de forte cerração. 

Emquanto o trem stiv r parado m 
desvi , para dar passagem a outro, nos 
termos do art. 242, a luz crmelha dos 
Jampeõ s do ultimo v hiculo deverá ficar 
invertida de modo que não pos a ser con
fundida om signal de perigo. 

s trens de cargas ou d passageiros 
emquanto cstiv r m parado 11as platafor
mas das cstaçõ s ou nas linhas principa s, 
de crão conservar os lampeõe no ultimo 
vehi ui . 

o m m modo, durante o dia, as 
caudas dos tr ns ou vehiculos deixad s na 
linha principaes, deverão er protegidos 
por uma band ira vermelha collocada no 
ultim v hiculo do trem, comp sição, ou 
vehiculo. 

E' obrigação do guarda trem v rificar 
se os Jampcões dão boa luz e que ejam 
retirados no fim da viag m ou quando não 
fôr m mai preci os. 

ART. 148 - s tr ns de la tro ou Trens de lastro 

de materia s rão avisados pel hefe 
dos Transportes (Movimento) por tabclla 
ou tel gramma e, quando em serviç , n-
tr e ta ões, não dev rã pr judicar, a 
marcha d s d mais trens. (Art..o 298) . 
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lnccndio 
durante 

a viagem 

No aviso ·(tabclla ou telegramma), o 
hefe do Tran porte (Movimento) de

t rminad a condiçõe do s rviço e a es
tação onde o trem se recolherá, etc. 

O p rcurso destes trens não deverá 
exceder ao do tr n ordinarios de merca
dorias. 

Quando em serviço na linha ficarão 
ob ~s ordens do guarda, o qual será 

responsavel pelo cumprimento da dispo
· içõ s do regulamento, no que se r fere 
a ignacs 'e precauçõe para a segurança 
da linha, como qualquer trem ordinario. 
(Art.o 268). 

guarda ·é a unica pessoa autorizada 
a mandar mover o trem e s6 deverá t.lar o 
signal para esse fim, depois de receber avi
so do inspector ou feitor incumbido do 
s rviço d lastro. feitor d verá prevenir 
o s u pessoal, e o machini ta, antes de 
1110\ er o trem, dará um apito, de forma 
a pôr o pes oal de s breaviso e evitar 
qualqu r accid nte. 

ART. 149 - No caso de se mani
festar um incendio em qualquer vagão ou 
vchiculo durante a viag m, sem gue o 
p ssoal do trem consiga dominai-o promp
tamente, comp i. ao guarda trem tomar 
a provid ncias recomm ndadas no ait.o 
26 para a segurança do trem, se o mesmo 
não estiver protegido pelos signaes fixos. 

O ajudante, ou o foguista na falta do 
ajudante, des ngatará m demora o ve
hiculos que ficarem atraz do vagão ou ve
hiculo incendiado e, fazendo puxar para 
a frente os demais vchiculos deixará o 
vagão inc ndiado no centro, i olado em 
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uma di tancia de 50 metro dos vagõ s 
ou vchiculos não attingidos pelo f go. 

Tomada sas provid ncia o pessoal 
d trem procurará p lo meios ao seu al
cance abafar o fogo o mais d pr s a pos-
iv I; e não o cons guindo abafar s m 

g rande d mora, 'O guarda ou ajudante 
ou o fog uista seguiní. até a esta ão mais 
proxima, afim d e dar parte do occorrido. 

Machinistas e foguistas 
ART. 150 - s tmachinistas e fo· 

guistas, dec ntemente trajado e limpo . 
deverão comparecer ao erviço com ante
ced ncia uffici nte que permitta estarem 
nas uas re 1 ectivas locomotivas 30 mi
nuto ant s da hora marcada para a sabida 
do d po ito, de modo que possam exami
nar a ·locomotiva por cujo funccionam nto 
o machinista 'é o unico r sponsavel. 

Antes de começar e quando t rminar 
o serviço, devem certificar- e, no deposito 
de origem, da ordens in trucções que 
alli e tiverem affixadas. 

ART. 151 - O serviço terminará 
meia hora (30 minutos) depoi da ultima 
viag m no disco do deposito da machinas. 

a) Os machinistas annotarão o servi
ço f ito diariam nte, remettend seus r la
torios, por intermedio dos Me tres de De
po i to , ao h fe dos Tran portes, at ' as 
doze horas do dia seguinte. 

b) Terminado o serviço do dia e não 
havendo outras instrucções, os machini ta 
deverão verificar se a caldeira e o tender 
da machina acham-se devidam nte provi
dos de agua e e o carvão restante é suf
ficiente para o serviço do dia s guinte e 
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Consumo de 
oleo 

Empilhamento 
de carvão 

no tend er, et c. 

Concertos 
das machln ns 
e desmanchos 
em caminho 

fog-ui stas 
n. o podem 

mover 
as machlnas 

b m assim e a machina di põ da ferra
m nta nece aria. 

) An t s de se r tirarem do serviço 
deverão fazer con tar no livro competente · 
(N.o 32) qualqu r declaração referent aos 
concertos neces arios, porém, estando a 
machina em boa condiçõ s, da m sma 
forma farã · ta declaração no referido 
livro, assignando-a. 

ART. 152 - fornecimento de o leo 
para cada locomotiva rá antecipadam eu
te rcgularisado de accordo com a ela se 
da machina da secção onde tiver de 
correr. 

ART. 153 1machinisté1JS e fo-
guistas deverão provid nciar para que se
jam conservados de tal modo o carvão .. 
ferramentas e r sp ctivas caixas, os ferros 
e atiçadores de fogo, que não haja pe
rigo de 'Cahirem ou e barrarem em trens 
ou vehiculos na linha parall la ou m des
vio proximo. 

ART. 154 - s machinistas não po
derão concertar sua machinas ou faz r 
qualqu r alteração, salvo ob direcção do 
Mestre do deposito respectivo. 

xc ptua- e o rviço de apertar cha-
vcta , sobreposta te. 

Em casos d d sarranjos m caminho 
machinista f guista deverão procurar 

reparar o d feito do melhor modo pos i
v I, afim de conduzir o trem ou machina 
até a estação mais proxima, ou proseguir 
a viagem normalm nt . (Vid art. 277) 

ART. 155 - E' e xprc sam nte pro
hibido aos fogui ta m vimentar as machi
nas, a não ser para c llocal-as m po içã 
c nveniente para er m lubrificada . 
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ART. 156 - O machini tas dev - Obj~ctos 
rã o conduzir: qà1;v~ ~~~~~:l~~~~:a 

1 lampeão de signal de mã , devida
mente pr parado. 
jogo de bandeira , uma v rde e uma 
v rmelha. 
r logio de bolso. 

1 livro para apontamentos. 
1 xemplar deste regulam nto. 
1 exemplar do horario do trens. 
1 cai a com 12 bombas xplosivas e 

a ferramenta determinada pelo regu
lamento. 

ART. 157 - ·Quando 1 m serviço na 
linha o machinista é o unico responsavel 
pela direcção da machina, consumo de ma
teriaes etc., d vendo os foguistas prestar 
fiel cumprim nto a todas as suas ordens 
e iushucções. 

Dírecçilo 
da machina, 

consumo de ma· 
teria~s, etc. 

ART. 158 - Os inspcctor s e fis- Inspectores 
e fiscaes das ca·cs das locomotivas deverão fi calizar os locomotivas 

serviços dos machinistas e fogui tas m 
tudo que concerne ao manejo e dir cção 
das locomotivas e consumo de combus-
tível, c mpetindo aos machinistas cumprir 
fi !mente as suas ordens in trucçõ s. 

ART. 159 - A posição da machina Posição 

f d da mnchina será. s mpre na rente o tr m, com x-
cepção, apenas, das machinas auxiliares .. 
quando por · xigencia do serviço não pos-
am r collocadas nessa posição. A ma-

china só pod rá ir na rectaguarda, mpur
rando o trem, em ca o de manobras na 

taçõ , accidentes, ou por motivos de 
força maior, e a sim m smo, só poderá 

eguir até 'O desvio ou estação mais pro
xima, não podendo a v locidad exceder 
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Machluas esco
teira• 

viajando juutas 

Manobras com 
duas locomo· 

tlvas. 

Machina d~ ma
nobra auxiliar, 
Alto da Serra 

Trens condu
zidos por duas 

locomotivas 

d 20 kilometr s p r hora, alv , ordens 
em contrario. (Vide art.os 161 e 276). 

ART. 160 - Quand houver n e<.:es-
idade d eguircm junta dua o u mais 

locomotiva , dcv m emprc ser engatadas 
e não pod rão ser de engatadas senão na 

tação ou cabina de ignaes nd exis
tirem signa s fixo funccionando normat
m ntc , depoi de d s ngatadas a ma
china , o cabineiro pódc fazer avançar 
ou mover a duas ou mais mlachinas, dando 
signacs independentes a cada uma. 

A manobra com dua machinas de
verão er evitadas o mais possivel. 

A locomotiva de manobra que auxilia 
a ultima viagem dos tr ns de pas ageiros 
para baixo, d verá parar tem frent do 
ignal de partida da plataforma, I.inha de 

de cida, c alli aguardar ordens do feito r 
ou ncarregado da manobra antes de pro
segui r adiante. 

E' t erminanltement prohibido seguir 
a viagem afim de tomar o travessão para 
o pat o. 

ART. 161 - Quando um trem fôr 
conduzido por duas machina , compéte ao 
machinista da fr nt a observação dos sig
nae e do funccionamento do fr io de 
vacuo. 

O machinista da egunda machina cin
gir-se-á aos signa s qu e r c ber da machina 
da frente, sem de cuidar- e dos signaes re
f rentes á s gurança da linha, dando os 
apito de alarm faz ndo .applicação do 
frei automatico, no ca o d necessidade. 

Para evitar strago do engates, os ma
chinistas usarão do maior cuidado nas par-
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tidas c parada dos trens conduzidos por 
duas machinas. 

Quand fôr autorizado auxilio a qual
qu r trem pela rctagual'da, ist é, empur
rando, a machina auxili.ar d v r1 regular 
sua marcha de forma a não produzi!' choqut 
viol nto ao encostar no trem auxiliado. 
S tiv r de parar em algum signal fi. o, á 
esp ra da chegada do trem na proxima 
estação ou cabina, a machina auxiliar sú 
poderá c n•tinuar a viagem d pois de obter 
linha franca r lo m smo signal, devencio, 
em tal caso, eguir com .cautela até o ponto 
onde lhe permittir o ignal •recebido, afim 
de ev itar qualqu er irnconveni,ente ao re· 
unir- e ao tr m auxiliad no pont esta
h lecido. 

A machinas auxiliares, cmpurraudo 
trcn , ó p derão ser de ligadas do seus 
trens nas taçõe ou lugares onde esti
verem funcci nando signae fixos. 

a mesma forma será permittido só
mente de engatar machinas auxiliares, re
bocando trens nas estações .ou I ugares 
onde haja ignaes fixos funccionando nor-
ma 1m nte depois do trem parado. 

As machinas auxiliar s empurrando 
tren. de erã accu ar os signaes (apitos) 
da ma hina da frente, rep tindo-o , ,afim 
de qu possa o machinista da frente ter 
a devida sei ncia de que os seus ignae 
foram b m comprehendido . 

Trens de carga. Auxilio pela reta
guarda. MACHINA AUXILIAR. ESEN
OA TAD . Est<tções ele AMPO LIMPO 
e BARRA FUNDA. 
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fSTAC O O 
CAMPO LIMPO 

Auxilio 
pela reto~uarda. 
Machfna nuxllfar 

descngatada 

Pedido de llnhn 
franca . Trens de 
cuga auxiliados 
pela retaguarda. 
Machlna auxiliar 

oesengatada. 
C:nrnpo Limpo 

a Tunnel 

Ouarda 
da machlna au. 
xilfar. hegada 

ao tunnel 

Quando um trem de carga nec s itar 
de auxilio pela retaguarda, da stação de 

ampo Limpo, J1tr e ta e tação e o posto 
d Tunnel, auxiliado por uma machina de-

ngatada, o trem que pr cisar deste re
curso deverá parar na esta ão e ali e pe:
rar até que a machina auxiliar de engatada 
possa tomar o s u lugar lia cauda do trem. 

ma vez esta macbina au ili.ar prompta 
para o erviço, o machinista d verá apitar 
afim de avisar ao machini ta do trem que 
elle 1está prompto para partir. machi· 
nista do trem, por ua v z, deverá accusar 
o signal do machini ta da retaguarda por 
um outro apito e d poi de receber o 
competente signal do guarda s m demora 
porá o seu trem m movim nto. 

A cabina da stação de ampo Limpo 
ao pedir linha franca para um trem de car
gas, auxiliado pela retaguarda por uma ma
china de engatada, dev rá transmittir o 
aviso N.o 26 (Art. 207) «4 pau a 4 pau a 
6» c o posto de Botujurú dev rá accusar 
o pedido, repetindo Q m mo si:gnal e 
'proc der da me ma forma ao p dir linha 
franca de Tunnel, dev nd Tunl1lel .ao con
e der linha franca repetir por sua v z o 
mesmo avi o. Deste modo comprehender-

-á que o aviso «4 pausa 4 pausa 6)> in
dicará o pedido concessão d linha franca 
para um trem d carga auxi liado pela 
retaguarda por uma machina auxiliar des
cngatada. 

guarda da machina auxiliar ao che
gar á b cca do tunnel, 10nd em geral 
a machina auxiliar c tuma parar, deve1·á 
dcsc r da machina e, pelo ;t lephone ao 
lado da linha, avisar ao cabineiro da ca-
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bina de Tunnel que a ua machina se 
acha alli e vae seguir para o lado opposto 
do tunnel. 

cabineiro de Tunnel não poderá 
conceder linlta francCft a qualquer trem de 
descida senão quando sta machina já es
tiv r recolhida no desvi·O ou tiver tomado 
linha certa para voltar - linha d subida 
- e a linha de :descida se achar desemba
raçada. Da mesma forma não poderá con· 
ceder /infla franc(JI a um trem de subida 
emquanto a machina em questão stiver 
em manobras de uma linha para a outra, 
ou ter, na volta, entrado na estação adiante. 

Os trens que necessitarem auxilio pela 
retaguarda, por uma machina auxiliar des-

ngatada, da estação de Barra Funda até 
São Paulo, cabina N. o 3, deverão parar 
e esperar qu a machina auxiliar possa to
mar a sua posição na cauda, devendo o 
serviço ser executado da mesma maneira 
como em Campo Limpo. 

cabineiro de Barra Funda, ao pedir 
linha franca para um trem de carga, auxi
liado pela retaguarda por uma machina de
sengatada como nos casos dos cabineiros 
de Campo Limpo e Botujurú, deverá trans· 
mittir o m smo aviso N.o 26 (art. 207) 
«4 pausa 4 pausa 6», que dará a entender 
ao cabineiro da cabina n.o 3 de São Paulo, 
que está sendo pedida linha franca para 
um trem de cargas auxiliado pela reta· 
guarda, por uma machina auxiliar desen· 
gatada. Esta machina deverá auxiliar até 
o cume da rampa e depois proseguir es· 
coteira e ·com toda a cautela, atraz do irem 
que veio auxiliando, obedecendo· aos sig-
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Auxilio deverá 
ser sempre prts· 
tndo pela frente 

Trens de cai'Ç':t , 
llu h a de descodB, 
dando passngem 

em Botujurú 

Freio 
nutomntlco, vn· 

cuo rnlulmo 

Trem uiio 
póde partir sem 

o .:uuda 

Autornovel da 
Adminlstraçilo 

Altenção no 
servoço: mRchl· 
nlstas e foguls· 

ta observar 
signaes 

nacs fixo até a cab ina N.o 3, ndc 3guar
dará o rden . 

om excc pção dest, 
cum tan cia int iramcnt espe iae , que rc
qu r rão a autorização do hef dos Trans
port s (Movimento), o au ·ilio neoessario 
dcv rá empr ser pr stado p la frente. 

tr ns de carga pela linha de d -
cida, auxiliados, qu der m pa s.agem em 
B tujurú e qu por es motivo. fôrcm 
recolhido a.o d svio serão conduzido pa.-a 
aqu 11 ponto pela machina auxiliar que 
deverá r ngatada o V. B. eotw nientc
m nte ligado. 

ART. 162 - N nhum !trem d ~verá 
partir com menos de 14" d e vacuo no ma
nom tro da locomotiva e 12" no bréke do 
guarda trem. (Vide art. 134). 

ART. 163 - E' xprcssamen te prohí
bido, em condiçõe nonnae , aos mach inis
tas partir m com tr m algum sem que est 
est eja acompanhado p I r spcct ivo guarda. 

o mesmo modo, chauffeur do auto-
mov 1 da Admini tração, não poder4 par
tir sem o guarda ou empregado dct .... rmi
nado para s te fim. 

ompr h nde- como tr m a locomo-
tiva e um ou mai vehiculos, com excepção 
dos di positivos d artigo 246, alínea «J ». 

ART. 164 - s ~11achinistas c fo-
gui ta dcv •rão pre tar toda a attcnção 
ao eu serviço e vitar onv ·r a com pes
soa que po arn e tar na ma.china. 

Ao pas ar em na ntrada 
ahida d estaçõe rão ta r att~nto 

para frente. 
verã olhar fr qu ntem nte para a 

cauda do seu tr m, afim de e ccrtifi-
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carem que o me mo segue completo e em 
ordem. 

Aproximando-se ou passando em esta
çõe , curvas, desvios ou chaves, os machi
nistas deverão providenciar para qu o 
seus foguistas estejam promptos para os 
auxi liarem na verificação de signaes, etc. 

s foguista , indep ndentemente de 
qualquer recommendação dos seus machi
ni tas, deverão estar attentos a-o signaes. 

ART. 165 - s machinistas ao avi. · 
tarem pessoas na linha ou nos pateo de 
estações dev rão pr venil-as em tempo, por 
meio de apitos, procurando por todos os 
modos evitar accid ntes; mas no 1caso de 
ser apanhada alguma pessoa pela locomo
tiva, d verão parar para que o p s oal 
do trem verifique se está morta ou f rida. 
Estando machucada sómente, serão pres· 
tados á victima os socoorr·os ,possivei na 
occa ião e, em seguida, oonduzida á pri
meira stação. 

Em caso de morte o corpo será deixado 
no lugar e o trem :seguirá a viag m avisan
do- e ao ch fe da primeira s ação e a 
turma de conserva mais proxima. 

No caso de ser encontrado um cadaver 
no leito da linha, impedindo a passagem dos 
tr ns, d verá o mesmo ser r movido para 
a marg m da linha, d maneira que os trens 
possam circu lar livremente. (Vide art. 41). 

ART. 166 - Os ,machinistas e fo
guistas em serviço, excepto em casos de 
ab oluta necessidade, II1ão poderão afas
tar-se das uas locomotivas. ando-s um 
ca o de força maior, a machina deverá 
ficar PARADA em um desvio mais conve-
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freio e ala
vanca de varia
ção da marcha. 

Torneiras 
de descarga dos 

cyllndros 

Carviio 
na fornalha nas 

estações 

Cinzas, 
estopa accesa, 

etc. 

Trem em vlarrem 
ou nas estações 

Manobras nas 
estações lnterme· 

diarlaa . 
Responsabilida
de do guarda 

Slgnaes na 
passqem pelas 

estações 

niente á espera da volta do machinista, 
foguista ou de um empregado substituto. 

Quando uma machina estiver parada, 
deverá sempre ser conservado apertado o 
freio de mão e, quando 1110 deposito ou 
em algum d svio, a .alavanca de variação 
da marcha dev rá ser posta 'em posição 
morta, ficando tambem abertas as tomei
ras de descarga dos cylindros. 

ART. 167 - Afim de evitar fumaça , 
os machinistas deverão providenciar para 
qu seja evitada, sempr que possível, a 
co!Locação de .carvão na fornalha emquanto 
o tr m estiver parado m uma estação. 

ART. 168 - Os lmachinistas e fo
guistas não poderão em viagem despejar 
na via permanr nte, cinzas, cisco, .estopa 
accesa etc., devendo depositai-os nos lu
gar,es apropriados para esse fim. 

ART. 169 - mquanto .parados nas 
esta ções ou rem viagem, os trens e todo 
o pessoal ficarão sob as md ns do chefe 
da ·estação e do guarda, respectivamrente, 
devendo · ambos, o guarda e o machinista 
prestar fiel cumprimento ás ordens e ins
trucções recebidas. 

O guarda será o responsavel pela 
manobras que o trem tiver de fazer nas 
estações, sempre de accordo oom •OS dis
positivos do art. 84. 

ART. 170 - Os .machinistas dos trens 
de carga ao passarem pelas estações, sem 
parar, deverão apitar na passagem: pelo 
signal de partida de cada estação, ficando 
os guardas com a obrigação de, ao ouvi
rem o , apito do machinista, mostrar signal 
verde, demonstrando, assim, que os seus 
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trens e acham na devida ordem ,e que 
não existe qualquer anormalidade. 

Esse signal durante o dia será feito com 
bandeira Vlerde ·e durante a noite com Iam
peão de s ignal de mão, mostrando luz Vl~rde. 

Os machinistas, ao apitarem, aguarda
rão o signal do guarda que deverá ser 
accusado p·elo maJChinista oom um outro 
apito curto, sem ·O que não cont inuarão a 
viagem, ficando, portanto, responsabilisado 
o guarda pela parada desneoessaria, que 
porventura possa ter o trem por falta de 
cumprimento desta ordem. 

ART. 171 - Quanrdo o machinista 
precisar pedir applkação do freio, dará 
series de 2 apitos curtos e distinctos, e, 
para afrouxar, um apito mais prolongado. 

Todas as v·ezes que precisar·effil movi
mentar as suas machinas darão um apito 
curto. 

ART. 172 - Aproximando-se de es
tações, cruzamentos de nivel ou avistando 
algum obstaculo, o machinista dará um 
apito de aviso, meio prolongado. 

ART. 173 - Os machinistas deve· 
rão evitar, quanto possível, de descarregar 
areia nas chaves re agulhas. 

ART. 174 - Os machinistas deverão re
gular o .serviço das suas machinas, de modo 
a evitar extremos na marcha, oorr·endo de 
accordo com o'S dizeres do horario. 

Aproximar-se-ão das estações com cui
dado e tendo de parar, não passarão além 
dos limites da plataforma. (Vide art. o 77). 

ART. 175 - Os machinistas deverão 
evitar paradas repentinas, na partida, em 
marcha ou na parada dos seus trens, salvo 
em casos de perigo imminente. 
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Paradas 
dos trens pelos 

guardas 

Obedecer 
slgnaes 

Mnchlnlstas 
parando nao de

vem lmt>edlr 
linhas conver

ll'entes 

Aproximar-se 
dos slrnaes de 

perljto 

ART. 176 - por qualquer cir-
cumstancia o guarda pr cisar parar o trem, 
dev rá apertar o freio, procurando, p lo 
lado convenri nte do trem, r visto p lo 
machini ta, dará ignal ao me mo d pa-

E OR DIA agitando uma 
R E N lTE, 

o lampeão d mão om luz v rm lha. 
Tratando-se de tr m de passageiros, 

ou de outro qualquer trem munido com 
bréke vacuo automatico, o guarda applica
rá es e bréke, mas não dev·erá lançar mão 
dest s recursos senão ~em casos graves e 
d urgente nr cessidade. 

ART. 177 - s 'machini tas fo-
guistas deverão obed r imm diatam nte 
a todos -os ignaes, qu r s ja conhecida 
ou não a .sua causa s , dev.ido a cerraçã<O 
ou UTR QUALQU R M TIVO, não 
fôr di tinctament vi ivel algum ignal, 

te dev rá r con iderad ignal d pe-
rigo, até que d apparcça a duvida. 

UM IONA!L UVl s rá consi-
derado signal de P RI O ou quando o 
braço do emaphoro stiv·er menos de uma 
t rça parte arreado. (Vide art.o 22 ). 

ART. 178 - machinistas quando 
parar m seus tr ns ou machina ·em ob -
diencia ao ignae , deverão certificar-se 
d que o trem ou a locomotiva não e t.cja 
impedindo as chave ou cruzamentos de 
linhas principaes conv rgent s. 

a) machini ta dev rã aproximar-
po iv I do ignaes ou disco 

em PERI afim d melhor er m vi tos 
p los cabineiros. 
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ART. 179 - Quando uma machina 
tiver d eguir coteira, o machini ta será 
r p n av I p lo xacto cumprim nto de 
todo o ignae precauçõ 

ART. 1 O - A im qu cureça. o 
machini ta rá r sponsavel p la c 11 cação 
na machi.na das luze comp t nt s: uma 
luz bran a na frente e, no t nder, o Iam
peão d cauda com a luz v rm lha. 

E' d v r dos machi!llista con ervar 
os pharóe de ua locomotiva empr lim
po e m bom stado de fun ci nam nto. 

ART. 181 - s :machinista e fo-
gui ta , d poi de abaste er m a sua 
machina c m agua, dev rão providenciar 
para qu fique egura a mangu ira, afim 
de vitar qu , com o vento, v nha a m ·sma 
bat r em algum trem ou v hi ulo que por 
alli pa ar ainda mais, d v rão v rificar 
e o r gi tro se acha d vidam nt fech3do. 

ART. 182 - Nos ·d clives da linha 
de bitola larga, a velocidade ma ima p r
mittida é de 70 kilometros p r hora para 
o tr ns de passageiros e 40 para tren 
d carga. 

Na curva de raio ap rtado 
kilometro por hora, resp tivam nte, e no 
traves õ (chav s d frent ) da stações 
d ã Paulo Braz, 30 kilom tros por 
hora para todo os tr ns. 

Na bitola streita a velocidad ma ima 
é d 45 kilometros por hora para os trens 
de pa ag iros e 30 para os trens de 
carga , b decendo quanrto á de 
raio apertado, as indicaçõ i t nt s na 
tabol ta d percurso, coll ocada ao lado 
da linha . 
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Responsabl· 
lldade do rnacbi· 
nista em casos de 
falta de guardas 

. 
Collocaçlo 

das luzes,á noite, 
na machina 

ManJrUelra 

Velocidade dos 
trens em .reral 



Estaçlo 
de Santos 

Estação 
de Plassagu~ra 

Velocidade 
dos trens ALTO 

DA SERRA 

Velocidade dos 
trens. stação de 

Silo Bernardo 

Os trens de carga ao passarem das 
linhas principaes para os pateos de mano
bra , nunca dev rão exc der a velocidade de 
20 kilometros por hora. 

s machinistas deverão sempre ter m 
ista que os signaes de manobra, quando 

arreadoo, não indkam qu a linha esteja 
franca, e, port conrseguinte, dev,erão tran
sitar com toda cautela estando promptos 
para parar eml qualquer ponto. 

ART. 183 - A velocidad dos trens, 
ao ,entrar na plataforma n.o 3, em Santos, 
não deverá exceder' a 20 kilomctros por 
hora. 

ART. 184 A velocidade .dos 
trens, ao entrar na estação de Pi.assaguéra 
não deverá exceder a 20 ki,lomretros por 
hora. 

E' prohibido aos machinistas sahir dos 
desvios que dão ,entrada ás linhas princi
pae , inclusive o desvio n.o 3 e linha da 
Raiz, sem ordem do encarregado da ma
nobra e sem a locolmotiva estar acompa
nhada por um manobrado,r. 

ART. 185 - Nenhum trem para cima. 
ao sahir da estação do Alto da Serra, de
verá exceder a velocidad d 1 O kilometros 
por hora, até que a locomotiva do trem 
tenha passado o signral de partida avan
çada, n.o 3. 

No pat o da erra Velha, os machi
ni tas dos trens' ou manobras, não deve
rão ·exceder a velocidade de 20 kilometros 
por hora. 

ART. 186 - s tr n de suburbíos 
que entrarem na plataforma terminal de 

ão Bernardo, não d verão exceder a ve
locidade de 15 kilometros por hora. 
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a) Fica entendido qu normalmente 
os trens de pa sageiros para cima têm pre
ferencia sobr o de uburbio , e quando 
acontecer coincidir a hora de h gada de 
ambos, o cabin iro con ervará em perigo 
o signa de di tanoila chegada, da ca
bina do solo, prendendo o tr m d ubur
bio nest ultimo signal de ch gada, ,até 
a partida do trem de pa sageiro para 
São Caetano. 

b) Nas me mas condiçõ s, tratando
se de tren de cargas, este esp rarão no 

ignal de ch gada da linha d ubid'él, até 
que tenha dado entrada na platafoflma o 
tr m d suburbio, conservando o cabineiro 
o signa d distancia ch gada da linha 
de ubida em posição de PERI 

c) Uma vez qu tenha sido conce
dida linha franca' a Uti111ga ou São ae
tano para receber um tr n d uburbios, 
o cabin iro deverão inoontin nt mandar 
parar toda ·e qualquer manobra na li
nha principa.es, quer1 de subida qu r de 
descida, e receb nd01 p dido de pauvZt 
ou Mauá para acceitar um tr m QUAL
QU (pa sageiros, ncomm ndas, cargas 
ou manobra) prenderão o me mo no signal 
de ch gada da linha d subi·cLa, o n rvando 
em P I os signa s de distancia, che-
gada partida da linha d ubida. 

ART. 187 - tr ns de suburbios 
que ntrare~;n na plataforma 1:erminal de 
Pirituba não d verão exceder a velocidade 
d 25 kilometros por hora. 

Manobras 

Velocidade dos 
trens. ataçilo 

de Pirituba 

ART. 188 - O machini ta 111 ma- velocidade 
nobras deverão tomar o maximo cuidado nas manobras 
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Quebra 
de engates 

Em viagem 

Chegada 
da mnchlna de 

manobras 

Desligar ou 
ligar as man
gueiras com ob
jectos nas mllos 

Manobras 
desengalndu va
gões de car~ras 

afim de evitar damnos ao material rodante 
ou a qualquer propri dade ou objecto da 

ompanhia. 
A velocidade em manobras não deve 

NUN A exceder a 20 kilometros por hora. 
' obrigação dos manobradores avisar 

sempre aos machini ta quando occorrer 
qu bra de ngate em manobra nos pateos, 
dando-lhes toda a informações precisas 
afim de poderem ser devidamente preen
chidas as formas N.o 103. 

ompete ao guarda ou eu ajudante, 
procurar a peça qu brada ntregal-a ao 
machinista do seu trem, afim d ser devi
damente encaminhada aos r spectivo de
posito de locomotivas. 

ART. 189 - hcgando uma machina 
d manobras no pateo para iniciar o ser
viço ou substituir outra machina, ma
nobrador que a acompanhar d verá reco
lhel-a ·em desvio convenient , emquanto 
avisa o abin iro e f itor ou encarregado 
da ch gada da locomotiva e que está prom
pta para iniciar o serviço. E' necessario, 
para a segurança do movimento, qu os 
cabin iros aibam quantas machinas estão 
trabalhando no respe tivo pateo. 

ART. 190 - E' prohibido aos ma
nobradores ao ligar ou desligar as man
gueiras do fr io automatico, trazer stopa 
ou qualquer outra cou a qu possa ser ar
r batada das mão pelo effeito do vacuo. 

ART. 191 - No pateos ond são 
perm ittidas manobras desengatadas, quan
do passar d 5 a quantidade de vagõ s 
carregados que pr t nde soltar d uma 
só v z, será preciso d tacar dois mano
bradores, afim de arr ar as molas. Sen-
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do conveniente ao ervi o 
regado n mesmo lot , ó p derá 
f ito P I d autorizad 
tivo feitor e, ne se ca , rao prec1 os 

manobradores para governar a carreira. 
Ant s de soltar os vagõ s, s ma

nobrad re inspectores de v hiculos de
v rão xaminar primeiram nt o fr ios a 
mão, verificando que o m mos e t jam 
em condiçõ de segurar b m os v hicul s. 

s ncarregado da manobra deverão 
rificar qu o pessoal comp tente steja 

m u po to , prompto para acompa-
nhar o v hiculos e apertar as libras do 
fr io, afim de evitar choqu s. 

Nos desvios das taçõ intermedia-
rias, i to é, desde Campo rand a Mauá 

desd Pirituba a Belem Varzea, não 
d erão er feitas manobra d s ngatadas 
com vagõe carregados. pr ci o que elles 
ejam nc tad p la locomoti a do trem. 

xc ptua- e o pateo d ubida da s-
tação d Ribeirão Pir . 

E' t rminantement prohibido fazer 
manobras d sengatada com vehiculos con
tendo telhas, tijolos, garrafas u outros 
artigos sem lhantes consid rado frageis, 
xplo ivo u mercadorias p rigosas, assim 

como gaiolas com anima s. 
A ntrada dos trens ou man bras nos 

pateos u de vios dev rá er f ita empre 
com ·cautela, de modo qt~ o tr m possa 
parar á vi ta de qualqu r imp · cilho . Quan
do um trem ou manobra ntrar em um 
pateo ou de vio, RECUAN , i to é, a 
machina mpurrando o vagõe , um ma
nobrador deverá acompanhar o vehiculo da 
cauda (ultimo a contar da machina), a pé 
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Manobras 
deseng~ttndas 

com carros 
de passageiros 

Manobras 
com gaiolas de 

encornrnendas 

Manobrando 
em pontos e es· 
tações sitas em 

rampas 

Trens de pas
sageiros. Prelo· 
automatlco es

tações de Plas
saguc!ra e 

Alto da Serra 

ou dentro do v hiculo, afim de fazer os sig· 
naes necessarios ao machinista ou tomar 
qualquer provid ncia que e faça precisa. 

Nas -estações onde não houver tunna 
de manobra, quando qualquer trem tiver 
de recuar para um desvio afim de dar 
passagem a outro, etc., o .guarda ou aju
dante procederão do mesmo modo. 

Compete aos rnanobradores verificar se 
as chaves para os desvios das linha ond 
vão manobrar acham- e na devida posição. 

ART. 192 - São terminantemente pro
hibidas manobras desengatadas com carros 
de passageiros e gaiolas com encomrnendas. 

As gaiolas de encommendas, quando 
em manobras, deverão ser engatadas com 
as respectivas manilhas. 

ART. 193 - O chefe da estação ou 
manobrador ·encarregado deverá providen
ciar para que, quando manobrando em es
tações ou pontos situados em rampas e 
grandes declives, não sómente seja .aper
tado o freio do vagão-breke como tam
bem de um numero sufficiente de outros 
vagões 'e, conforme as circumstancias, uti
lizar-se-ão de espeques (peias) afim de 
evitar a possibilidade de dispararem. 

Nestes pontos deverá existir quanti
dade sufficiente de espeques para todas 
as necessidades. 

ART. 194 - Devido !Uma differenç~ 
nos apparelhos do freio do loco-brékes 
e ·das locomotivas, marcando aquelles um 
vacuo maior do que stas pódem alcançar, a~ 
locomotivas não conseguem soltar as cepas 
e em consequencia causa atrasos aos trens. 

Por isso, é preciso que, na chegada 
das viagens, os manobradores afrouxem 
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os cylindros dos carro , puxando a res
pectiva valvulas, porém, dev rão fazer isto 
depois de ngatada a viag m com a loco
motiva do trem. 

s ·levantadores de vehiculos d v rão 
ajudar o pessoal da manobra n te serviço. 

ART. 195 - Aos manobradores áe 
machLna d manobras qu.e !tiver de tran
sitar de um pateo para outro, escoteira 
ou 'Com lotação, fica terminantemente pro
hibido viajar na casinha da locomotiva, 
pod ndo, no ca o da machina s guir es
coteira ou com lotação que não offereça 
lugar , viajar na plataforma da mesma. 

ART. 196 - Qualquer manobra que 
ti er de atravessar de uma linha princi
pal para a outra, deverá e tar com todas 
as ltlangueira do freio de vacuo devida
mente Hgadas. 

Samos: 
Exceptuam-se as linhas N.os 9 e 10 

e o desvio do «Mal'». 
Cubatão. 

ão Caetano, Ypiranga, Pary, Barra 
Funda e Lapa - sómente .quando em ma
nobra com material rodante da E. F. . B. 

quando a machina não :estiv'er conv nien
tement apparelhada. 

Na taçõe onde existirem signaes 
de partida avançada, fica terminantem nte 
prohibido aos cabineiro autorizar uma ma
nobra qualquer, seja locomotiva só ou lo
comotiva 'COm trem, a tran p r o signal 
d primeira partida em posição de p rigo. 

ART. 197 - Nos UJat o 10nde exi -
tirem tel phones, o cabineiro ante de fa
zer linha, deverá e perar pela chamada e 
pedido telephonico. 
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Machlna de 
manobra transi

tando d'urn 
pat~o para outro 

Manobras 
Trens nas linhas 

principats 

Exc~pçao. 
Estações de 

Santos e Cubatão 

Excepção. 
Material rodante 
da E. F. C. 8 . 

Transpor signnl 
de primeira par· 
tida em perigo 

Esperar ordem 
por telephon~ ou 
sl~nal da cam

pamha antes de 
fazer linha 



Carros ou 
vagões deixados 

nas estações. 
Linhas princi

paes provisoria
mente interrom-

pidas 

Manobras no 
Alto da Serra 

Pary e São Paulo 

Nos pateos ond ainda existirem cam
painhas, o cabineiro antes de fazer linha, 
deverá -esperar pelo signal da campainha. 

ART. 198 - Quando fôr neces.sario 
d ixar na linha principal carros ou va
gões destinados a ficar na estação até 
que seja possível manobrai-os aos seus res
pectivo desvio , o chefe da stação de
verá immediatamente communicar o facto 
ao 'Cabineiro, afim de que e t possa tomar 
as providencias necessarias para proteger 
a linhas. carro ou carros, vagão ou va
gões dev rão ter bandeiras vermelhas ou 
um lampeão de signal com luz vermelha 
em amba as xtremidades do vehiculo ou 
da composição. 

Quando fôrem desengatados v hiculos 
nestas -condições, os brékes deverão ser 
apertado afim de evitar qualquer movi
mento irregular. 

Fica claramente entendido que não se 
poderá fazer manobra deste natúreza s m 
qu e eja por ordem do chefe da estação. 
(Vid art.os 147, 239, 240, 254). 

ART. Hl9. - ALTO DA ERRA: E' 
prohibido fazer qualquer manobra em que 

fr io automatico est ja devidamente n
gatado, a não s r no pateo da rra Nova, 
por occasião de formar as 'Composições para 
cima. 

PARY: As manobras atravessando de 
um pat o para outro deverão star com 
todas as mangueiras do freio do vacuo de
vidamente ligadas. Estas manobras ou om
posições não dev m xceder de 30 vagões 
carregados em cada uma. 
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PAUL : E' prohibido faz r ma-
com carro ou outros vchiculo n-

tr o d po itos de locomotiva c. carros 
a estação, vice-versa, s m qu o freio 

automatico est ja devidamente ngatado. 
A m sma prohibição applica-se a mano
bra na Linhas principaes. 

Manobras no desvio das gaiola 
a) Em i ta do perigo da manilhas 

d ngatar m- e por si, do gancho da 
locomotiva , d vem s r rigorosam nte ob-

rvada a guinte in trucçõ 
l .o Engatando- e a loc m tiva é pre-

ciso utili ar a corrente da m sma nunca 
a manilha do carro ou gaiola. 

2.o ev rão s r sempr ngatadas 
tamb m as correntes Hna de .ttm lado, 
não 6 da machina como :d todo os v -
hiculo qu compuzer m a manobra. 

ART. 200 - Não dev rão r anne-
xados aos trens, vagões cuj carr gamen
to dei m duvida se <> volume têm a l
tura ou largura para pa ar nos tunnei , 
pont , cruzam nto com utro tr n, , etc. 

ca o d sta natureza d v rão er 
communicados por telegramma ao Enge
nh iro Chef e Engenh iro de ivi ão, 
sem cuja autorização por escripto, o ve
hiculo não poderá seguir viagem. 

Aos hefes dos Transport Trafego 
será nviada uma cópia do avi o tran mit
tid 'á R partição da Engenharia. 

a) Ao ch fes dos armaz ns de car
ga , chefe de staçõe e guarda trens, 
comp t fi calizar o aoondk~ namento das 
mercadorias carr gada no vagõ abertos, 
verificando qu ellas não br aiam pe-

91 

Manobras 
com carro e ou· 

tros vehlcu los 
de passa&'eiros 

E•cepçao 

Carregamentos 
du vidosos ou 

que excedan1 o 
gabarito normal 

Vagões abertos, 
acondlcionamen· 

to de c:ariaS 



Desvios 
Matadouro. s
cavador e linha 

do melo 
Alto dn Sérra 

Permanencln 
de carros vaslos 

na plataforma 
de descida 

Alto da S~rra 

los lados das portas ou dos e trados e que 
estejam bem seguras e amarradas de modo 
que não offereçam perigo de se moverem 
com o balanço do vehiculo em viagem, e 
assim ultrapassarem o gabarito normal de 
carregamento. 

E' prohibido carregar os vagões com 
fueiros até uma altura maior que o topo 
dos mesmos fueiros. 

ART. 201 - Precisando uma loco
motiva entrar em um dos desvios ao lado 
citados para tomar carvão, agua ou outro 
fim qualquer, deverão ser observados os 
seguintes regulamentos: 

J.o) A locomotiva s rá acompanhada 
por um manobrador até a cabina dos sig
naes, onde este desc r,á da mesma, afim 
de combinar o serviço com o cabineiro; 

2.o) Obtida a linha pelo cabineiro, a 
locomotiva entrará no desvio, esperando o 
manobrador nas immediações da cabina; 

3.o) Estando prompta a locomotiva 
para sahir, o machinista dará 3 (tres) api
tos prolongados e antes de mover a loco
motiva, espe.rará signal do manobra dor; 

4.o) O manobrador ouvindo os api
tos, pedirá linha ao cabineiro e, sendo 
esta concedida, seguirá até o ponto donde 
o machinista possa receber o signal do 
manobrador para sahir; e 

S.o) E' expressamente prohibido ao 
machinista mover a locomotiva antes de 
receber ordem do manobrador. 

ART. 202 - Quando houver neces
sidade de retirar carros vasios da cauda 
de um trem de passageiros que se achar 
na plataforma, o serviço só será execu
tado depois que o manobrador encarre-
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gado v rificar se os freio dos outros car
ros, qu deverão permanecer na platafor
ma, tão convenientemente apertados, cal
locando ao mesmo tempo, um ou mais 
espeques afim de evitar qu se movim n
tem por si mesmos. 

ART. 203 - Não é p rmittido e de
verá ser impedido o transito p la linha e 
pateos da e tação ás famílias dos empre
gados e qualquer pessôa estranha ao s r
viço, sem excepção. 

Aos infractores, sem di tincção, d -
verão ser applicadas as penas regulamen
tares. (Vid art.o 35) . 

Guindastes 
ART. 204 - Quando qualquer linha 

preci ar ficar impedida pelo braço ou qual
quer outra p ça do guindast em uso de 
carga ou descarga, o encarregado r spe
ctivo deverá obter consentimento do ch fe 
da estação e cabineiro, só executando o 
serviço depoi de tomadas as providencias 
necessarias com relação aos signaes. 

Os guinda tes em descanso ou em mo
vimento de urna para outra stação ou de -
vio, deverão er conservados arreado ê 
devidamente guros, só sendo levantado 
o braço por occasião de prestar serviço. 
Quando ·em movimento de uma para outra 
e tação, deverá ser acompanhado por pes-
oa competente, designada para esse fim. 

o--
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REGULAMENTO GERAL DOS SIGNAES 
PARA AS 

LINHAS DUPLAS E SINGELAS 

LINHA DUPLA 



• ART. 205 - As linhas principaes para 
a circulação d trens entre anto Jun-
diahy, são consideradas: 

LINHA DE UBLDA - a que é des
tinada ao s guimento do trens m direc
ção a jundiahy. 

UNHA DE ESCI A - a que é 
destinada ao s guimento dos trens em di
recção a antos. 

a) A linha de subida fi.ca do lado 
squerdo e a de de cida do lado direito a 

partir da estação de anto . 
b) A não s r com ordem expr ssa do 

Chefe dos Transportes (Movim nto), ne
nhum tr m poderá circular por linha con
traria, isto é, ubir pela linha de de ida ou 
descer p la linha de ubida. 

ART. 206 - Além dos avi o e sig
naes fixo usados no sy tema Block, se
rão empr gado , quando n c arios os 
signae d mão ou explosivos, nos termos 
estab tecidos n ste Regulamento. 

Cabineiros 
ART. 207 - As cabinas d stinadas 

ao governo das linha pelo syst ma Block 
erão providas de tudo que concern ao 

movimento dos trens por sse t ma. 
a) Em todas as cabinas dev rá exis

tir um quadro xplicativo dos ignaes para 
as chamada e avisos do tren p la cam
painha appar lho Block, reproduzindo as 
s guint s instrucções, que erão ob ervadas 
neste serviço. 
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Unhas 
prlnclpaes de su
bida e descida 

Emprego dos 
linaes fixos de 

mao e explosivos 

Aviso de trens 
pelo apparelho 

Block 



~ ., 
' . -& 

oiio pel;- qual deverão Arllgo Descripção dos avisos ~ .. 
"' ser os 

~ Attençãõ. . . . 
209 Experiencia ou abertura da cabina . Seguidos 

I Experiencia ou abertura da cabina . Movircento da agulha nas 
3 osições 

238 3 Comprehendido . . Movimento da agulha á 

~ I NÃO compreh,endido . . • . , -
direita 

238 4 Idem á esquerda 
239-249 5 Avisar a partida de quaJquer trem . 2 1 Seguidas 
239-241 6 Trens de carga e de lastro. . • . . . . 3 » 

239-241 7 Trens expressos e especiaes de passageirqs 4 
70-239 8 Trens de soccorro . . . . . . . . . 5 

245 9 Linha impedida na estação. .... 6 
246 10 Secção franca, porém, estação impedida . 13 3 pausa 5 pausa 5 
241 11 Trens de passageiros com parada 4 I 3 

12 Trens mixtos . . . . . . . . 4 3 1 
13 Machina só .•.. . -: _; 5 2 3 

- 14 I Trens de immigrantes. · 5 3 2 
15 Trens de hippodromo 6 2 4 
16 Trens de gado . . . 6 4 ""2 



~ I 

292 
239-240 
239-242 

240 
239 
239 

239 

161 

280 
280 

Descripção dos avisos 

17 11 Trolys da conserva. . . . • . 
18 ~ linha franca para qualquer trem. 
I 9 Collocar trem no desvio. . • . 

:--20 
21 
22 

23 

24 
25 
26 

Cancellar signaes 
Chegada de qualquer trem. . . . . . . • • . 
Trem passou com lampeão de cauda ou lado apagado 

ou faltante . • 
Trem passou com lampeão de cauda ou lado apagado 

ou faltante . . . . . . . . • . . . . 

Chamar pelo telephone • • . • . . . . . 
Manobra de uma estação ou cabina para outra . 
Trens de carga auxiliados entre Campo Limpo e Tunnel 

ou Barra funda e São Paulo - Cabina N.o 3 pela 
retaguarda com machina auxiliar desengatada . 

Escapamento de vebiculo por linha certa . . . . 

7 
8 
4 

Modo' pelo qual deverão 
~r dados 

3 pausa 3 
Repetição do 
5 pausa 2 
3 5 
2 -2 

signal 

f 3 pausa 6 pausa 4 13 \ (Cabina acieante) 

13 1 4 paus 6 pausa 3 
' (.Cabina atraz) 

3 
8 

2 pau:sa, I 
4 4 

4 pausa 4 .pausa 6 
2 2 .. 2 
3 3 ~ 3 

27 
28 
29 
30 
31 

Escapamento de vehiculo por linha contraria : 
L M. 1-2-3-4 • 
Machina de Lapa 
Machina de Barra funda 

14 
6 
9 

: 11 ] ~ 
. 11 

4 • 3 • 4 
2 4 • 2 
2 5 • 4 

> 



• 

Toque 
de campalnhJ\ 
compassados 

Poslçito 
do apparelho 

ntrada 
na cabina 

Abertura da 
cabina 

b) O toqu s d campainha deverão 
ser dados compa sadamente, de fórma que 
pos am ntado com xactidão. 

c) apparelhos de avisos deverão 
rvados m-a agulha r spectiva em 

po r ao de LINHA lMPE I A, mudattdo 
ssa posição para a de LINHA FRAN A 

quando fôr dado consentim nto de partida 
para qualquer trem, ou para a posição de 
TR M NA LINHA quando o tr m esti er 
em viagem na ecção corr pondente . 

O modelo ao la
do representa o mo -
trador do appar lho 
de avisos com a agu
lha indicando linha 
impedida. 

d) Qualquer que seja a posição a dar 
é n cessario que a agulha fiqu devidamen
te travada até qu tenha de tomar posição 
diff r ntc. 

e) s apparelho d avi os serão usa-
dos unica m nt para ess fim, devendo o 

abineiro utilizar-s do t l phon quando 
tiv r d transmittir qualquer communica ão 
verbal. 

ART. 20 - A entrada nas cabina 
e interdicta ás pessôas estranha ao er
viço, só tendo ntrada na mesmas os 

mpr gados da strada d vidam nte auto
rizados. 

a) Na abertura da cabina para iniciar 
o ·serviço, a agulha do appar lho Block 
d v rá · star e'l' ua po ição normal de 
LINHA IMPEDIDA. 
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fôr nco trada fóra ·d s a p stçao, 
o cabin ire), para set.t g rno, ipdagará 
a cau a pelo telephone co~;Te pond n.te. 

b) s relogió da c'ablnas das 
e ta õ &1 er o ac rtados diariat pelo 
Movim ntó. ' I • • , 

• I 

ART. ; 2o~;n_ J O ' cabineirb1 o 1entrat 
rn s rviço, r ve'bfi.cará o~ps o instru-

rrentos Iic ico& slgpa•es, chaves, trava
ment s porteira$ estão funcdonando re.
gularment l levando m demora ao co
nhecunj:!nt do chefe da ~tação qualquer 
aJ}qnpaÍI~ad encontrada. fia ndo defeito 
no sigt:\ es , .fiOS appar lhos s~,~,pra-citado$ 
ou O\ smÇ> qqs trilh<;>s da via p rmanente 
e por iras, contra-trilhos ou ~fav s õ s, o 
ch;efe da ~~~ Ç 110 ev á1 hampr o pcs-
oa\ dos 1gnae ou da tu l,lla ~~ onserva 

.mais proxima, avisando ao Chefe da Sec- · 
ção de igna s Eng nh iro d Divisão 
ou qu m suas vezes fiz r, p ra qu s jam 
tomadas as neccssarias providencia , c sendo 
con id rado re ponsavel pelas cçn equen
cias de ql!alq er · accident qu possa re
sultar ou provir do estado defcituo o das 
port ira , signaes ou chaves, salv se com
provar t r procedidO! como aqui determi
nado. r- D y rá s r enyjada ao Ch f dos 
Tran port·~ cópia dos avisos tran mitiidos. 

Quando o cabineiro tiver d fazer en• 
trega da cabina ao seu substituto, prestará 
a este tqdas as informações r !ativas ao 
s rviço, com men~o do trens avi ados 
ou em movimento, fill\ de que o ub tituto 
não encpntre qualq_uer embaraç no de m-
penho das $1.J.a uncções. 

IOI 

Relogios 
d.as cabinas 

Cabineiro 
ao tntrar tm 

strvlço. 
Exame dos lns· 
trumentos, slg· 

naes, chaves, etc. 

Entrega 
da cabina 

J 



lfororio de 
tntrada e sahida 

do cabineiro 

Limpeza da 
cabina e exame 

dos siKnaes 

Sernaphoro 
na posoçilo de 

perigo. 
O cabineiro 

dever' verificar 

Verificaçfto dos 
slgnaes fixos . 

Fios rea-uladores 

Na xp rien' 'ia dos appar lhos, ao iui
.cia ' s rvlçõ, o cabin iroJJdar.á 1 O t qu 
de Càntpàinha, travando em s ida os ap-
p;trelhos na 3 po ições. 

a) O ttbinei.-o obs fV<\rJ~. cow rigor, 
o horario que fôr stabel cido p~ra a sua 
. ntrada e sahida !! m ncio_n~fá no J'vro de 
avi os, diarià n ente, o tempo d serviço 

estado, cortt 'indicação dá hora de en
trada e de ahida, a signando a declaraç'ãó 
qtlc fizer n s ntido. 

Para lançamento dos avisos de trens 
tada cabina têdrá um jogo de livros apr -
priados, d v n o 'O cabin iro rem tt.. dia
riamente áó Ch fe do Ttan porte , a prl
m ita ou seja a folha s rrilhada, para 
devido exame. ' ' 

b) tY tÁbin iro conservará sua. cabi~ 
na, instrumentos e alavancas' ' em p rf ifo 

· estado de limpeza, xaminando e expe 
rim ntando fr quentemente os signae , pa
ra c rtlfitar-se do seu borh funcciona
m nto. 

c) Quando tiver d coll car qualquer 
signal semaphorico ou disco, em perigo, o 
cabineiro dev r á v rificar o • mesmo ig
nal , obedec ndo a, alavanca, t mou a po-
sição de perigo. 1 

Não ba ta collocar a alav ca n sa 
po lça , é indi p n ave! v rifi<:ar s o ig
nal ficou em orre pondencia mostrando 
p rigq. 

d) O cabin ir d v rá t r e p ·cial 
cuidad com os fios dos signa , aju tan
do-os por m lo do fio regulador para com
pensar a pan ão ou contra'cção produzidll 
pela mudança de temperatura. 
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Xi tin o qualquer El. feito nos fios dos 
SIONAE GOVERNADO 1 ntr cabinas 
pr ~·ima 1 os cabineiros sp ctivo combl· 
narãp. pelo telephone as pr vi e"éia- -pté
ci <I pa :a' o prornpt<J ' eparo ' ·e quando 

• t ' ! • ) h J 
p r 1 ss meio não s Ja possi\1 1~ anar o 
inconv ni tHe, o cabineiro a quo pert ncer 
o j;gnai gqve.-nal:lo, depois · d t r erltr 
a cabin

1 ~o s u su,bstituto de,verá ir a t 
a cabina m .correspond ncia para r parar 
o def ito. 

Oepois d recebi . 'o o , sjgnal qe linha 
franca para qualquer trem nã s fatâ pe· 
ritncia d signa governados nas re pe-
cttva's linhas. · ) 

Quan encontrar difflculdad etn vis-
tar o igna1 fi'xo, pOr' eff ito' d 11 blina ou 
qualquer outra ausa, o mesmo signal 
seja iddicado por um r p tidor, na cabinfi1 
a V• tificação do regular funccionamentO 

'do signal tixb será feito por meio desse 
r p tidor, ao qual o abin iro prestará toda 

.a attenção. 
e) O oabin iro não p d rá aus ntar

se da cabina para acc t~der lamp ões ou 
r parar qualquer defeito dos ignaes sem 
que stes stejam coltocaclo na posição 
d perigo. ' ' 

I tr I( 

f) Os baixos das cabinas serão con-
s rvados fe ·hados a chave, não s ndo per 
mittido o ingres o nessa dependencia senão 
aos encarr gado ' e pe soal de sua fiscali
zaçã xame. As · turmas de cons rva 
d.a linha, de pedreiros etc., não poderão 
.q p'ositar ai ,i a s~al> ferramentas ou fna-
teriaes. 1 
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ão aonsiderado ig-Slgnae• fixos de 
diatanda, 

chegada, etc. na 
ART. 210 -
fixos: 

Os ignaes de distancia . . (Art. 213) 
Os signaes de distançia collocados 

por baixo dos sigr.ae,s de parada <A.rt. 213) 
Os signaes

1 
de chega C! a, o ti parada , 1 Art. 214) 

Os signaes de éntront.\menfo. . , (Art. 214) ' 
Os signaes de chamada. . . . , (Art. 217) 
o, signjles..d part. e part. avl\nÇ<\da ( Arn ,21 e) 
Os s1gnaes de mapobras . . . . (Art. '220) 
Os signaes anões e discos. . . . (Art. 221) 
Os ignae de desvios • . • . . r ( Fig. N1o 7 ~ 
Os signaes indicadores de agulhas, 

eralmente <;ollocados as cha· 
es falsas . . . . . · ( Pig. N.o 10) 

Os signaes para transito em amb!lS 
as direcções, I gcrahneote in tal-
lados nos pa eos . . . . . . ( Fig. N.o 11) 

E, finalmente, os signaes de discos 
jndicando limites : . . . . • ( fig. .o 12) 

Todos ·conforme indicado niiS paginas 106' e 107. 

Flg. N.o 1 - representa um signal de distancia em 
posição de cautela. (Art. 212 ·e 213). 

fig. N.o 2 - representa, um signal de parada, che
gada, partidà ou partida !vançad . 
(Art. 214) . 

Fig. N.o 3e3-A-. representa um signal de parada, 
posto mais alto, governando a linha 
principal, e um signal de entronca
mento ao lado esquerdo. 

Fig. N.o 3·.B - repre11enta um signjll de parada1 posto 
mais alto, governando a linha prmcipal, 
e dois sign11es de entroncamento, á 
esquerda e á direita da linha princi· 
pai, governando duas linhas de juncçlo 
ou entroncamento, uma á esquerda e 
a outra á direita da linha principal. 

Fig. N.o 3-C - representa um signal de parada, 
posto mais alto, governando a linha 
princípal, e um slgnal de entronca
mento á direita, governando urna 
linha de juncção ou entroncamento 
á direita da linha principal. 

Flg. N.o 3-D - representa um signal de l'ntronca
mento e por baixo um Indicador mos· 
trando qual a linha a seguir. 
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fig. N.o 3-E- representa um ignal de entroncamento 
e, ao lado, um signal de manobra para 

vi . (Art. 220). 
fig. N.o 4 - repre enta um sígnal d parada e por 

baixo, um signal de avançar em serviço 
de manobra pela linha pri•,clpal, além 
do signal de partida ou partida avan
çada. (Art. 220). 

fig. N.o 5 - representa um signal de parada e, por 
baixo, um signal de chamada. (Art. 
217) . 

flg. N.o 6 - representa um signal de parada e, por 
baixo, o signal de distancia da cabina 
adeante. (Art. 213 "a e b"). 

fig. N.o 7 - representa um signal de desvios, bra
ço curto. 

fig. N.o 8 - representa um sígnal anão. (Art. 221 ). 
fig. N,o 8-A - representa um signal anão, á direita de 

um signal de parada. (Art. 221) 
fig. N.o 9 - representa um signal de disco. (Art. 

221) . 
fig. N.o lO - representa um indicador de agulhas 

CI)Jiocado em chaves falsas . Este in· 
dicador é operado pela movimentação 
da chave e não directamente pelo 
cabineiro, e demonstra qual a po· 
ição da chave. 

fig. N.o li - representa um signal para transíto em 
ambas as direcções, geralmente usado 

m pateos de manobra. Posição "A" 
franca. Posição "8" parar. 

fig. N.o 12 - representa um signal de disco (com 
luz purpura á noite) indicando limi· 
tes fixos. 
Em todas as estações existem os 
signaes de distancia, de chegada e 
de partida. Além desses signaes, em 
algumas estações existe lambem o 
signal de partida avançada. 
O Signal N.o 4 ainda não se acha 
em funccionamento, porém, será ins· 
tallado brevemente. 
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tg. 11 
Fig. 12 

A B 



Po lçlo normal 
dos t~rna 1 

lndlcaçlo 
dos sl~rnaea 

Sem•phoro 
em poslçlo de 

perlio 

Semaphoro 
em po lçlo de 

linha franca 

A . 211 - A postçao normal do 
igna de parada é m PERl os de 

distancia «em caut la» n-o podendo er 
con ervado em outra posição senão nos 
ca previ to n t guiam nto. 

a) Os signa d ch gada, de partida 
ou partida avançada, d poi de oollocados 

m posição franca, não deverão voltar á 
po ição de perigo m qu tenha pa • 
sado o ultimo v hiculo do trem, salvo em 
casos de accident , ob trucção ou ordem 
sup rior. (Vid art. s 209, •275, 2 0.) 

ART. 21Q - differentes signaes, 
d dia, são1 indicados pelo braço do se
maphoro e, de noit , pe la luz do lampeão 
xistente no me mo . 

.a) A figura abaixo, N. 13, repre
senta um semaphoro d parada com o 
braço m pos ição horizontal, indicando pe
rigo, tanto para movim n•to do dia como 
da noite; durant o dia não mostra luz al
guma e, á noite, m tra lu z VERMELHA . 

VERMELH é signal de perigo. 
b) A m ma figura N.o 14, com o 

braço arreado indica linha FRANCA ou 
d sembaraçada, tanto para o movimento do 
dia como da noite; durante o dia não mos
tra luz alguma , á noite, mo tra uma luz 
VER E. 

VERDE é signal de linha desembara
çada. 
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(Vide art.o 211). 
A 21 

t m o br 
guind -

Fig. 16 

naes fi , onform~ indi ad 
n.o 1, art. o 21 O. 

igna l é iiixado a uma di tancia 
r gular do ignal de ch g da , quando 

m p i ao d cautela, rvirá p ra avi ar 
ao machini ta que de erá diminuir a mar
cha do u trem, de modo que po sa pa
rai-o no signal de ch gada, quando ne-

ari . Ainda mesmo qu o ignal de 
di tancia st ja ·em posição RAN A, os 
ma hini ta ni\o stã01 is nt da r pon-
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Braço 
de distancia na 
cabina anttrlor 

sabilidad de certificar- da poSJÇ::tO dos 
demai signa s corr p ud nt . 

De dia o · nal de «caut la>> é indicado 
pelo braço amarello m posição horizontal 
e d noite mo trará luz amarella. Fig. N.o 
15. AMARELLO é signal de cautela. Art.o 
21·2. 

O signal de «LINHA FRANCA>> do 
semaphoro de «DI TANCIA» é indicado, 
de dia, pelo braço m posição arreada. 
(Fig. N .o 16 e art.o 21•2) e de noite, 
pela luz verde. 

lmmediatamente apó a passagem de 
qualquer r m e sempre qu haja obs truc
ção na lirth o ignal de distancia deverá 
ser collocado em posição d cautela. 

Emquanto o signal de distancia per
man cer em posição de cautela, o signal 
de chegada d v rá star em «perigo», salvo 
quando um trem tiver passado pelo signal 
de distancia em po ição de cautela. Neste 
caso s6mente, o ignal de chegada poderá 
s r arreado, se a linha estiver livre, afim 
de permittir a chegada do referido trem. 

a) mpr que, por con eniencia do 
rviço, ti r d er àpr veitado o poste 

de um s tnaphoro de uma cabina Qntedor 
pata a coHocação do braço do signal de 

· distancia de outra cabina, na linha proprla, 
será o ignal de distan ia colJ.ocado por 
baixo do signal de ch gada, de partida ()U 

de partida avançada, fica11do stes si·gnaes 
na parte up rior o de di tancira na 
-parte inf rior do r f rido p t . Art.o 210, 
fig. 6. 

Embora collocad no maphoro da 
cabina anter· r, o ignal de · distancia serã 
g v rnadó pela cabina' a qu pert nce. 
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b) Quando o signal de distancia fôr 
collocado nas condiçõe da alín a «a» ou 
nas pro imidad da cabina anterior, o ca
bineiro mais proximo desse ignal cuidará 
do seu regular funccionamento, verificando 
que a sua luz s ja perfeita, não obstante 
a fiscalização que deverá ser exercida pelo 
cabin iro que o governa. 

Signal de chegada 

ART. 214 - O signal de chegada 
fixo na e taçõe , servirá para indicar a 
linha de ntrada para os trens, e, quan
do em posição de perigo, nenhum trem 
pod rá pa al-o, salvo quando autorizado 
por ignal de chamada, no tennos do 
art.o 217. 

Os ignaes de chegada são collocados 
em sta õ , bifurcações, desvios e cabina 
c, m geral, a suas posições indicam as 
linha qu governam, de modo que, quando 
tiver mai de um braço no me mo poste ou 
ponte, o prim iro signal de parada a contar 
da esqu rda, indica a linha á e querda, o 
egundo a linha eguinte a contar da es· 

qu rda as im por diante. 
Est s ignae refer m-se á linhas cor

rendo na mesma direcção. 
As altura dos braços indicam a im

portancia das linhas. 
No casos em qu o braço de sig

naes para manobras, de ignaes «anõe » 
ou di co , estiv rem collocados no me mo 
po te ou lugar, o braço de cima ;ndica 
a linha á esquerda, o egundo, a linha se
guinte á squerda e a sim por dianbe. 
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Trem parado 
no signal de che
gada em estações 
onde niio existi
rem signnes de 

chamada 

Trem 
passar o signal 

de chegada 
sem linha franca 
da estação hnme

dlata 

Nenhum trem d verá passar um signal 
de parada «em perigo» xcepto como in-
dicado nos art.os 217, 218 220. 

ART. 215 - Quando um trem estiver 
parado ou quasi parado no signal de ch -
gada e seja nece sario faz 1-o proscguir 
para estacionai-o no signal de partida, o ca
bineiro conservará na posiçã de PERI 
o signal de partida e arreará o signal de 
chegada. 

a) O machinista que estiver parado, 
ou quasi parado no si,gnal de chegada, 
d pois de arreado o me mo si,gnal, de
verá guir com cui.dado até o signal de 
partida. 

b) Quando a cabina stiver situada 
entre os signaes d chegada e de partida, 
o machinista do trem ompr hendido na 
alínea «a» deverá estar preparado para 
parar m frente á cabina, quando '11eces
sario. 

c) Quando houver neblina, ou á noi
te, o cabineiro, onde fôr praticavel, avisará 
VERBALMENTE ao machinista até qu 
ponto Ihe será permittido proseguir. 

ART. 216 - Quando fôr preciso re
colher um trem para dentro do signal de 
ch gada, sem que a cabina seguinte tenha 
dado aviso de linha franca, o cabineiro to
mará as providencias recommendadas no 
art.o 215, se na , stação .ou cabina existir 
o signal de partida. Na falta deste signal, 
isto é, se na estaçã-o ou cabina não existir 
o signal de partida, •O cabineiro dará in -
tracções verbae ao machinista, arreando 
depois o signal de chegada para que o 
mesmo po sa avançar, ficando o trem sob 
a protecção do signal d chegada. 
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a) nde o signal de chegada tiver 
collocado em Jogar que difficulte ao cabi
neiro communicar-se verbalmente com o ma-
chinista, o mesmo ignal não s ja mu-
nido d ignal de chamada, dev rá o cabi-
n iro arrear o signal de ch gada mostrar 
da cabina uma bandeira v rmelha, de dia, 
ou uma luz vermelha, á noite, para indicar 
ao machinista qu deverá parar m frente 
á cabina para receber instrucçõ v rba s 
do cabineiro. 

Esta provid ncia só será tomada de
poi qu o trem e tiver parado n signal 
de chegada e não haja risco algum na che
gada do trem até a cabina. 

b) machini ta que tiver entrado na 
estação nas condições da alínea «a» não 
poderá passa r a abina sem que tenha com
preh ndido perf itamente as in trucções do 
cabineir . 

c) Quando receber «linha franca», o 
ignal para o tr m partir erá f ito pelo 

cabinei r , que mostrará, com firm za, uma 
bandeira v rde, d dia, ou uma luz verde, 
á noite. 

Signal de chamada 
ART. 217 - O signal d chamada, 

onde existir, será reconhecido por um bra
ço curto collocado por baixo do signal de 
chegada. 

A figura N.o 5, art.o 210, r presen
ta um emaphoro com dois braço , sen
do o comprido para o ignal de chegada 
ou parada o curto para o de chamada. 

a) Os igna de chamada só pod -
rão s r arreado quando o trem qu se 
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Slrnaes de 
partida e partida 

avançada em 
peri&'O 

aproxima tenha chegado a um ponto dis
tante '1 00 metros mais ou menos do m s
mo signal e, quando arreado o dito signal, 
o ma,chinista :não dev,erá pa sal-o em 
marcha superior a 1 O ki1lometros por 
hora, até o pouto; em qu.e a l.iJ11ha estiver 
livre. 

A não ser com ordem especial em 
contrario, o signal de chamada só poderá 
mostrar posição FRAN A depois que o 
trem estiver parado ou quasi parado no 
signal de chegada ou parada. 

b) Se depois de arreado o signal de 
chamada, o cabineiro tiver que transmittir 
instrucções verbaes ao machinista, deverá 
mostrar da cabina uma bandeira verme
lha ou luz vermelha, afim de que o ma
chinista possa pa~.;ar em frente á cabina. 

c) O signal de chamada, embora em 
posição FRANCA, só autoriza o machinis
ta a passar o signal do ponto em que se 
achar collocado. 

Signaes de partida avançada 
ART. 218 - Os signaes de partida 

(onde não haja signal de partida avançada) 
e os signaes de partida avançada regulam 
a entrada (ou passagem) de trens para 
a secção seguinte e não 'dev rão ser ultra
passados quando em PERI O, excepto nos 
seguintes casos : 

a) Quando houver signae de mano
bras. (Vide art.o 2·20.) 

b) Quando tiver de pas ar o signal 
de partida (não existindo signal de par
tida avançada ou signal de manobras) em 
serviço de MANOBRAS para entrar m 
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algum trav ssão existente nas proximida
des do dito signal, o cabineiro dará ao 
machinista para aquell fim a necessaria 
autorização VERBAL, fazendo, em confir
mação, além disto, o signal com bandeira 
ou luz verde. 

O signal de partida, m tal caso, se 
conservará em PERIGO -e o machinista 
não poderá partir para a secção seguinte 
sem que o mesmo signal mostre signal 
de linha FRANCA. 

c) Quando o signal apresentar qual
quer defeito ou esteja em reparo. (Vide 
art.os 2•25 alínea «h», 227 e 228. 

d) Quando a linha estiver obstruida 
(Vide art.o 271 alínea «b»). 

ART. 219 - Existindo na estação 
os signaes de partida e partida avançada, 
nenhum trem d verá passar o signal de 
partida se este estiver em PERI O; mas, 
estando livre a linha entre o mesmo sig
naes de partida e partida avançada, o trem 
que estiver parado no signal de partida po
derá proseguir até o ignal de partida 
avançada, quando necessario, para o que 
o cabineiro arreará o signal de partida, 
conservando m PER! o de partida 
avançada. 

a) Immediatamente após a passagem 
do tr m para a secção seguinte, os signaes 
de chegada, partida e patiida avançada 
deverão ser oollocado m sua posição nor
mal de PERI 

b) epois que o tr m passar a cabina 
e stiver parado no signal de partida ou 
partida avançada, o machinista d verá com
prehender que, quando arreado o signal 
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Trem á espera 
de linha franca 
ern casos de cer· 

ração 

de partida ou d partida avançada para 
posição RANCA, a 'linha 6 está livre 
até o signal de chegada da proxima ca
bina. (Vide art. o 246 alín a «g»). 

c) No caso d c rração, trem que 
tiv r d esperar linha franca da secção se
guinte deverá ser conservado em ·frente 'á 
cabina, não devend pa sar do signal de 
partida para o d avançada; salvo se r -
c b r ordem em contrario ou fôr neces ario 
fazer manobra. 

Signaes de manobra 
ART. 2•20 - signal de manobra 

para desvios , ond -existir, rá distinguido 
dos demais ignaes por um braço curto, 
com annel, collocado por baixo do signal 
de parada. (Art. 21 O Fig. 3-E). 

Os signa s de manobra na linha princi
pal, além do ignal de partida ou partida 
avançada, será di tinguido por um braç 
curto com um «M» collocado por baixo 
dos ditos s ignaes de partida ou partida 
avançada. (Art.o 210 Fig. 4). 

a) Quando o signal de manobras (bra
ço curto com um «M») e tiver arreado ou em 
posição FRANCA, o machini ta poderá pas
sar o signal de partida ou partida avançada 

m P RIO , OM NTE PARA O R-
VIÇ DE MAN BRA, mas não pro eguirá 
viag m sem que o signal de partida ou 
avançada indiqu posição RANCA. (Art.o 
246, alínea «g»). 

o mesmo modo, quando estiver m 
posição de linha ·FRANCA o signal de 
manobra para desvios, o machinista po
d rá pas ar o ignal de PARADA em po-
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tça d P RIO ómentc para o erviço 
de manobra. 

Nos pateo de manobra onde exi ti
rem « ignaes para transitar em ambas as 
dirccçõ » ig. N.o 11, art.o 210, quan
do st s signaes stiver m em P RI , 
os machinistas deverão parar o eu tren 
d modo que a linha tanto para a ntrada 
com para a a h ida do pa teo, e teja livre. 

ART. 2o21 -- s ignae de di cos 
e ignae anões com braço cuti , ser
virã para regular a pa sag m do trens 
ntre de vio e as linha principa s, ou 

de uma linha principal para outra, er
vindo tamb m para a man bra nos d s
vio . (Vid art.o 210, Fig . 8, 8-A 9). 

a) ignal de perigo, de dia, é mo -
trado pelo disco vermelho ou signal anão 
com o braço m po ição horiz ntal e, d 
noit , pela luz vermelha do di c e ignal 
anão. 

b) ignal de linha FRAN A, de 
dia, é indicado pelo disco virado em po
stça contraria ou o braço arr ado, , de 
noit , pela luz verd do di c e signal 
anão. 

ART. 2o22 - Quando houver di co 
ou signa s para a sahida dos d svio , 
nenhum trem pod rá sahir dos m smos d -

io m qu os discos ou signaes tejam 
em po ição FRAN A. 

a) machinista, quando parado em 
um d vi á espera de linha RAN A 
terá o cuidado de ver qu o eu trem 
nã impeça qualquer outra linha. 

b) nde existir mai d um d svio 
com um só ignal para a sahida e tendo 
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Lampeões 
no parachoques 

Accender 
lampeões ao 

escurecer 

div rso tr ns á ·espera de linha fRAN A .• 
nenhum machinista deverá avançar até o 
signal sem ord m verbal do manobrador 
ou encarregado do serviço. (Vide art. o 135). 

ART. 2•23 - No parachoque das li
nhas de chegada das estaçõ terminaes 
ou no vehiculo que possa star junto ao 
mesmo parachoque, á noite e durante n -
oeiro será collocado um lampeão com lu~ 

verm lha para ser ir de governo aos ma
chinistas por occasião da chegada dos 
trens, d vendo igual medida er obs rva
da nas outra estações ou lugare ond 
existirem linhas mortas ou terminae . Do 
mesmo modo, durante o dia, o paracho
qu , vehiculo ou vehiculos d verão r pro
tegidos com uma bandeira vermelha. 

Lampeões dos signaes fixos 
ART. 2•24 - s lampeõ s de signaes 

serão accesos ao e curecer apagados du
rante o dia, salvo ordem em contrario ou 
em casos d den a cerração. (Vide art. o 68). 

a) Comquanto os trens nocturno de 
carga não conduzam vagões para as esta
çõe intermediarias, haverá casos em que 
ta s trens erão forçados a fazer manobra 
para d ixar vagões com caixa quente etc. 
Assim, pois, s mpr ·que isso succed r e 
não podendo ser collocada lanterna no 
disco do desvio onde o trem deverá fazer 
manobras devido á observação do dizeres 
do art.o 68 ou por outro motivo qualquer, 
o guarda, antes d proced r a manobra 
de rá combinar o s r i o com o cabineiro. 
feito isso, irá verificar se a chave está 
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em condições e se o disco está virado, 
dando depois, signal ao machinista para 
recuar ou sahir do desvio, conforme fôr 
o caso. 

Signaes de mão 

ART. 2~25 - urante o dia, os signaes 
de mão serão feitos com bandeiras e, du
rante a noite, ou quando houver neblina, 
com lampeão d mão. 

signal d perigo será indicado por 
uma bandeira vermelha ou por luz ver
m lha. 

m falta de 'luz vermelha, o movimen
to accelerado com qualquer outra luz ser
virá para indicar PERI O. 

Esses signaes obederão 'ás seguintes 
instrucções: 

a) Para avançar m manobra: uma 
luz branca de cima para baixo. 

b) Para recuar em manobra: uma 
luz branca de um lado para outro, atra
vessando o corpo. 

c) Duran.te as operaçõe de manobras, 
os ignaes com a luz branca indicam ao 
machinista que o erviço poderá ser f ito 
normalmente, observando a marcha regular 
estabelecida para a manobra. Os mesmos 
signa s com a luz verde indicam cautela 
devendo o machini ta entender qu deverá 
moderar a sua marcha, afim de poder parar 
ao receber o signal de perigo: - «luz v r
melha». 

d) Signal do guarda, avisando ao ma
chinista que póde partir: uma band ira 
verde, de dia, ou uma luz verde, de noite, 
mostrada devagar, de um lado para outro .• 
por cima da cabeça. (Vide art.o 135.) 
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) ignal do guarda de AR A , d -
pois da partida, para indicar ao machinista 
qu o trem stá m ordem: uma bandeira 
verde, de dia, ou uma luz ve rde, de noite, 
mostrada do brék , movimentada de um 
para outro lado. 

f) Para indicar ao machinista que 
u tr m está cortado: uma bandeira ver

de, de dia, ou uma luz verde, de noite, 
mo trada pelo cabin ir , d vagar, de um 
lado para outro. 

g) Para indicar ao machinista que 
poderá partir, em falta do ignal de par
tida: uma baud ira ou luz v rd , mo -
trada com firm za pelo cabineiro. 

h) Para autorizar o machini ta a pas-
ar o signal de partida, em perigo, não 

existindo signal de partida avançada, para 
manobra, depois de ler dado ordem verbaL: 
uma bandeira ou luz verd , mostrada com 
firm za pelo cabineiro. 

i) Para diminuir a marcha de qual
quer trem para erviço na via p rman ent : 
uma bandeira ou lu z v rd , mostrada pelo 

mpregado da con rva, devagar de um 
lado para outro. 

j) Para dar o ignal de partida ao 
machinista quando o ignal fixo não estiver 
funccionando: uma bandeira ou luz v r
d , mostrada com firm za proximo ao ig
nal, pelo empregad qu e o chefe da esta
ção de ignar para esse fim. (Vide art.o 228.) 

k) Para indicar ao machinistas do 
trens de carga qu nã ha s rviço a 'fazer 
na estação: uma bandeira ou luz verd 
mostrada pelo cabineiro devagar, de cima 
para baixo. 

120 



ART. 226 - s differentes signaes, 
para o trens em manobra, deverão er 
feitos pelo empregado compet nte com a 
bandeira ou lampeão na mão, visto que, 
óment no caso de ob tru ção na li

nha, será penni.ttida a collocaçã desses 
signa s no chão para indicar o local obs
truido. 

ART. 2'27 - Nenhum signal em er· 
viço pod rá soffrer qualquer moçlificação, 
assim como nenhum signal novo pod rá 
ser posto em pratica sem prévia autoriza· 
ção do hef dos Transportes. 

b) 
estiver em 
cando em 
Iam peão. 

Signaes fixos em concertos 

a) O signal do sema
phoro, quando não estiv r m 
funccionamento, terá pregadas 
sobre o braço, na forma de 
um X, duas peças de madeira, 
conforme a figura ao lado. 

signal de disco, quando não 
erviço, será d montado, fi
a caixa que accommoda o 

ART. 228 - Quando qualqu r signal 
fixo de parada, com excepção dos signaes 
de distancia, fôr encontrado sem braço 
ou com qualquer defeito, dev rá ser con i
derado como signal de perigo. - Qualquer 
irregularidad notada nos signa s de dis· 
tancia deverá ser considerada como signal 
de caut la. machinista depoi de cer
tificar- e de que o braço do signal de
f itu so e acha arreado, poderá prosegLlir 
a viagem communicando o occorrido ao 
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cabin iro ou ch fe da primeira estação 
onde puder parar, tiver parada ou stiv r 
aberta. 

Quando qualquer signal fixo, e pecial
ment os de distancia ou de chegada, em 
virtud de a lgum defeito, não possa mo -
trar signal de cautela ou de perigo, o ca
bineiro dará aviso do facto á cabina ante
rior, afim de que a mesma cabina trans
mitta o avi o a todos o machinistas que 
tiverem de seguir m dir cção ao signal 
defeituoso, devendo ficar estacionada perto 
do dito signal uma pessôa competente e 
designada pelo chefe da estação ou en
carregado do posto, conforme o caso, com 
os signaes de mão e signaes explo ivo 
precisos, afim de observar as ordens re
gulamentares em combinação com o ca
bineiro. 

Signaes de distancia 

Emquanto o signal de distancia estiver 
defeituoso, se fôr possível, o braço do sig
nal deverá ser con ervado em posição de 
«caut la» e, sendo assim, não será n -
cessario estacionar um homem ao pé do 
dito signal. 

Não sendo possiv I manter o signal 
em posição de «cautela», o chefe deverá 
designar um empregado competente, mu
nido dos signaes necessarios, isto é, ban
deira ou lamp ão de mão, e bombas explo
sivas, para .estacionar ao pé do referido 
semaphoro e dalli 'mostrar o signal de 
perigo a todos o trens que se aproxima
rem, até que o defeito seja reparado. 

Quando um tunnel ficar de perm io, 
ou em tempo de c rração, o empregado 
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ao pé do signal de di tancia, dev rá conti
nuar a exhibir o signal de perigo e tam
b m collocar dua bombas, espaçada de 
2 metro , uma da outra, em um trilho 
da linha que estiver sob a direcção desse 
signal, até que o mesmo eja concertado 

est ja funccionando r gularm nte. 
Nesta circumstancias (havendo d per

meio, um tunnel) ou em tempo de cerra
ção, as dua bombas explo ivas, indican
do ignal de cautela, dev rão ser colloca
das á distancia de 150 metros do signal 
defeituo o e na direcção da aproximação 
do trem a qu se referirem. 

Signaes de primeira e segundà 
chegada 

chefe da e tação deverá d t rminar 
o estacionam nto, ao pé do signal def i
tuo o, de um empregado competent , afim 
de providenciar de accôrdo com as instruc
ções scriptas do cabineiro, as quae lhe 
s rão enviada por um mensag ir pe
cialmente de tacado para te serviço, em 
forma competente, instruindo-o do modo 
como deverá agir. 

machinistas dev · rão então ob de
cer ao signaes tio referido signaleiro. 

As communicações entre o cabineiro e 
o signaleiro ao pé do signal d feituoso, se
rão feitas por meio de um corredor ou 
men ageiro. 

e o dois signaes ficarem defeituo o , 
as providencia serão identicas, porém, nes
te caso, serão applicadas a cada um de 
per si. 
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Na m sma forma e exi tindo as m s
mas circumstancias, o signaleiro ou signa
leiros, ao pé do signal ou signae defei
tuosos, collocarão bombas ·explosivas, como 
no caso do signal de distancia defeituoso. 

e o signal defeituoso puder ser posto 
em posição de perigo, .o cabin iro d v rá 
con erval-o nessa posição até que seja cot'l
certado. 

Os ignaes de distancia governando as 
linha affectadas deverão ser con ervados 
em po ição de cautela até que o defeito 
seja reparado, afim de garantir que isso 
se realize, dev rão er desligados das suas 
re pectivas alavancas. 

O signaleiro provi orio d verá verifi
car que as agulha de frente estejam de
vidamente fechadas e em posição para a 
linha pela qual o cabineiro deseja que o 
trem passe, ANTES de xhibir os ignaes 
ao trem que e vier aproximando. 

Deverá tambem certificar-se de que 
as porteiras de cruzamento em nivel, pro
tegidas pelo signal defeituo o que elle está 
ubstituindo, estejam devidamente fechadas 

e avisar o cabin iro, pelo mensageiro, que 
a linha está 1ivre, ANTE que o cabi
neiro possa emittir a ua autorização por 
escripto. 

Compete ao cabineiro, da mesma for
ma, certificar-se de qu os pontos acima 
indicados se acham em ordem, antes de 
emittir a sua autorização por escripto, ao 
signaleir . 

Se o trem que se vem aproximando .• 
tiver de passar por agulha «a favor» com
pete ao signaleiro certificar-se tambem qu 
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estas e acham na d vida posi ão para a 
pas agem do trem. 

signaleiro deverá ·e tacionar ao p 
do signal defeituoso, afim de não erem 
confund idos os seus ignaes por qualqu r 
machina ou trem, trabalhando em outra 
linha, e se fôr preciso, parar ou reduzir a 
marcha de um trem ou machina que vier 
c aproximando, o signa leiro d verá x

hibir o signal de perigo até que o trem 
pare ou qu a marcha do m smo seja 
convenientemente reduzida e então se fôr 
permi i el o tr m pro egu'ir, dará o sig
nal de linha '«franca >> com bandeira ou 
luz verde, bem segura na mão. 

Quando qualquer signal fixo estiver de
feituoso, porém, com o travamento das 
agulha e signal em ordem, cabineiro d -
verá, afim de garantir a segurança do tra
vamento, fazer funccionar a alavanca cor
respondente ao dito signa l, como e es
tivesse funccionando normalmente; o con
trap so, quando fôr preciso, deverá ser 
de ligado da alavanca pelo feitor dos sig
naes, afim de permittir que as im se pos a 
proceder. 

Signaes de partida e partida avançada 
cabineiro deverá fazer o trem parar 

na cabina e ntregar ao machinista a ne
c saria ordem por escripto, autorizando-o 
a passar o signal defeituoso ou em posi
ção d perigo. 

cabineiro deverá fazer o trem parar 
na cabina ou no signal de partida, en
tregaJldo ou enviando pelo corredor, ao 
machinista, a necessaria autorização por 
escripto. 
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Como no caso dos signaes de chegada, 
o cabineiro deverá providenciar de fórma 
a obt r a segurança do travamento. 

s signaes de distancia deverão ser 
desligados e conservados m posição de 
perigo, até que o defeito seja reparado: 

Se os dois signaes, d partida e parti
da avançada, estiverem defeituo os, o ca
bineiro deverá fazer o trem parar na ca
bina e alli dar ao machinista a precisa 
ordem por escripto, autorizando-o a passar 
pelos dois signaes defeituosos ou em po
sição de perigo. 

Como no caso dos signaes de che
gada e s·e fôr possivel, o signal defei
tuos·o deverá s r conservado em posi
ção de peri,go até que seja removido o 
defeito. 

chefe da estação deverá destacar 
um empregado para substituir o signal d -
feituoso fazendo-o estacionar ao pé do 
mesmo, onde receberá como nos demais 
exemplos já citad s, ordens competentes .• 
por escripto, do cabineiro autorizando-o a 
franquear a passagem do trem. 

Se os dois signaes stiverem defeituo
sos, o chefe da esta ão destacará dois 
mpregados, sendo a providencias appli

cadas a cada um de per si. 

Para os effeitos de manobras 
(Art.01 218 e 219) 

Se existir sómente o signal de partida 
e o braço não puder ser collocado em po
sição de perigo, então o chefe deverá pro
videnciar o estacionamento de um empre-
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gado ao pé do mesmo signal para xhibir 
o signal de perigo, procedendo-se então de 
accôrdo com o art.o 218. 

Se existirem signaes de partida avan
çada e ambos estiverem com defeito, o ca
bineiro dará ordens por escripto autorizan· 
do o machinista a passar o primeiro em 
posição de perigo. 

Em ambos os casos o cabineiro trans
mittirá por meio do corredor as suas ordens 
por escripto, ao signaleiro ao pé do signal 
de partida ou partida avançada, conforme 
as circumstancias, autorizando-o a perrnittir 
a pas agem da machina ou machina com 
vehiculos, para e/feitos de manobra s6-
mente. 

Depois de terminar o serviço de ma
nobras, e o trem estiver prompto para 
seguir, compete ao cabineiro emittir or
dens por escripto, na forma já determi
nada, ao machinista e ao signaleiro que 
estiver ao pé do signal defeituoso, auto
rizando o trem a passar pelo signal ou 
signaes defeituosos e proseguir a viagem 
para a secção seguinte. O signaleiro, de 
posse desta autorização, exhibirá um sig
nal verde de accôrdo com o art. 2·25, 
alín a «j». 

EM TODOS OS CASOS em que o 
cabineiro permittir a passagem de trens 
para a secção seguinte, pelos signaes de 
partida ou partida avançada que se achem 
defeituosos, o guarda do trem deverá tam
bem receber uma cópia da dita autorização. 

Estando o machinista, signaleiro e 
guarda de posse da competente autorização, 
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o cabineiro então dará o ignal de partida 
confo(me o art.o 2·25, alín a «g». 

Cabinas intermediarias 
Jaraguá, Pary, Utinga, apuava, ua

pituba, Areaes, Casqueiro e Allemôa. 
Se o signal que e achar com defeito 

fôr um dos de aproximação da cabina, o 
cabineiro do posto intermediaria deverá 
instruir o cabineiro da cabina áquem da 
sua, de fórma que lle emiHa a pre
ci a ordem por escripto, (com cópia ao 
guarda trem) autortzando o machinista 
e o guarda do trem que vi.er na direc
ção do posto intermediado, a passar os 
signaes de distancia ou chegada até a sua 
cabina. 

Se o ~ignal defeituoso fôr um dos de 
partida, o cabineiro deverá parar o trem 
na cabina e ·emittir a ordem por escripto 
ao machinista e guarda, autorizando o trem 
a passar pelo signal defeituoso. 

Botujurú e Tunnel 

Devido a rampa em que se acham si
tuados estes dois postos telegraphicos, não 
convém parar em ·BOTUJURU' «trens de 
descida», e em TUNNEL «frens de subi
da». Portanto, o serviço de emissão de 
ordens por escripto, aos machinistas e ·guar
das trens, nesses trechos será assim ex -
cutado: 

Em BOTUJURU', quando qualquer dos 
signaes da linha de descida estiver com 
defeito, funccionar- e-á a secção BLO K 
duplo, e o 'Cabineiro de Campo Limpo, 
depois de obtida a devida linha franca 
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de Botujurú e Tunnel, autorizará o prose
guimento do trem até a cabina do Tunnel, 
dando ao machinista e guarda a necessa
ria autorização para este fim, por escripto. 

Do mesmo modo, se em: 
TUNNEL, qualquer dos signaes da 

linha de subida estiver com defeito, pro
cederá o cabineiro de Belém na mesma for
ma como o de Campo Limpo e, depois de 
obter a linha franca do Tunnel e Botujurú, 
autorizará a passagem do trem pelos sig
naes do Tunnel e dos de aproximação de 
Botujurú até esta cabina. 

Nestas circumstancias, compete ás ca
binas de Campo Limpo e Belém prevenirem 
aos machinistas quaes os signaes das linhas 
de descida e subida respectivamente de Bo
tujurú ou Tunnel que se acham defeituosos. 

A cabina de Botujurú deverá fazer 
parar qualquer trem na linha de subida, 
afim de avisar aos machinistas quaes os 
signaes de aproximação de Campo Limpo 
que se acham defeituosos, procedendo Tun
nel do mesmo moda com referenda aos 
signaes de aproximação, na linha de des
cida, de Bélem. 

Postos de signaes installados com signaes de 
chegada, partida, de distancia etc. - No mesmo 
posto travados com cabinas áquern ou além 

As instrucções supracitadas referentes 
ao serviço nas cabinas de estações applicar
se-ão ao signal que estiver 'COm defeito, func
cionando normalmente os demais signaes. 

Os talões N.os 136, 137 e 138 são es- Talões N.•• 
pecialmente designados para os fins supra- 136• l37 e J38 

citados. 

129 

' 



~ I 

SÃO PAULO RAILWAY COMPANY 
REPART I ÇÃO DOS TRA N SPORTES 

N.o ···············--

Estação de -····--------- -----····-····-····--·-··--·-·········---- . Cabina N.o .................. . 
Em _________ de --····· ···---------------------······--· ··--·-· de 19 .............. . 

Autorizo o signaleiro provisorio ---···- ................................................................ ..................... . 

a dar passagem ao {TMrecmh. N.oN_-;,---······-····-···---· pelo signal N.o ....... . 
a ma . ..... .. .. 

que se acha temporariamente defeituoso NÃO podendo ser { ~~~~~~~o 
1 o braço do referido signal, em posição de { ~~~~~ de accordo com 

o artigo 228 das Regras e Regulamentos da São Paulo Railway. 

-- --- I 
' CABINEIRO. 

O BS. - Esta forma depois de utilizada deverá ser entregue ao Chefe da estação que de- I 
verá remettel-a np dia seguinte ao Chefe dos Transportes (Movimento). 

SIGNALEIRO PROVISORIO 



.... 
w 

SÃO PAULO RAILWAY COMPANY 
REPARTIÇÃO DOS TRANSPORTES 

Estação de ...... -·-·· .... . .................................. ·-----··········-··········Cabina N.o 

N.o_ ........... . 

Em ---------- de ..... .... .......... ...................... . .......... de 19 ____ _____ _ 
(Trem N.o _ .. 

Autorizo o\ Machina N.o _____________ a passar pelo signal N.o _________ que 

{
levantado 

se acha temporariamente defeituoso, NÃO podendo ser arreado o braço 

{ 
FRANCA 

do referido signal, em posição de PERIGO 

228 das Regras e Regulamentos da São Paulo 

de accordo com o artigtl 

Railway. 

CABINEIRO. 

OB . - Os machinistas e guardas trens deverão entregar as suas vias aos seus respecti 
vos M astres de Depositos e Chefes das estações terminaes dos seus trens, de
vendo estes remetter as v ias recebidas ao Chefe dos Transportes (Movimento) 
no dia seguinte . 

. ________________________________ IS_TA 1 



I~ SÃO PAULO RAILWAY COMPANY 
REPARTIÇÃO DOS TRANSPORTES 

N.o _______________ _ 

Estação de ---------------- -------------------------------------------------- --------------Cabina N .o -----------------
Em ______________ de -------------- -- -----·--------------------··----------------·· ... de 19 - -----·-----

Autorizo a Machina N .o _________ { com vehiculos a passar pelo signal 
sem u " , 

{
PARTIDA 

de PARTIDA AVANÇADA N.o que se acha temporariamente 

d t: 't NA-O d d f levantado b d t: 'd . I e er uoso, po en o ser \ arreado o raço o re err o srgna em 
. - d { FRANCA 

posrçao e PERIGO 

PARA OS EFFEITOS DE MANOBRA SÓMENTE 
de accordo com o artigo 228, das Regras e Regulamentos da São 
Paulo Railway. 

········-···----··----···--·--········---·----·---- -·--·---··--·---···- --·--··------·--·· CABINEIRO. 
OBS. - Os machinistas e guardas trens deverão entregar as suas vias aos seus res

pectivos Mestres de Depositos, Chefes das estações terminaes dos seus trens 
ou ao Chefe da estação supra, devendo estes remetter as vias recebidas ao 
Chefe dos Transportes (Movimento) no d ia seguinte. O signaleiro provisorio L deverá entregar as suas vias ao Chefe da estação. ACHINISTA 



As orden impressa nos talões acima 
deverão ser rigorosam nte observadas. 

Sempre que fôrem usados estes talões 
deverão er inutilizados os djzeres desn ces
sarias que constam dos mesmos. Assim, 
sempre que o signal defeituoso não puder 
ser arreado é preciso riscar as palavras 
LEVANTAO e PERI O que constam do 
talão. 

Signaes manuaes 
ART. 2•29 - Ambos os braços de uma Perigo 

pessôa levantados por cima da cabeça, é 
signal de perigo. 

A figura ao lado, repre
senta um homem com os bra· 
ços levanta dos, em posição de 
perigo. 

a) Um braço levantado Cautela 

por cima da cabeça é signal 
de cautela. 

A figura ao lado, repre
senta um homem com o bra
ço levantado, em posição de 
cautela. 

b) Um braço estendido Franca 

horizontalmente é signal de 
linha franca. 

A figura ao lado, repre
senta um homem com o bra
ço estendido, em I>Osição de 
linha franca. 
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Provisão 
de bombas 

Manobradores 
acompanhando 
machlnas esco
teiras deverão 
conduzir bom-

bas 

Collocaçlo de 
bombas 

nos trilhos 

Signaes explosivos 
ART. 230 - Todas as cabinas, os ma

chinistas, guardas trens, guardas cancellas 
e feitores de cons rva em serviço, deverão 
ter uma caixa com 12 bombas explosivas 
para serem usadas quando preciso e. de 
accôrdo com o regulamento. 

Em todas a" estações .e postos na 
Secção Bragantina e Ramal de Piracaia 
deverá, igualmente, existir uma caixa com 
12 bombas em local conhecido de todo o 
pessoal e destinadas ao mesmo fim. 

Exoeptuam~se as seguintes cabinas e 
cancellas que ·em caso de necessidade de
verão recorrer a outra cabina da respec
tiva estação: 

ubatão 
Piassaguera 
Alto da Serra 

ão Bernardo 
Ypiranga 
Braz 

)) 

)) 

Barra funda 

(Cabina do 
( )) 

( )) 

( )) 

)) 

)) 

)) 

solo) . 
)) ) . 
)) ) . 
)) ) . 

( )) )) )) ) -
(Rua V. de Parnahyba). 
( » Florida) . 
( » MoJ1S. Andrad e). 
(Cabina do solo). 

Manobradores ou outros que no lugar 
destes acompanharem machi.nas escoteiras 
dev rão solicitar as bombas precisas do 
chef da estação inicial de partida da com
posição ou da machina. 

ART. 231 - A bombas explosivas 
servirão para indicar cautela ou perigo, 
e deverão ser collocada o mais possivel 
no centro dos trilhos, com o rotulo para 
cima e com as azas presa nas bordas dos 
trilhos, de fórma a não cahirem com a 
aproximação do trem. 
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ART. 23·2 - Ao notar a explosão 
de 2 bombas espaçadas de 20 metro , uma 
da outra, o machinista tomará isto como 
aviso de cautela, ·ervindo qualquer outro 
numero para indicar perigo; assim, ao pas-
ar sobr a bombas, o machinista dimi

nuirá a marcha do seu trem de fórma a 
fazel-o parar onde fôr preci o. e não 
encontrar qualquer outro signal ou impe
dim ento que determin a parada do trem 
na linha, proseguirá, com autela, até a 
pro ima estação ou cabina. 

a) e além das bomba fôr ncon-
trada uma p s ôa com bandeira verm lha ou 
um lamp ão de ignal de mão com 1uz v r
melha, indicando perigo, o machinista dev • 
rá parar em frente a esse signal, afim de en
tcnd r-se com o empregado respectivo, in
dagando a causa da parada do trem. 

b) mpregado que stiver com a 
bandeira ou lampeão, indi ando perigo, ex
plicará ao machinista o motivo da parada 
do tr m, só depois que o machinista 
conhecer a causa é que pod rá continuar a 
viagem, seguindo com cuidado até a pro
xima cabina, estação ou local do impedi· 
mento . (Vide art.os 228 e 268.) 

ART. 233 - Em vista do perigo que 
as bomba expl sivas offer cem, é nec s
sario qu haja por parte do pessoal o 
maior cuidado em sua conserva ão. 

E sas bomba deverão er guardadas 
em caixa apropriadas e em local secco, 
livre de humidade. 

Não deverão ficar m oontacto com 
as pared de tijolos sem revestimento, 
madeira humida, cal ou qualquer desinfec-
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Usar bombas 
antigas de pre!e

rencia 

Experimentar 
bombas 

Agulhas 
de segurança. 
Chaves falsas 

etc. 

tante, nem sob a acção de qualquer vapor 
ou fogo. 

ART. 234 - As bombas expio ivas 
serã usadas na ordem que fôrem recebidas 
do Almoxarifado, empregando-se de pre· 
f rencia as mais antigas afim de evitar 
accumulação de um stock velho. 

A duração destas bombas é de 7 an
nos, isto é, neste período devem estar 
perfeitas para a detonação. 

a) De accordo com a localidade e 
salvo ordem em contrario s rão feitas as 
exper1encias das bombas ·exi tentes em cada 
localidade, com duas das mais antigas, cada 
3 mezes, devendo ser o resultado commun:i
cado á Administração. 

A experi nci.a deve s r feita de tal 
mat'\eira que não perturbe os trens regulares. 

Quando a experienda fôr negativa, 
isto é, quando as bombas não explodirem, 
devem ser experimentadas uma outra ou 
outras e o facto communitCado ao Chefe 
dos Transportes, s·endo as bombas dcfei. 
tuosas recolhidas para a devida inspecçã:o. 

b) De conformidade com as commu
nicações das ·experiencias ou pelo uso que 
fôrem dado á bombas •existentes em cada 
locaJi,dade, é que serão attcndidas as re· 
qui.sições deste artigo para completar o 
numero mi.nrilno de bombas estabeleci.do 
e necessario para o serviço de segurança. 

Agulhas de segurança, chaves falsas, etc. 
ART. 235 - As agulhas de segu

rança em communicação com a cabina, de
verão s·er conservada •em posição para 
descarrilar ou abertas para o desvio de 
segurança, só se fechando quando t ver 
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de dar pa sagem aos trens pela J in h a 
principaes. 

Quando fôr necessario manobrar na li
nha em que existirem agulhas d s gurança 
ligadas ou não com a cabina, o pes oal en
carregado desse serviço terá o cuidad de 
verificar que as ditas agulhas fiquem em 
posição certa para o trem em movimento. 

Prohibição de intervir nos serviços 
do cabineiro 

ART. 236 - Nenhuma pessoa poderá 
intervir no funccionamento dos signaes, 
chaves, campainhas ou instrumento electri
cos, sem que para isso esteja presente o 
cabineiro em serviço e devidamente au
torizada. 

Estão incluídos nesta p110hibição o 
proprios praticantes de cabineiro. Uma 
v z concedida linha franca a um trem, o 
cabineiro, em condições normaes, não de
verá movimentar ou permittir qu ejam 
movimentada as alav.an1cas correspondentes 
á linha concedida e feita. Exceptu m-se 
circumstancias especiaes ou casos de im
minente perigo. (Vide art.os 275 e •280.) 

E' prohibido mudar qualquer chave 
ligada da cabina com as linha prin
cipaes, ou d uma para outra linha, s m 
autorização do chefe da respectiva estação 
ou cabineiro que estiver em serviço. 

ART. 237 - O chef cabineiro ou a 
p ôa det rminada de uma estaçã onde 
qualquer tr m parar depoi do pôr do s 1, 
ou em ca os de den a cerração, deverá 
ertificar-sc de que o lampeões de lado 

e cauda c tejam acceso funccionando 
regularment . (Vide art.o 147.) 
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Trem nlo partir 
sern aviso 

Pedido 
de linha franca 

Aviso d e partida 

Trem na linha 

Linha impedida 
e aviso 

de chegada 

Avisos de trens 
ART. 238 - Nenhum :trem poderá 

partir de uma stação sem que tenham 
sido feitos os avisos competen t e nenhum 
aviso será considerado transmittido emquan
to a stação r c bcdora não tiv r dado o 
ignal de «comprehendido». Os avisos mal 

comprehendidos serão r petidos. 
ART. 239 - Antes de qualquer trem 

partir, o cabineiro pedirá linha franca á 
cabina seguinte com o tempo nec ssario. 
Se a linha stiver d sembaraçada, de modo 
que o tr m possa ter entrada sem inconve
niente algum, o cabineiro que tiver rece
bido o pedido travará a agulha do appa
relho Block na posição E LINHA FRAN-

A, conservando-a nessa posição até que 
receba o aviso de partida. 

a) Logo que obtenha linha franca, o 
cabineiro provid nciará os signaes para a 
partida do trem, fazendo o necessario avi
so á cabina correspondente, após a parti
da, para que o apparclho Block seja trava
do na posição d «trem na linha». 

b) Ao receber o aviso de partida do 
trem, para o qual fôr cone dida linha fran
ca, o cabin iro travará o apparelho Block 
na posição ,de «trem na tinira», conservando 
o apparelho ne a posição até que o tr m 
parta para a secção eguinte, ou seja, por 
com pl,eto, recolhido a um desvio. 

c) O travam nto da agulha na po i
ção de LINHA IMP DIOA, só s rá feito 
depois que o tr m estiver recolhido a um 
des io, ou tenha passad para a secção e
guint , no t rmos da alinea «b», proceden
do-se do m smo modo com relação ao 
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aviso de chegada, pela campainha, que só 
será dado depoi que a linha e tiver per
f itamente d sembaraçada e houver cert za 
de que o trem chegou ou pas ou compl.eto 
para a ecção s guinte. 

d) Para ter certeza d que o trem 
chegou ou passou completo para a secção 
seguinte e para que 'possa er dado o aviso 
de chegada, de conformidade oom a alínea 
«C», o cabineiro deverá !Verificar se a ma
china ou ultimo vehiculo j(lo tr m, chegou 
ou passou oom os respectivos lampeões 
trazeiros. 

e) O cabineiro deverá fazer parar o 
trem para averiguações, se o mesmo, ao 
passar pela cabina, não e tiver com os 
lmnpeões de lado ou cauda, ou se esti
verem apagados, de noite. Quando não 
seja p ssivel parai-o na propria cabinl3 
ou e tação, o cabineiro dará conhecimento 
do facto á cabina immediata, tran. mittine1o 

signal N.o 22 (3 pau a 6 pausa 4), 
afim de que seja alli detido o trem ave-
riguada a causa. 

f) Emquanto não fôr decidida a duvi· 
da uscitada na alínea «e», o apparelho 
Block será conservado na posição de TREM 
NA LINHA, devendo o cabineir dar imme
diato conhecim nto do facto ao cabineiro 
ant rior correspondente, transmittindo o 
signal N.o 23 ( 4 pausa 6 pausa 3) d 
que o trem chegou ou passou para a ec
ção seguinte sem 'lampeão atraz. (Vide 
art. o 207). 

g) cabineiro deverá pôr immediata-
mente os signaes em perigo e se ainda não 
estiver r stabelecido o serviço normal n
tr as cabina , nos termos da alínea «h», 
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Restabeleci· 
mento de serviço 

Concessão 
de linha francn 
cancellar signae~ 

Regularisação 
dos pedidos 

e concessão de 
•linha franca> 

fará parar o primeir trem que tiver de 
seguir por outra linha m direcção á ca
bina ou estação de procedencia do trem 
que chegou ou passou sem lampeão atraz, 
e não o deixará partir sem que tenha da
do o aviso verbal de cautela ao machinista 
e guarda. Em tal caso, o trem deverá se
guir com todo o cuidado até a proxima 
cabina em serviço ou e tação, afim de pa
rar em caminho se fôr preciso. 

h) Uma vez parado o trem sem Iam
peão e verificado estar elle completo, s r~ 
restabelecido o erviço normal entre as ca
binas, fazendo-se nesse sentido os avisos 
e signaes competentes. 

ART. 240 - A concessão de LINHA 
FRANCA só terá logar quando as linhas 
estiv rem perfeitamente livres e não !laia 
embaraço algum para o recebinumto ou 
passagem do trem. 

a) Se depois de obtida LINHA FRAN
CA fôr necessario deixai-a em effeito, por 
impedimento do trem ou qualquer outra 
causa, o cabineiro dará o signal de AN
CELLAR SIONAE , de accôrdo com as 
instrucções do art.o 207, !lllínea «a», fa
zendo menção dess facto no livro de aviso 
de trens, para seu governo. 

b) O signal de canc llar será accusa
do pelo cabin iro que tiv r concedido LI
NHA FRAN A, voltando a agulha do ap
parelho Block á ua po ição normal de 
LINHA IMPEDIDA. 

ART. 241 - Os trens expressos, de 
passageiros mixto deverão correr sem 
atraso. Para evitar demora inutil aos 
trens, em geral, os cabineiros regularão 
seus serviço de forma que o pedidos e 
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conces ões de linha franca sejam feitos com 
a precisa anteccdencia. 

a) O pedido de linha franca para os 
trens xpressos ou de passageiros, será fei
to no acto do recebimento do aviso de par
tida da estação anterior, ou antes, quando 
se tratar de pequenas distancias, como acon
tece entre as estações de Lapa até Moóca. 

Os seguintes exemplos servirão para 
orientar os cabineiros sobre o modo de fa
zer o pedido: 

l,o - Quando um trem na linha de 
descida partir de Perús, a cabina de Tai
pas pedirá linha franca a jaraguá (distancia 
curta) e jaraguá pedirá linha franca a Piri
tuba (distancia regular). 

2.o - Quando um trem sem parada .. 
partir de jaraguá, Pirituba deverá pedir 
linha franca á cabina N.o 2 de Lapa (dis
tancia regular) a Cabina N.o 2 de Lapa 
deverá dar linha franca a Pirituba e em 
seguida pedirá linha franca á cabina N.o 1 
(secção curta). 

3.o - Quando um trem partir de Pi
rituba, a cabina N.o 2 de Lapa, deverá 
dar o ignal approvado na campainha, á 
cabina N.o 1 e ~o receber este ignal, 
a cabina N.o 1 de Lapa deverá pedir linha 
franca á cabina de Agua Branca ( distan
cia regular) e fará abrir a cancella. 

4.o - Quando um trem partir da ca
bina N.o 2, Lapa, a cabina N.o 1 da mes
ma stação deverá dar o signal approvado 
na campainha á cabina de Agua Branca e 
ao receber este signal, Agua Branca de-
erá pedir linha franca a Barra funda. 

S.o - Quando um trem partir de Agua 
Branca, Barra Funda d v rá pedir linha 
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Trens de cargas 
dar passagem 

a trem de pas· 
sa~telros 

Trem esperando 
na linha con

traria licar pro· 
te~tldo pelos 

sli"aes 

franca á cabina N.o 3 de ão Paulo (di · 
tancia curta). Cabina N.o d São Paulo 
deverá dar linha franca a Barra Funda e 
em seguida pedirá Hrfha franca á cabina 
N.o 2 (secção curta). 

6.o -Quando um trem partir de Barra 
Funda, a cabina N.o 3 d São Paulo de
verá dar o signal approvado na campainha 
á cabina N.o '2, e ao r ceber ste signal, 
a cabina N.o '2 deverá pedir linha franca 
á cabina N.o 1. 

7.o - Quando um trem partir da ca
bina N.o 3 d ão Paulo, a cabina N.o 2 
deverá dar o signal approvado na cam
painha á cabina N.o 1. 

S.o - O aviso de partida «TREM EN
TRAN NA SE ÃO» d cada cabina, 
deverá er transmittido ao pas ar o trem 
para a secção. 

b) Para os trens de mercadorias o 
pedido de linha franca será feito ao apro
ximar-se o trem da tação, ou quando o 
mesmo esteja prompto para partir. 

ART. 242 - Quando a1ão houver tem
po sufficiente para um trem d cargas seguir 
adiante de um tr m d pas ageiros até a 
proxima -e tação ou cabina, o trem de cargas 
erá recolhido ao desvio competente, 6 

partindo depoi da passagem do trem de 
passageiro e quando a linha estiver franca. 

Emquanto estiv r parado no desvio, a 
luz vermelha dos lampeõe de traz deverá 
ser invertida, de modo que qualquer trem 
qu e aproxim não po sa confundil-a 
com o signal de perigo. (Vide art.o 14 7). 

a) O trem que tiver de dar passa
g m a outro, 110 termo d ste artigo, será 
recolhido ao d svio corr pond nte á sua 
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direcção; quando, porém, por defeito, in
capacidade ou qualquer outra causa o des
vio não o possa receber e seja necessario 
manobrai-o para outra linha principal, o 
trem ou machina que tiver de dar passa
gem s rá collocado dentro dos ignaes de 
chegada e partida, de modo que fique pro
tegido pelos mesmos signaes com relação 
a qualquer outro trem que possa vir em 
sentido contrario. 

b) mquanto a linha stiver occupa-
da nas condições da alínea «a», o cabineiro 
não dará linha franca a qualquer outro 
trem que tenha de vir pela m sma linha, 
salvo se para isso tiver recebido ordem do 
Chefe dos Transportes (Movimento) de ac
côrdo com o art.o 245. 

Todas as vezes que se tornar neces
sario fazer semelhante manobra, o guarda, 
ajudante, ou foguista do trem assim mano
brado d verá dirigir-se 'á cabina e perma
necer na mesma, afim de lembrar ao ca
bineiro a respeito da posição do eu trem 
até que o mesmo volte para a sua linha 
certa. 

ART. 243 - Depois de concedida 
linha franca a qualquer trem, nenhuma ma
nobra será feita na mesma lin,lta, a qual se 
conservará desembaraçada at ' que o trem que 
motivou a concessão de linha frauca tenha 
chegado ou passado para a secção seguinte. 

ART. 244 - Quando .a linha esti
ver livre até o signal de chegada e impe
dida na cabina ou estação, ao pedido de 
linha franca serão dado os signaes indica
tivos de LINHA IMPEDIDA NA ESTA
ÇÃ , de conformidade aom alínea «a» do 
art.o 245. 
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Trem não partir 
p"ra a estuçllo 

ionpedidn 

Cabinas aulorl· 
zndas a conceder 
•Secçlo franca, 
porém, eslaçiio 

occupada•. 
Tabolelas cauda 

do trem 

a) Logo que s ja removida a causa 
do impcdim nto, o cabineiro concederá a 
linha pedida, travando o appar lho Block 
na posição de LINHA FRANCA. 

b) Quando houver demora na obten
ção de linha, o cabineiro repetirá o pedido, 
e a cabina impedida confirmará o aviso de 
impedimento ou dará linha franca se a mes
ma já estiver livre. 

ART. 245 - Emquanto a linha c tiver 
impedida na estação ou cabina, nos termo!> 
do art.o 244, nenhum trem poderá partir 
para a m sma estação ou cabina sem ordem 
do Chefe dos Transportes (Movimento). 

a) Havendo ord rn do Chefe dos 
Transportes (Movimento), para o seguimen
to do trem até o signal de chegada, o ca
bineiro dará aviso ao guarda e machinista 
do impedimento, indicando o lugar em CJUe 
o trem deverá parar. 

b) Os signaes para a partida só se
rão feitos depois que o cabin iro tiver dado 
cumprimento ás determinações da alínea 
«a», devendo o machinista seguir com cau
tela até o local permittido. 

ART. 246 - (a) Quando a linha da 
estação correspondente á cabina e tiverdes
impedida entre o ignal de chegada e um 
ponto além do mesmo, indicado por uma 
taboleta com os dizeres AUDA DO TREM, 
pintados em preto sobre um fundo branco, 
deverá o cabineiro conceder SE ÇÃO FRAN
CA, PORtM, ESTAÇÃO OCCUPADA, 
permittindo assim a partida de um trem 
SEM passageiros da cabina anterior até 
o signal de chegada da referida estação 
c isto sóm nte nas 'estaçõe c linhas abai o 
discriminadas. 
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Posição da taboleta 
Estação Linha 

Losango verde Cauda do trem 

Rio Grande Descida - Ribeirão Pires a Rio Grande Signal de chegada Signal de partida 
São Bernardo . Subida - Capuava a São Bernardo. Signal de chegada Signal de partida 
São Bernardo . Descida- Utinga a São Bernardo . Signal de chegada 43m além do slgnal de 

partida 
São Caetano Subida - Utinga a São Caetano . Signal de chegada 42m além do signal de" 

São Caetano 
partida 

" Descida- Yoiranga a São \.aetano . Signal de chegada Signal de partida 
Ypiranga Subida - São Caetano a Vpiranga . Signal de chegada t;m além do signal de 

~ , Vpiran~ . Signal de chegada 
partida 

Descida - Moóca-Cabina o. o I a Ypiranga Signal de partida 
Barra Funda Subida - S. Paulo-Cabina n o 3 a B. Funda Signal de chegada s;m além do signal de 

Barra Funda 
partida 

Descida- Agua Branca a Barra Funda. . Signal de chegada Signal de partida 
Agua Branca . . Subida - Barra Funda a Agua Branca. . Signal de chegada Signal de partida 
lapa-Cabina n.o 1 Descida - Lapa-Cabina n.o 2 a lapa-Ca- Signal de chegada 110m além do signal de 

bina n.o I partida 
Lapa-Cabina n.o 2 Subida - Lapa-Cabina n.o I a Lapa-Ca- Signal de chegada 222m além do signal de 

bina o o 2 chefada 
Cayeiras Subida - Perús a Ca6iras. . Signal de chegada Signa de partida 
Cayeiras Descida- juquery a yeiras . Signal de 1.• che- Signal de 2.• chegada 

juquery . Descida - Belem a Juquery . 
gada 

47m além do signal de Signal de chegada 

Campo Limpo. 
partida 

Descida- Varzea a Campo Limpo Signal de chegada Signal de partida 



Slgnaes 
de chegada mu· 

nldos de tabo
leta •diamante 

verde• 

Funcclonamenlo 
ou suspensão 

da •Secção fran
ca , pori m, esta· 
ção occupnda• 

b) Afim de indicar ao cabineiro, ma
chinista e guarda trem qual o signal de 
chegada em que d verá ser detido o trem 
sem pa sagciros, recebido ob o aviso EC
ÇÃO FRANCA, PORt:M, E TAÇÃO C
CUPADA, acha-se collocada em cada um 
dos postes dos signaes de chegada das es
taçõ s e linhas mencionadas nc te artigo,, 
alínea «a», uma taboleta com um LO AN-
00 VERD pintado sobre um fundo bran
co. Essas taboleta ervirão tambem para 
indicar aos machinistas guardas que a 
cabina que opera o referido signal de che
gada está autorizada a receber tren pela 
linha correspond nte ao mesmo sob o aviso 
SECÇÃO FRANC~ PORt:M, ESTAÇÃ 
OC UPAOA. 

c) O cabineiro d verá sómente con
ceder SECÇÃO FRANCA, PORt:M, ES
TAÇÃO CUPADA durante o dia, com 
tempo claro e quando não houver cerração. 
Em caso contrario, e durante a no,ite, como 
tambem no caso de desarranjo nos appa
rclhos Block, de modo a impedil-os de 
funccionar, deverão ser observadas pelo ca
bineiro os dispo itivos dos art.o~ 239, 
240, 244 c 250 com as alíneas correspon
dentes e referente ao funccionamento da 
Linha Dupla sob o systema BLOCK AB
SOLUTO. Havendo interrupção nas linhas 
principa s, de modo a imp dir o funccio
namento de uma só linha ou de ambas, 
ficará suspenso, emquanto durar a interrup
ção, o systema BLOCK COM RE TRIC
ÇOES · ( ecção ranca, porém, Estação 
Occupada), devendo ser observadas 111 este 
caso a disposições dos art.os 270 e 271, 
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e suas alíu a . Quando a interrupção fôr 
dentro dos limites da estação, a suspensão 
refere-se á cabina correspondente, não po
dendo o cabineiro conced r SECÇÃ 
FRANCA, POR~M, ESTAÇÃ CCUPA
DA ás cabina adjacentes á sua, e quando 
fôr na secção entre duas cabinas A e 'B, a 
suspensã refere-se á concessão da SEC
ÇÃ FRANCA, POR~M, E T AÇÃO C
CUPADA d A para B e de B para A. 

d) Tendo sido rec bido m qualquer 
uma da estações mencionadas neste artigo, 
alínea «a», um trem sem passageiros e não 
t ndo sido obtida licença para esse trem 
passar para a secção segu inte, d verá o 
cabineiro fazer o trem proseguir em direc
ção ao signal de partida ou de partida 
avan ada, de modo que a auda do trem 
fique protegida pela taboleta CAUDA DO 
TREM, deixando assim desimpedido o tre
cho de linha entre o signal de chegada e 
a mesma tahol ta, afim de permittir ao ca
bineiro receber um segundo trem sem pas-
ag iros até o ignal de chegada. ca-

bineiro porém não deverá dar o signal 
CHEGADA DE QUALQUER TREM «2 
pausa 2» á cabina ,anterior, antes di:! ter 
sido avisado verbalmente pelo guarda de 
que a cauda do trem passou a taboleta 
CAUDA DO TREM, devendo o guarda 
para este fim fazer parar o seu trem logo 
que a cauda tenha passado a ref rida ta
boleta, dirigindo-se em seguida á cabina 
para informar o cabin iro a r sp ito. No 
caso do trem estar á espera de linha franca 
para seguir para a secção s guinte, deverá 
o guarda permanecer na cabina, afim de 
lembrar ao cabineiro a r sp ito da posição 
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Manobras 
entre a laboleta 
•Cauda do trem• 
e signal de par
tida ou de par-

tida nvnnçnda 

do trem, até que o mesmo tenha obtido 
licença da cabina s .guint para o trem pro· 
s guir. Antes de arrear o signal de parti
da ou partida avançada para o trem partir, 
deverá o cabineir dar ao guarda o t !mpo 
necessario para retomar o seu trem, e o 
machinista não deverá, depoi:. de arreado 
o signal, pa rtir ante de ter r~cebido do 
guarda o signal de mão competente e cor
respondente a uma bandeira verde mostra
da devagar, por cima da cabeça, de um lado 
para outro, de accôrdo com a dispo3ição 
do art.o 225, alínea «d». . 

e) No caso de s er n cessario faz r 
uma manobra com o trem em passageiros, 
da linha principal para um desvio o u para 
a outra linha principal, depois d ter a cau
da do trem passado a taboleta CAUDA 
DO TREM, deverá o guarda , depois de 
ter dado o aviso ao cabineiro, de a ccôrdo 
com a alínea «d» e de terem sido tomada 
as providencias referentes ao serviço de ma
nobra a ser feito, de accôrdo com o art.o 
253, retirar-se da cabina, para occupar
se com o servi ço de manobra, não s end 
permittido ao mesmo, ou ao manobrador 
encarregado do s rvi ço, r troceder com o 
trem ou vagões m manobra para o trecho 
de linha entre a taboleta CAUDA D 
TREM e o signal de chegada, sem auto
rização especial do cabineiro, de accôrdo 
com o mesmo art.o 253. Terminado o 
serviço de manobra ,estando o trem 
prompto na linha principal para seguir para 
a estação seguinte, deverá o guarda apre
sentar-se de novo na cabina, afim de 1 m
brar ao cabineiro a r speito da posição do 
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trem, alli permanecendo a '.é que o cabinei
ro tenha obtido a necessaria licença da ca· 
bina seguinte para o trem proseguir, de 
accôrdo com a alínea «d». As mesmas ins
trucções applicam-se a qualquer manobra 
de um desvio ou de outra linha principal 
para o trecho de linha principal comprehen
dido entre a taboleta CAUDA DO TREM 
e o signal de partida ou de partida avançada 
(no caso de ser a taboleta coUocada no 
poste do signal de partida ou além do 
mesmo). 

f) Estando o apparelho Bloek na po-
i ão de LINHA IMPEDIDA, o cabineiro 

que tiver de pedir LINHA FRANCA para 
um trem sem pas ageiros seguir para a 
estação seguinte pela linha em que está 
autorizado o signal ·SECÇÃO FRANCA, 
PORê M, ESTAÇÃO OCCUPADA, deverá, 
depois de ter sido repetido o signal A T
T ENÇÃO um toque pelo cabineiro da ca
bina seguinte, dar PELA CAMPAINHA 
o signal correspondente ao trem que de
v rá partir, de accôrdo oom o art.o 207, 
alínea «a». 

Estando a linha na estação desimpedi
da entre o signal de chegada e a taboleta 
CAUDA DO TREM, e occupada entre a 
referida taboleta e o signal de partida ou 
de partida avançada, o cabineiro, em vez 
de repetir o signal recebido correspondente 
ao trem que deverá partir da estação an
terior, dará o signal SECÇÃO FRANCA, 
PORt:M, ESTAÇÃO OCCUPADA «3 pau· 
sa 5 pausa 5» c ao ser repetido e te sig
nal pelo cabineiro da cabina anterior, de-
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Trem detido 
no Sll:'lltl de par

tida ou de 
partida avAnçada 

v rá travar o appar lho Block na pos1çao 
de LINHA fRAN A. O c bin iro r ce
b ndo ste signal deverá (no caso de não 
ter ainda o tr m sem pa ageiros passado 
o ignal de chegada em dirccção ao sig nal 
de partida ou de partida avançada) parar 
o tr m em fr nte á sua cabina, de accôrdo 
com os termo do .art.o 215, alínea (<a», 
dando em seguida ao machinista o aviso 
verbal SECÇAO FRANCA, PORÉM, E -
TAÇ Ã UPAD . O cabineiro fará 
então o trem partir para a s cção seguinte, 
observando a disposições das alíneas «b>> 

«C» do m smo art'.o 215 dando o 
SI NAL DE PARTIDA 2 toques segui
do ao cabineiro da cabina correspond n
t , que deverá travar o apparelho Blocl 
na posição d TREM NA LINHA, depois 
d ter repetido o signal de partida, de ac
cordo com o art.o 239 alín a «a». Es
tando o apparelho Block da cabina anterior 
m posição de LINHA IMP DI A e tendo 
ido occupado o trecho de linha da estação 
guint e corr spondente ao apparelho 

Block ntre o ignal de ch gada e a tabo-
1 ta CAUDA DO TREM com uma mano
bra qualqu r, dev rá o cabin iro da cabina 
nesta tação, ao r ceber o signal da ca
bina anterior pedindo linha franca, dar o 
signal LINHA JMP DIDA NA E TAÇÃO 
6 toques eguidos de accordo com o art.o 
244, alíneas «a» «b». 

g) De accôrdo com o art. o 21 () 
alínea «b>>, quando um tr m tiver passado 
a cabina e stiv r parado no signal de par
tida ou de partida avançada, o machinista 
d verá compreh nder que, quando arrea-
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do o ignal de partida ou de partida avan
çada, a linha es tá desimpedida sómente até 
signal de chegada da cabina s guinte, de
vendo o machinista conduzir o trem com o 
maximo cuidado, da mesma man ira como 
se tivesse recebido o aviso verbal do cabi· 
neiro para proseguir sob o avi o EC-
ÇÃ FRANCA, PORt:M, ESTAÇÃ OC-
CUPADA. 

h) Quando o cabineiro tiv r rec bido 
o sigual ECÇÃO FRANCAt PORI:M, E -
TA .ÃO OCCUPADA em respo ta ao seu 
signal pedindo LINHA FRANCA para a 
partida de um trem sem passag iro e sen
do provav I um a demora na partida domes
mo, deixará de accusar o recebimento do 
signal ECÇÃO FRANCA, P Rt:M, ES
T AÇÃ OCCUPADA, e logo que o trem 
estiv r prompto para partir fará de novo 
o pedido de LINHA FRAN A correspon
dente ao trem sem passageiros, off recen
do deste modo ao cabineiro da cabina se
guin te a opportunidade de r ceber o trem 
de accôrdo com as disposi õe do art.o 
239 alín as, 1110 ca o de ter ficado, nesse 
int rvallo, completamente desimpedida a li
nha na estação correspondente á cabina do 
mesmo. 

i) O cabineiro, tendo ·recebido um 
trem sem passage iros até o ignal de che
gada da sua es tação sob o aviso ECÇÃO 
FRANCA, PORt M, ESTAÇÃO O UPA
DA, e estando desimpedida a linha na 
me ma estação no trecho entre a tabol eta 
CAUDA O TREM e o signal de partida 
ou de partida avançada, deverá, no caso 
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Trem detido 
no slgnal de 

chel!'adll 

de não ter obtido licença da cabina seguinte 
para o trem passar para a s.ecção corres
pondente, fazer o mesmo seguir para além 
da taboleta CAUDA DO TREM e logo 
qu tiver sido avisado verbalmente pelo 
guarda de que o trem passou a taboleta 
CAUDA DO TREM, de accordo com a 
alínea «d», dar ao cabineiro da cabina 
anterior o signal de chegada de qualquer 
trem «2 pausa 2» travando m seguida o 
apparelho Block na posição de LINHA 
IMPEDIDA, permittindo deste modo ao 
referido cabineiro offerecer mais um trem 
sem passageiros para 'Seguir até o signal 
de chegada correspondente á cabina se
guinte. 

j) Na occasião do trem sem passa
geiros parar no signal de chegada po·r s.e 
achar o mesmo em posição de perigo, 
deverá S·er dado · pelo machinista um apito 
para chamar a attenção do cabineiro, c 
no caso do cabineiro não arrear immediata
mente o signal de chegada, deverá o guar
da, ajudante ou fogui ta do trem dirigir-se 
immediatamente á cabina para lembrar ao 
mesmo cabineiro a respeito da po ição do 
trem, devendo o guarda, ajudante ou fo
guista permanecer na cabina até que o 
cabineiro tenha arreado o signal de che
gada para o trem entrar na estação, de 
accordo com as disposições dos art.os 255, 
256, 257 •e 258 e suas alíneas. Sendo 
a cabina situada em seguida ao signal de 
chegada, não será necessario ao cabineiro 
esperar até que o guarda, ajudante ou fo
guista tenha retomado o seu trem, compe
tindo, néste caso, ao machinista, depois 
de arreado o signal, proseguir d vagar 
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com o trem em direcção á cabina, afim 
de pcrmittir o embarque do referido em
pregado no ponto em que stiver. 

k) T ndo sido detido um trem sem 
passageiros no signal de chega.da e stando 
occupa.do o tr cho de linha entre a taboleta 
CAUDA DO TREM e o signal de partida 
ou de partida avançada com um outro 
trem sem passageiros á espera de linha 
franca ou occupado em serviço de mano
bras, deverá o cabineiro conceder licença 
ao guanda ou man.obrador encarregado do 
serviço para seguir com cuidado com o 
trem, do signal de chegada at' o signal 
de partida (ou signal de 2.a chegada na 
linha de descida na estação de Cayeiras) .. 
para fazer o serviço de carga ou descarga 
de m rcadorias na platafotma da stação 
ou qualquer manobra da linha principal 
para um ·desvio ou para a outra linha 
principal, pela chave ou travessão situado 
entre o signal de chegada c o signal de 
partida, ( exceptuando-se linha de d sei da 
na estação de Cayeiras). 

Para este fim o cabineiro deverá, de
pois de ter sido avi ado o machi,nista p lo 
guarda, ou manobrador encarregado do s r
viço, de que o trem está autor.izado a se
gu ir até o sign.al de partida (ou signal de 
2.u chega-da tUt linha de descida na estação 
de Cayeiras) arrear o signal de chegada, 
con ervando m posição d p rlgo o si
gnal de partida (ou signal de 2.a ch gada 
ua linha de descida na estação de ayei
ras). L go qu o t rem tiver pas ado o 
signal de chegada ou no caso de ter sido o 
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Trem stguin
do sob •Secção 
franca, porém, 
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dn..,, encontrnnw 
do signnes fixos 

nn·eados 

Concessão de 
•Secção franca, 
poré'rn, estação 
occupadn•, pela 
machina aux>linr 

em Taipas e 
Bel em 

trem parado com uma parte do mesmo 
fóra do signal de chegada, deverá o cabi
n im collocar o r f rid signal em posição 
de perigo para prot cção do trem. Es
tan,do o s gundo trem prompto para partir 
e hav·en,do ainda demora com a manobra 
que esteja se:ndo feita com o primeiro trem, 
deverá o cabiu1•ciro r colh•er o primeiro trem 
a um desvio, afim de pennittir a passagem 
do segundo trem para a secção seguinte, 
como tambcm o recebimento de um ter
ceiro trem sem passageiros da cabina an
terior até o signal de chegada. 

I) T ndo um tr m sem passageiros 
partido de uma estaçã sob o aviso SE ÇÃO 
FRANCA, POR~M, STAÇÃO OCCUPA
DA, ncontrando ,o machinista ao apro
ximar-se ·da estação que concedeu o refe
rido aviso, os s ignaes fixos arreados para 
o trem seguir para a secção seguinte, po
d rá o mesmo proseguir sem parar a não 
ser no caso de ter recebido instrucções 
do guarda para d ixar vagões ou merca
dorias na referida estação. 

m) Além .das estações mencionadas 
neste artigo, alínea '« a», deverão as de 
Taipas e Belem conceder SECÇÃO FRAN-

A, POR~M, ESTAÇÃ CUPADA a 
tr n s·em passageiros pr.ocedentes respe
ctivam nte das estaçõ de Pirituba e Ju
qu ry, observando as disposições deste ar
tigo e suas alíneas, mas com a unica e 
importante excepção de que os cabineiros 
de Taipas e Belem s ' mente poderão rece
ber um trem sem passageiros até o signal 
de partida sob o aviso SE ÇÃO FRAN-
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CA, P Rt::M, E TAÇÃO C PADA «3 
pausa 5 pausa 5» quando unicamente a ma
china auxiliar estiver parada em frente 
á tabol ta com os dizeres PONT DE 
PARADA DA MACHINA AUXILIAR, pin
tados m preto sobre um fundo branco. 

E tando occupado o trecho de linha 
ntre o signal de chegada ou signal de 

part~da c a tabolcta P NTO DE PARA
DA DA MACHINA AUXILIAR com um 
trem em passageiros ou com qualqu r 
serviço de manobra, não pod rá o cabi
neiro acceitar um trem sem pa ageiros 
até o igual de partida, em cujo p to se 
acha collocada uma taboleta L ANOO 
VERDE, d accordo com as seguintes dis
posiçõ s d art.o 244. 

Posição da taboleta 
Estação Linha 

los ana-o PDniD dl pllldl 
verde da llllthlna mlllar 

-----
Taipas . . ' Subida de Pirl· Signnl de Signal de parti· 

tuba a Taipas pnrtldn a avançada 

Belém . · 11 ubida de /"" Sia-nal de 230on além do sig· 
qllery a Be t:rn partida nai de partida 

n) Tendo chegado de Tunnel a Be
lém ou de "rerús a Taipas um trem r bo
cado pela maclüna aJUxiliar e não tendo o 
cabineiro concedido LINHA RANCA para 
um trem partir de juquery ou Pil"ituba, 
deverá o cabineiro fazer a machina auxiliar 
passar da linha principal de descida para 
a de subida, e não t ndo obtido linha 
franca para a m sma proseguir para o 
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Machhoa 
auxiliar seguir 

para estação St· 
guinte só ou en
gatuda no trem 

posto de Tunnel ou estação de P rús, 
deverá conservar a machina auxiliar pa
rada em frente á sua cabina, devendo o 
guarda se apresentar immediatamente na 
cabina, afi.m d lembrar ao cabineiro a 
respeito da posição da machina auxiliar. 
No caso do cabineiro da cabina de Taipas 
ou Belém receber um pedido de linha fran
ca para wn trem sem passageiros partir 
de Pirituba ou Juquery e não t ndo con
seguido linha franca para a machina auxi
liar proseguir para Perús ou Twmel, d e
verá o cabineiro avisar ao machinista para 
seguir até a taboleta PONTO DE PARA
DA DA MACHINA AUXILIAR, permane
cendo porém o guarda na cabina até que 
o cabinei.ro tenha obüdo linha franca para 
a machi111a auxiliar seguir para a estação se
guinte. Parada a machiua auxiliar em 
frente á taboleta PONT DE PARADA 
DA MACHINA AUXILIAR, deverá o ma
chinista dar imm diatamente um apito para 
scientificar o cabineiro da sua chegada na 
referida taboleta. 

Ao receber, em seguida, da cabina d 
Pirituba ou juquery o signal p~dindo linha 
franca para a parüda de um trem s m pas-
agci.ros, deverá o abin iro d Taipas ou 

Belém dar o signal SECÇÃO FRANCA, 
PORtM, ESTAÇÃO CCUPADA «3 pau
sa 5 - pausa 5» para o trem proseguir 
até o signal de partida da sua estação, 
devendo, porém, ser observadas pelo ca
bineiro e machinista as disposições do art. 
215 alíneas «a» «b». 

o) Se, antes da 'Chegada do trem sem 
passageiros a Taipas ou Belém, o cabineiro 
conseguir linha franca para a machina au-
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xiliar seguir para a estação de P rús ou 
Tunncl, deverá avisar ao guarda para re
tomar a sua machin.a com a brevidade 
possivel, arreando o signal de partida avan
çada tres nünutos após o recebimento do 
signal de linha franca, qu.e é o t mpo mais 
ou menos nccessario para o guarda reto
mar a sua machi111a, devendo o machini ta 
apitar e partir na occasião do guarda em
barcar na machi.na. No caso, porém, do 
cabiuciro não ter obtido linha franca para a 
machina auxiliar seguir para a stação e
guinte e estando se aproximando da esta
ção o trem sem passag iros para o qual 
foi concedida SECÇÃO FRANCA, POR!:.M, 
ESTAÇÃO OCCUPADA, deverá o cabi
neiro, no caso de não ser necessario faz r 
ltma manobra com o tr m c mesmo no 
caso de fazer uma manobra durante poucos 
minutos, combinar com o guarda que se 
acha retido na cabina, para a machina auxi
liar seguir para a proxima estação engatada 
junto á machina do trem. 

Depois de parado o trem no signal de 
partida e, de feitas as nccessarias combina
ções com o guarda e machjnista do mesmo 
trem, deverá o guarda da machina auxiliar 
faz r a mesma retroceder para. ser engatada 
em frent ou atraz da machina do tr m, 
conforme a posição dos re pectivos limpa
trilhos. 

p) Pela palavras trem sem passa
geiros e para os effeitos deste artigo, são 
designados todos os trens ou machinas 
sós que não conduzam passageiros, a sa
ber: - trens de carro vasios de passa-
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Retenção do 
Irem no Slinal 

de partida ou 
(lartida avançada 

Trens directos 
.que por circums· 
tanc1as hnprcvls

tas precisam 
ser parados 

n'uma estação 

Verificar 
apparelho antes 
de partir o trem 

geiro , trens de mercadorias, de gado, fri
goríficos, de lastro, etc., c, quando fôr 
empregada apena a palavra «trem », de
verá ficar comprehendido, a não ser em 
casos claramente especificados, que pela 
m ma palavra é designada tambem uma 
machina quando transitando só. (Vide art.o 
163). 

Pela palavra «secção» fica d signado 
o trecho de linha principal entre o signal 
de parti.da ou partida avançada de uma 
cabi11a c o ignal d chegada ou l.n che
gada da cabi.na seguinte. Pela palavra «es
tação» fica designado o trecho de linha 
principal entre o signal de chegada ou 
l.a ch ga.da de uma cabina e o ignal de 
parUda ou partida avançada da mesma ou 
mais cabinas da mesma estação. 

ART. 24 7 - Quando se dér al
gum 'impedimento m uma estação para a 
qual o trem tenha seguido, e houver tempo 
de fazel-o parar no signal de partida avan
ça.da, o cabineiro collocará o mesmo signal 
na posição de PER! O, só autorizando a 
partida depois que tiver avisado verbal
mente ao machi.nista que a estação seguint 
stá impedida, devendo por isso seguir 

com cautela .. 
ART. 248 - Quando fôr precis-o 

parar um trem directo em uma estação 
onde, pelo horario, não tenha parada, o 
cabineiros deverão conservar -em posição 
de perigo os signaes de partida e partida 
avançada. 

ART. 249 - Antes de dar os sig
naes de partida a qualquer trem, o ca-
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bineiro deverá verifi·car s o apparelho 
Block oontinúa na posição de linha 
franca. 

a) S o apparell10, por qualquer ir
Ctunstancia indicar linha impedida, o trem 
s rá ·deti.do até que seja restabelecido o 
aviso de LINHA FRANCA. 

b) Quando se dér a transformação 
d LINHA FRANCA para LINHA IM
PEDIDA, nas cond ições deste artigo, o 
cabineiro pedirá explicações pelo tekphone, 
para seu governo. 

ART. 250 - Qualfldo se dér inter
rupção dos apparelhos de avisos, todos os 
trens erão aviJSados d ssa occorr ncia, afim 
de seguirem com cautela até a proxima ca
bina ou estação e, no caso de interrupção 
dos apparelhos Block, os avisos deverão 
ser feitos pelos telepl1on·es das cabinas, 
sendo cada um escripto em duplicata, com 
carbono, d accord tcom o art.o 270 
para o funccionarn nto de linl1a singela. 
Se não fôr possível transmittir os avisos 
n c sarios da maneira supracitada, de
verão s r transmittidos pelo telegrapho .• 
nas mesmas condições, como se fôsse pelo 
telephone. 

a) H avrmdo absoluta falta de m •i os 
de commutJicaçào, os trens aguardarão o 
intervflLlo de 15 minutos, no minimo, um 
do outro para o seguimento, quando se 
tratar de trens da mesma categoria, d -
vendo o iutervn.flo ser de 20 minutos, 
quando tiver de partir um trem de pas
sageiros em seguimento a um outro de 
cargas. 
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Communi<:ar 
interrupçAo avi· 
sar trens pelo 

telegrapho 

RestRbelecl
mento da com

onuniçlo pelo 
apparelho Block 

Mais de um 
trem em uma 

platarorma 

b) A interrupção dos apparelhos 
Block e do tclephon será m demora 
communica,da ao efc dos Transporte 
(Movimento) e á Secção de Electricidade. 
Quando o s rviço d avi os de partida e 
chegada d tr n puder s r f ito com 
segurança p lo tel grapho da stação, não 
será ncccs aria a precaução recomm ndada 
na a línea «a», fazendo-se em tal caso uso 
do telegrapho. 

c) Logo que s rcstab le a a commu
nicação do apparelho Block, rão os trens 
avisados por esse apparelho, de accordo 
com o regulamento. re tabelecimeoto 
será s m demora oommunicado a Ch fe 
elos Transportes (Movimento). 

Movimento de trens nas estações 
ART. 251 - A entrada de mais de 

um tr m 111 uma plataforma só será per
mittida nas estaçõe que tiver m ordens 
e peciaes n sse sentido. 

O cabin iro respectivo deverá ter per
feito conhecimento des as ordens, só ar
reando os ignaes para a entrada dos trens 
quando estiv r plenamente cien tificad de 
qu os me mos tr n pod rão chegar até 
o lugar p rmittid s m inc nvenLnt al
gum. 

a) Estando a plataforma occupada por 
um trem, o cabineir de erá fazer parar 
o segundo tr m no ignal de chegada, x
cepto nas e tações onde exi tir m braços 
ou ignaes d 'Chamada c dev rá pr venir 
ao machinista, verbalmente, confirmando 
por signal bandeira verd , de dia, luz 
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verde, de noit , bem segura na mão, para 
s guir com cautela, antes d p rmittir a 
sua entrada para a estação. 

b) e o signal de chegada stiver cal-
locado em distancia que não permitta ao 
cabineiro communicar-se promptam nte com 
o machinista, depois de parado o trem no 
signal de ch gada, o cabineiro arr ará o 
mesmo signal, mostrando da respectiva ca
pina uma bandeira vermelha, de dia, ou 
uma luz v rmelha, de noite, para que o 
trem pos a avançar até a cabina, onde pa-
rará afim de receber instrucçõ v rbae 
do cabineiro para seguir com caut la até 
a retaguarda do trem que estiv r parado 
na plataforma ou até onde fôr indicado. 
Em confirmação destas instrucções o ca
bin iro m strará uma bandeira verde, de 
dia luz verde, de noite, bem gura na 
mão, para o machinista proseguir conforme 
as in trucções recebidas. 

c) Uma vez dado cons ntimento para 
o tr m avançar até a cabina, da cabina 
até a plataforma, nas condiçõ s permitti
das na alínea «h», o trem que tiver para
do na plataforma não pod rá, por motivo 
algum, r cuar na mesma linha, afim de 
evitar qu a retaguarda pos a chocar-se 
com o tr m que estiver entrando. 

d) Quando o ponto onde o trem ti
ver que parar achar-se entre o signal de 
chegada e a cabina, dever- e-á moodar um 
manobrador afim de transmittir as instruc
çõe n cessarias ao machinista, e sendo 
pr ciso, manobrador dev rá acompanhar 
o trem até o ponto designado. 
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Appllcaçi\o dos 
slgnaes 

Sl~tnaes por 
Unha contraria 

Sl~rnaes 
em manobra 

) Ond exi tirem ignaes de chama
da, nao será nece sario fazer o trem parar 
na cabina porém, te deverá estar quasí 
parado no ignal de parada, antes que o 
braço de chamada sejá arreado, permit
tind o pro eguimento do tr m até onde a 
linha estiver livr ou ao local - ponto de
signado. 

f) Todas as chaves movidas á mão, 
esp cialmente as d frente e m interven
ção da cabina, durante a passagem dos 
trens deverão ficar p rfeitamrente segura 
por pessoal habilitado e para esse fim de-
ignado, ou trancadas a cad ado, cuja cha e 

deverá ficar m poder de pessoa respon
savel. 

Trens em manobra ou correndo 
em direcção contraria 

ART. 252 - Os signaes de distan
cia, <de chegada de partida erão applica
dos aos trens correndo em sua propria di
recção, por linha principa s, não devendo 
ser usados para qualquer outro fim ex
cepto no casos indicados pelos art.os 
21 e 219. 

a) s signaes para os trens em 
movimento por li111ha CONTRARIA serão 
feitos por meio de bandeiras ou lam
'JJeão de sigual de 'mão, a não er 
que xistam' signacs apropriados para 
st fim. 

b) ara os tr ns em manobra de uma 
para outra linha principal, bem como para 
entrar ou sahir d qualqu r desvio m 
communicação com a linha principal, serão 
usados o igna s fixo adaptado para 
esse fim. 
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c) Em falta de signa fixo , s rão 
avi ados verbalmente ou por meio de ban
d iras e lampeões de mão, con ervando-se 
o signa ·de chegada e de partida m 
p rigo para protecção dos trens a que se 
ref re a alín a «b». 

ART. 253 - Antes d fazer qualquer 
manobra que possa aff ctar a segurança 
da linha principal, o encarregado respec
tivo, quer seja ·o guarda do trem, .aju
dante ou manJObrador, d verá e dirigir á 
cabina para combinar pessoalmente com o 
cabineiro, d modo que este não tenha 
duvida alguma quanto ao serviço a ser 
executado. 

Igual providencia s rá tomada com 
relação a qualquer machina que tiver de 
s r retirada de um trem para ficar na 
estação em que s achar, dev ndo o ma
chinista, em falta de guarda, entend r- e 
com o cabineiro a r speito, para evitar 
qualquer engano nos avi os. 

encarr gado, guarda do trem, aju
dante ou manobrador, dev rá verific<tr se 
os vagõe ou carros acham-s em condi
çõe de serem manobrados em p rigo para 
qualquer ·empregado que ,est ja por baixo 
dos mesmos que as portas, te., se achem 
fechadas, afim d não cau ar estragos illO 
material fixo. 

rmachinistas dos trens de mano
bra, L M., A. M., J. M. ou qualquer 
outro trem que circule como manobra, pro
eguirão com o seu trem até a cabina da 

e tação onde tiver de manobrar, EM PAS-
A POR QUALQUER SI NAL Q E 
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' 

Cabineiro não 
naudnr a posição 

das chaves 

Cabineiro vel'ifl
car se a manobra 
llcou conciuida 

Nilo esquecer 
vehlculos nas li
nhas princlpaes 

P A STAR EM P IÇÃ PE-
Rl , a não ser o de distancia, de ma-
n ira a pem1itti.r que o guarda ou o aju
dante s nt nda pe soalm nte oom o ca
bin iro sobre o ervj,ço que deve ser 'exe
cutado. em qu · haja ess entendimento, 
cffeduado de uma fórma clara c positiva, 
nenhuma manobra deve er feita, fjca!lldo 
comprehendido que a falta de cumprimento 
d ta instrucçõ s suj ita o infractores a 

vera punição. 
ART. 254 - Por occasião da ma

nobra oom carro e outro vehiculos, 
o cabineir, não deverá mudar a po ição 
das chave m que o ncarr gado res
p ctivo tenha dado si,gnal indicando a pa -
sagcm do ultimo vehkulo pelas mesmas 
chaves. 

a) ANTES de dar linha franca a 
qualqu r tr m, o cabin iro verificará (' 
a 1manobra fioou conclui,da e se o car
ros e outros v hkulo estão recolhidos 
ao desvio, d modo a não haver perigo 
para a pa sagem do trem pelas linhas 
principaes. 

b) Emquanto qualqu r das linhas 
princípaes estiver occupasda em manobra, 
não será dada linha franca a nenhum tr m 
para aquella linha. 

c) s guardas tren e manobradores 
m operação de manobra, não deverão dei

xar v hiculo algum impedindo as linhas 
principae São obrigado a avisar ao 
chefe da estação e cabin iro se as linhas 
se acham livres ou imp dida . (Vide art.o 
198). 
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Parada dos trens nos signaes de chegada 
ou de partida 

ART. 25- - Quando um trem ou 
machina fôr obrigado a parar nos signaes 
d chegada, partida ou partida avançada., 
por s c ns rvarem ,os me m s signae 

m posiçã,o de perigo, o machinista após 
a parada, dará urm apito para chamar a 
attenção do, cabineiro. 

com o apito nã.o for arreado o 
signal, o guarda, ajudante ou fogui ta d -
verá seguir até a cabina para aber a cau a 
da parada e explicar ao cabineiro a posição 
do tr m, all i permanec ndo até qu possa 
s r removido o inconveni nt . 

ART. 256 - Quando um tre.n es
tiver parado, dentro do signal de che
gada, á espera de manobra para entrar 
em outra linha ou desvio, ou para sahir 
do desvio para a lü1.ha prindpal, o guarda, 
ajudant ou foguista irá até a cabina para 
avisar ao cabineiro a posição do tr m, alli 
p rmanecend até que o cabin iro possa 
providenciar a respeito. 

ART. 257 - O serviço de avisos ao 
cabin íro, no. t ermos do art.o 256 bede
c r á ás s guin tes instrucçõ · s: 

l.o- Irá o foguista, quando s tratar 
de maehina só ou trem de passag iros com 
um só guarda. 

2.o - Irá o foguista, quando s tratar 
de tren de cargas com um só guarda e o 
mesmo trem estiver parado no signal de 
ch gada. 

3.o - Irá o guarda, quando se tratar 
de trem de ca rgas e o mesmo tiver pa-
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Ouarda verificar 
que o emprega· 
do leve o n viso 

a cabina 

Verificar se a 
linha está desim· 

pedida 

Empregado 
retomar o trem 

Apparelhos me· 
chanicos 

J}ara avisos 

rado no ignal d partida avançada ou á 
espera de ordem para entrar no desvio ou 
passar de uma linha para outra. 

4.o - Havendo mais de um guarda, 
irá o guarda cujo bréke ficar mais proxi· 
mo da cabina e se trem fôr composto 
de um só brék , irá o ajudante. 

5.o - Quando o tr m tiver um gLtarda 
e um ajudante, ou sómente o ajudant , irá 
ste ultimo. 

a) O guarda, encarregado do trem, 
deverá verificar qu o mpregado se des
empenh e da incumbencia de 1 var o aviso 
á cabina, ficando ·O guarda ou o ajudante 
r sponsav l pela perfeita segurança do 
trem. 

b) Quando em manobra de uma para 
outra linha, antes de se dirigir á cabina, 
o guarda ou ajudante deverá verificar se 
a linha para onde vae ser manobrado o 
trem, acha-se de impedida. 

ART. 258 - Antes que seja arN!ado 
o signal para a partida, o encarregado 
d levar o aviso á cabina deverá ter o 
tempo suff~d nte para retomar o seu 
trem, ·e, o machinista, mbora receba o 
signal de linha franca pelo semaphoro, 
não partirá sem que •O mesmo signal 
seja confirmado p lo guarda ou ajud· nte 
por meio de bandeira ou lampeão ele 
mão. 

ART. 259 Existindo apparelhos 
mechanicos electrioos ou quaesquer outros 
em communicação com a cabina, que sir
vam para avisar ao cab ineir·o que certos 
signaes não deverão ser movimentados, taes 
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appar lhos • rão u ado de accord 
as in trucçõe que fôr m expedida 
peito. 

com 
a res-

Montagem, remoção e reparos - Chaves 
e signaes 

ART. 260 - Nenhuma alt ração será 
feita na disposição dos igna que pos-

a int rf rir com a egurança da linha, 
em prévia autorização do Chefe dos Trans

porte . 
a) Quando se tratar de reparos ur

gente , o ch fe da estação tomará t da 
a prov~dencias para a segurança da linha 
e autorizará o concerto, dando aviso ao 
Ch fe dos Tran portes. 

b) Os p quenos reparos, que não ti
ver 111 interf r ncia com a ·cgurança da 
linha, poderão er feitos pelo 'aju tador dos 
igna , d accordo com chefe da <'S· 

tação. 
c) Qualquer <!efeito encontrado no 

funccionamento dos igna s, chav s, agu
lha , appar lhos, etc., erá, sem d mora, 
communicado, por intermedio do chefe da 

tação, a respectivo aju tador do si· 
gnaes, <i v ndo a propria e tação ou cabi
na prov1d nciar o concerto provisorio dos 
fio ou arames que estiverem cortados, 
removendo as obstrucçõe que possam pre
judicar o funccionamento regular dos si
gnaes. 

ART. 261 - Quando por accidcnte 
ou qualquer outro motivo fôr nec ... s~ario 
pr mpto r paa·o nos signa e o respec
tivo ajusiador não pos a ent nder-se com 
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Desligaçi'io 
do apparelho de 

travamento. 
Dcscrlpçilo do 

serviço 

Desligar slgnaes 
de distancia. 

Ajustador dos 
slgnaes, tornar 

providencln.s 

Travamento res
taurado 

o ch fe da estação, o r paro será feito, 
tomando o ajustador as providencias re
commendadas no art.o 260, para a segu
rança da linha. 

ART. 262 - Qualqu r reparo que 
importe na desligação do apparelho á e 
travamento, igna s, chave , ferrolhos, bar
ras de segurança, trava e porteiras, não 
d v rá ser feito em que o ajustador 
dos signa s tenha forn ido ao cabineiPo 
uma ·descripção exacta do serviço que va 
fazer. 

a) A d scripção d erviço será trans
cripta p lo cabineiro no livro de registro 
dos tr ns, com as palavras travamento des
ligado e com o numero das alavancas im
pedidas. 

b) A d scripção transcripta no livro 
s rá assignada p lo cabineiro e ajustador 
do ignaes, com indi·cação da hora em 
que começar o serviço. 

ART. 263 - Ant de desligar o 
apparelho d travamento, chaves de frente, 
porteiras, ferrolhos ou trava, o ajustador 
dos ignacs deverá fixar •em cautela os si
gna s d distancia qu aff ctem as linhas 

m serviço. Além ·des a providencia, o 
ajusta•dor tomará outras que fôrem nrecessa
ria , fazendo collocar uma bandeira de pe
rigo e bombas de ignae á distan<:ia on
veniente, de maneira a evitar a aproxi
mação ou passagem d qualquer trem na 
linha impedida. 

ART. 264 - Quando o serviço es
tiver concluido, o ajustador dos signa s 
communicará ao cabineiro, e este, depois 
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de experim ntar o travamento cn•.:on
trar tudo em ordem, fará no livro de r gis
tro do trens a declaração de TRAVA
M NT RE T AURADO, as ignando essa 
declaração juntamente com o ajustador dos 
signaes, com indicação da hora , m que 
terminou o serviço. 

ART. 265 - Quando um ignal fixo 
ou chav, ,estiver desligado para reparo 
c o travamento do igna l u chave ' s
tiver funccionando, o cabitneiro em com
bina ão oom o ajustador dos signaes, para 
egurança do travam nt.o, dev,erá usar a 

alavancas resp ctivas, como se o m smo 
ignal ou chav estivesse funccionando. 

ART. 266 - Quando o travam nto, 
qualquer signal ou chav estiver em ce
paro, alteração ou I imp za pelo ajustador 
dos signaes, o mesmo ajustador não p -
derá mudar qualquer alavanca, para cxpe
ri ncia, sem o necessario consentimento do 
cabineiro. 

cabineiro, por sua vez, não poderá 
mudar qualqu r alavanca em corr spot~den
cia com as chave ou signaes m reparo, 
sem a preci a licença do ajustador dos 
signa s. 

Accidentes ou obstrucções 
ART. 267 - E' de impr scinclivel 

necess idade que, hav ndo um accidente na 
linha ou no pateos, ejam tran mittidos, 
com a maxima brevidad , os avi o pre
ci os, dando wnh cimento do occorrido , 
em taes circumstanóas, erão observadas 
as seguintes in trucções: 
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3.o Aviso 2.o Aviso 

I Na~~~ do 1; Do Do Ao Ao 

.;. «.!! I. o - Chefe ou cabineiro da esta- Meio mais rapi- J ., :J I.o - Superin-
~-o E E ção correspondente. do. Telepbone, .g t: tendente. 

~-i;%ê 3.o- Eng.ro de Divisão, Chefe Selector. Con- -t ~ Chefe. 
o o ·- 2.o - Chefe do Movimento. I Pbonopore ou g_ 2.o - Engenh. 

:!! .:; !! c. da Secção de Si~aes e firmado por te- Õ E I 
Ü""' :J Ajustador do districto. legramma 1-

1---\-----+-
.:S .. .!! l l.o- Chefe ou cabineiro da esta- Meio nu.is rapi- :3.!! J.o - Superin-
~-o ;g E ção correspondente. do. Telephone, -o ~ tendente. 
õ o ;; - 2.o - Chefe do Movimento. Pbonopore ou 1 ~ ª" 
~-i:; •5.~ 3.o- Mest~e do Deposito mais Selector. Con- ., :: 
:!! .: .:; 5. prOlCIIDO. firmado por t.e- Õ f 
ü .o :J legramma 1-

-;!;.g,. t.o - Chefe ou cabineiro da esta- Meio mais rapi- :; · I. o • Superin- j - ... - ção corresKtondente. do. Tdephone, tendente. .. a~~ ~ I ,. -Chd• ,, ,.,.~... PhM'"" •• .,o 2.o- Enfcenh. g 
=Uf 3.o- Eng.ro de Divisão, Chefe Sdector. Con- o c. Cbe e .., .. .z: 
0dC. da Secção de Signaes e I firmado por te- :: c. 

"O ~~ 
.. 

~o.!! Ajustador do districto. legramma <i 
1-.. ~ .. 4.o - Feitor da turma mais pro- .c 

G~ E () xima. 
o I. o- Chefe ou cabineiro da esta- Meio mais rapi- 1.0 • Superio-.= .. ... - I ção corr~ondente. do. Tdepbone, ., tendente. 
:: :!! 2 o - l.oefe do ~ovimento Phonopore ou t: 2.o · Chefe do ·-c " .o .. J.o- Eng.ro de Divisão, Chefe Selector. Çon- o Trafego. c 
tio E ~~ da Secção de Sigoaes e firmado por te- 3.o - Engenb. g 
~·;c 

Ajustador do districto. legramma ""' :: Chefe. Q. 
::ldO .. 
o - ~ 4.o - F~itor da turma mais pro- u i- <i :Jc. 'ii 1-.. I l<Jma • ;; .. 5.o- Mest~e do Deposito mais õ .c "O 
u prOXImO. 



Em todos os ca os m qu houver 
e trago m mercadorias, o hefe do T r a
f go dev rá r avisado dire tam nrte por 
1eJ,egramma, p lo chefe da tação, com
municando .o acontecimento. 

Em casos de accidentes nas ERRAS 
além dos avisos a serem transmittidos, o 
Administrador, o Engenheiro Mcchanico 

hefe e a cção de Electricidade d verão 
ser cientificados com a maxima brevidade. 

óra das horas de ·expediente, o occor
rido deverá er communicado (pelo Movi
m nto) pelo t lephone, ás residencia res
pectiva , rem ttendo-se cópia dos t legram
ma á uperint ndencia , repartições in
ter s ada , no dia seguint pela manhã. 

Quando o accidente tiver lugar no 
pa'tamare , deverá s·er chamado tambem o 
ajustador dos signaes, para certifi-car se 
houve trago no material dos signaes ou 
d guran a. 

ART. 26 - Quando um trem fôr 
obrigado a parar na linha, entre duas 
estações, fóra do signal fixo de parada, por 
accidcnte, córt do trem, de manch da 
machina, obstrucção da linha ou qualquer 
outra cau a, o guarda re pectiv r gres
sará sem demora até a disi.a.ncia d UM 
KIL METR ou até a pr.oxima cabina, le
vando uma band ira ou lrunpeão de ignal 
de mã , m perigo, afim de fazer parar 
qualqu r trem que po sa vir na m sma 
direcção. 

e o trem impedido tiver ajudante, 
o guar.da mandará o ajudant fazer ste 

rviço ficará fiscalizand eu frem: 
e não tiver guarda nem ajudante, o ser

viço será feito pelo foguista. 
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ollocnçlo 
de bombas sobre 

os lrllhos 

mpregado 
seguir 

ai n cabina 
mais proJCima 

Evitar seguimen
to de trem pela 
linha imped1da 

a) A cada intcrvall d 250 m tros 
do tr m impedido (regula 5 postes do 
t I grapho) o mpr gad que tiver d fa
zer este serviço collocará uma bomba o
br o trilho na di tancia de UM KIL -
M TR collocará dua , send urna b rnba 
·m cada trilho, spaçada de 20 metro , 
de modo que o rnachini ta po a distin· 
guir a expio ã·o da dua , a im formando 
o total de 5 bombas, a conrtar da primei ra, 
c llocada na di tancia de 250 METRO do 
tr m. 

b) Tomada a pr caução da alínea «a», 
salvo c houver cabina d ntro da di tancia 
indicada, o empregado eguirá até a esta
çã ou cabina mai proxima, para r latar 
o ccorrido e indicar a natureza dos soccor
ros qu serão n cessarias, I vando sempre 
a band ira ou lampeão d mão, m signal 
de perigo. 

c) Ao rec ber a communicação, a es
tação ou cabina tomará as providencias 
no sentido de evitar o seguimento de qual
quer trem pela linha impedida, até qu 
a mesma se restabeleça ou receba ordem 
do Chefe dos Transportes (Movimento), 
voltando o empregado para o seu trem. 
O chefe da estação ou cabineiro deverá 
communicar, sem demora, o occorrido ao 
chefe ou cabineiro da estação correspon
dente, de modo que possam ser scientifi
cados os machinistas e guardas dos trens 
que venham se aproximando e, em segui
da, pelo meio mais rapido, telephone, te
Lephone selector, phonopore ou telegrap!zo, 
Levará o facto ao conhecimento do Chefe 
dos Transportes (Movimento), confirmando 
por telegramma qualquer aviso verbal e, 
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com excepção dos clesmanc!tos de ma hi
no oa códes de tren , ao feitor da con
serva da turma mais proxlma e, e fôr ne
cessario, tambem ao ajuslador e chefe da 
secrão de signaes, (Vide art.o 267). 

E sa communicações d v rão indicar, 
quanto possiv I, o tem1 o provav I para o 
restabelecimento da linha. 

d) No r gresso, o mpregado não 
tocará nas bombas, d ixando toda ellas na 
mesma posição ; salvo se ouvir um apito 
prolongad·o da machina imp dida, que de
not estar o trem prompto para seguir, m 
cujo ca o só deixará as duas bombas, collo
cardas na distancia de um kilometro do 
trem, r tirando as outras tr s. 

) Removido o inconv nicnte qu 
obrigou o trem a parar na linha, o machi
nista dará um apito prolongado para cha
mar o mprega·do qu tiver de fazer o 
s rviço stabelecido nas alín·eas «a» c «h», 
só partirndo depois de sua chegada signal 
do guarda ; salv·o s·e a demrora do me mo ' x
cede!' d 12 minutos depois d dado o api· 
to m cujo ca o o trem parHrá aguardando 
ordem na proxima cabina ou estaçlio. 

f) machinista que pas ar sobre 
ssa bombas, compreh nd ·rá qu as duas 

prim iras significam cautela, para andar 
d vagar, e uma ou qualquer outro nume
ro mais indicam i ER I , d vendo por 
isso diminuir a velocidad do s. u trem de 
fórma a faz 1-o parar onde fôr preciso·. 

g) (Vide art.o 232, alín as «a» e «h»). 
h) machinista de um trem que 

verificar a existen<:ia de qualqu r obsta
cuJo ou defeito na linha, ou animae tran
sitando pela me ma, dev rá s guir com 
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lnterrupçlo das 
linhas principnes 

cautela e, ncontrando qua I quer trem em 
direcção contraria, deverá avi ar o machi· 
nista desse trem do que tiver occorrido, 
fazendo para esse fim parar dito trem por 
meio de apitos e band ira v nnelha. 

ART. 269 - Se um acontecimento 
qualquer interromp r AS UAS LINHA 
principaes, de subida de descida, as pro i· 
dencias recommendadas no art.o 268 com 
relação á linha em que se achar detido o 
trem serão igualm nte tomadas NA U
TRA LINHA, afim de parar em tempo 
qualquer trem que pos a vir em sentido 
contrario. 

a) Quando fôr preciso garantir as 
duas linhas, e o trem impedido tiver dois 
ajudantes, o guarda ficará tomando conta 
do trem e providenciará para que o serviço 
de segurança da liuha seja feito pelos 
ajudantes, mandando um em cada dire ... ção; 
s tiver um só ajudante o s rviço será 
feito pelo ajudante ·C fogui ta. Nas mes· 
ma condições se não tiver ajudante o 
guarda seguirá por uma linha e o foguista 
por outra; não tendo guarda nem ajudant , 
o foguista fará o erviço NAS DUA LI· 
NHAS, OARANTIND EM PRIMEIRO 
LUGAR A LINHA NTRARIA para 'de
pois proteger a linha em qu se achar de
tido o trem. 

b) As providencias a tomar na linha 
contraria serão as mesmas determinada po 
art.o 268 c, quando fôr nccessario parar 
um trem ao desc r um declive, em qual
quer das linhas, o empr gado que tiver 
de fazer o signaes irá até cume para 
impedir que o tr m comece a descer. 
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c) e uma linha ficar desimpedida e 
a outra continuar interrompida, a linha im
pedida ficará prot gida p las 5 bombas, 
de accôrdo com a alínea «a» do art.o 268, 
endo retirados os signaes de peri•go da 

linha desimp dida, ou sejam as 3 bom
bas collocadas em intervallos de 250 m • 
tros do local, ficando na linha as 2 de cau
tela,. collocadas a um kilometro de distan
cia d local do impedim nto. 

ART. 270 - Quando se dér o im
pediim nto das duas linhas e houver ne
cessidade de trabalhar m ambos os lados 
para baldear passageiros ou qualquer outro 
fim, sse serviço será feito por linha sin
gela, correndo os trens tanto de um lado 
como do outro pela linha mais convenient , 
até o local obstruido e dahi regressando 
pela mesma linha até a proxima cabina ou 
estação. Este serviço só poderá ser Jeito 
com ordem do Chefe dos Transportes (Mo
vimento), que designará dois empregado 
competentes para servirem de STAFF, não 
podendo o trem seguir ao local do ac
cid nte ou dahi r gressar sem que o 
«STAFF» esteja presente na machina, ou 
haja uma autorização por ·escripto para 
llpprir ·essa falta. 

a) Em cada linha, no local obstruido, 
deverá ficar um empregado com bandeiras, 
Jampeão de mão e bombas explosivas, para 
fazer os signaes competentes. (Vide art.os 
232 alínea·s, «a» 1e «b» e 269). 

b) Se por acaso, além do impedi
mento na linha, houver tambem absoluta 
falta de commu.nicação entre a duas esta
ções ou cabinas corr spondentes, os chefes 
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Obstrucçlo ou 
ralta de commu

nicaçio entre 
duaa estações 

Ob trucçio 
entre um posto 

de cabina e uma 
estação e lalta de 
communicações 

ou cabineiros interessados deverão proce
der da seguinte maneira: 

Lo - No caso de haver absoluta falta 
de communicação entre duas estações, mo
tivada por uma obstrucção qualquer qu 
possa ter damnificado ·os fios do telegra
pho e telephone, !OS dois chefes deverão 
reter todos os trens nas suas respectivas 
estações, e aqu lle qu estiver em con~o
tacto com o Movimento e depois de devi
damente instruído, procurará seguir, pela 
linha, por qualquer m io ao seu alcance, 
excepto por 1ocomotiva, ao encontro do 
chefe da estação oorrespon!dente que tam
bem procederá da mesma maneira. En
contrando-se, o primeiro chefe dará por 
escripto ao seu collega, as instrucções do 
Movimento (serviço de staff , baldeação 
de trens, etc. conform'e fôr determinado) e, 
na sua volta, se as communicações :.t'uda 
não estiverem restabel·ecidas, ambos pro
curarão pôr em acção as providencias m
dicadas. 

2.o - Dando-se uma obstrucção entre 
um posto de signaes e uma estação, cau
sando interrupção nas communicações en· 
tre os dois ponto , o cabineiro deverá scien· 
tifkar o chefe da stação áquem do seu 
posto e tanto 1elle como o cheiie da esta
ção adeanrte, como na alínea «a», deverão 
reter todos os trens até que o cabinei
ro e o chefe da estação corr·espond nte 
tenham se encontrado transmittido ou 
recebido as instrucções do Movimento. Em 
seguida, o cabineiro, o chefe da estação 
áquem e além, todo procurarão provi
denciar de accôrdo com as citadas instruc
çõ s. E' claro que, antes que o cabineiro 
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vá ao encontro do chefe da estação corres
pondente, collocará todos os seus signaes 
em PERIG e as bombas explosivas nos 
trilhos, de accôrdo com o r gulamento. 

3.o - Se houver uma obstrucção n
tre dois postos de signaes, os cabi1neiros 
avisarão os chefes das estações nos seus 
lados que, conforme rege a alínea «b», de
verão reter todos os trens nas suas respe
ctivas estações e os cabineiros depois de 
terem collocado todos os seus signa.es em 
PERIGO e as bombas expio ivas regula
mentares nos trilhos, irão um ao encon
tro do outro, transmittindo e recebendo 
respectivamente as ordens ·do Movimento 
e providenciando de acoordo com as mes
m'as. E' entendido que, tmto neste caso 
como no precedente, as communicações não 
fôram ainda restabelecidas. (Vide artigo 
268). 

Depois de tomadas as providencias ne
cessarias para a segurmça dos trens e pas
sageiros, os guardas e machinistas dev.erão 
facilitar por todos os meios a baldeação 
dos passag-eiros, de modo que o trem possa 
partir o mais promptamente possivel. 

d) Em additamento aos dispositivos 
dos art.os 232 e 268, as duas extremi
dades da linha interroJmpida deverão ser 
protegidas por signaes de perigo coloca
dos llto chão, distantes um kilometro de 
cada xtremidade, incumbindo-se a reparti
ção da Engenharia de tomar as providen
cias necessarias neste sentido. Estes sig
naes d perigo consistem de uma bandeira 
v·ermelha de dia .e um lampeão com• luz 
v rmelha, de noite, e uma taboleta. com os 
dizeres «LINHA INTERROMPIDA». 
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Trens por linha 
contraria. 

Interrupção em 
uma 16 linha 

Autorlza5ão por 
escr1pto 

na ausencla do 
•STAff• 

forma N.o 202 

e) Quando uma linha estiver desim
pedida, isto é, quando a interrupção fôr 
apenas em uma linha, o serviço será feito 
por linha singela, entre as duas estações, 
cabinas ou travessões mais proximos; em 
tal caso o Chefe dos Transportes (Movi
mento) designará um empregado para s r
vir de «STAFF» ou dará uma autorização 
por escripto (telegramma) para supprir 
essa falta, determinando todas as provi
dencias que o caso requer. O emprega
do designado para correr como «STAFF» 
que sempre que fôr possível será o chefe 
da estação, irá para a cabina afim de se 
certificar de que a linha pela qual o 'trem 
deverá correr se acha livre e uma vez au
torizado pelo Chefe dos Transportes (Mo
vimento), dará ao machinista uma ordem 
por escripto permittindo o seu prosegui
mento até o ponto determinado. (No caso 
do trem correr sómente com esta autoriza
ção). Correndo o trem com «ST AFF» na 
machina, o empr gado que fôr designado 
como «ST AFF» fará sei ente ao machinista 
que a linha se acha livre e communicará 
quaes as providencias tomadas. 

Emquanto perdurar o funccionamento 
de linha singela, na ausencia do chefe da 
estação de procedencia, o seu primeiro aju. 
dant-e e o chefe da estação immediata per
manecerão nas suas respectivas cabinas, 
afim de garantir a regularidade das provi
dencias determinadas. 

f) A forma N.o 202, abaixo, servirá 
de autorização por escripto na ausencia 
do «ST AFF» na machina. 
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~ I 

I~ SÃO PAULO RAILWAY COMPANY N.o ................ . 

Estação de ...................................................... Data ........... de ....................................... de 19 .... ·-·····-

Eu, ST AFF ...................................................................................................................... devidamente autorizado 
pelo Chefe dos Transportes (Movimento) autorizo o trem ·······---··- Machina n.o··- ·---···-··· partir 

da estação de .. ·---·-···-·----e proseguir a sua viagem até a { e;:;tação de ·-····-············ ····· ··-····· 
kllometro ........................................ .. 

por linha { ~~~~~~ia } tendo eu já me certificado de que esta linha se acha •livre • e com

municado ao machinista quaes as providencias determinadas. 

OBSERVAÇÕES 

...... ..... .... ..... .... ...................... ········ ·························-············· --········ ·······-·--------·······-··-·--·---·-···-········--

---······-----------------·---··------
Visto do Cabineiro STAFF 



Cabineiro visar 
a autorisnçilo 

Distlnctlvo do 
•STAPf• 

Compete ao funcd nario designado 
para correr como «STAff» preencher os 
detalhes precisos. No spaço reservado 
para observações o «STAff» que conce
d r a licença para correr por linha singela 
ou contraria, fará constar a natureza da au
torização cone dida pelo Chef·e dos Trans
portes (Movimento) citando se fOtL Vlerbal 
ou por telegramma, neste caso, dará o nu
mero do telegramma ~em questão. Toda 
concessão verbal deverá ser confirmada por 
tel gramma. 

A forma N.o 202 acha-se confecdonada 
em 3 vias: a La via será entregue ao 
machilllista que ficará com a incumbencia 
de entregai-a na estação immediata, cujo 
chefe deVIerá renvial-a ao Chef,e dos Trans· 
portes (Movimento) junto com a for
ma N.o 36 do dia seguinte. A '2.a via 
tamb m será nviada, pelo chefe da esta
ção que a emittir, ao Chefe dos Trans
portes (Movimento) junto com a sua forma 
N.o 36 do dia seguinte, ficando a 3.3 via 
archivada na estação emissora. 

Compete ao cabineiro visar o talão 
N.o 202, sem o que não poderá circular 
nenhum trem por linha sitngela ou contraria. 

O funccionario servindo de «STAff» 
levará no braço esquerdo um disfinctivo 
feito de panno, de côr vermelha, no qual 
vae escripta a palavra «ST Aff», afim de 
poder ser facilmente reconhecido por todos 
como a pessoa officialmente autorizada re 
designada para este fiiTl!. 

Os talões citados deverão ser conser
vados debaixo de chave, em poder do 
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I 
chefe da estação, que será o responsavel 
pela sua guarda e applicação. 

g) Quando uma linha estiver obs
truLda, a mesma fica, por conseguinte, 
«MORTA» até o seu restabelecimento 
e, caso haja necessidade de trafegar trens 
da Engenharia nesse trecho, os signaes 
a serem feitos só poderão ser signaes a 
mão, com a unica excepção do signal fixo 
que dér sabida dessa linha na sua direc
ção certa. 

h) Sempre que o «STAFF» se achar 
do lado oppo to, a autorização de linha 
franca para o trem que estiver esperando 
será concedida pelo «STAFF» (depois de 
d vidamente autorizado pelo Chefe dos 
Transportes-Movimento) por telegramma, 
com copia ao guarda-tr m e machinista 
'Cio referido trem ou machina. 

i) O empregado designado como 
«STAFF» não poderá se retirar antes de 
chegar o seu ubstituto. Deverá oriental-o 
a rc peito do funccionamento e movimen
tação · de trens pela linha singela. 

Ao assumir o encargo de «STAFF», 
o empregado designado deverá assignar 
no livro do 'Cabineiro, mencionando a hora 
em que assumiu essas funcções. 

Do mesmo modo assignará no livro 
do cabineiro da estação em que se achar, 
á sua retirada do serviço. 

j) Todos üS trens recebidos nas esta
çõ s onde estiver funccionando linha sin
gela, deverão obedecer ás disposiçõ s dos 
art.os 245 e 271 alínea «b». 
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Abertura dA 
linha •MORTA• 

linha franca por 
telegrammn 

k) Quando a linha (( M RT A» fôr 
aberta para o trafego normal, o piloto ou 
«STAff» de erá sempre que eja po si
vel, acompanhar o primeiro trem que tiver 
de correr pela Iinha restabelecida, afim d 
prestar os neressarios sclarecimentos ao 
machi!Jlista. s tr ns subsequentes que es
tiv rem ·em viagem antes do restabeleci
mento da linha (( M RT A» d verão ser pa
rados nas cabinas das xtremidades do tre
cho até então impedido e os seus machinis
ta avisados do facto, sendo-lhes pre ta
das nessa occasião quaesquer outras infor
maçõe precisas referentes á cautela, te. 

ART. 271 - Além' das provid ncias 
recommendadas no art.o 270 para o func
cionamento da linha si!Jlg la os chef,es da 
duas 'estações em corr pond ncia com a 
linha singela tomarão .outras que fôrem 
necessarias para a perfeita egurélll1ça dos 
trens e passageiros, não deixando n.enhum 
trem partir, embora com o « taff» na ma
china, sem que t nha recebido linha franca, 
por telegramma, da \estação para onde o 
trem s dirige; salvo ord m do Che~e dos 
Transportes (Movimento). (Vide artigos 
250 e 270). 

a) Os cabineiros terão o maior cuida
do com o funccionam nto da linha singela, 
fazendo os avisos pelo appar lho Block, 
de accordo com o regulam·ento, quando o 
trem correr por linha certa, pelo TELE
PHONE, quando correr por linha contra
ria; assim, quando a interrupção se dér 
na LINHA DE DE CIDA e a circulação 
dos trens, no dois s ntidos, tiv r de ser 
feita pela linha de SUBIDA, fica ent ndi
do que os avisos dos tren que sobem 
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serão feitos pelo appar lho Block e dos 
que de cem, p lo telephone, emquanto a 
linha de descida conservar-se impedida. S 
a interrupção se dér na LINHA DE SU
BIDA e a circulação do trens tiver de 
ser f ita pela linha de DESCIDA, os avisos 
dos trens que desc m s rão feitos pelo 
apparelho Block, e dos qu·e sobem pelo 
TELEPH NE, nas rn mas condições. 

b) s signaes fixo obedecerão á 
mesma regra do apparelho Block, isto é, 
quando a interrupção s dér na LINHA 
DE DE CI A, serão u ados os signaes 
fixos para os trens que sobem e signaes d.e 
mão para os que de cem, conservando-se 
na posição de perigo os ignaes fixos da 
linha d descida; se a interrupção se dér 
na LINHA DE SUBIDA, serão usado , os 
signaes fixo para os tren que descem e 
ignaes d mão para os que sobem, con-
rvando- e em perigo os. signa fixos 

da linha de subida, até qu se r stabeleça 
a communicação. 

Quando um trem ISe aproximar da 
tação onde tiver de entrar na s cção de 

linha ingela, o cabineiro deverá mant r 
o signal de di tancia em pé, arrear o ig
nal de chegada e manter o signal de par
tida m po ição de perigo, sómenle arrean
do-o ou autorizando a partida do trem, 
conform o caso, depoi de receber linha 
franca da estação seguinte e depois que o 
«STA f » e tiver na machina ou o pe soal 
da machina estiver de po se do «Bilhete». 

empre que fôr possível, é obrigação do 
cabineiro certificar-se pe oa lment d qu 
o «STAFF» tá na machina ou o «Bi-
lhete» f i entregue. 
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Trem 
por linha singela. 

Correr 
com cuidado 

Chaves de frente 
devet·ão ficar se· 

guras 

Chefe da Secção 
de Signnes de

verá ser a visado 
para segurar 

chaves de frente 

Ainda mesmo qu o cabin iro já tenha 
recebido «linha franca» antes da chegada 
do trem, o signal de partida não po"derá 
ser arreado ou dado signal de partida sem 
que o «ST AFF» esteja na machina ou o 
pessoal da machina de posse do «Bilhete» e 
qu o cabineiro se tenha certificado ou 
tenha sido avisado disso. 

ART. 272 - Os trens por linha sin
gela, por uma das linhas duplas, deverão 
correr com muito cuidado. Na passagem 
do Tunnel ou quando o tempo estiv·er 
escuro, os machinistas JCI.everão levar na 
fr nte da machina, conforme a diPc.:ção 
em que seguir, um lampeão mostrando luz 
vermelha, apitando frequentemente. 

ART. 273 - Todas as chav·es que 
ficarem de frente para os trens em mo
vimento por linha singela, deverão ser con
servadas devidamente seguras. 

Quando houver necessidade de func
cionar «Linha Singela», o Chefe dos Trans
portes (Movimento) deverá avisar ao Chefe 
da Secção de ignae , afim de qu·e este 
possa tomar as providencias precisas para 
segurar as chaves de frente, emquanto per
durar a linha singela. 

Até a chegada do aju taclor dos sig
naes o feitor da conserva mai.s proxima 
deverá ser chamado para segurar as agu
lhas e, até a chegada deste ou do chefe 
da S cção de Signaes, p. chef.e da estação 
deverá providenciar .o estacionamento de 
um mpregado compet nte, no local, afim 
de vigiar a passagem dos trens que 1ive
rem de correr m entido ontrario. Este 
trens, na passagem pelas chaves 11ão po
derão exceder a velocidad maxima de 15 
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kilometro por hora, e os machinistas de
verão star attentos, para poder m atten
d r, incontinenti, qualquer signal manual 
que lhes possam ser feitos antes da pas-
agcm pela referidas chave . 

ART. 274 - Emquanto o Chefe dos Autorização 

T (M t ) 
pnrn funcclonar 

ransportes ovimen o não ~utorizar o linha singela 

funccionamento de linha sirngela, no ter-
mos dos art.os 270 e 271, os trens só 
poderão correr pela linha livre na sua 
direcção propria; assim, se a intermpção 
se <iér na linJ1a de de cida, o trens só 
poderão correr pela linha de subida, se 
ao contrario, a interrup ão se dér na linha 
de ubida, os trens poderão corr r pela 
linha de descida sómente. 

ART. 275 - e depois de conce- Accidentedepols 
de concedida 

dida linha franca a qualquer trem, algum Unha franca 

acc.identc occorrer que mbarace a livre 
aproximação do trem até o signal de che-
gada, o cabineiro dará sem demora o sig-
nal de linha IMPEDIDA, (6 toques) com
municando o facto á cabina correspon-
dente, pelo i lephone, para que o trem 
seja alli detido até nova deliberação. 

a) Ao r ceber a communicação do ac- Detenção do 

ciden te, o cabin iro providenciará sobre a t~~nr~d~j11~~~t 
detenção do trem, até nova ord m, se o 
aviso de imp dimento da linha fôr recebi-
do com tempo; do contrario, se o trem 
já tiv r partido e não fôr possível parai-o 
na esta ão ou no signal de partida avança-
da, dará conh cimento do facto, pelo te-
lephon , á cabina correspondente. 

b) Quando não fôr pOSSivel d ter O Mandar em11re· 

trem, na forma recommendada na alínea ~rado ao encon
tro do trem 

«a», a estação em que se tiver dado o 
accidente mandará um empregado ao n-
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Parar trem 
em frente ao sig
nat de chegada 

Corte de trem 
ou excesso de 

lotação 

Machina voltar 
por linha certa 

Machina seguir 
com cautela pela 
linha imped•da 

contro do mesmo, com os signaes de mão 
necessarios, afim de fazel-o parar á distan
cia conveniente, e communicará sem demo
ra o occorrido ao Chefe dos Transport s 
(Movimento). 

c) Quando o accid nte se dér na es
tação, dentro do signal de chegada, não 
será necessario mandar o empregado ao 
encontro do trem; os ignaes de distancia 
e de chegada, m tal caso serão conserva
dos na posição de AUTELA e PERI O, 
11espectivament , afim de parar o trem em 
frente ao signal de chegada. 

ART. 276 - Quando a parada de 
um trem na linha, entre duas estações ou 
cabinas, fôr determinada devido a córte do 
trem ou exces o de lotação, o guarda de
pois de tomar as providencia recommen
dadas pelo art.o 268, para a segurança 
da linha, fará seguir o machinista com a 
primeira parte do trem até a proxima s
tação, sendo acompanhado p lo ajudante 
de guarda, se houver, onde, ·este ou aquell~ 
r latará o occorrido, ficando o guarda no 
local, afim d proteger a parte trazeira 
do seu frem. 

a) Logo que receba oommunicação 
do ajudante do guarda ou do machinista 
sobre a parada do trem, o cabineiro dará 
sciencia do occorrido á cabina m corres
pondencia, pelo telephone, pedindo ao mes
mo t mpo linha franca para a machina vol
tar por linha certa, afim de empurrar os 
v hiculos restantes e assim d simpedir a 
linha. 

b) Depois de feita a volta no ter
mos da alínea «a», a machina eguirá com 
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cautela pela linha impedida, afim de em· 
purrar os vagõe ou carros restantes até a 
proxima estação (vide art.o 159) onde 
s rão reunidos aos da primeira parte, quan
do pos iv I, devendo o guarda viajar no 
primeiro vehiculo, se este lhe permittir ou 
enrtão no primeir·o vagão, a contar da fren
te, que lhe faculte esta medida, afim de 
fazer os nece sarios signaes ao machinista. 

chefe da estação deverá enviar um 
portador devidamente in tmido e munido 
dos signaes precisos, até 200 metros além 
do signal de chegada para o qual vem 
se aproximando o trem afim de fazer en
trar o referido trem com a cautela ne
cessaria. 

Em nenhum caso poderá o primeiro ve
hiculo pas ar pelo signal de parada em 
posi ão de perigo. 

auxilio deverá ser Sempre pre tatfo Trens de car(Ca 

pela retaguarda, salvo em ca os exc pcio-
nae e determinado por ordem e p cial do 

hefe dos Transportes (Movii·nento). ste 
r gulamento desde que haja pos ibilidad 

com ordem do Chefe do Transport s 
(Movimento) faculta a volta da machina 
p la m sma linha para rebocar a egunda 
parte d trem de carga cortado. 

A occorrencia deverá ser communicada 
imm diatam nte ao Chefe dos Transportes 
(Movimento), pelo tel phone, confirmada 
por tcl gramma, e, será feita DEPOIS 
DA LINHA DESEMBARAÇADA novo 
avi o pelo telephone, confirmado por t le
gramma, mencionando a hora em qu a 
linha ficou d sembaraçada. 
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Parada de trens 
entre estações, 

devido desman
cho da locomo
tiva ou defeito 
de material ro· 

dante. 
Trens de pns· 

sageiros 

ART. 277 - No caso de parada d 
um trem de passageiros na linha, entre 
estações, devido a locomotiva não poder 
com o trem, motivado pela falta de va
por, desmancho da locomotiva ou defeito 
do material rodante, etc., deverão ser ob
servadas as seguintes instrucções: 

Lo O guarda trem SEM PERDA DE 
TEMPO mandará ·O seu ajudante com
municar o occorrido ao Mov·~mento pelo 
telephone da cabina de sign.aes ou .~tação 
mais proxima. 

2.o O Movimento INICIARA, então, 
as providencias neces arias afim de enviar 
ao local uma machina auxiUar. 

3.o Depois da partida do ajudante, 
o guarda trem se entenderá com o ma
chinista, e verificando que o defeito é 
de natureza que pode ser remediado dentro 
de pouoos minutos, de fórma que o trem 
possa ser posto em movimento logo. Jlla 
primeira tentativa, o guarda autorizará o 
machinista a proseguir até a proxima ca
bina ou estáção, sem esperar pela volta 
do seu .ajudante, e alli mandará parar 
afim de r·eceber ordens do Movimento. 

4.o Fica entendido, entretanto, que o 
machinista não deve fazer mai de uma 
tentativa para arrancar o tr·em, porque, 
de modo contrario, o atrazo irá JS·endo 
cada vez mais aggravado. 

5.o Não podendo o tr m proseguir 
do l·ocal de parada, o guarda tt'em man
dará o foguista até a mesma cabina para 
onde já s guiu o ajudante do guarda, 
afim de confirmar o pedido de auxilio, 
procedendo .então o guarda de accordo 
com o art.o 268. 
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6.o Recebida esta confirmação, Mo-
vimento autorizará a locomotiva auxiliar 
a seguir por linha certa afim de empurrar 
o trem p la cauda, sendo prohibido o au
xilio pela frente, a não er por ordem 
PESSOAL do Chefe do Movimento. 

7.o Sendo a locomotiva do trem mu
nida de t lephone portatil, o guarda to
mará as providencias indicadas nas alíneas 
1 e 3, depois, conseguindo ~tabeleoer 
ligação com o Movimento, procederá de 
accordo com as ordens r cebidas, não sendo 
preciso, nesse caso, a confirmação pelo 
foguista. Não podendo por motivo qual
quer entender-se pelo telephone, o guarda 
s guirá as instrucções determi111adas na alí
n a 5. 

Tratando-se de trens de carga, o aju- Trens de carga 

dante do guarda, se houver, ou o foguista, 
irá até a cabina ou estação ma.is proxirna, 
ficando o guarda no local afim de proteger 
o seu trem de accordo com o art.o 26Es. 

O ajudante do guarda ou o foguista 
communicará o occorrido com os necessa
rios pormenores, ao cabineiro ou chefe 
da estação. 

a) Se a locomotiva pud r proscguir Mnchlna seguir 
só ou aguardar 

só, deverá ser desligada e enviada até a auxilio 
estação seguinte, porém, s·e m caminho 
tiver que passar por uma cabina, dev rá 
parar e communicar o occorrido ao ca-
bineiro, afim de accelerar a provid ncias 
a erem tomadas. Se nesta cabina existir 
um desvio onde possa ser accommodada a 
locomotiva o cabineiro fará recolher a 
m sma a esse desvio, até nova ordem. 
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Prosegulmento 
da machlna se 

puder ser con
certada 

Desimpedi· 
menta da linha 

Communicaçao 
entre cabinas 

b) Se fôr possível concertar a machina, 
poderá ella proseguir 'SÓ, de accordo com 
a alínea «a» ou com o seu trem, até a 
proxima estação, sem esperar o auxilio; 
caso contrario pet·manec rá no local até a 
chegada do soccorro ou auxilio. (Vide 
art.o 268, alíneas «d» e «e». 

c) A estação ou cabina que receber 
a communicação do de mancho da machi
na, deverá avisar ao hefe dos Transportes 
(Movimento), sem demora, pelo meio mais 
rapido, confirmando por telegramma, e de 
accordo com as instrucções recebidas, pro
videnciará o seguimento de uma outra ma
china pela retaguarda do trem impedido, 
afim de empurrai-o até a cabina ou estação 
seguinte, se tal medida fôr aconselhada 
e determinada 'e, $e na cabina ou estação 
existir uma machina que possa fazer este 
serviço. 

d) Se a communicação sobre a pa
rada do tr m na linha fôr feita na cabina 
para onde o trem se dirige, o cabineiro 
dará parte do occorrido á cabina anterior, 
pelo telephone, procedendo da mesma ma
neira o cabineiro da cabina de procedencia 
do trem, se este e não o cabineiro da 
cabina seguinte fôr o primeiro a receber a 
communicação. 

e) O auxilio deverá ser sempre pres
tado pela retaguarda, salvo em casos exc -
pcionaes e determinado por ordem special 
do hefe dos Transportes (Movimento) . 

f) Se a parada for devido a excesso 
de lotação, o guarda deve cortar o trem, 
fazendo seguir a primeira parte acompa
nhada pelo seu ajudante até a cabina ou 
estação mais proxima, onde este relatará 
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o oc rrid . 
no local com 
viden iand d 
do art.o 268. 

guarda dev rá perm necer 
a outra parte d tr m, pro· 
accordo com o dispo iti os 

ART. 27 ca os em que te-
nham applicaçfí ·O Art.o 276 Q77, 6-
mente serão con tatado d 1 oi que o pes
soal do tr 111 chegar á estação u post 
mai proximo. No intuito p rtanto de ac
c lerar a po ivei providen ias indi -
pen av I que os cabineiros pre tem a ma
xima att nção ao p rcur o d trens, ,e • 
p cialment ao d pa ageir s, ele m do 
qu , no ca o d um tr m se retardar em ua 
marcha, eja o h fe do Transport 
(Mo iment·o) pr venido do ccorrido para 
as nece aria providen ias. 

·xc sso do p rcurso p rmittido além 
do normal é d 5 minutos para s trcn de 
pas ag iro e de 10 minLtto para os de 
cargas. 

ART. 279 - No caso d cortar-s 
um trem ntr taçõ ou cabina , 111 
que o machini ta perceba, e, podendo as 
dua partes continuar em viagem, des
ann xadas, o guarda empregará todos os 
meio ao u alcance no sentido de evitar 
qu a parte d e traz vá chocar-s com a 
da fr nte u possa retroceder pela mesma 
linha, e fôr em subida. 

Em qualqu r dos casos, fr ios de-
verão s r applicadb com a maior prest za 
possível. 

a) machinista por sua vez, ao notar 
que as dua parte do trem corr m des
ann xada , sfor ará para evitar um 
choque violento, graduando a sua marcha 
até juntarJ e com a parte d traz, se ta, 
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Desmanchos 
de machinas e 
pnrndns de u·ens 
ent re estnções 

Trem cortado 
em caminho "~m 

ser notado 
pelo machinista 

Machini to 
evilar choque 

violento 



Trem cortado 
providencias do 

machinista 

Cabin lro 
notando trem 

cortado 

Escapamento 
de vehiculos 

por effeito da applicação dos freios cor· 
rer com pequena velocidade. 

b) S o machinista notar que a par
te desligada parou a pequ na distancia, 
deverá parar a machi.na, afim de esperar 
a chegada do guarda, o qual dará ordem 
para retroceder na mesma linha e anne
xar-se com a parte d sligada, se estiver 
certo de que essa medida poderá ser exe
cutada sem qualquer inconveniencia para a 
segurança do trem. 

Se a parte de traz parar a grande 
distancia, o machinista pros guirá até a 
proxima estação, onde relatará o occorrido, 
afim de ser m tomadas as providencias 
de accordo com o art.o 276. 

c) O machinista vendo um signal verde 
mostrado pelo cabineiro, devagar, de um lado 
para outro, (art.o 225 «f») deve comprehen
der qu•e o seu trem está cortado d ve exer· 
oer toda cautela para evitar um choquJe e se 
não tiv r motivo para crer que a linha na 
ua fr·ente não se acha livre, NÃ deve pa

rar a parte do tr m ainda annexada á sua 
machina até que t nha certeza que a parte 
traze ira (cortada) parou ou tá quasi parada. 

Tem obrigação, porém, de respeitar 
todo ou qualquer signal feito, contra elle. 

ART. 280- No aso de scapar algum 
v·ehiculo de um desvio para a linha princi
pal, ou de uma cabina ou estação para ou
tra, por linha certa ou contraria, o cabill1ei· 
ro da ·estação ou cabina em que tal facto 
ocoorr;er, deverá dar, no appar.elho Block, 
immediatamente, o signal de trem escapado 
por linha certa ou contraria, conforme o 
caso, salvo se puder encaminhar o trem ou , 
vehiculo para o desvio ou linha certa, em 
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cujo caso deverá fazer is o m primeiro 
lugar e depois dar o competente aviso, 
de accôrdo om o art.o 207, avisos N.o 27 
ou 28. s mpregados da estação tam
bem empregarão todos o c forços afim 
de parar o vehiculo escapado ou cn.ca
minhal-o para um desvi-o, para que alli 
sejam tomadas as pr·ovidendas uecessadas 
no sentido de deter ou desviar o vehiculo 
ou vehiculos e vitar choque ou abalroa
mento com qualquer tr m ou vehiculos 
que possam estar parados na mesma linha. 

a) No caso de escapam nto por linha 
contraria, o cabineiro que receber o aviso 
d verá ollocar todos os seus igna m 
PERIG e não podendo d viar o v hi
culo ou vehiculos escapado para um des
vio ou detel-os, deverá procurar encami
nhai-os para a linha certa incontinente 
transmittir o aviso correspondente á cabina 
immediata. (Art.o 207, aviso N.o 28). 

b) Em qualquer caso de accôrdo 
com o art.o 207 e aviso N.o 27, o cabi
neiro da cabina correspondente deverá ser 
avisado e aquellc que transmittir este aviso 
deverá collocar todo os seus signaes em 
PERI O, afim de fazer parar qualquer 
trem procedente da ou indo na dir cção 
da cabina ou stação para ond os vehicu
los escapados vão se encaminhando e no 
caso de escapamento por linha c rta, o 
cabineiro que receber o aviso, se não pu
der parar ou d sviar o tr m ou v hiculos, 
deverá sem demora transmittir o aviso 
«TREM E CAPADO P R LINHA CER
TA» á cabina immediata, e collocar os 
s us signa s de ambas as linhas em PERI· 
O , salvo se houver um trem na secção 
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Providencias 
sobre escapa· 

mcnto de 
vehiculos 

Cabineiro nolan· 
do qunlquer irre· 
gulnridade n'um 

trem 

(linha) em fr 11te d scapad . Nest cas , 
não deverá pôr os signa s em perigo antes 
d ter pas ado o referido tr m, e, além 
dis , deverá faz r todo o esforço para 
obt r linha franca para est trem p d r 
fugir daquell que e capou. 

ART. 281 - mquanto não fôr remo
vido o inconveniente cread pelo escapa
mento de algum vehiculo, ambas as linhas 
serão onsiderada imp didas, não podendo 
n nhum trem circular entr as duas ou 
mai taçõ s ou cabinas, , quando pelo 
tempo v ncido , po sa ab r que o v hi
culo ficou parado em caminh , a cabina 
ou stação d origem, Ll de d stino, man
dará por linha certa urna machina á pro
cura do vehicul , afim de mpurral-o até 
a proxima cabina ou estação. Esta provi
dencia será tomada por qu m fôr indicado 

de accordo c m as ord ns do Chefe dos 
Transport s (Movimento) , por ' m, em ge
ral , pela cabiua ou estaçã de origem, 
o capamcnto se d r por linha certa, 
pela cabina ou estação cl d stino, se o 
vehiculo tiver guido por linlza coiLtraria. 

A occorren ia m qualqu r eLos casos 
s rá communicada immcdiatam nte ao he
fc ·dos Transportes (M vim nto), por t -
lephone e confirmada p r telegramma. 

ART. 28,2 - um cabineiro notar 
qua squer irregularidad taes como, pas-
sageiros fazendo igna d alarme, mer-
cadoria cahindo, caixas quentes, inicio de 
incendio, etc., na passag m de um tr m 
por sua cabina, com excepção de «lampeão» 
d cauda ou de lado, apagado ou faltante, 
«ou trem cortado», para cujos casos exis
t m regulam nt s, (Vide art.o 239 e ·279), 
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d v rá imm diatam nte procurar parar 
trem e se não o con eguir, avisará a cabina 
corr pond nte pelo telephone e communi
cará o occorrido ao chef da estação a 
que p rteucer. Ao me m t mpo o dois 
cabineiro dev rão faz r parar tod s os 
tr ns, em ambas as dirccçõ •s, até que seja 
constatado que não ha impedimento al
gum na linha qu po a obstar o u pro
seguimento. 

trem qu motivar as provi.d ncias 
supra citadas d verá ser cuidadosamente 
xaminado e tomadas as medidas qu fô

r m nece aria . 

Linhas singelas - Signal de semaphoro 

ART. 283 - Nas linhas ingclas os 
signaes do semaphoro, anões c discos t'~m 
a m sma significação qu o elas linhas 
dupla . 

serviço da 1 in h as ing las d verá 
obedecer <l m mas r gra instrucçõ s 
para a linha dupla, excepto onde modifi
fi adas pelas r gras s uintc . 

RT. 284 - signal dev rá er con-
servado na posiçã de p rigo, só e mu
dando para a posi ão ele linha cl impedida 
quando o trem puder chegar até a stação 
sem mbaraço algum. 

a) Quando o signal do semaphoro 
estiver mo tran·d perig , o trem parará 

m frente ao m smo, só pr cguindo at' 
a stação d p is de mudada e ta posição 
para franca. 

b) A parar n i nal d scma-
ph ro, o machinista dará um apito, para 
prevenir o p s al da tação - e, se ainda 
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Entrada 
de trens nas es· 

tações . 
Cruzamentos 

Signaes de milo 

Movimento de 
Staff e bilhete 

mpregado 
rcsponsavel pelo 
serviço de Stalf 

e bilhete 

assim não fôr franqueada a linha, dará 
outro apito, momento depois. 

c) As e taçõc deverão ter o serv~ 
ço organizad de fórma a evitar, tanto 
quanto possi I, a parada de trens no si
gnal do semaphoro. 

d) Após a chegada do trem na esta
ção, o signal do semaphoro será collocado 
novamente na posição de p · rigo. 

) Scmpr que, por qualquer cir
cumstancia, doi tren chegarem ao mesmo 
t mpo em uma stação, um delles, o de 
111 nor preferencia, deverá ser retido no 
signal de chegada até que o outro dê en
trada na estação. Rec bido o primeiro 
trem e, depois d se achar lle parado, a 

(ação provi.d nciará o r c bimento do o~ 
tro, es1abelec ndo, as im, o cruzamento. 

Na estação de actctttba fica t · rminan
t m ntc prohibido atravessar qualquer ma
nobra da linha do ramal para a linha do 
tronco depoi da partida de um trem da 
e tação de Tanque. 

ART. 285 - Além do ignal do se
maphoro, scrã usados os signaes de mão, 
constantes de band ira , lampcões e bom
bas expio iva , b m com os signaes ma
nua s nos termo dos adigo 225, 226, 
2·29, 230, 231, 232, 233 e 234, quando 
possam ter applicação. 

ART. 286 - Nas linhas singelas onde 
o movimento do tren ob decerem ao 
systema taff Bilhete, dverã ser obs r-
vadas as seguint regras: 

a) O empr gado encarr gado do ser-
vi o de Staff Bilh t é o chefe da e ta-
ção ou quem ua vezes fizer. 
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b) Nenhuma machina ou trem pod -
rá partir de uma estação por linha singela, 
sem que o taff para a distancia que tiver 
de percorrer n lia se ache. 

c) chefe da estação, antes de per-
mittir a partida de algum trem, locomotiva 
ou troly, quer com Staff ou Bilh te, deverá 
obter aviso de UNHA FRANCA da estação 
ou cabina corr spondente, não pod nd ne
nhum tr m partir com taff ou Bilhete, 
sem que o tr m ant ced nte tenha chega
do na stação em correspondencia, salvo 
para o s rviço de manobras, de accôrdo 
com as alínea «s» e «b> dest artigo, ou 
em casos de desmancho, conforme art.o• 
288 e 290. 

d) chef da e tação ou quem suas 
veze fiz r, é a unica pe oa autorizada a 
entregar receb r do machinista o STAFF 
ou BILH TE. em estar d poss do 
STA f ou BILH TE nenhum machinista 
poderá partir de uma estação, mbora que 
para is o t nha r ... cebido o signal d guarda. 

) As caixa de Staff serão affixadas 
no e criptorio do chefe da estação, devi
damente f chadas, guardando-s sobre e lias 
o respectivo taff. 

A chave da caixa é o proprio taff e 
sem o mpr go do me mo taff nenhum 
bilhete de tr m pod rá s r retirado. 

f) s bilhetes de tr m erão guarda-
dos em ordem numerica, d ntro da caixa 
do taff, da qual só serão r tirados á m di
da qu fôr m nec ssarios para a expedição 
de tr ns. 

ch fe da estação deverá datar e 
assignar o bilh te, com a indicação do trem, 
antes d ntregal-o ao machinista. 
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V~riflc•ção e 
encnminha.mento 

do Bilhete 

Tr m seguir com 
Bilhete 

Chcle dever. 
mo.trar o Stafl 

ao machinistn 

Trem 
conduzido por 
duas machlnns 

Aviso de che
gada e partida 

machinista erificar ' se o Bilhete 
está na devida ordem o ntregará na es· 
tação de d stino, na chegada d trem, afim 
de ser enviado ao h fe do Tran portes 
pelo prim iro trem d dia scguin t . 

g) e a machina ou trem tiver de se· 
guir antes qu o Staff pos a ser devolvido, 
será ntr gu a machiuist· do primeiro 
tr m e subs quent s, um Bilhete de trem 
declarando TAF A EGUIR, r s rvando· 
s o Staff para o ultimo tr m, d poi do 
qual, nenhuma machina ou tr m, ja qual 
fôr o motivo, pod rá seguir emquanto não 
voltar o taff. 

h) Na occasião m que o chef da 
stação ntregar ao machinista um BILHE· 

T d tr m para o tr cho que tiver de 
percorrer, d verá neste acto de entr ga, 
mostrar ao machinista o Staff elo referido 
trech , afim d que lle «MACI-11 N I TA>> 
fique ciente de que o mesmo se acha na 
estação. 

i) No caso em que seja preci o ter 
duas machinas para fazer um trem, deverá 
mostrar o ta'ff ao machinista da primeira 
machina, entregando-Ih um bilhete, seguin· 
do o taff com o machinista da egunda 
machina; s o dito trem e tiv r no ca o 
de ser despachado sem o Staff, aos machi· 
nistas de ambas as machina deverá er 
mostrado o taff fornecido um bilhete 
a cada um. 

j) Não obstante s r indi pen avel o 
Staff ou Bilhete, · mpregar-se-á o telegra
pho para avisar a partida ou chegada de 
cada machina ou tr m, dando o titulo, pre
fixo, etc. 
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I ) ch fe da esta ão que entregar 
o taff ou Bilhete com destino trocado, ou 
qu fizer partir um trem com BILH TE 
em vez de taff e vice-versa, fica ujeito 
a dcmis ão. 

m) Na occasião de rece ber o BILHE
TE, é obrigação do machinista rtificar-se 
de qu o competente STAff se acha m 
pod r do ch fe . 

n) N nhum machinis ta pod rá partir 
d uma e tação com STAFF ou BILHETE 
trocado. 

o) E' expr ssam nte prohibido I var 
o STAFF ou BILHETE além da es tação 
d signada, ou g uir de uma stação sem 
o TAFF ou BILHETE. 

p) O machinista que desrcspe.itar qual
quer destas alíneas - «i», «1», «m» e «n», 
sujeita-se igualmente a demissão. 

q) Os tr ns de lastro, materiae ou 
trolys estão sujeitos, como os trens de 
passageiros ou d m rcadorias, ás regras 
d STA F BILHETE, porém, quando 
trabalhar m entre dua estações, starão 
sempr de po se do TAFF. 

r) Ao r c ber o aviso de partida, o 
chef da estação para a qual se de tina o 
trem, providenciará a ida de um emprega
do com tempo sufficientc, até a chave 
do d svio, a encontro do trem afim d 
garantir a sua pa sag m pelas agulhas de 
entrada. 

referido empregado I ará os sig
na s de mão n cessarios, band iras verde 
e vermelha, ou lampeão d mão, e mos
trará bandeira ou luz verd para indicar 
que a linha stá desembaraçada; no caso 

199 

Trocn de Staff 
ou billlete 

Mnchinlsta 
verificar Staff e 

bilhete 

É probibldo 
partir COMI Staff 

trocado 

levar Stalf 
além oo destino 

Penalidade 

Trens de lastro 

Empregado 
nas agulhas dt 

entrada 

Signaes de 
mão, bandeiras e 

Iam peão 



Manobra 
entre signal de 
chegada e ngu· 
lhas de entrada 

Cessar 
manobras uma 
vez concedida 
Linha Franca 

Excepçã.o 

Engano de Stnff 

contrario mostrará band ira ou luz verme
lha. 

A falta de signal nas agulhas de en
trada por si mesmo constitúe signal de 
perigo. 

s) Qualquer manobra a ser feita en
tre o signal de chegada e as agulhas de 
entrada, deverá ser especialmente autori
zada pelo chefe da estação. 

t) Uma vez concedida UNHA FRAN-
A, deverá cessar por completo qualquer 

manobra na linha de aproximação de qual
quer trem, porém, partindo um trem e 
ainda estando <ma secção», pennitte-se com 
autorização do ch fe da estação, proseguir 
as manobras, na linha p la qual o trem em 
questão tiv r partido para a secçã.o se-
guinte. · 

EXCEPÇÃO: Estação de Campo Largo 
ART. 287 - No caso em que o 

ST AFF seja entregue indevidamente para 
um trem atraz do qual segue um outro 
na m sma direcção, e não havendo outro 
trem ·em direcção contraria que ·possa tra
zer o dito ST AFF, o segundo trem terá 
que esperar até que o T AFF seja devol
vido. 

ch fe da e tação que deverá devol
ver o STAFF n stas condições, fará o 
mesmo seguir pelo meio mais i'apido e 
pratico e ao me mo tempo avisará o Che
fe dos Transporte (Movim nto), dev ndo 
o segundo trem ficar retido até o recebi~ 
mento do TAFF, ou. receber ordens espe~ 
cia s do Chefe dos Transportes (Movi
mento). (Vid art. o 289.) 
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ART. 288 - No caso de uma ma
china ou trem, de posse do TAFF, des
manchar-s ou encontrar impedimento se
rio entre duas estações de telegrapho o 
trem ficará parado e o foguista levará o 
ST AFF á estação mais proxima. e a 
maclüna ou trem impedído stiver de pos
se de um BILHETE de trem, em vez 
de ST AFF, o foguista levará o bilhete á 
estação mais proxima. 

Fica claramente entendido que, a ma
china ou trem assim impedido, não poderá 
sob pretexto algum, mover-se de uma di
recção a outra, durante a ausencia do fo
guista com ST AFF ou BILHETE; porém, 
ficará estacionado no Local do aconteci"
mento, até que chegue soccorro, ainda que 
tenha concertado a saa macltina ou remo
vido o impedimento da linha, e esteja nas 
condições de proseguir. 

a) Em todos os casos de accide11tes 
ou impedimentos de natureza que não pos
sam ser removidos pelos empregados pre
sente , o GUARDA, depoi de tomar as 
pr cauçõ s constantes das alfneas cd» e «e», 
de te artigo, mandará, por e cripta, um re
latorio claro conciso sobre a natur za e 
localidade do accidente, com menção do 
soccorro preciso, cujo relatorio s rá dado 
ao foguista, que o entregará juntamente 
com o STAFF .ou BILHETE ao chefe da 
estação. 

b) Ao receber o TAFF ou BILHE
TE, com o relatorio de que trata a alínea 
«a», o chefe da e tação communicará in
contin nt , p lo m io mais rapido, o acon
tecimento ao hefe dos Transporte (Movi-
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Soccorro •os 
trens impedidos 

Trem parndo em 
canlinho. 

Collocaçiio de 
bombas 

Trem prom pto 
para partir 

m nto), confirmando por tclcgramma qual
qu r aviso verbal. 

c) Todas as c tações prestarão o 
possiv I soccorro ao trens impedidos ob
servando estrictam nte as disp ições do 
art.o 286, alínea «b», isto é, que machina 
alguma possa deixar qualquer estação sem 
que o ST A f se encontr na mesma es
tação. 

d) Quand um tr m, de posse de 
BILHETE, fõr obrigado a parar na viagem, 
fóra dos signae fixos, por accídent ou 
qualquer outra causa, o guarda, se não 
houver ajudante, ou o ajudante, se houv r, 
tomará as precauçõ do art.o 268, col
locará duas bombas di !antes um kilome
tr do local do impedim nto, sendo uma 
bomba em c~da trilho, espaçadas na dis
tancia de 20 m tro uma da outra, de 
modo que o machinista pos a distingtJir a 
explosão ·das duas bombas; e mostrará, 
claramente, signal de perigo para parar o 
trem. Fica entendido que collocará 5 bom
bas, ao todo, e que, duas bombas é signal 
de cautela, para andar devagar e qualquer 
outro numero é signal de PERIGO, para 
parar o trem. (Vide art.o 268, alínea «f».) 

S- fôr n.ecc sario parar o trem ao des
c r um declive, o guarda re p,ectivo irá 
até o cum afim de imp dir que o trem 
comece a d scer. 

Não será n ces ario para os trens qu.e 
levarem ST A F, obcdecet·em esta r gra. 

e) Quando o trem, depois de parado 
na linha, estiver prompto para partir, o ma
chi,nista dará um apito prolongado e dis
tincto para chamar o guarda Oll o ajudante, 
o qual então deixará sobre os trilhos as 
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duas bomba paçadas, conforme r com-
mendado na alín a «d»- r tirando a 
outra , c recolh rá ao s u tr m. 

A -dua bomba assim d ixadas, r-
virão para avi ar a qualquer trem que por 
cima dcllas passar, qu alli st vc um 
t r m parado ·já seguiu viag m. ma
chinista ao pas ar sobr sa bombas, e 
não !ta.vendo outras, irá devagar com 
muito cuidado até a proxima staçã . 

ART. 2 9 - Quando fôr autorizado 
pelo hefe do Transporte (Moviment ) 
o s guimento d algum trem com bilhete 
especial por fa lta de TAF na tação 
de partida, o ch fe da estação de d stino, 
ou quem o substituir, ao r c b r o t le
gramma sobr o assumpto tomará, sem 
perda de tempo, as seguinte providencias, 
para a segurança da linha : 

1 .o - As ignará o telegramma r cebi
do, no proprio original, e verificará se a 
linha stá d embaraçada e o STAFF 
respectivo e ncontra m ua sta ão. 

2.o - uardará o mesmo TA F no 
cofr , f hado a chav , assignará o te
legramma de accusam nto, que ó será 
transmittido depoi de pr enchida s a for
malidad . 

3.o - Assignará o telegramma d LI
NHA FRAN A que tiver de dirigir á es
ta ão m con·esponde.111cia para a partida 
do trem com BILHETE SP IAL, on
ser.vando o T AFF no cofr , fechado, até 
a chegada do tr m com BILH TE E PE
CIAL. 

a) No t I gramma d accu am nto a 
e tação reproduzirá integralmente o tele
g ramma que houver rec bido sobre o se-
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guimento do tr m com BILHETE ESPE· 
CIAL, usando a seguinte formula: 

«Accuso recebido o guinte telcgram-
ma: ........................................... ................. . 
................................... .............................................. » STAFF 
no cofre. fico sciente. 

b) No telegramma de LINHA FRAN
CA que tiv r de dirigir á stação de proce
dencia, u ará da seguinte formula: 

«Tem linha franca para o trem .................... .. 
vir hoje de ..... até .. . ..... COM BI
LHETE ESPECIAL» Os claros serão pre· 
enchidos com o titul do trem e os nomes 
das estações de proccdencia e de destino. 
Ao machinista será fornecida cópia do te
legramma, juntamente com o BILHETE 
ESPECIAL. 

c) No caso de se tornar necessario 
cancellar o BILHETE E PE IAL, o Chefe 
dos Transportes (Movimento) tomará as se
guintes provid ncias: 

l.o - Telegraphará ás duas estações 
cancellando o BILHETE ESPECIAL, nos 
seguintes termos: 

«Se o trem .................. ainda não tiver par· 
tido de ........................... a ........................... fica cancella-
do o bilhete special N.o ............ . 

2.o - O chefe da estação em cujo 
poder se achar o BILHETE E PECIAL, ao 
receber o telegramma do Chefe do Movi
mento, sem demora telegraphará ao chefe 
da estação correspondente, avisando-o do 
caneellamento do BILHETE ESPECIAL nos 
seguintes termos: 

«Acabo de receber telegramma n.o ....... .... .. 
do Chefe do Movimento, redigido nestes 
termos: Se o trem ................... ainda não tiver 
partido de ................... a_ ................ fica cancellado 
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o BILH TE SPECIAL N.o ............ ---·--i este 
trem ainda não partiu e não partirá daqui 
emquanto u não receber o T Af . 

3.o - Ao receber este telegramma, o 
chefe da estação em cujas mãos se achat 
o STAFF, deverá accusar o mesmo textual
mente «...... Accuso recebimento vosso te
legramma N.o __ ......... - ..... redigido nestes ter-
mos .................. ... Se o trem ..................... ainda não 
tiv r partido de ..................... a ................... fica cancel-
lado o BlLH TE ESPECIAL N.o ................. _ ; 
est irem ou outro qualquer ainda !não 
partiu e não partirá daqui. mquanto eu 
não receber o TAFF. E em seguida de
verá pedir «LINHA FRANCA» de accôrdo 
com o regulamento. 

4.o - O chefe da estação que tiv r 
cancellado o Bilhete Esp cial, deverá tel -
graphar ao Chefe dos Transportes (Mo
vimento) , accusando o seu telegramma de
terminando o cancellamento do BILHETE 
ESPECIAL e que recebeu a confirmação 
da estação correspondente e tambem o pe
dido de LINHA RANCA. 

5.o - Logo que fôr restabelecido o ser
viço normal, deverão enviar ao Chefe dos 
Transportes (Movimento), as cópias a carbono 
dos tel gramma transmittidos e recebidos. 

d) O BILHETE ESPECIAL, quando 
autorizado, será escripto a tinta, de modo 
claro, em memorandum, pelo proprio chefe 
da estação, ou quem o substituir, com os 
seguintes dizeres: 

«Conforme as instntcções do Snr. Che
fe dos Transportes (Movimento), autorizo 
o tr m .................... a seguir hoje, de .................. .. 
até ........................... com o presente servindo de 
STAff.» 
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lntcrrupçílo 
da linha e do 

teleirapho 

a autorização s rá datada as~ 
s ignada, dev nd os claro s r preenchido 
com o titulo d trem nomes das s~ 
taçõc de pr ced ' ncia e d de tino. 

ART. 290 - No cas d int rrupçã 
da linha, por quéda d barreira, cl sm -
ronam nto, cnch nt u qualquer outr 
cau a, coincidindo com a interrupr?io lele
grap!tica, d fórma a nã hav r commu-
nica ã rapi.da com o criptorio do h f 
dos Tran port (Movim<!nto), m . Paulo, 

h f s da sta õe , c mbinarão ntre 
i as provid ncias a tomar para a prompta 

d ob trucção da linha, c mmunicando 
o corrido aos mpr gados da c 11 er a mai 
proxima, afim d que os me m prestem 
o erviço qu f Ar ne ssario. 

a) A provid n ias rão tomada p t' 

m i o d.e ST A , com a indi p nsavel s -
gurança para os tr n de pa sag iro 
de cargas, e, e fôr pr ci o, m tacs casos 

xc pcionaes, tr m d soccorro ou baldeação 
para os pas ag iro, m que o TAFF 
e teja certo para o s guim nto d s s tr n 
até o local da interrupção, as tações pro
videnciarão a r me sa d AF por um 
proprio, até o lugar combinado para a en
tr ga do m smo, usando d accord com 
o f itores ·da 11 ·erva o r pectivos 
trolys, sempr qu· s m io d conducção 
seja acons J,hado para a c I ridade do ser-
viço. ' 

b) Logo que se r s tabel ça a com
muni cação t legraphica, ou po a er u ado 
o t lephone da rêd parti ular, será o 
facto communicado ao h f do Transpor
tes (Movim nto), c m os detalh s indis
pensaveis. 
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funccionamento do freio automatico - Secção 
Bragantina e Ramal de Piracaia 

ART. 291 - Antes de partir da es
tação inicial, o guarda veriftcará que as 
m3Jtlgueiras de todos os vehiculos da com
posição estejam engatadas e que o mano
metro collocado no compartimento do bréke 
accltse 15" de vacuo, no mínimo. 

No caso de indicar o manometro um 
vacuo menor, o defeito deverá ser pro
curado e sanado, antes de dar o signal de 
partida. 

Obtido o devido vacuo, o guarda trem 
mand.ará o machi111ista applicar o freio, exa
mi111ando então cada vehiculo afim de ver 
se as sapatas apertam em todas as rodas. 

Encontrando um vehiculo com as sapa
tas largas, avisará immediatam nte o admi
nistrador do Deposito e o inspector do 
freio, por intermedio do chefe da estação, 
não devendo partir nenhum trem que tenha 
mais de um vehiculo defeituoso em cada 4. 

a) Todos os trens de cargas deverão 
ter na sua composição, engatado na cauda, 
um bréke, no qual viajará o guarda, mas, 
no caso d não haver bréke di ponivel, 
como ás vezes acontece com os trens ex
tras, o guarda verificará o vacuo indicado 
no manometro da locomotiva, procedendo 
depois conforme acima indicado. 

b) Todos os trens de cargas que par
tirem da estação de Campo Largo, quer 
para Campo Limpo, quer para Maracanã, 
serão examinados novamente quanto ao 
vacuo, engatamento de mangueira e func
cionamento das sapatas, devendo o revis
tador de vehiculos acompanhar o guarda 
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Autorização do 
Chefe da estação 

Autorlzaçlo pa
ra o troly tran
sitar entre duas 

estações 

nestes exames, afim de certificar-se d qu 
as condições acima especificadas estão sen
do escrupulosamente obedecidas. 

Trolys da conserva 
ART. 2912 - Nenhum serviço poderá 

ser feito com trolys da conserva na linha 
principal, sem uma autorização por escripto 
do chefe da estação mais proxima, de
vendo este, em combinação com o cabi
neiro da sua stação, ent nder- e com o 
chefe e cabineiro da estação correspon
dente. A autorização concedida ao feitor, 
deverá mencionar os trens que têm de 
correr no trecho em questão, as horas em 
que poderá ·estar o troly na linha, ntre 
que pontos ·e em que intervalJ.o poderá 
regressar, caso o tenJ1a d-e faz·er. 

V ncido o tempo estabelecido pelo 
chefe e cabineiro, o feitor mandará retirar 
o troly da linha, afim de dar franca passa
gem aos trens. Quando o troly tiver de 
regressar ao ponto de partida, o chefe 
da estação determinará na autorização res
pectiva a hora em que o troly deverá e tar 
de volta. O feitor tomará as precauções 
constantes do art.o 295. 

a) Quando um troly tiver de tran
S·itar entre duas estações ou cabinas, será 
considerado como trem commum, d ven
do ser obtida Hnha franca de accordo com 
o regulamento. Na linha singela deverá 
levar Staff ou Bilhete. O chefe da estação 
deverá, porém, determinar a hora em que 
o troly deverá chegar ao destino e o feitor 
providenciará para chegar na hora deter
minada, devendo a linha ficar desembara
çada pelo menos 30 minutos antes da hora 

208 



marcada para a partida de qualquer tr m 
na mesma direcção. 

ompete ao feitor communicar, m 
demora, a sua chegada ao chef e cabi
neiro da estação respectiva. 

b) Quanrdo um troly tiv r de correr 
nas condjçõ s da alínea «a», não poderá 
ficar em caminho, salvo motivo d força 
maior, em cujo ca o, d poi de retirado 
o troly da linha, o feitor da conserva man
dará um empregado até a stação mais 
proxima, para dar conhecim nto do facto 
ao chef da estação, scientificando-o do 
desimpcdim nto da linha. 

c) Nas e tações providas d cabinas, 
os cabineiros deverão receber do ch f da 
estação uma cópia fiel da autorização que 
fôr concedida para o transito do troly. 

d} S por accidente ou qualquer ou
tra circumstancia, fôr necessario correr um 
trem na mesma dírecção do troly, antes 
da hora determinada para o d embaraço 
da linha, o machinista será avisado da 
existencia do troly em serviço, afim de 
seguir com cautela até passar o local do 
impedimento. 

c) mpre que possiv I, no caso de 
corr r um trem nas condições da alínea 
cd», o chefe da estação de proced ncia 
mandará um proprio ao local do serviço, 
afim de providenciar o restabel cimento da 
linha, com tempo d dar livre passagem 
ao tr m. 

f) Na stações com cabinas, os 
aviso dos trolys serão feito d confor
midad com a instrucçõe do art. o 2 7. 
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Autorizações 
para trolys 

viajarem 

Troly transitar 
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g) As autorizaçõe para trolys só te
rão valor para o dia e hora determinadas, 
devendo as mesmas, depois d findo o 
serviço, ser remettidas pelo feitor ao En-
genheiro da sua ivisão. 

Os feitores de conserva deverão exhi
bir seu regulamento e instrucções sem
pre que preciso e seja exigido pelo chefe 
da estação. 

ART. 293 - E' prohibido transitar 
pela linha com troly sem o feitor e sem 
estar em serviço da Companhia. 

Não deverão transitar havendo neblina, 
ou á noite, salvo em casos de urgente 
necessidade, endo tomadas em taes cir
cumstancias as precauções do art.o 295. 

Art. 294 - Quando um troly stiver 
parado na linha, collocar-se-á a distancia 
de J.lm kilometro, para o lado de que 
possa vir qualquer trem, uma pessoa com 
bandeira vermelha e respectivas bombas 
explosivas para sua protecção e, quando 
o troly estiver em movimento, será sempre 
protegido da mesma forma, guardando a 
distancia d um kilometro do troly para o 
lado de que possa vir qualquer trem. Em 
caso nenhum se usará linha contraria com 
o troly, mas sempre tzo sentido em que 
correm os trens. 

a) Na linha sing la, o troly deverá 
ser protegido, como acima indicado, m 
ambos os lados, salvo quando de posse de 
Staff. 

ART. 295 - Todos os trolys de
verão ser retirados da linha principal 30 
minutos antes da hora em que s espera 
um trem. 
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O feitor será considerado responsavel 
pela r tirada do troly da linha, não po
dendo ser, em caso algum, d morado trens 
por causa do troly, excepto em virtude de 
accidente. 

a) No caso de haver neces idade de 
permanecerem dois trolys no mesmo trecho 
e ao mesmo tempo, o chefe deverá infor
mar ao feitor do segundo troly, e se fôr 
possiv 1 a ambos, qual o serviço do pri
meiro ou dos dois e avisai-os para proce
derem com cautela. 

Carrinhos mono-trilhos 
ART. 296 - No caso de ser neces

sario utilizar-se de carrinhos «mono-trilho», 
deverão ser tomadas as seguintes precau
çõ s: 

a) orrer sempre no trilho exterior, 
na linha dupla, com o cabo do carriuho 
entre os dois trilhos. 

b) Proseguir em sentido contrario á 
direcção do trafego, salvo se houver vanta
gem em seguir pela linha certa. 

c) m rampas fortes deverá, ser utili-
zada a linha de subida. 

d) «mono-trilho» deverá ser sem-
pre protegido por um homem munido dos 
signaes competentes 200 metros distante 
do carrinho, na direcção da qual possam vir 
tr ns. Na linha singela será protegido do 
mesmo modo em ambos o lados. 

ART. 297 - Além das precauções 
citadas no art.o 148, o feitor da cons rva 
dev rá proteger o seu pessoal que estiver 
trabalhando na linha, 'collocando a taboleta 

211 

Proteger pessoal 
trabalhando 

na Unha 



regulamentar com os diz res «APITAR, 
TURMA NA LINHA», pintados em preto 
sobre um fundo amar llo, á distancia de 
300 metros do local e para o lado do qual 
possa vir um trem. 

Do mesmo modo, o feitor collocará 
a 200 metros do local do serviço, na direc
ção em que possa vir qualquer trem, uma 
taboleta metade verde, metade branca, de 
accôrdo com a figura abaixo, indicando 

«CAUTELA», devendo os machinistas re
duzir a marcha dos seus trens a 20 kilo
metros por hora oa de accordo com as 
instntcções constantes na taboleta ou es
pecialmente emittido.s. De noite esta t abo
leta mostrará luzes verde e branca. 

a) Além do local, a uma distancia 
conveniente, o feitor deverá collocar uma 
taboleta com fundo branco e dizeres em 
preto «VELOCIDADE NORMAL >> . De noite 
esta taboleta mostrará DUAS luzes brancas. 

b) Sendo feita renovação de trilhos 
ou serviços que impeçam o transito em 
uma ou outra linha (Linha dupla) obser
var-se-ão os r gulamentos de linha impe· 
dida, corr ndo linha singela, de accôrdo 
com os art.os 23,2, 268, alínea «a» e 270, 
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e as in trucções do Chefe do Tran portes 
(Movimento) . 

c) Na linha singela - ecção Bra
gantina e Ramal de Piracaia, o hefe dos 
Transporte (Movimento) dará a ordens 
necessarias, de accôrdo com a convenien
cia do serviço. 

ART. 298 - Quando em serviço na 
linha, os trens de lastro ficam sob as 
ordens do guarda, no que se r fere a sig
naes precauçõ s para a segurança da 
linha. (Vid art.o 148.) 

o 
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ENGENHARIA 



ART. 299 - S mpre que qualqu r 
pessoa tiver ,de edificar nas divisas da 
Companhia, compete á Administração d sta 
ser ouvida, afim de determinar qual a 
distancia em que taes edificações poderão 
ser feitas, de accordo com o art.o 7 do 
Decreto N.o 1930 de 26 de Abril de 1857. 

Compete, portanto, aos inspector s e 
feitores mandar suspender quaesquer obras 
começadas nas divisas da ompan.hia, s m 
autorização do Engenheiro Chef , até que 
seja verificada e autorizada por elle a con
tinuação da obra, devendo, por isso, os 
proprietario dirigir-se por escripto ao u
pedntend ntc, antes de começar quaesqu r 
obras nas divi as. 

ART. 300 - Sobr-e as edificações de 
particulares junto ás divisas da São Paulo 
Railway Company, são applicaveis tambem 
as 1 is qu regem o direito commum, isto 
é, os principio consagrados e em vigor 
no Brasil (Art.o 573 do Codigo Civi,l, Lei 
N.o 3071, d l.o de )an iro de 1916) . 

Em ci.rcumstancias es.peciaes, que pos~ 
sam occasionar inconveni.ent s á linha f r
rea, deverá ser observado o art.o 6 do 
Decreto N.o 1930, de 26 de Abril de 1857. 

Logo que seja começada qualquer obra 
ou edificação nas divisas ou proximidades 
da linha ferrea, deverá ser o facto commu-
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Medidas sanita
rias e de hygiene 

Relator lo 

Suspensão 
dos feitores 

Remoção e 
nomeação de 

feitores 

nicado ao Engenheiro de Divisão e lnspe
ctores, sem demora alguma, quer esteja, 
ou não de accordo com as disposições do 
presente regulamento. 

ART. 301 - As turmas deverão man
ter os ranchos da conserva e dependencias 
asseiados, lavando semanalmente os com
modos assoalhados ou cimentados. 

Não lhes será permittida a creação 
de porcos ·em terrenos da Companhia. 

Deverão observar em todas as uas 
disposições o R gulamento para a hygiene 
e conservação das casas da Companhia. 

lnspecção da Serra 
ART. 302 - Na Serra, o inspector 

d linha percorrer·á a pé, pelo menos uma 
v z por semana, uma secção dos Planos 
Inclinados, examinando nesta visita todos 
os boeiros, esgotos, valletas, pont s, via
duetos, tunneis, muros de arrimo, taludes 
do aterro e córte e a linha em geral, 
e enviará ao Engenheiro de Divi ão, logo 
em seguida, um relatorio detalhado sobre 
o estado de cada um. 

lnspectores da conserva 
ART. 303 - s inspectores de 1;nha 

poderão suspender os feitores das suas 
funcções por infracção do regulamento, ou 
por outras causas, d vendo, porém, ser o 
facto communicado logo ao Engenheiro 
de Divisão. (Vid art.o 18). 

No caso de remoção de feitores da 
cons erva ou preencl1ímento de vagas des a 
categoria, o inspector da linha fará a de
vida recommendação ao Engenheiro de i-
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visão e aguardará o seu con entimento 
antes de r solver definitivamente o caso. 

O f itor que fôr indicado para pre
encher qualquer vaga, terá qtte prestar 
exame de habilitação no escriptori~o do 
Engenheiro Chefe, antes de tomar poss~ 
do cargo. 

Este exame consiste em provar que o 
proposto sabe lêr e escrever, que tem 
pleno conhecimento .do presente regula
mento ~e que possue a pratica do serviço. 

Tambem terá que se sujeitar ao exame 
de vista e da distincção de côres. 

Para contramestres das turmas serão 
sempre preferidos aquelles que souberem 
Jêr e screver, e possuírem a pratica do 
s rviço. 

feitores da conserva 
ART. 304- Os feitores são obr:gados 

a saber ler e escrever e deverão explicar 
aos trabalhadores sob suas ordens todas 
as regras do presente regulamento. 

Os feitores serão responsaveis pelo 
bom comportamento dos s us trabalhadores 
nos terrenos da Companhia, os quaes se
rão u p nsos pelos mesmo , sempre que 
faltarem com o respeito a qualquer pessoa, 
ou deixarem de cumprir suas obrigações. 
(Vide art.o 18). 

Nos rand10s da conserva não será 
permittida, sob pretexto algUII11, a entrada 
de mulheres, que não sejam casadas com 
os empregados que têm permissão para 
habitar alli. 

Quand um feitor ou trabalhador tiver 
de apre entar queixa, quer contra qualquer 
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do Trafego 

mpregado m relação a máu tratamento 
ou sobre facto que se telacione com sua 
pessoa, ou mesmo para relatar qualquer 
occorrencia prejudicial aos interesses da 
Companhia, dev.erá fazel-a por escripto, 
ou pessoalment entender-se com o En
genheiro de Divisão para cxpôr os facto , 
visto que será attendido desde que a quei
xa seja justa, e não se;a anonyma. 

Os feitores deverão prohibir os traba
lhadores de entrar em terrenos particulares 
para fazer·em lenha, colherem fructos ou 
passearem s m licença d.os proprietarios. 

ART. 305 - Cada f itor é responsavel 
pela segurança e perfeito estado da parte 
da linha a seu cargo, incluihdo pontes, 
viaductos, boeiros, esgotos, tunneis, segu
rança dos postes do telegrapho, cercas, 
porteiras, etc., assim como pelos instru
mentos, ferramentas, signaes e qualquer 
material pertencente á Companhia, que se 
ach no respectivo districto. 

ART. 306 - O feitor remetterá, sema
nalmente, ao inspector da linha o livro de 
ponto, contendo o tempo de trabalho de 
cada trabalhador da turm'a ·e igualmente os 
relaforios que lhe ·comp-ete mandar. 

ART. 307 - No caso de ser ncontra
da aberta alguma porteira de conces ão 
particular, o facto deverá ser logo commu
nicado ao escriptorio do Engenheiro de 
Divisão, mencionando a hora, data e o 
nome do concessionario. 

ART. 308 - feitor erá responsavel 
por qualquer interrupção desnecessaria do 
trafego ordinario, por causa de reparo 
ou outros trabalhos commurns da via perma
nente. 
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ART. 309 - Cada f itor é obrigado 
a percorr r o seu districto a pé, todo os 
dia , afim d verificar se o me mo está 
em bom estado e se os rondante da 
manhã, trocaram as chapa de ronda. 
trosim, mandará um ou dois do m 
r s trabalhadores rondar o seu district 
das a manhãs, inclusive domingos e 
feriados, antes da chegada do prim ira 
tr m, seguindo um delles a um extremo 
e o outro ao xtremo opposto do âi tri to. 
Igualmente mandará rondar o mesmo dis
tricto, á tarde, ás 17h.QQ pelo rondantes 
da manhã, d vendo os mesmos verificar se 
todos os trilhos, dormentes, cunha de ma
d ira outras partes da via p rmanente, 
c rcas etc., estão em bom stado. 

Ao rondante compete olhar com e pe
cial cuidado para os parafusos das chapas 
de juncção, que deverão sempre estar bem 
apertado . 

ART. 31 O - Os rondan da li-
nha de cada turma observarão o eguint , 
para provar qu elles rondaram o districto 
de um extr mo ao outro, antes do primei
ro trem da manhã: feitores terão 4 
chapas d metal, sendo 2 r donda 2 
triangulares, e no extr mo do di tricto será 
estabel cido um poste com 2 pinos de n
caixe, para receberem ta s chapa , segu
rando-as no poste por meio d um cadea
do com chave. 

Cada manhã os rondante dev rão ch • 
gar até o poste e trocar a chapa, I vando 
a chapa deixada na vespera e entregarão a 
chave do cadeado ao feitor, logo qu vol
tem, de modo que, em todos os postes da 
linha inteira, um dia, ficará collocada uma 
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chapa redonda e no dia seguinte a chapa 
triangular. 

Os dois rondantes da linha deverão 
collocar a chapa que levam de manhã, no 
pino do encaixe mais alto e os rondantes 
da tarde, simpl m nte mudarão a mesma 
chapa para o pino mais baixo, que exist 
nos postes em cada extremo do districto. 

ART. 311 - Os feitores examinarão 
frequentemente o estado das chaves liga
das ás cabinas e deverão, sem demora, 
communicar qualquer defeito ao cabineiro 
e ao encarregado dos sígnaes. 

Os feitores da con erva não poderão 
intervir nos apparelhos das cabinas ou nos 
varões e mais accessorios entre a cabina 
e as chaves, visto esse serviço pertencer á 
turma da conservação d signaes. (Vide 
art. os 236 e •260). 

As proprias chaves não poderão ser 
desmontadas pelos feitores, sem prévia
mente entenderem-se com o cabineiro e 
chefe da .estação. (Vide tart.os 236, 260, 
261, 262, 263, 264, 265 ·C Q66). 

As chaves deverão er movimentadas 
p lo menos uma v z por dia, afim de e 
verificar se .estão em1 perf ito estado, de
v ndo ser tomadas as precauções qu·e o 
caso ·exigir. (Vid art.os 261 263). 

Qualquer d sarranjo na chaves ou nos 
apparelhos exteriorc das mesmas, ligados 
á cabina, deverá ser communicado ao ca
bín·eiro e ao · ncarr gado dos signaes sem 
d mora. · 

A lubrificação das chave e accesso
rios cabe ao pessoal da Repartição dos 
Transportes; se porém, fôr verificada falta 
de lubrificação, o facto dev:erá er com• 
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municado ao ch fe da estação ou ao feitor 
da manobra e igualmente ,ao Eng beiro 
de Divisão. A lubrificação dos apparelhos 
das cabinas cabe á tum1'a da cons rvação 
dos signaes. 

ART. 312 - O ch fe da estação ou 
o cabineiro, deverá avisar ao feitor sem
pre que notar qualquer int rrupção do te
legrapho que exija correr a linha e se não 
fôr encontrada a causa da int rrupção, en
tão, pelo rondante, deverá ser transmitti
do o aviso á turma immediata, a qual pro
cederá a um ex,ame na linha, communican
do logo ao chefe da estação se encontrou 
ou não o defeito. As linhas ntre as ca
binas terão preferencia quanto ao restabe
lecimento, afim de que os tren possam 
circular com segurança. 

ART. 313 - e ocoorrer algum ac
cidente que possa ,aff.ectar a scgurrunça do 
traf go, enviar-se-á immedlatamentc \Uma 
communicação especial á estação mais pro
:xima, collocando-se na linha ou linhas af
fectadas, os respectivos signaes e bombas, 
conforme estipulado no art.o 268. 

ART. 314 - Os feitor s deverão 
acudir promptam nte com todo o seu pe -
soai, quer de dia, quer de noite, aos cha
mados dos empregados, em qualqu r ponto 
em que fôr necessaria a sua pres nça. 
Não poderão ausentar-se do recinto da li
nha sem licença dos seus chefes, mesmo 
no dias feriados ou durante a noite. 

ART. 315 - Todo o pessoal das 
turmas é obrigado a morar nos ranchos 
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da conserva, porém, no caso de serem ca
sados, deverão ter suas moradias proximas 
ao rancho da conserva, isto é, dentro do 
raio de 500 metros e cada feitor terá 
uma lista dos nomes e das residencias do 
pessoal da turma, de modo que, em caso 
de accidente, elle possa reunir o pessoal 
immediatamente. 

Havendo qualquer especie de interrup
ção na linha, o feitor sem demora, avisará 
por telegramma ao Eng nheiro de Divisão, 
prestando sempre as seguintes informações 
por telegramma «URGENTE»: 

a) Qual a linha interrompida ao 
trafego; 

b) A duração provavel da interrupção; 
c) Se precisa auxilio de outras tur

mas; 
d) e precisa trem d lastro ou soe-

corro para desobstruir a linha; 
e) Se pr cisa qualquer material da 

via permanente. 
ART. 316 - S m autorização prévia 

do Engenheiro-Chefe ou do Engenheiro de 
Divisão e sem que, primeiramente, tenham 
sido tomadas as providencias precisas para 
a segurança da linha, não será permittido 
a pessoa alguma, nem mesmo a empre
gados, abrir escavações que possam preju
dicar o leito da linha, produzir desmorona
mentos ou quaesquer outros accidentes. 

ART. 317 - s trabalhadores da con
serva não dev rão atravessar para a linha 
oppo ta na aproximação d qualquer trem, 
devendo retirar-se da linha do mesmo lado 
em que se achar m trabalhando. 
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lgualm nte d ve evitar a permanen
cia dos trabalhadores na entre-via das linhas 
principaes, durante a passagem dos trens. 

ART. 318 - E' ·expressamente pro
hibido atear fogo á vege~ação que mar
gea a linha, devendo, porém, depois de 
feito o roçamento, ser ajuntados os galhos, 
etc. e queimados em montes. 

Se acontecer pegar fogo á vegetação, 
antes ou depois da roçada, por causa de 
fagulhas de locomotivas, ou por mão per
versa, dev rá o feitor deixar um homem 
perto durante a queima, para evitar que o 
fogo e propague aos terrenos visinhos, e 
mesmo tratar de apagai-o se fôr possível. 

ART. 319 - A Companhia fornecerá 
aos trabalhadores uma capa e polainas 
impermeaveis, que serão devolvidas ao En
genheiro de Divisão, logo que recebam as 
novas em substituição, e a todo o tempo, 
deverão ser apresentadas sempre que fo
rem exigidas. 

ART. 320 - São os seguintes os 
objectos necessarios para uma turma de 

··conserva, além dos estipulados na 2.a e 3.n 
lista : 

1 Caixa para ferramentas, com cadea
do e 2 chaves. 

1 Troly e um par de rodas sobre-
salentes. 

1 Corrente e cadeado para o troly. 
2 Bit las de linha de Jm.60. 
1 Bitola de entre-via de 2m.1 O 2m.40. 
1 Bitola de alinhamento. 
1 Regua de madeira d 4m.OO. 
1 Regua de madeira de 2m.40. 
1 Escala vertical em gráos, para cur· 

v as. 
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1 Macaco de quebrar trilhos, com cha-
ve ou alavanca. 

1 Macaco de levantar linha. 
1 Catraca e grampo respectivo. 
8 Brocas de aço de 1" para catraca. 
1 Chave de parafuso de 2 boccas 

5j " e s;4"· 
Chave de cruz para parafusos de 
rosca, nova linha. 

1 Chave de cruz para parafusos de 
plataforma das chaves. 

1 Enchó de ribeira. 
1 Machado grande. 
1 Machadinha. 
1 Martello de mão. 
1 Lima de 1/2 cana de 16" com cabo. 
1 Puncção de S/4" com cabo. 
3 Lampeões de signaes. 
3 Bandeiras vermelhas. 
3 Bandeiras verdes. 
2 Latas com 12 bombas explosivas em 

cada uma. 
1 Lata de oleo de 7 litros. 
1 Lata de oleo d 3 litros. 
1 Lata de oleo do troly. 
1 Almotolia. 
2 Estaca de ferro para pendurar ban· 

deiras. 
1 Escada de 4m.OO. 
2 Cavad iras. 
1 Talha para esticar arame. 

100 Metros d arame para telegrapho. 
15 Metros de corda para a talha. 
2 Taquarões para desligar fios do te

legrapho. 
1 Vassoura de piaçava. 
1 Serrote. 
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2.8 lista 
Ferram ntas para uma turma de con

serva campo ta de 10 homens: 
NOTA: « e a turma tiv r mais de 10 

hom ns ou menos de 1 O - as f rramentas 
da 2.a lista de uso individual s rão forne
cidas, proporcionalmente, ao numero de ho
mens da turma». 

15 Pás d aço. 
12 Foic s. 
12 nxadas . 
15 Picaretas lizas. 
1 O Picaretas de socco. 
15 Soqu t s d ferro. 
6 Alavancas de unha. 
9 Alavancas lizas. 
2 Martellos para bater pregos. 
2 Mart llos para bater cunhas. 
2 Marretas de 7 libras. 
4 hav s de parafusos de junta. 
3 unhas de aço com unha, para ar-

rancar pregos. 
4 Talhad iras de aço. 
8 orta fios com cabos. 
6 Trados de õj " . 
6 Trados de s//'. 

12 abos de picareta . 
9 Cabos d marretas. 

1 O Lampeõ s de bicos. 
7 Litros de oleo. 
2 açambas e 2 canecas para agua. 
l Balde para lavar o rancho, etc. 
2 Livros de ponto. 
1 Livro de regulamento. 
1 Horario. 

500 rammas de estopa por mez. 
500 Grammas de torcida por mez. 
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3.• lista 
bjectos que cada feitor terá por con-

ta propria: 
1 Relogio de algibeira. 
1 Nível. 
1 Escala metrica. 
ART. 321 - s signa·es que de-

verão ser usado pela turma de conserva 
são o seguintes: 

Para indicar UI AO : bandeira v r
de de dia e luz verde de noite, e para in
dicar PERIGO: bandeira vermelha de dia 
e luz vermelha de noite, e bombas explo
sivas que deverão er usada de accordo 
com os art.os 232 e 268. 

Os signaes com bandeiras e lampeõe 
deverão ser feito do lado esquerdo em que 
correr o trem, isto é, do lado do foguista. 

ART. 322 - ada feitor deverá ter 
constantemente comsigo, no serviço, duas 
bandeiras verdes e duas vermelhas, doi 
lampeões com luze verdes e vermelhas, 
2 latas contendo 1,2 bombas explosivas 
cada uma e terá a bitola da linha e regua 
de nivelar com seus pertences. 

ART. 323 - fôr nece sario fa-
zer parar um trem em consequencia de um 
desmoronamento ou accidente qualquer, o 
feitor mandará incontinente um homem 
com os signaes de perigo, EM CADA UMA 
DAS LINHAS PRIN IPAE IMPE IDA , 
de accôrdo com o art.o 275, alinea «b». 

ART. 324 - O trabalhador da conser
va designado para fazer os signae dev rá 
ficar esperando o primeiro trem á distan
cia de UM KIL METRO d lugar do 
accidente, mostrando os re pectivos signae 
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de perigo, não podendo ob pretexto al
gum fincar no chão ou talude as bandeiras 
ou lampeões de signaes, e só se retirará 
dalli mediante ordem do feitor. (Vide 
art.o 268). 

Se o estado da linha permittir que os 
trens passem com cuidado, a bandeira ver
de ou luz verde será mostrada na distan
cia de meio kilometro do ponto em que 
s ja preciso que os trens passem devagar, 
e se o impedimento fôr sómente em uma 
das linhas principaes, os signaes r spectivos 
só se farão na linha impedida, pelo lado 
em que vierem os trens. 

ART. 325 - Em caso algum o 
feitor dev,erá fiAR-SE NOS SIONAES DA 
ESTAÇÃO, quando a turma se achar tra
balhando dentro ou perto della, porém, de
verá sempre fazer uso dos seus signaes es
peciaes, que lhe são para esse fim forne
cidos. 

ART. 326 - Se tiver de parar um 
tnem de dia e não houver bandeira, o 

ignal d perigo será feito levantando-se 
ambos o braços perpendicularm nte. Se 
fôr de noite e não houver luz vermelha, 
far-se-á signal de perigo por meio de uma 
luz rapidamente agitada para baixo e para 
cima. (Vide art.os 225 e 229). 

ART. 327 - No caso do machinista 
ou guarda tr,em desp1·,ezar os signaes, o 
feitor participará logo ao Engenh iro de 
Divisão, o que tambem fará se parar algum 
tr m entre estações, explicando qual o 
motivo. 

1\RT. 328 - Aos f itores compete 
observar que no seu districto não se esta-
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beleçam servidões, dev ndo inutilizai-as lo
go qu apareçam. 

ART. 329 - s anima s que fô-
rem encontrados na linha deverão s r con
duzidos até a sta ão mais proxima, afim 
de serem enviados ao eposito Publico, ou 
enxotados para fóra da cerca quando não 
fôr possivel segural-os. (Vide art.o 36). 

ART. 330 - f itores deverão vitar 
tanto quanto possível o transito de parti
culares pela linha, só permittindo ás pes
soas dcvidament autorizadas, podendo agir 
contra os infractores de accôrdo com o 
art.o 35. 

ART. 331 - Em caso de doença veri
ficada com os empregados, deverão os mes
mos tratar-se com os mcdicos da aixa 
d Pensões ou da ompanhia. (Vid art.o 
10). 

ART. 332 - Os f itores quando rece
berem aviso de que xi tem vagões d 
materiacs da Engenharia para descarregar, 
providenciarão d modo a desembaraçar 
os vagões sem demora. 

ART. 333 - ada f itor deverá traz r 
comsigo um relogio devidamente acertado 
p lo da estação visinha, saber as horas 
da pa sagem de todo os trens. 

ART. 334 - s mpregados que tive
rem qualqu r duvida quanto á interpreta
ção de artigos deste R gulamento, deverão 
p dir explicações ao Engenh iro de Divi ão 
ou Inspector. 

ART. 335 - mpregados de tur-
mas quando tiverem de viajar nos tren 
deverão conservar-se reunidos afim d faci
litar a conferencia na estações e, quando 
no trens, pelo mesmo motivo, deverão 
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mbarcar viajar em grupos, parados 
dos demais pa sageiros. ompete aos fel
tore o cumprimento desta ordem. e o 
passe fôr para mais de um empregado, 
aqu Ues que tiverem autorização de incor
porar-se ao passe, embarcarão sempre jun
tos, não podendo um passe servir para 
empregados que tiverem de embarcar em 
outras estações. A cada grupo de empre
gados será. fornecido um pa se, para faci
litar o embarqu ou desembarque nas es
tações mais perto das suas moradias. 

ART. 336 - O empregado port.ldor 
do passe deverá tel-o s· mpre prompto para 

r conferido, cada vez qu·e fôr xigido 
p lo pessoal dos trens e apontará dis
tinctamente as pessoas que fizerem parte 
do passe, não sendo permittido dizer nessas 
occasiões TENJ;o PASSE, sem mostrai-o 
aberto. No fim da viagem, ou do mez 
(se o passe fôr mensal), fará a entrega 
do mesmo, na estação de arrecadação, ou 
no dia primeiro do mez immediato, ao 
resp ctivo hefe ou Mestre. 

ART. 337 - E' prohibido aos em
pregados levar ferramentas ou outros ob· 
j ctos nos carros, que pos am incommo
dar aos demais passageiros, devendo po
rém despachai-os EM ERVIÇO DA 

OMPANHIA, (0. C. S.) 
Se nos carttos houver falta de lugtares 

para os passageiros, todo e qualquer em
pr gado cederá seu lugar para os mesmos 
e se conservará. de pé, ind pendente de 
qualquer pedido ou intimação. 

ART. 338 - No principi10 e fim de 
cada curva existe um po te de trilho com 
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Requisições 
de materlaes 

um entalhe correspondente á sobrelevação 
da m ma. 

disfarce da sobrelevação deverá er 
feito na tangente, á razão de um centímetro 
para cada cinc m tros; quando, porém, 
o comprimento da tmgente não o permittir, 
esse d1sfarce deverá er completado na curva. 

Nos trechos onde as curvas j á foram 
espiraladas, o alinhamento, nivelamento e 
sobrelevação serão dado por uma serie de 
estaca de ferro cim ntadas ao lado da 
linha de subida. 

ART. 339 - Afim de uniformisar 
os termos empregados nas requisições de 
materiaes para a Via Permanente, os fei
tores deverão fazer as requisições da se· 
guinte maneira: 

Agulhas simples ou duplas. 
Alavancas da agulha. 
Chapas d assento, typo 100 lbs. 
Coração simples. 
Coração diamante. 
Cavilhas. 
Chavetas para travessas. 
Cunhas de mad ira para sapatas. 

ormentes de madeira. 
Parafusos galvanizados para dormentes. 
Panellas de trave sas. 
Sapatas de ferro fundido. 
Sapatas d ferro batido (em uso nos 

novos planos inclinados da Sérra). 
Sapatas «slid » para agulhas. 
Sapatas para raiz de agulhas. 
Sapatas para corações. 
Trilhos de encosto para agulhas. 
Trilhos de guarda para corações. 
Trilhos (dando o comprimento). 
Varões para agulhas. 
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ART. 340 - Quando fôrem deposi
tados mat·eriaes novos ou Vielhos nas mar
gens das linhas principaes, para serviços 
extraordinarios ou modificações da Via Per
manente, os mesmos serão vigiados por 
um trabalhador munido dos signaes cons
tantes do art.o 321, durante todo o tempo 
em que a turma não estiver presente, e, 
nos intervallos de ausencia, desde 30 mi
nutos antes da passagem do primeiro trem 
da manhã, até passar o ultimo trem na 
noite. 

O trabalhador que ficar vigiando deve
rá mostrar os ignaes competentes na pas
sagem de cada trem, para conhecimento do 
machinista. 

Estes materiaes não deverão ser de
positados naquelles lugat,es 1emqu.anto não 
fôr possível iniciar o serviço a que se des
tinam, e logo depois de concluído o que 
se tinha de fazer, serão removidos para os 
deposites todos os materiaes que sobrarem, 
evitando-se assim a necessidade de serem 
vigiados por mais tempo, além do lndis
pensavel. 

ART. 341 - Os feitores e quaesquer 
outros encarregados de serviço, serão res
ponsabilizados e punidos, por accid ntes 
que occorrerem ao pessoal ás suas ordens, 
se ficar provado que não foram tomadas 
as precisas precauções para evitar taes 
accidentes. 

Constatado algum accidente, os ins
pectores de linha •e mestres deverão inves
tigar a causa suspender os culpados até 
segunda ordem, ficando, porém, entendido, 
que se o empregado victimado foi o unico 
culpado, por imprudencia ou por contrariar 
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ordens, o mesmo será demittido do serviço 
logo após o s u restabelecimento. 

ART. 342 - Quando correr trem de 
lastro, os feitores mestres antes de da
r m aviso ao guarda para mover o trem, 
deverão, primeiramente, verificar se todo o 
pessoal está afastado dos vagões ou sen
tado nos mesmos, sem perigo d cahir, e 
se a natureza do lastro não p rmittir qu 
possa eguir nessas condições, o pessoal 
deverá descer e accommodar- e em vagões 
vasios, que serão res rvados no mesmo 
trem. 

ART. 343 - No serviço de movimen
ta ão de trilhos, deverão ser usadas as 
tenazes proprias para levantai-os, não sen· 
do permittido mover os trilhos á mão, sob 
pena de punição. 

Deverá ser evitado tambem o atropela
m nto do pessoal em serviço, afim de não 
dar motivo a accidentes. 

o --
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MECHANICA 

Regulamento para o Serviço dos 
Planos Inclinados da Serra 



Regulamento para o serviço dos 
Planos Inclinados 

ART. 344- O Administrador dos Pla
nos Inclinados está sob ás ordens do Enge
nheiro Mechanico Chefe e é r sponsavel 
pelo exacto cumprimento das instrucções 
recebidas. 

ART. 345 - O Administrador é res
ponsavel pela regularidade ,e segurança 
do serviço, competindo-lhe, tambem, faz r 
conservar em perfeito estado de funcciona
mento todos os cabos, machinas, caldeiras, 
brékes especiaes, locomotivas e demais ma
chinismos das Serras. 

ART. 346 - Todos os feitores da 
patamares, machinistas e foguistas das ma
chinas fixas, machinistas e foguistas dos 
brékes looomotivas, carvoeiros e outros em
pregados das Serras, bem como quaesquer 
empregados da Repartição Mechanioa que 
alli 1se acharem1 ·em serviço, 'estarão sob 
as ordens do Administrador ou do seu 
ajudante, a quem compete oommlL!1icar ao 
Chefe daquella repartição qualquer ac· 
cid nte ou irregularidade no erVIiço das 
Serras. 

ART. 347 - Os feitores de pata
mares tomarão nota do serviço feito dia
riamente, nos livros destinados a esse fim; 
o foguista encarregado tomará nota do con-
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Relatorios: 
da casa de cal
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de machinas 
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vehiculos 

Fechamento das 
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Patamares 

sumo de combustível e o machinista da 
machina fixa, annotará o consumo de oleo 
etc., mandando o relatorio ao feitor, para 
ser incluido no Relatorio do Patamar. Com
pete ao feitor - completar e mandar ao 
Administrador, pela primeira viagem do dia 
seguinte, uma cópia fiel desses r latorios, 
depois de assignados pelo feitores e ma
chinistas. 

ART. 348 - O relatorio da casa das 
caldeiras, «BOILER H USE DAILY RE
p RT» deverá ser feito pelo encarregado 
da caldeiras e o da casa 1de machinas, «EN-

INE H U E AILY REPORT», pelo 
encarregado das Machinas Fixas. Esses 
rela1orio~ serão feitos diariamente e rem t
tidos ao Engenheiro Mechanico no fim de 
cada semana. 

ART. 349 - Os inspcctores de vehi· 
culos serão obrigados a revistar todos os 
V~ehiculos nos patamares de Pias aguéra, 
Raiz •e Alto da Serra antes de sahirem ,e 
d verão examinar especialmente o freio 
de vacuo e os engates. ão responsaveis 
por t·odos os vehiculos cujo trafego pelas 

erras seja permittido, devendo verificar 
s estão •em bôas condições ,e se offere
c m a neoessaria ·cgura.nça para o trafego 
Os itt1spectores têm autoridad para recu ·ar 
qualquer vehiculo, se ·est não estiver em 
condições. 

ART. 350 - Logo qu seja con
cluído o s rviço, serão fechadas as linhas 
dos patamares com os calços de ferro, de
verudo estes cal os ser fechados com ca
d ados. Na Serra Velha as chaves falsas 
tambem serão fechadas com cadeado . 
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ART. 351 - Compete ao f eitor s, 
nos eus re pectivos patamares, verificar, 
á noite, ao deixarem o servi o, se todos 
os cadeados estão fechados; e, de manhã, 
antes ·de começar o serviço, se os mesmos 
foram retirados, deixando tudo prompto 
para funccionar Jivr.ement . Compete-lhes, 
igualmente, verificar, ' antes de co.meçu o 
s rviço, se todos os signa s e chaves estão 
funccionando perfeitamente, devendo dar 
parte, sem demora, ao Admini trador. en
carregado do signaes do districto e es
criptorio da divisão sobre qualquer defeito 
que fôr ncontrado. 

ART. 352 - O estado dos signaes 
mechanicos, linha franca ·e semaphoro ele
ctrico, b m como o do . telephon1e, será 
communicado ao Admini trador, diariamen
te, pelo feitor, e se houv r defeito, será 
necessario avi ar INCONTINENTE ao ele
ctricista da erra. 

ART. 353 - Se houver qualquer in· 
t rrupção na linha do signal mechanico, 
indicado pelo toque continuo da respectiva 
campainha, o feitor mandará o fiscal do 
patamar, de troly, correr a linha IMME
D IA T AM ENTE, s guindo as instrucções 
dos art.os 4 4 a 447 .deste regulamento. 

ART. 354 - E' expressamente pro· 
hibido a,os f itores ausentar-s.e das suas 
cabinas durante as horas de serviço. 

ART. 355 - Na Serra Nova, diaria
mente, logo depoi de concluído o serviço, 
deverá ser fechada a valvula do cano prin· 
cipal de todos os tanques de agua dos 
patamares; isto é, o feitor do patamar 
do Alto da erra fechará a agua até a 
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do Alto da erra é responsavel p lo fiel 
cumprimento deste regulamento e qualquer 
irregularidade que houver rá por Jle 
immediatamente levada ao conhecimento do 
Administrador das Serras. 

ART. 35Q - s machinist.a •C foguis· 
tas deverão comparecer ao serviço 30 mi
nutos antes da hora marcada para a movi
mentação das viagens, afim de verificarem 
o bom estado dos cabos, machinas e cal
deira , sendo r sponsaveis por lles se não 
derem informação immediata ao Adminis
trador, no caso de observarem qualquer 
irr gularidad ou d sarranjo nos me m 

ART. 360 - Nenhum machinista dei
xará a ua machina, sob prcte to algum, 
mquanto tiv:er trabalhando e d verá 

prestar a maior att nção ao cabo quando 
em movimento e se notar qualquer d f i
to, parará IMME IA T AM NT a machina 
e pedirá provid ncias ao Administrador ou 
seu substituto. 

ART. 361 - Quando fôr pr ciso em
pr gar esforço xtraordi111ario para mover 
a iagem, o machinista deVi rá parar a ma· 
china até conhecer a cau a. 

ART. 362 - O machini ta cuidará 
de conservar a marcha da machina do 
modo mais regular constant possível, de 
acoordo com o respectivo r logio e indi
cador, afim d evitar arrancos no cabo 
e, ao aproximar-se a viagem dos patama
r s, diminuirá a velocidad até receber o 
signal para parar. 

ART. 363 - Durant o trabalho da 
machina, o machinista pr tará toda a at
t nção aos signaes electricos. Não po
dendo comprehender um signal, considerai-
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o-á como de P RI e, com a machina 
parada, aguardará esclarecimento. 

ART. 364 - Estando parada a ma
china fixa, o bréke se ;conservará bem 
apertado. 

ART. 365 - O signal de sabida das 
via!gens do patamar será dado pelo signal 
N.o 3 e re pectiva campainha, collocados 
na parede da ca a de machinas. O movi
mento de arre.ar o braço fará dar dois 
toques na dita campainha. 

ART. 366 - Para o movimento das 
viagen mos plano , os machinistas de
verão obedecer aos seguintes signaes, da
dos pela campainha collocada na platafor
ma da machina: 

1 toque para parar. 
2 toques para se.guir. 
3 toques para recuar. 
4 toques para ir devagar na direcção 

em que stiver tran itando. 
ART. 367 - Quando a machina fi 'a 

stiver trabalhando, o machinista prestará 
a maior attenção ao cabo :no lado de 
sahida, afim de verificar se está corren
do bem esticado. Qualquer signal de frou
xidão ou de quéda nesse lado do cabo, 
indicará que alguma cousa de anormal acon
teceu á viagem para baixo e deverá ser 
considerado como signal de PERIO p lo 
machinista, que parará a machina immedia
tamente e esperará in trucções. 

ART. 368 - Compete tambem ao 
ajudante do machinista, quwdo a machi
na estiv r em movimento, olhar frequente
mente para esse lado do cabo e, notando 

242 



qualquer irregularidade, avisar ao machi
nista. 

ART. 369 - Quando o machinista 
tomar conta da machina, antes de movi
m ntal-a, deverá examinar cuidadosamente 
se todas as valvulas, lubrificadores, etc., 
estão em perfeito estado, pois elle será 
respon avel por qualquer irregularidade 
que sobrev nha da inobservancia destas 
determinações. 

ART. 370 - Antes de principiar o 
serviço nos Novos Planos, isto é, antes 
de engatadas as viagens, o machinista en
carr gado inspeccionará o cabo, dando ao 
mesmo uma volta int ira. N'a Serra Velha 
esse serviço será feito conform o Admi
nistrador determinar. 

ART. 371 - E' .obrigação dos con· 
s rvador s de polias manter ,em perfeito 
estado todas a polias, guias dos cabos, 
etc. c v rificar se as polias stão em po
sição conveniente, de accordo com as di
mensões do gabarito estabelecido. 

ART. 372 - Os engraxadores de po
lias deverão examinar todas as polias dos 
planos por elles fiscalizados, pelo menos 
duas vezes por dia, engraxando ou azeitan
do aquellas que precisarem ser lubrificadas 
e marcando as defeituosas, afim de serem 
tomadas as necessarias providencia . 

ART. 373 - Os conservadore e ,en
graxadores de polias, além dos serviços 
acima citados, deverão fazer qualquer outro 
serviço que lhes fôr indicado pelo Adminis
trador. 
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Encarrti'ado das 
machlnas fixas e 

caldeiras 
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Obrigação dos 
feitores de pa· 

tamares 

Regras especiaes para o serviço 
da Serra Velha 

ART. 374 - ·encarregado das ma-
chinas fixas da caldeiras é incumbido 
de fiscalizar a operação manutenção da 
secção mechanica e, se houver qualquer 
d sarranjo nas machinas fi ·as ou nas cal
deiras, deverá avi ar immediatamente ao 
Administrador. 

ART. 375 - E' dever do ajustador 
revistar todos os motores na sua chegada 
ao Alto da S rra, no fim de cada viagem 

attender a qualquer anormalidade avisada 
pelo brékista. vacuo não deverá ter 
menos de 21 ". 

ART. 376 - s feitor s de patamares, 
antes de darem inicio ao serviço do dia, 
d verão verificar o estado dos apparelhos 
electricos, communicando-se com os res
pectivos machinistas e com toda a Serra. 
Estando tudo em ordem e recebendo a iso 
do rondante da linha de qu o plano está 
desimpedido, o feitor poderá fazer movi
mentar as viagens. 

ART. 377 - Ao feit.ares de patama· 
res compete a fiscalização do pessoal en
carregado do engatamento do cabo nas 
viagens, bem como r ceber e transmittir 
signaes entre os patamare e dar aos ma
chinistas das respectivas machinas fixas o 
signaes de partida e de parada das viagens. 
Deverão verificar se cada empregado está 
no seu competente lugar, ant s de -começar 
a mover a viagem. 

E' dev r de cada feitor certificar-se 
ttue a viagem esteja seguramente engatada 
ao cabo e coadjuvar os chefes das estações 

244 



1. 

de Raiz da erra e de Alto da Serra, 
obedecendo ás instrucçõ s que delle rec -
berem, quanto ao numero d viag n , etc. 

s ajudantes dos feitore do Alto da 
erra e da Raiz da erra, d verão examinar 

todos os outros engates da viagem e a 
ligação do cabo. 

ART. 378 - Aos fisca s de viagens 
compete annotar o peso de todas as via
gens de passageiros e mercadorias e não 
permittir que o peso total da viagem ex
c da ao maximo, ou seja inferior ao mí
nimo estipulado, assim como impedirá a 
pas ag m d vehiculos que excedam ao 
pe o p rmittido. Fornecerão diariamente 
um r latorio dando o numero de viagens, 
peso dos vehiculos e peso das cargas de 
cada viagem, tanto para cima como para 
baixo. 

ART. 379 - Nos l.o, 2.o c 3.o pa
tamare , os feitores serão 1.'1 sponsaV1eis 
p la egurança dos tr ns e do conteúdo 
dos vagõ s quer de dia, quer de noite. 

ART. 380 - O pessoal d patama-
res auxiliará o mais possível os f itore no 
despacho das viagens, prestando prompta 
attenção ás ordens que receb r. O ser
viço d segurar as chaves e collocar o 
cabo nas polias, nos patamar s, fica a 
cargo dos ajudantes dos feitores. 

ART. 381 - As viagens para baixo 
levarão, á noite, luz vermelha na frente e 
luz branca atráz, e as viagens para cima, 
Juz branca na frente e luz vermelha atráz. 

ART. 382 - Os brékista que ti
verem de de cer os plano inclinados para 
chegar aos seus respectivo brékes, de
v rão observar com cuidado o cabo a 
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Br~kcs parados 
nos patamares 

Partida dn via· 
~rem . A ttcnçlo e 
signaes durante 

o percurso 

Signaes para os 
movimemos das 

viagens 

Parada da via· 
~rem em caminho 

linha participando ao f itor de patamar 
qualquer defeito que notarem. 

Ao começar o s rviço, compete aos 
bréki tas examinar e xperimentar o freio
tenaz e brékc simples, pondo em funccio
nam nto o motor do vacuo para v rificar 
se tudo está em perfeito estado, bem como 
ench r o dcpo ito d agua do motor. 

ART. 3 3 - empre que houver 
d mora prolongada no patamares, os 
BRtKES EV RÃO FI AR ENOA T AO 
N AB C M FREI T NAZ 
AP RTADO. 

ART. 384 Dada a partida da Yia· 
gem, deverá ser prestada toda a attenção 
para que a linha stcja desimp dida c a 
viagem em perf ita condiçõc , e para po
der- e attender a qualqu r signal dado por 
empregados na linha. e houver signal 
de PERIGO, dever- e-á immedíatamente 
fazer uso do signal <<MECHANICO», i to 
é, pôr a vara de cobr em contacto com o 
fio electrico, e apertar o bréke simpl . 
Al m d s a medida, E A VIAGEM NÃ . 
E TIVER NA PR XIMI AOE E CHA
VE U DE VI , P ER- -A' AP R
TAR LEVEMENT O FREI -TENAZ. 

ART. 385 - Para o movim nto das 
viag ns nos planos, os bréki tas deverão 
servir-se dos seguint s signaes: 

1 toque para parar. 
2 toques para eguir. 
3 toques para recuar. 
4 toques para ir devagar na direcção 

em que e tiv r tran itando. 

ART. 386 - e a machina fixa parar 
durante a viagem, o brékista applicará o 
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brék simple, para evitar choqu s , quando 
notar que o cabo está inteiramente parado, 
deverá largar o bréke pouco a pouco, afim 
de ficar em condiçõ s de parti1· outra vez. 

ART. 387 - SE DE QUALQUER 
FORMA A VIAGEM E DE LI AR D 
CAB , P ERÃ S BREKISTAS COM 
FA JLIDADE PARAR TREM, PELA 
APPLI AÇÃ INST ANT ANEA DE T • 
DO S BRtKE . 

ART. 388 - Se surgir alguma anor
malidade durante a viagem, communicar
se-á o facto ao feitor, logo qu chegar 
ao patamar. 

ART. 389 - Os brékistas deverão 
limpar e lubrificar os brékes qu pernoita
rem nos patamares, para que estejam prom
ptos para o serviço no dia seguinte. 

ART. 390 - Os brékistas ao entrar 
m serviço verificarão cuidadosamente e 

o pino que egura a manilha ao cabo e 
os furos pelos quaes passa o mesmo pino 
estão m perfeito estado de limpeza, afim 
de evitar qualquer interrupção no func· 
cionamento do signal MECHANI O. s 
pino e as manilhas deverão ser exami
nados diariamente. 

ART. 391 - As varas de cobr~ para 
o signal MECHANICO nos brékes deve
rão set· conservadas escrupulosamente lim~ 
pas, de modo a garantir o seu perfeito 
funccionamento e, antes de começar o ser
viço diario, o referido signal deverá ser 
experim ntado pelo bréki ta de cada br 'k , 
para e certificar . de que funcciona regu
larmente. 
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Partida 
das viagens 

Obrigações 
dos brékistas 

Discos ao lado 
das linhas 

Ajustar altura do 
cabo 

Chegada no 
patamar 

Viagens para cima 
ART. 392 - O brékista, logo que 

tiv r ngatado o cabo na sua composiçã , 
d v rá subir no bréke e desap rtar o freio
tenaz, regulando com o bréke simples a 
v locidade da viag m, até sticar o cabo 
de modo a evitar qualquer choque. 

Em seguida dará o ignal de «PROM
PTO» (um toque) com a vara de signaes 
sobre o fio que se acha collocado entre as 
linhas, no local onde param os brékes 
ficará alli, esperando receber o signal de 
partida, que é dado pelos discos N.o 2, 
ao lado das linhas. brékista tambem 
deverá verificar se a viagem está segura
ment engatada ao cabo. 

ART. 393 - A ahiJda do patamar 
das viagens para cima, é governada p los 
di cos N.o 2 que se acham collocados 
ao lado das linhas de subida, proximo á 
cabina. 

stando indicando «PERfOO», estes 
discos não poderão s r passados. 

s discos indicam «PERI » quaudo 
mostram, de dia, as faces vermelhas e, de 
noite, luz vermelha. Para indicar linha 
franca, mostram as faces verdes durante 
o dia, ou luz verde, de noite. 

ART. 394 - Na ·entrada e na ·sa
hida das viagens, nos patamares, a altura 
do cabo será ajustada de maneira que en
tre convenient mente nas polias. 

ART. 395 - Na ch gada ao patc1mar, 
das viagens para cima, não se deverá aper
tar o fr io-tenaz ante d s r dado o signal 
p lo ajudante do f ~tor, usando-se, entre
tanto, .o frei·o vacúo para con ervar o cabo 
esticado. 
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pois d star parada a viagem nos 
patamare , o freio-t naz do brék se con
servará b m apertado, at' ser ligado o 
bréke ao cabo do plano superior. 

Viagens para baixo 
ART. 396 - O brékista, logo que 

tiver engatado o cabo na sua viagem, dc-
erá subir no bréke e desap rtar o freio

tenaz, regulando com o brék impl s a 
velocidade da viagem até sticar o cabo 
de modo a evitar qualqu r choque. Em 

guida dará o ignal d «PR MPT » 
(um toque) com a vara de signae , sobre 
o fio qu se acha collocado entre as linha·, 
no local onde param os brékes e ficará 
ali i, per ando receber os signaes de « Ll-
N HA RAN A», dado p lo braço do 
signal N.o 5 collocado ntre a cabina 

o bréke e pelos disc N.o 1. bré-
ki ta tambem dcv rá verificar se a viagem 
e tá s guram nte engatada ao cabo. 

ART. 397 - Se o cabo pular fôra 
das polia , é necessario parar a viagem 
e voltar até ch gar no lugar ond princi
piou a ahir, para faze l-o ntrar d novo 
nas polias. 

ART. 398 - Na ·entrada e na a
hida da viagen nos patamares, se ajus
tará a altura do cabo, de maneira que ste 

ntre convenientemente nas polia . 
AR . 399 - Depois de estar pa

rada a viagem nos patamar'(!S, o freio-te
naz do bréke s e conservará bem apertado, 
at ser ligado o brék ao cabo do plano 
seguint 
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Obrigações dos 
feitores e seus 

ajudantes 
nos patamares 
N.os 1, 2 e 3 

Movimentação dAS viagens tanto para 
baixo como para cima 

ART. 400 - Tendo o feitor recebido 
pelo indicador o signal de PROMPTO 
dos brékistas, tanto para baixo como para 
cima, deverá, m seguida, m ver .as ala
vancas N.os 1 e 2. A alavanca n.o 1 faz 
retirar o ·ferrolho da chave fal a N.o 4, 
da linha de descida e, ao mesmo tempo, 
destrava as agulhas N.os 7 e 8, no lado 
inferior do patamar, e os di:scos N.o 1 que 
se acham em cada lado da charve falsa 
N.<• 4. 

A alavanca N.o 2 faz virar os disco 
N.o 2 e destrava a agulha tríplices N.o 9, 
no lado sup rior do patamar. Logo que o 
f itor do patamar tenha destravado a chave 
falsa N.o 4, o ajudante puxat·á a alavanca 
N.o 4 que governa a chave falsa N.o 4 
, em eguida, moverá a alavanca N.o 5 

qu faz virar o discos N.o 1 para posição 
LINHA .FRANCA, abaixar o braço do 
signal N.o 5 c franquear o governo do 
signal N.o 3, na casa da: Ma.chinas . 

Entre as agulhas N.o 6, da linha de 
descida, alavanca de variaçã da Machina 
Fixa e alavanca N.o 6 do ajudante de pa
tamar, ha w11a combinação que só permit
tirá que o braço do ignal N.o 3, na 
casa da Machina, seja arreado se a agu
lhas N.o 6 stiver m certas para a linha 
em que deverá ahir a viagem para baixo. 

De dia, o , ignal de PERI é indi-
cado pelo braço do ignal em' posição 
horizontal e, de noite, p la luz vermelha. 

signal de LINHA FRAN A é indicado, 
de dia, pelo braço arreado •e, de noite, 
p la luz ercle. 
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Os discos indicam PERI quando 
mostram, de dia, as faces vermelhas. In
dicam LINHA FRAN A quando mo tram 
as faces verdes, de dia, 'e luz verde, de 
n ite. 

Tendo o feitor recebido p lo il!1di
cador o signal de «PR MPT » do bré
kista, mov rá a alavanca N.o 1 qu faz 
retirar o ferrolho da chay•e falsa N.o 4 da 
linha de descida e ao mesmo tempo d S· 
travar as agulhas N.os 7 e 8 no lado in· 
f rior do patama.- e os discos N.o 1 que: 
s acham m cada lado da chav falsa 
N.o 4. 

Estando completas a operaçõ s pre
c d ntes, o feitor ligará o signal LINHA 
FRANCA que .indica que a viagens, tanto 
para ba.ixo como para cima, estão prompta& 
em todos os patamares, dando, ·em segui
c;la, signal ao machinista da Maclüna fixa 
para movimentar a viag·em, com a alavanca 
N.o 3. 

Se houver necessidad d parar a vta
gem a111t d sahir do patamar, o feitor 
e o ajudante deverão dar ao machi;1ista o 
signal de parar, no botão <<ME HANl 0 »; 
em eguida o f itor collocará a alavanca 
N.o 3 ·em posição normal. 

Logo que a viagem para baixo passe 
a chave falsa N.o 4, ajudanrte com a 
alav.anca N.o 5 fará levantar o braço de 
signal N.o 5, pondo, ao mesmo tempo, 
os discos N.o 1 e o signal N.o 3 em 
posiçã<O de perigo; abrirá, em seguida, a 
chave falsa N.o 4 com a alavanca N.o 4. 

Uma vez que a viagem t nha pa ·sado 
as agulhas N.o 7 e 8 no lad inferior do 
patamar, o f eitor porá todas as alavancas 
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Manobras e via
gens em linhas 
contrarias nos 

patamares 

Viagens em sen
tido contrario 

Limpeza e con
certo das chaves 

PatamardnAito: 
funccionamento 
do semaphoro 

n o 4 collocndo 
na casa da 4.• 
machina fixa 

m postçao norma l, sendo esta posição a 
indicada pela chapa conocada ·em lugar 
proprio. 

Manobras nos Patamares 
ART. 401 - Quando houver neces

sidade de se fazer manobra mos pata
mar·es ou de se utilizar da linhas em sen
tido contrario ao s u movimento norma l, 
compete ao feitor de patamar dirigir pes
soalm nte esse s rviço, ficando suspensas 
as operações dos art.os 396 400, durante 
o tempo das manobras ou viagens em li
nhas contrarias; o f itor ficará, então, res
ponsav 1 pelo engatam nto do cabo no 
bréke, pela abertura da chave falsa e por 
todas as demais operaçõe de egurança, 
etc., egundo ste regulamento. 

ART. 402 - Quarndo houver neces· 
sidad de fazer •entrar um:a viagem •em 
s ntido contrario, se fôr viag m para cima, 
o feitor deverá pôr m po ição reversll! 
a alavanca N.o 1 ou, se fôr viagem para 
baixo, a alavanca N.o 2; o ajudante do 
patamar deixará todas as alavanca em po
sição normal, afim de poder attender ás 
orden do feitor. 

ART. 403 - A limpeza das chaves 
será feita pelos respectivo ajuda01te:. de 
patamares e estes, nco111trando neJl.as qual
quer def ito, dev·erão levai-o ao conheci
m nrto do feitor de patamar qu por ~ ua 
vez o communicará ao Administrador. 

ART. 404 - signal N.o 4 é para 
o serviço de manobras com o cabo. E te 
signal é ligado á alavanca N.o 4 da ca
bina da Serra Velha e goV'erna<lo por uma 
alavanca collocada no solo perto das cha-

s fa lsas. 
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Para faz r manobras, est signal de
verá ser arreado pelo feitor e cabineiro 
depois de ter ido o machiniJSta da ma
china fixa devidamente avisado do serviço 
a ser executado. . 

N ce sitando parar a manobra, o feitor 
ou cabineiro collo ·ará o signal em posição 
de perigo, acção •esta que se r flictirá si
multaneamente no signal da casa da ma
china fixa, s rvindo de aviso ao machi
nista para parar a machina r spectiva. 

Regras especiaes para o serviço da Serra 
Nova - feitores de Patamares e Ajudantes 

ART. 405 - Os feitores d pata
mares, antes de principiar o serviço do 
dia, v rificarão o estado elos appa.relhos 
electricos, oommtuücando-se com os res
pectivos machinista.s ·e 001111 toda a Serra. 

Estando tudo em ordem c r cebendo 
aviso do rondante da linha de que o plano 
está desim'pedido, o feitor poderá movi,. 
mentar o cabo para a insp.ecção diaria do 
machini ta. 

ART. 406 - Quando a composição 
estiver seguramente engatada 1110 cabo, 
para cima ou para baixo, ·O machini•sta 
d.o brék -locomotiva dará ignal á cabina 
pela vara .do si.gnal «MECHANIC », que 
mostrará tw indicador da cabina que as 
viagens estão promptas para guir. 

ART. 407 - Os feitores do t.o, 2.o, 
3.o e 4.o patamares, ao receber estes sig
naes d s machinistas dos br ' k s-locomo
tivas, poderão pôr a chave falsa N.o 1 e 
o respectivo signal «ANÃO)) N.o 2 prom
ptos para a sahida da viagem, usando as 
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Signaea da 
cabina do Alto 

dn Serra. 
5.o patamar 

alavancas N.os 1 c 2. ntão ligarão o 
signal de «LINHA FRAN A». 

T ndo r cebido o signal de «LINHA 
FRANCA», em todos os patamares, os fei
tor darão signal para movimentar ao 
machinista .da machina fixa, pela alavanca 
N.o 3. 

ART. 40 - Na cabina do Alto da 
erra acham- e collocadas cinco alavancas. 

A de N.o 1 está ligada á barra de pro
t cção em frente a cabina, linha de ubida.; 
de modo que, estando sta linha impedida, 
o f itor não poderá dar o signal de par
tida ao machinista da Machina fixa. A 
de N.o 2 está ligada á chave fal a e com 
a de LINHA FRANCA; a de N.o 3 está 
ligada á barra de protecção, linha de des
cida, e faz arrear o signal «ANÃO>> 
N.o 2 e aferro lhar a chave falsa; a de 
N.o 4 ·está ligada á do semaphoro N.o 3 
na Machina fixa qu·c dá o s~gnal de par
tida e a de N.o 5 es tá ligada ao signal 
«ANÃ » N.o 5, de parada, linha de des
cida, entrada ao patamar. 

Este s ignal anão é tambem gov·ernado 
por uma ba rra pr med ira collocada no 
local o nde deverá parar o bréke-locomotiva, 
de maneira que, e tiver um v hiculo sobre 
a dita barra premedei ra, o signal ana·o 
não poderá er arreado. 

Na linha de ubida é coUocado um 
signal de parar «A» perto da cabi·na do 
S.o patamar. E te igna l é tambem gover
nado por barras pr medeiras «8 » col l.:>ca
das na mesma linha, junto á casa de ma
chinas as quae não permitürão seja ar
reado o signal anão, desde que obr llas 
ste ja um vehicul o. 
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ignal « » de entrada do pateo é 
tambem o ignal de chegada da linha de 
ubida da cabina do solo, t ndo indica

dare el ctricos mo b'ando «P rigo» ou 
« ranca» conform a posição do ditos 
signaes. s referidos indicadore são col
locados a uma distancia tal dos respec
tivo signaes, que, quando o brék -locomo
tiva parar em frente do ind1cador, a fr ntc 
da viagem dev rá estar oppo ta ao res
p ctivo ignal. 

N st patamar a alavanca N.os 2, ~5 
c 4 corre pondem as d N.os 1, 2 e 3 
dos outro patamares, de modo qu a ala
vanca N.o 4 não poderá er movida sem 
puxar a d N.os 1, 2 e 3. 

ART. 409 - Após a ahida, as via
g n nos plano serão governada pelos 
eguint s ignaes: 

1 toque para parar. 
2 toqu para seguir. 
3 toque para r~cuar. 
4 toque para tr devagar na dir cçào 

em que estiver tran itando. 

AR . 41 O Toda as viagen 
para baixo ou para cima levarão, á noite, 
luz vcrm lha, tanto na fr nt com atráz. 

ART. 411 - Os f itore de patama-
.-c do Alto da erra d Pias aguéra 
coadjuva.-ão os hef·es d estações, obe-
d cendo ás instrucçõc qu d lle recebe
rem, quanto ao numero d viag n , te. 

ART. 412 - Aos fi ca de viagens 
compct : 

a) annotar o pe o de todas as via
gcn de passag iras ·C mercadoria 

255 

Si~tnaes depol 
de sahir a 

viagem 

Posição dos Iam· 
peões de trens, 

nas viagens 

Obrigação dos 
feitores do Alto 

da Serra e 
Piassaguéra 

Obrigação dos 
fiscacs de 
via~rens 



Segurança e 
conteúdo dos 

vagões que fica
rem nos pata· 

mares I, 2, 3 e 4 

Obrlg•çAo dos 
machinlstas e 

foguistas 

Concertos e ai· 
teraçl5es dos 

brékes-locomo
tlvas 

Os foguistas nílo 
poderão fazer 

manobras 

Ausencla do 
maehinisla e do 

foguista 

b) não pennittir que o peso total da 
viagem exceda ao ma imo ou seja inferior 
ao mínimo estipulado; 

c) fazer cumprir as instrucções regu
lando a oollocação de vehiculos que não são 
permittidos transitar ligados aos bréke -
locomotivas; 

d) f rnccer diariamente um reldtono 
dando o numero de viagens, pesos aos ve
hiculos e peso de cargas de cada viagem 
para cima e para baixo. 

ART. 413 - Nos Lo, 2.o, 3.o e 4.o 
patamares, os feitores e os fiscaes de pa
tamar s ficarão responsaveis p la segurança 
dos trens e do conteúdo dos vagões nos 
respectivos patamares, qu r de dia, quer 
de noite. 

Machinistas e foguistas dos brékes-locomotivas 

ART. 414 - s machinistas 'e foguis· 
tas dos brékes-locomotivas deverão com
par ccr ao serviço 30 minutos antes d 
t mpo marcado para a partida, afim de 
verificar se o bréke-locomotiva se acha em 
perfeito estado de funccionam nto. 

ART. 415 - Nenhum machinista de
verá concertar ou alt rar o bréke-loco· 
motiva, a nã<O ser sob a direcção do en
carregado dos mesmo ; com excepção de 
apertar chavetas, sobre-postas, etc. 

ART. 416 - Os machinistas não de
Vierão consentir que os foguistas façam 
manobras com vagõ s ou movam o br ke
locomotiva. 

ART. 417 - E' expressam'ente ve
dado a ambos retirar-se do bréke-locomo
tiva, quando m serviço. 
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ART. 418 - Os machinistas darão 
um apito distindo, todas as vezes que mo~ 
vimentarem os s us brék s-locomotiva.s e> 
durante a viagem, nos lugares .esp cial
m nte indicados, bem como ao avistar qual
quer obstrucção na linha. 

Hav ndo cerração ou temporal, deve
rão apitar frequentemente e com intervallos 
r·egulares, dura:nte toda a viagem. 

ART. 419 - Emquanto permanecer 
parado um bréke-locomotiva em um de· 
posito ou desvio ou no patamar, á noite, a 
alavanca .de variação deverá ser posta no 
ponto morto. 

ART. ~20 - A pr ssão do vapor 
nas caldeiras dos brékes-locomotivas deverá 
ser sempre mantida de 130 a 150 libras 
por pollegada quadrada, emq~a111to estiv r 
em serviço regular nos Planros Inclinados. 

Os machinistas ficarão responsav is 
pelo cumprimento deste t• gulamento, sen
do igualmente dever do fiscal de patamar 
verificar que o cumpram, pelo exame do 
bréke-Ioé:omotiva que eHe deverá fazer em 
todas as viagens para baixo. 

fiscal de patamar, além do exame 
que costuma fazer, observará tamb m a 
pressão .cto vapor mostrada pelo manome
tro respectivo coU.ocado na casinha do 
bréke-locomotiva. 

Se o manometro indicar falta de vapoor, 
o fiscal communicará o facto immediata
mente ao feitor, que não deixará seguir a 
viagem sem que a falta eja remediada, 
fazendo neste caso a devida observação 
no s u relatorio, explicando o motivo da 
demora. 
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Verlllcnçfto das 
tenazes e do 

bréke automa· 
ti co 

Lubrificação 
dos brékes 

xame dos 
brékes-locomo· 
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sito 

Defeito nos bré· 
kes -locomotivas 

quando em 
serviço 

Destino das 
cinzas, cisco, 
estopa usada, 

etc. 

Limpeza das 
varas de bronze 
e do li os do slg
nal <~nechanlco• 

ART. 421 - Ant de iniciar o ser-
viço, o machini ia dev rá xperimentar 
as tenaz d e trilho, as tenaz s do cabo 
o brék do vacuo afim de s certificar e 
o m smos e tão m perfeito e tado para 
funccionar com gurança e, com o auxilio 
do foguista, xaminará e Jubr·ifrkará o bré
k -locomotiva , m geral. 

ART-. 422 - bréke -locomotivas 
rão examinado p riodicam nte, uma v z 

por mcz, sobre a va ll a, no depo ito, de
vendo ser annotado o estado delles m 
livro apropriado nviado uma cópia do 
lançamento ao ngenheiro M chanico h fe. 

ART. 423 - Appar cendo qualqu r 
defeito em um bréke-locomotiva, quando 

m erviço, preci ará s r communicado 
pelo machinista, immediatamente ap6 a 
ch gada, ao f eitor d e patamar mais pro
ximo. Além disto, dev rá er annotad o 
dcf ito no livro destinado a e se fim . 

Se o machinista não pud r continuar 
a viagem por causa de def ito no seu bré
k -locomotiva, deverá pedir auxilio do en
carregado do deposito do Alto da erra 
ou Pia saguéra, por intermedio do feitor 
d patamar, explicand claram nte o que 
houv . 

ART. 424 - E' ·expres amentc pro
hibido atirar na linha, cinzas, cisco es
topa usada, etc., o qua deverão ser de
po itados no brék -locomotiva e despeja
dos no lugar indicado m cada patamar. 

ART. 425 - As varas de bronze, 
dos brékes-locomotivas e os fios, no doi 
lados da linha do ignal « M chanico», pre
cisam ser con rvado scrupu losam nte 
limpos, devendo a limp za r feita dia-
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riamcnte, de modo a garantir o seu per
feito funccionamento. 

A limpeza dos fios no dois lado da 
linha do signal mechanioo dev rá ser feita 
p la repartição da Engenharia. 

Antes de correr a 1.a viagem, o feitor 
experimentará o signal « Mechanico » na 
duas linhas, com 4 toques, para certifi
car-se de que está funccionando perfeita
ment , podendo ntão o machini ta da Ma
china Fixa, começar a inspecção do abo. 

No correr da ·1.a viag m, o machi
nistas do br ' k s-locomotivas xperim n
tarão o signal «Mechanico» do seguinte 
modo: 

a) VIA N PARA BAIXO - Os 
machinistas do brék -locomotivas, logo 
d pois da sabida do patamar, darão o sig
nal com a vara no fio e o machinista da 
Machina ixa, recebendo est signal, pa
rará a machina ; o machinista do br ' ke
locomotiva p rcebendo diminuir a marcha 
da viagem dará, immediatamente 2 toques 
no ignal «Mechanico», para seguir. 

b) VIAGEN PARA !MA - s 
machinistas do brékes-locomotiva , perce
b ndo a viagem ·correr novamente, depois 
da xperiencia da viagem para baixo, da
rão, imm diatamente, o signal com a vara 
no fio e o machinista da Machina Fixa, 
recebendo este ignal, fará parar a ma
china. machinista do bréke-locomotiva, 
percebendo diminuir a marcha da viagem, 
dar~, immediatamente, dois toques no sig
nal « M chanico », para seguir. 

Estas xperiencia deverão r feitas 
dentro de 200 m tros dos patamar 
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Exlstencia de 
agua e carvão 

no non do 
serviço 

Comrnunicação 
das occorrencins 

em viagens 

Abastecimento 
de carvão e agun 
no Alto da Serra 
e em Piassaguéra 

Na eventualidade de cort'er a l.a via
gem além dos duzentos metros sem que 
seja recebido qualquer signal dos brékes
locomotivas, o machinista da Machina Fixa 
parará a machina e avisará o feitor. Este 
incontinente, mandará o fiscal de patamar 
indagar dos machinistas dos brékes-loco
motivas se elles applicaram os signaes con
vencionados, para a inspecção do signal 
<< Mechanico ». 

Havendo interrupção em ambas as li
nhas do referido signal, a viagem não po
derá seguir sem que uma d lias seja res
tabelecida. 

Para o restabelecimento das linhas, 
o fiscal do patamar deverá agir de accor
do om os artigos 444 ,e 445, deste re
gulamento. 

Uma vez restabelecida uma das li
nhas o feitor providenciará o seguimento 
da viagem avisando aos machinistas dos 
brékes-looomotivas qual dellas ,está func· 
cionando. 

Em hypothese alguma 1Joderão correr 
viagens quando as duas litzhas do sigtwl 
«Meclw~tico» estiverem interrompidas. 

ART. 426 - Depois de t.erminado 
o serviço do dia, de um bréke-locomotiva, 
o machinista verificará que a caldeira esteja 
abastecida de agua e haja carvã.o sufficiente 
para correr no dia seguinte, como de cos
tume. 

ART. 427 - Se acontecer dura~1te 
a viagem alguma cousa de anormal, o facto 
d verá ser communicado ao feitor, logo 
á chegada ao patamar. 

ART. 428 - Na chegada ao Alto 
da Serra ou Piassaguéra, os brékes lo-
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comoti a d verão tomar carvão e agua 
e oltar ao patamar no menor tempo pos
sível, afim de estarem promptos para a 
nova viagem. 

ART. 429 - Quando o machini ta 
tomar o seu posto no patamar, para a 

iagem tanto para cima como para bai o, 
parará com o brék -locomotiva s mprc de 
modo a ficar lle proprio em direcção aos 
di c collocados para esse fim ao lado 
da linha. Estando ne ta posição, levantará 
o cabo c segural-o-á nas tenazes e, uma 
v z que est ja bem seguro, o indicador do 
cabo mostrará o vidro verde em logar de 
verm lho. eita esta operação largará os 
brékc e o machini ta da viagem para 
baixo xperimentará com' o f gulador 
aberto a scguréll!lça do cabo nas tenazes e 
dcpoi·s dará um toque com o signal ME-

HANI , na barra que se acha ao lado 
da linha, afim de avisar ao fiscal do pa
tamar que tudo stá prompto para seguir. 

Emquanto o vidro vermelho do indi
cador do cabo conservar-se isiv I, o ma
chini ta não dev rá, sob pretexto algum, 
dar ignal de PROMPTO, pois o vidr 
vermelho visível indica qtt o cabo não 
está agarrado. 

Viagens para cima 
ART. 430 - Nas viagens para cima 

o machinista do brék -locomotiva deverá 
ajudar a partida da viagem abrindo o re
gulador. 

machinista do brék -1 comotiva de
,, rá e tar attento para parar m caso de 
qua lqu r m rgencia e tanto elle como o 
f gui ta d verão olhar para a frente com a 
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• 

O cabo nfto de
v~rá ser solto 

Desencontro das 
viagens no 

ponto de cruza
mento 

R~&TRS para o 
caso da viagem 
parar Inespera

damente 

maior igilancia. No ca d er n ces a
rio parar a viagem, o machinista applicará 
a vara do ignal M HANI , n fio 
qu se acha ao lado da linha e o foguista 
egurará na maniv lia da valvula das te

naze de trilho - por ' m, pr vendo-se qu 
a machina fixa não pód parar a viagem 
com tempo de 'Cvitar algum accidente, 
machinista deverá largar o cabo e appli
car o bréke vacuo e o foguista, simulta
neamente, applicará as tenaze de trilho. 
A viagem, des modo, ficará com todo 
o br k s apertados até receber soccorr . 

MACHINISTA V NTENDER 
LARAM NT , QU NÃ P DER -

LTAR CAB , ALV M CA 
XTREMA N E IDA 

TE ASO, TO S BRêK 
RÃO ER APPLI A O N 
T DE LTAR AB . 

ART. 431 -
ch gar ao ponto d cruzam nto das via
g n , não avistar a viagem opposta e nã 
tiv r recebido aviso prévio de qu ,por 
aqu 11 lado não c tá correndo viagem, 
dará, então, ignal de parada ao machi
ni ta da Machina Fixa com o ignal << M -

HANICO», e prevendo 'qUe a Machina 
ixa não parará a viag m ·ant s de pa sar 

o d vio, s rá nece sario proc d r de ac
cordo com o artigo anteri r. 

ART. 432 - c o machini ta de 
uma viag m para cima perceber que o 
s u trem vae parar ill1 sp rardament , de
verá APPLI AR INC NTINENTE o bré
ke V AC O, afim de •vi!ar choqu s e quan
do notar qu o cabo está parado, d verá 
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largar e e bréke pouco a pouco at fi
car livre para partir no am nt . 

A T. 433 - Quando ch gar em fren
te ao di co, o machini ta largará o abo, 
afim d eguir até ao pont em qu de
v rá agarrar d novo o cabo do plano 
uperior, ob d cendo entã , ao signal N.o 

5 que lhe fica á esqu rda, o qual, e 
cstiv r com a luz v rd e, indicará qu pód 
s guir at ' o di co adeant , ma ignal 
N.o 5 tiv r -com luz v rm lha d v rá 
parar a viag m, o mais br ve p ssi el, 
em dar choque e sem ultrapas ar o poste 

do m mo signal, pois a luz vermelha 
indicará qu a linha para cima ainda stá 
IMP I A com a viag m qu d se u. 

ART. 434 - em pre que, por qual· 
qu r motivo houver d mora na erra 
ou a viag n tiverem de parar nos pa
tamar s, o feitor cortará a c rrootc d c.
tfica do signal N.o 5, por m io da chave 
qu , para e fim, e acha in tallada na 
cabina , ficand d ste modo, morto o ig
nal, qu dev rá ser con iderad ignal de 
P RI , ' podendo r ligado nova
ment , p lo mesmo feitor, quando a via
gem de ubida t iver d agarrar o cabo 
no plano uperior. 

Viagens para baixo 
ART. 435 - Nas iagcns para baix , 

os machini ta do brél< s-1 comotiva nun· 
ca d verão 1t1 ar o VAP R para faz r par· 
tir a iagcn do patamar . 

ART. 436 - A partida d uma viagem 
para baixo, em qualqu er patamar, eréí re
gulada p la po ição do ignal «ANÃ » 
N.o 2, coll ocad ntre a linha d ubida c 
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nas viagens para 

baixo 

Re!fras para a 
parhda das vift· 
gens para baixo 



Attenção duran· 
te as vlagcus 

para baixo 

O cabo n3o será 
solto nas vlageus 

para baixo 

Descncoutro dn 
viagens no ponto 
de cruzamento 

a d descida. Quando este signal anão !eS
tiver arr ado d dia ou mostrar luz verde, 
de noite, indicará que a viagem para baixo 
pó de ahir do patamar, pof 'm, se o anão 
esfiver rem pé, de dia rOU !mostrar lu2 
v~rmel h a, de noite, ao machinista é abso
lutam nte prohibido passar o dito signal, 
sob qualquer pretexto e, se por engano, 
a machina fixa começar a trabalhar e mu
dar a viagem, o 111achin'ista applicará a 
tenazes no trilho antes de passar o signal, 
quando este indicar '« Perigo». 

ART. 437 - epois de ter partido 
uma viagem para baixo, tanto o machinista 
como o foguista deverão estar attento para 
parar o trem m caso de emergencia. Para 
e te fim, o foguista dev rá estar de promp
tidão para applicar a vara do signal ME
CHANICO, ao fio do lado da linha 
o machinista applicará o br'ke vacuo as 
tenazes de trilho. 

MACHINl TA EVE ENTENDER 
CLARAMENTE QUE, EM NENHUM CA
SO, SERÃ PERMITTIDO LARGAR O CA
B NUMA VIA EM PARA BAIXO, por
que, se quando o foguista stiver fazendo 
o s'ignal ou no acto de fazel-o, o machini -
ta ver que a machina fixa não está parando 
com t mpo de -evitar algum accidente, será 
preciso, immediatamente, applicar o 'bréke 
vacuo e logo as tenaze de trilho. Em 
ca o de extrema urgencia elle applicará 
simultaneamente, e tes brél es com o sig
nal feito pelo fogui ta. Uma vez parada 
a viag m, o machinista ficará com todos 
os brékes applicados, até receber soccorro. 

ART. 438 - Se um machin· ta de 
qualqu r viagem, na chegada ao ponto 
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de cruzamento da viagens, não avistar a 
viag m opposta e não tiv r recebido aviso 
prévio de que por aquelle lado não está 
correndo viagem, elle dará signal de pa
rada ao machinista da Machina Fixa, com 
o signal MECHANICO, e prevendo que 
a machina fixa não póde parar a viagem 
antes de passar o ·desvio, será nece ·sario 
parar conforme artigo antecedent . 

ART. 439 - Se o machinista de 
uma .viag m para baixo perc ber que o seu 
trem vae parar inesperadament , d verá ap
plicar logo o bréke vacuo, para evitar cho
ques e, quando notar que o cabo está para
do, deverá largar o dito bréke, pouco a 
pouco, até ficar Iivr para partir nova
mente. 

ART. 440 - Na chegada a. um pa
tamar, o machinista da vi.agem para bai
xo observará a diminuição da velocidade 
da machina fixa ·e applicará o bréke VA-

UO, de accordo com a velocidade, afim 
de vitar choques. Quando chegar em 
fr, nte ao di co azul d vterá largar o cabo e. 
pros guir com toda a cautela pelo pata
mar, com os brékes apertado e diminuin
do a marcha gradualm nte, até chegar em 
fr,ente ao di co azul seguinte, onde agarrará 
o outro cabo para continuar a viagem para 
baixo. 

lnstrucções para o manejo do 
freio vacuo automatico 

ART. 441 - O freio automatico 
póde ser applicado, pelo machinista, em 
toda a xten ão do trem, ou em caso de 
perigo, pelo guarda trem m seu vehiculo e 
pelos passageiros nos seus r pecti os carro . 
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Appllcação do 
bréke pelos 

guardas e pas
sageiros 

Modo de operar 
quando o brékc 

for applicado 
pelo guarda ou 

passageiros 

Conserva çAo e 
lubrificação 

do apparelho 
do vacuo 

Sl~tnnl 
•MECHANICO• 

Inesperado 

Antes .d por o tr m em marcha, o 
machinista d verá certificar-se de que o 
IN I AO R mo tre, ao menos, 15 pol
I gadas de vacuo, que d verá con ervar 
durant a marcha e nas parada nos pa
tamar . 

ART. 442 - Todas as \11 zes que 
o machinista notar que o pontdro do ma
nometro d sce rapidamente, dev rá enten
der qu algum passageiro u o guarda 
trem está procurando fazer parar o trem, 
dev ndo, nesse caso, fazer signal, IMME
D IATAMENT , com o signal «M chani
co», afim d avisar ao machinista da Ma
china ixa para parar o cabo o mai de
pre a possível. 

machini ta do bréke-locomotiva d -
verá entender claramente que não poderá 
applicar brék algum ·emquanto a viag m 
não e tiver completament parada quan
do i to se d 'r, ell applicará o brék 
vacuo, pondo a manivella da valvula na 
posição « N» assim aguardará a orei n 
do Administrador ou do seu ubstituto. 

ART. 443 - A maniv·ella deve ser 
cons rvada limpa. 

apparelho deve ser lubrificado quan
do fôr necessario, com p qu na quantida
d s de oleo. Nunca dev rá s r u ada gra
xa para este apparelho. 

Ante de abrir a torneira da lubrifica
ção, deve-s f char o r gi tro ela caldeira. 

lnstrucções para o restabelecimento das 
linhas do signal mechanico 

ART. 444 - Recebido um signal 
«M HANI Ü » ine p rado, pela 'Machina 
fixa, o feitor, uma vez qu não tenha 
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prev10 aviso de parada, mandará o fiscal 
de patamar verificar o motivo. S nd ca
sual, providenciará o eguimento da via
gem, porém, no caso do ignal continuar 
a tocar, deverá immediatamente avisar ao 

lectricista da Serra at' a vinda do 
mesmo, por sua responsabíl idade procu
rará encontrar o defeito, xaminando as 
linhas e fios do patamar. 

ART. 445 - O fiscal de patamar e 
um ajudant descerão, immediatamente, d 
trol y, insp ccionando as linhas do <~ Me
chanico », de subida -e de descida, no Pla
no, emquanto o feitor exa minará todas a 
ligações internas fios, no patamar. 

ART. 446 - defeitos na linha 
do signal «ME HANI » devem provir 
das seguintes causas: 

a) linha arrebentada, caso em que, 
o fiscal e seu ajud ante tratarão de de -
embaraçar as pontas partidas dos fios e 
<:om a talha sticarão a linha, quanto fôr 
po sivel. Feito isto, darão volta na talha 
e deixando-a nesse ·lugar d scerão, imme
diatament , ao patamar inferior afim de 
dar aviso ao feitor sobre o reparo exe
cutado, provisoriamente; 

b) isolador quebrado, caso em qu e, 
deverá s r ubstitu ido; 

c) linha ligada com outro fio, caso 
em que deverá ser feito o desligam nto; 

d) fio estranbo ligando a linha ao 
poste, caso em que d v rá er relirado 
esse fio . 

ART. 447 - Para a prompta execu
ção deste serviços, o fi cal de patamar 
t rá sempre sob sua guarda: 
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• 

R~qulsiçi\o e 
guarda do ma· 

teria I 

Signal •cabo fóra 
dns polias• 

1 troly, 1 talha sing la com corda, 
2 caranguejos, 1 alicate, 1 lima, 6 isola
ladores do « Mechanico», ·t chav para as 
porcas dos isoladores, 50 metros de fio 
galvanizado de 5 millimetros e 50 metros 
de fio de cobre de 12 millimetros. 

ART. 448 - O fiscal de patamar 
será o responsavel por este material e 
deverá sempre requisitar do Electricista da 

erra, por intermedio do seu chefe, em 
tempo, o necessario para substituir o que 
fôr gasto no serviço. 

ART. 449 - O machinista da ma
china fixa, quando receber o signal de 
«cabo fóra das polias», parará a viagem 
immediat!ament apertará o botão dru 
campainha; se a mesma não parar o ma
chinista sem de·mora alguma aV'isará o 
f.eitor. 

Este incontinenti mandaJrá o fiscal de 
patamar corr·er a linha com o troly e o 
fiscal de patamar encontrando tudo :nor
mal a isará o feitor que dev-erá .avisar 
imme'diatamente o machini ta da Machina 
fixa para continuar a vi.ag m e desligar 
as bat rias. feit·or de e, ao mesmo 
t mpo, avisar ao elcctrioi ta da · erra. 
T ndo sido encontrado o cabo fóra das 
polia •O f.eitor avisará .immediatamente o 
Administrador ou o seu ajudante que pro~ 
videnciará. 

Parada a i.agem o machini ta do bré
ke~locomotiva da viagem de descida xa
minará o cabo em baixo e latraz da iagem ; 
não ·encontrando nada de anormal dará 
eis toques com a vara no ignal ME

CHANICO. 
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O machinista da Machidla Fixa rece
bendo o ignal de seis toques d machi
nista do bréke-locomotiva da Unha de de -
cida e tendo parado a campainha porá no
vam nte a viagem em andamento. 

Qualqu r anormalidade do signal «Ca· 
bo fóra das polias» devterá er communi· 
cada ao Administrador, :immediataltnent,e 

lnstrucções aos foguistas 
das Machinas fixas 

ART. 450 - Antes das grelhas se· 
rem postas em movimento é necessario 
que o fogo esteja bem vivo, especialm nte 
na frente da fornalha, e, quando o fogo 
estiver bem acceso, a altura do combustí
vel dev rá ser de um pé, mais ou menos, 
na fr nte, diminuindo para tráz até 4", mais 
ou menos. 

ART. 451 - Logo qu o fogo es
tiver acceso ,e imm'ediatalment · depois que 
as grelhas tiverem sido postas em movi
mento, o cano do vapor existente em baixo 
das grelha e destinado a lançar vapor e 
ar nas pontas das mesmas, deverá começar 
a funccionar sem interrupção até que o fogo 
t nha sido abafado e a porta da tiragem 
f chada, depois de findo o serviço. 

ART. 452 - Quando as gr lhas es· 
tiv rem ~em movimrento ,ou quando a por· 
ta da tiragem não estiver fechada, o <<Ex
centrieo» que move as grelhas dev,erá ficar 
no scnt'ido de fóra, afim de não haver risco 
de se queimarem as pontas das grelhas. 

ART. 453 - O ,espaço ,entre o tra· 
vessão das grelhas 'e o guarda fogo não 
deverá ser conservado vasio, mas sempre 
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Combustivcl 
nlo queimado 

Cuidado 
para nlo quei
mar as grelhas 

Não 
mexer o fogo 

com uma camada de com bustiv I, afim de 
não deixar pas ar o ar frio. Ao limpar 
o fogo, os fogui tas deverão ter todo 

cuidado em não puxar para fóra com
bustiv I que ainda nã tenha sido qu ima
d , d ixando, porém, carvão e cinzas suffi
ci nt s, para cobrir fundo do dito espaço, 
onde deverá exi tir cmpr quantidad de 
combustivcl acce o. 

ART. 454 - No fim do serviço, a 
g relhas deverão sempr s r puxada para 
fóra, o mais po siv I parar d e funccio
nar DEZ minutos antes de abafar o fogo, 
afi m d se ev itar o perigo de ficar m quei
madas as ponta da gr lhas. 

ART. 455 - fogui tas deverão 
ntend er que o fogo não deve rá ser mt

xido , em rn ce sidad , vi to que o con
trario causará p rda de carvão. 

o -~ 
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EXTRACTO DO REOULM\ENTO DO GOVERNO 
Approvádo pelo Decreto N. 0 1980 de 26 de Abril de 1857 

A T. 5 - Nas divi a de terreno 
occupado por uma estrada de f rto nin
gu m poderá dificar e não muro ou pa
rede s m porta ou jan lia; d i ar 'beirada 
de telhado para a part da strada de ferro; 
n m corr r para sta as agua pluvia s que 
cahir m sobre o me mo t lhado. 

ART. 6 - e a IJlatureza; do ten,e-
:no e a ua ori ntação tornar m pr judiciaes 
as edifica õe lateraes por causa da sombra, 
a Admini tração da e trada de ferr terá o 
dir ito d marcar a maxima altura dos 
muro divi orios, não exc d ndo de trcs 
bra as a mínima di tancia dell m que 
poderá qualquer levantar pr di ou plan-
tar arv res de grand crescimento. 

ART. 7 - Sempre qu qualquer pes. 
ôa tiver de edHicar muro ' u parcd nas 

divisa da strada de f rro, oom'P·ete á 
Administra ão desta marcar o arru m nto. 

A T. 8 - As dispo içõ d art.os 
5 6 não v dam a ons rvação dos pre-
dios anteriore existentes. 

Comtudo quando st houver m 
de reedificar, terá a dministração da s
trada o m smo direito que omp t á 

:.!7 1 

Edificações 
nas divisas da 

estrada 

Edificações late
raes, altura de 

muros . Recurso 
juizo arbitral 

Arruamento pa· 
ra muros 

Reconstrucçôes 
nas divisa da 

estrada 



Confrontações 

Aberturas 
de vias publicas. 
Consentimento 

da estrada 

Cruzamentos de 
uso particular 

Comprehenaão 
regulan1entar 

maras Municipaes para regularisar as cons
trucções. 

ART. 9 - As referidas disposições 
são sómente applicaveis ás ,estradas de 
ferro propriament ditas. 

As estaçõe , os armaz ns, e mais de
p ndencias ficam sujeitas ao dir ito com
mu,m em relação aos vizinhos corl.frontan
tes (vide art.o 6.). 

ART. 13 - As vias publicas, que 
s abrirem depois da cone s ão ·de uma 
estrada de ferro, poderão atravessai-a su
perior ou inferiorm nt , ou quando fôr ab
solutameJ~te indispensav I, ao nivel, com 
tanto que 11ão Ih imponham o onus das 
obras necessarias, n m qualquer outra des
P za. 

Os cruzam ntos ao niv ) não pod rão 
estabelecer-se s m o c nscntimento xpres
o da Admjnistraçâ'Ü da estrada de ferro, 

de cujas deci õ s haverá o recurso do 
art.o 6. 

ART. 17 - No cruzam ntos de ca
minhos de uso particular serão a s·entados 
sobre t s os portões ou cancellas, abrin- . 
do-s para a part dos terrenos a quem 
derem communicação. 

ART. 30 - Toda as regras poli
tiaes stabe1ecidas para as tradas de 
f rro, ou s-eja nos Regulamentos do Oo
vemo ou nos da re p ctiva Administração 
d -vidamente approvados, comprehenderão, 
além das estrada de ferro propriatnent 
dita, os talud s, cavas-, fossos, caminhos 
lateraes, desvio , ·e taçõc , armazens, cer
cas vivas, muros, pont s eLe embarque, of
ficinas, <I posito , e qua squer obras de 
que -dependa o trafego da linha f rrea. 
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ART. 45 - Ningu tn', nem a propria 
Administração, póde dar IOU vender licença 
para rvidões em sentido longituctinal da 
estrada de ferro. 

Se alguma se abrir abusivam nte não 
se poderá, para conserval-a, allegar-s1e a 
posse, mbora de anno ou de mai.s. 

ART. 46 - Nas pa sagtcns ·e tabele
ddas para com1modidad de um 6 pro
plietario, au ainda de um propr.i ta:r10 e 

u aggregados tOU arrendatari , a via 
ferrea stará sempre livre, s portões fe
chad , abrindo- e estes e tornando-se a 
fechar, xcepto nas horas prohibidas•, a cada 
indi iduo ou vehiculo qu tiver de atra
vessar a estrada de ferro. 

, ART. 47 - A Adm!ini tração da es
trada não será .obrigada a manter guar
das nas passagens a que e refere o artigo 
antecedente, 

proprietario, a quem fôr co11c dida 
passagem, póde possuic duas ou mais cha
ves dos portões, e entregal•a a quem 
lhe parecer, comtanto que seja o m smo 
proprietario o unico re ponsavel pelas in
fracções do Regulamentos. 

ART. 49 - Todo o occuprunte de 
um terreno (seja ou não sua proprieda
de) que confinar com a estrada de 'ferro, 
e estiver della separado por uma cerca 
de espinhos, por elle feita para seu uso., 
é obrigado a dobrai-a uma vez por anno. 

Na pocha propria o guarda do dis
tricto avisará, e não se começando o er
viço em tres dia;s,, o participará ao chefe 
da estação mai.s l?roxima, o qual fará por 
escripto segunda intimação, marcando o 
prazo de cinco dias. 
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Estrada dobrar4 
as cerca cobran

do do dono 

Oalhos e ramos 

Ob trucçio na 
Unha provocada 
por particular 

Penas para o 
dellnquente 

Derrubada de 
maltas 

Modo de punir 
OS culpAdOS 

quando em nu· 
mero maior 

ART. 50 - Find o s gundo prazo 
terá a Administração da e trada o direito 
de matt1dar fazer o rviço por conta do 
omisso ·e de cobrar dell e xecutivamente 
a d peza que c m i to fizer. 

ART. 51 - s ramro 1e o galhos 
cortados serão todo lançado para a parte 
do domínio particular, ao qual pertencerao, 

alv<> e a erca thner ido feita p la Ad
mini tração da estrada de f rro. 

ART. 96 - A p ôa qu de propo
sito oollocar sobre o carris algum torvo 
ou d truir qualquer parte · encial da 

trada, ou por qualquer modo provocar 
accid ntes, ainda qu re te s jam evitado 
por acto alheio á vontade do d linquente, 

ffrerá a pena d pri ã.o de um a oito 
anno , al ' m da repara t do damno cau
ado á estrada de ferro. 

Se, porém, resultarem contusões, fe
rim nto ou morte , alétn de offrerem as 
p nas decr tada ne t artigo, será pro
c ado como autor de ta s contusões f -
rim ntos ou mortes. · 

ART. 97 - A p ôa que para qual
quer fim derrubar matt nas visinhanças 
da trada de ferr , de rá faz 1-o de moáo 
qu não obstrua f:> trilho . 

O infractor será ujeito a commina
çõcs do artigo anteced nte. 

ART. 98 - Se algum dos crime 
de que tratam os doi artigos antec dent s 
fôr commettido por uma r união de pessôa 
que çonstitua sedição, r bellião ou insurrei
ção, serão por lia puniv i como autore 

NOTA: O art.o 96 de que trata este Decreto, 
foi substituido pelo 152 do ecreto N.o 15.673, de 
7 de Setembro de 1922. 
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tambem os que o fôrem por qualquer des
tes crimes, embora o fim dcll s fôsse di
verso. 

ART. 99 - Os empregados que por 
omissão ou negligencia derem· cau a a ac
cidentes, s·e destes não re ultarem feri
mentos ou mortes, erão punidos com as 
penas estabelecidas nos regulam ntos da 
estrada. 

Havendo ferimentos ou mortes, serão 
além disto processados e punidos na forma 
do odigo Criminal. 

ART. 136 - Para as imposições das 
multas decretadas neste R·egulamento con
tra pessôas estranhas á Administração da 
estrada d ferro, o Engenheiro Fi cal do 

oVIemo terá a autoridade que têm os 
Fi caes Municipaes para as multas por in
fracção de posturas. 

ART. 138 - Em todas as questões 
relativa ao alinhamento e altura dos muros 
ou paredes divisarias entre e trada de fer
ro e os vi inhos, abertura d portas, jan l
las, oculos, ou frestas em taes muro ou 
parede , b iradas de telhados, canos de es
goto, e recuamento de con trucções e plan
tações, a Administração da e trada de fer
ro terá as mesmas faculdades que as Ca
maras Municipae para regularisar e afor
mos ar as ruas publicas. 

Ficarão salvo em todos os ca os os 
recursos do art.o 6. 

o 
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Extracto do regulamento para a segurança, 
policia e trafego das estradas de ferro 

Approvado por Oecre{o N.0 16.6781 de 7 de Setembro de 1922 

ART. 14 Não tando murao 
ou , dificados s terrenos laterae á estra
da d ~rro, poQ rá esta, p9r occq. ião d 
reparos, nell.es depo itar t mporariamente 
111at~da s, , ou1 <\eU xtn~hiç p c\ras, t rra 

arvores de qu carecer, comtanto qu 
inde,mni}; o prejudicaq s p l.os damnos 
cau ado . 

A T. ._. A estrada de ferro po-
derá recusar pa sag;f!m.' sobr o trilhos, 
quando as im julgar conveniente, a parti
cu lar , f char a qu tiv r cone dido1 
comtantó que pague as devi.das indemni
zaçõ ou compre os t rrenos privados 
d servidão. Do acto da strada haverá 
r · curso para o Governo, com effeito sus
pensivo. 

ART. (3.5 - Os crUzamento das vias 
f ·nea por conductore canaliza õ ·s de 

n rgia e l ctrica ou ios clcctriK:o eflão 
executados com obs rvancia das prescri
pçõe e pecia s ·estab leaida p lo Gover
no no intuito de garantir a egurél!Oça da 

trada, cabehdo a esta xigir fi calizar 
o cumprimento d taes pre cripções. 
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Escoamento das 
agua 

Derribar 
arvores 

Pessõas a!fectn· 
dns de molestías 

contagiosna 

Rccolhhneuto 
de objectos 
esquecidos 

Paragrapho unico. Os proprietario 
ou concessioJ1arios dessas installações ele
ctricas ficam obrigados a r alizar, nos cru
zamentos já xistentes, as obras e mudan
ças neoessarias, xigidas de conformidade 
com as mencionadas prescripçõ s. 

ART. 36 - A e trada de ferro não 
pódc cr ar ·embaraço qo ~oamep.t9 da 
agua , d vendo para e fim oo.ostruir 
as obras necessarias; por sua v z os donos 
dos terrenos contíguos não poderão em
baraçar esse escoamento nem vedar qu 
para conservai-o se façam em S•eus terre
no as obras neces ar'las. 

ART. 38 - A sttada fará ' rribar 
todas ás ar ores que, vihdo a cahir, pbs-
àm' attingir 110 leito da linha, lpJ!<~juâical· 

a sua conserva ão ou ameaçar de qualquer 
fôrma a segurança d.e s u trafego, 'págan
do para isso as it\d mnizações qu. forem 
de direito. As excepções a •esta r gra s.e
rão abertas pela fi calização sob ndições 
especiae que ella prescr v rá em cada caso. 

A T. 1 O - As p ôa.s aff~ctada, 
de moLestias tontagi.osa , ou em estado 
de .en rmidade t tal, que possam incommo
dar o 1 demais viajant , só poder·ão r 
ti'anspor&da em carr.o ou compartim·!ntos 
s~arado. 

ART. 133 - No fim de •Cada "ia.-
g<tm fará a trada inspeccionar os carro 
d passageiro e r c lher a deposito os ob
jectos qtte porventura, hajam sido n 11 
esqu idos. 

Ta s objecto , assim c mo os que fo
r m d iocados nas e tações, n1o sendo re-
alamados no prazo d dez dia , ' S rão r -
mettidos á administraçã c J'!tral da e tra~ 
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da, acompanhado das nece sarias informa
ções e esclar cimentos: lugar e dia do 
,achado, natureza e oaracteris.ti1oos do obj-e
cto. Serão ahi regi trados m livrp espetial. 

ART. 134 - Do dep()sito de taes 
•óbj.ectos dar-s á conheeim• nto ao pubti .. 
co por me~o de avisos affixaaos nas esi'a-
çõ s. ) ( 

De tr g. em tres meze , se publibrá 
pelos jorn.aes de maior circt I ação a lista 
dos obj ctos xis éntes no deposito. 

Os que não fo en;t recl~ac}~§ dentrto 
de noveflta dias da data da entrada m 
depo~ 'to se rã veqdi~p em pasta J?Ublic~, 
annunciada com 15 : Õf s d ~nteGe~encia 

ao prodH~to liquido q venda s rá dad · 
o destino det.erminado em l·~i nd p is de 
desconta,cto, para a estr da, o u ll1e fôr 
devido a titulo 9e armazenagem. 

A.R,;f. 135 - 1\11() o di,spq_$.-fo mo 
artigo seguinte, as baga~ns 1 m<e~~no
r~as 1 1 ão re~il;~ das estaçõ s ~tinata
nas (Je1 as que, não , desp~ch das, • forell} 
en ontradas na es.taçõ s, ficarão e1n de
posit9, ~ujeit<1s ao pagam~tp ., d , arrpaz -
11 gen;t, de co Jfoínf ,açte om o reguJa ento 
dos tra1~spor e . r , 

1 
Si nã for m .r:eti.radas do deposito J19 

pt~a'ZQ d poventa djasJ a contar da data 
em qy tiv r m inoorrido em avmazet:tageru, 
serão vendida m J4_jlão publico, qu ser~ 
annunciado com quinze dias de a11tece:. 
dencia. ~ • · 
( Do pno~uoto !liquido da v·enda dedu
tir·se-á o que rfôr,K pov qualqu r títulb, 
devido á estu da, e ao resfante á dado 
o dest~1 10 daterininadb em lei. 
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Objectoa de facll 
drterioraçilo 

Estrada reter 
quadrupede en

contrados na 
linha 

Pe Oa e tra· 
nbu no recin

tos da estrada 

Multa 

Prisão 

ART. 136 - Das disposições do .ar
tigo anteced nt , exc ptuam~se: 

a) os objectos que, por ua natureza, 
for m sujeitos a prompta d terioração, os 
quaes poderão ser v ndidos x-officio, sem 
mais formal· dade , no fim de oito dia , 
ou antes, si fôr ind~ pensavel; 

Deduzido do producto liquido da v n
da o que fôr devido á estrada, o ex~dente 
ficará á di posição de qu m de direito; 

b) as materi.as nocivas ou perigosas, 
as quaes serão inutiiiza.das quando não pu
detem ser de prompto vendidas. 

ART. 148 - A estrada tem o di
reito de r·et.er os quadruped que perma-
1'\eCeliem fio seu recinto, até que lhe se
jam pagas a multa de dez mil réis por 
cabeça e mais desp sas. 

1 
Pod rá tambem vendei-os em leilão 

para cobrar-se da multa e despesas si es
tàs rtã fôrem pagas no prazo de dez dias, 
a contar da captura. 

ART. 149 - E' dado, sob penà 
d multa d dez mil réis e do dobro na 
r incid nc;as, o ingres o d pessôas stra
nhas ao serviço á fi çalizà ão da estradà 
nos r cinto que não for m destinados aos 
passageiros ao publico. Do numero de 
ta s pe sôas estã xcluidas as autoridad s 
publicas, m r !ação á qua s a strada e 
suas dep ndencias são con iderada n mes
mo pé em que os d micilio de particu
lares. 

E' igualmente prohibido, sob p na de 
multa, como acima, parar na parte do leito 
da estrada cnt.1zado por pa agem de nível. 

AR . 150 - A p nalidad a qu 
se refere o art.o H19 ó erá .applicada 
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depoi de uma primeira adv rtencia cortez 
não attendida, podendo então o infra tor 
s r pre o p lo guardas da strada. A pri-

ão poderá tambem ser ff ctuada nos ca, 
sos das infracções pr vi tas no artigo 
33, in fin , 156 e 164 om bil~ados com o 
151. Eff ctuada esta,, será o pr so condu
zido á tação mai proxima pelos guardas 
da estrada ou pelo chef do trem a que 
tenha sido confiado. 

ag 11t da estação, ouvindo, em pre
sença de dois empregadq , a part verbal 
da pessôa que conduzir o infractor, a redu
zirá a termo, assignado por ell c pelos 
referidos etnpr gados. 

1 ÀRT. 1S1 - O Jnfractor, preso lllOS 

termo· dp arti~o !antecedente; , r posto 
em. )íberdad de~Óis d pa~.ar a,o .agenfe 
da estação a multa em que houver incorrido. 

No caso de recusa d pagamento será 
o pteso refnettido á autoridade poliçiaf mais 
proxima, á q'ual será igualm nte entregue 
o termo a que se refere o artigo prece
dente. 

ART. 152 - A pe sôa que embara
çar o funcóonamento da estrada ou de 
qualqu r dos seus apparelhos 1 e a que 
os damnificar ou destruir, agah uma iit
demnização no valor do d bro do damno 
causado, m embargb da r spon abilida
des crimina s previ tas m 1 i. 

ART. 153 - No t rreno contíguos 
á estrada, ninguem poderá plantai' árvores 
qu pelo eu grande cr im :nto possam 
yir, cahindo obre a linha, prejudicar a 

ua con rvação ou ameaçar a eguranç:t 
do trafeg:o. 
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Depositar ma
teriaes, construir 

casas, etc . ti 
beira da estrada 

lncend io n 
beira da ~strada 

ART. 154 - A m nos de 50 me~ 
tros >de distancia de cada triLho eocterior 
d estrada de f rro, servida por locomotiva 
a vapor, ninguem poderá depositar mate
ri~es ·de facil combustão, n1em construir 
casas cobertas 1de sapé, folha de palrrteita, 
casca •de pau, etc. As ca as qae já exis
tirem, assim obert.a:s, serão reformadas ou 
removidas pela estrada ou pot conta desta. 

Os explosivos não pod rão ser de
positados a méno cfe 300 metros da linha 
de qualquer strada de ferro. 

Párág.rapho unico. s infractores não 
t rão direito a r·eclamaçiLo alguma erp caso 
de i111cendio ou ~xpl•osão produzidos por 
f gufhas'rda J, C mo'tivá, serão J'leS1J0!1Sa
veis, . ci~il e 1dmu~lalm lte, pelo dF-110 
causado ' por ,ia~s incend'10~ ou i xplosões. 

J . ~ ) 

ART. 155 - E ceptuam-se da re-
gra prec rden~e os deposi~ t>r<m~or~os 
d ~roductos ag icola!l, Jl tempo r'ia co-
lh~ita. , 

Ai,n,da nest caso, porém, in cumbe a s 
donp~ se acaute)ar·em contra o incendio 
casual, J;ltoduzitdo pelas fagullia:s da loco
mptíva, não pod~nqo, pqr motivo de ta;s 
i· ~e~·fli.qs; ieX"1 , ir }to a ~nde,mnização algtt-
111 .• I I ( I ' lf I) I . ' 
, Todavba., a e trada de ferro será obri-

gada á indemni~ção, si ficar provado que 
o inc~dio foi proc:Luzido por b azas ou 
por1 estop!i incendiada) atirada$ pelo pes~ 
soai da looomQtiva, ou q~ esta não tinha 
o neoessarip apparelho favillivoro do typo 
approvado pela fiscali za ã e m bom es· 
tado de funccionamento (art. 52). 
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ART. 156 - E' prohibid : 
t.o - fazer exca açoe m lUgare 

de onde as chuva pos am levar as terras 
excavada para as valias e valletas da e -
trada de ferro; 

2 o - atulhar ta s valla e alletas por 
qualquer modo; 

3.o - d viar aguas pluviaes ou quaes
quer outra para o leito da strada; 

4.o - depositar no leit da sirada 
ou lado deste, materiaes objcctos que 
possam mbara ar ou, rolando, p rturbar 
a livr circulação do tren ; 

S.o - deixar animae morto á flôr 
da t rra a meno de 200 metros de distan
cia do eixo da via ferr a. 

Pena em qualquer dest-es casos: multa 
de cincoenta a quinhentos mil réis, a juizo 
da fiscalização e obrigação de reparar os 
damnos causados. 

ART. 157 - E' tambem prohibido 
a qualqu r pessôa, e se reputará <:rime, 
ainda qu do damno causado não resulte 
desastre: 

l.o - introduzir ou deixar que se 
introduzam animaes e vchiculos no r cinto 
da c;;stradaj 

2.o - destruir ou stragar, no todo 
ou m parte, qualquer obra pertencente 
á estrada ua dependencias: leit da 
linha, obras de arte, dificio cercas, pos
tes, signae , gramados dos talude , loco
motivas, carro , etc.; 

Pena: Multa de cem mil réis a in co 
contos de réis, sem prejuízo de outras pe
nalidade previstas em lei. 
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f) cuspir no carro ; 
g) penetrar ou ahir d stes a não ser 

pelos vãos a i so d ti nados; 
h) usar de linguagem inconveniente 

ou proced r d modo a cau ar p rturbação 
ou incommodo aos outros passageiros; 

i) dar signal de alarme ou d para
da, a não ser em casos extraordinarios, 
qu justifiqu m tal acto; 

j) transportar com igo animal ou ob
j cto qu p s a causar p rigo ou incoln
modo aos outros passag iros. 

ART. 162 - E' vedada a entrada 
ou permanencia nas estaçõe e carros: 

a) ás pe ôas embriagadas ou ind -
centemente trajadas; 

b) a pe sôas armadas com arma de 
fogo, salvo militares ou policiaes em ser
viço. 

ART. 163 - Na imminencia de qual
quer das infra~ções relacionadas no art.o 
161, s rá o viajaJnte cortezment·e adv rtido 
p lo pessoal da estrada. c, apesar disso, 
comm tter a infracção, poderá S•er obri
gado a retirar-se do trem, s· ndo-lhe res
tituída a ·importancia da pa.s agem, se a 
viag m não tiver sido iniciada. 

Se a infracção fôr commettida durante 
a viag m o passageiro fka sujeito á mul
ta de dez mil réis a cincoenta mil réis, e 
poderá ser obrigado, conforme a gravidade 
do caso, a desembarcar na primeira esta
ção. 

Cumpre ao chefe do trem lavrar o 
termo competente, que será entregue ao 
agente, no caso de desembarque. 

ART. 164 - Si o passageiro se negar 
ao pagam nto da ·multa, de passagem de-
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vida ou de damno causado ã estrada, fi
cará sujeito a pri ão, no termos dos 
art.os 150 e 151. Es pagamento po
d rá, entretanto, ser provisoriamente subs· 
tituido pelo penhor de um objecto de valor 
superioli. 

ART. 165 - No ca:s d penhora, 
cotwid rado no artig preced nte, si no pra
z d trinta dias o devedor não tiver eff • 
ctuado o pagam nto, a estrada fa,rá vender 
em I ilão o obj cto petJhorado, para c -
brar-se do que lhe fôr devido. 

Livro de ART. 171 - Haverá em cada •es-
Reclamaçõea tação tl01 livr·O rubricado pela fiscalização, 

no qua~ •OS viajantes, exp ditare e desti
natarios escreverão as queixa q~e tiverem 
contra p. estrada ~ $ells empregados. 

Na salas de espera e armazens de 
mercadorias de cada estação, haverá um 
aviso indican,dp a xi tenda ~esse livro. 
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f XTRACTO DO CODIOO CIVIL BRASILEIRO 
Lei N,0 8071 de 1.0 de Janeiro de 1916 

Das aguas 
ART. 563 dono do pr dlo in· 

ferior é obrigado a reéeber a agu.as que 
corr m naturalm nte do sup rior. e o 
dono deste fiz r obras d arte, para facili
tar o escoamento, procederá de modo que 
não peior a condição natural e anterior 
do outro. 

ART. 564 - Quando as aguas, .ar
tificialmente levadas ao pr dio superior, 
corr rem d lle para o inf rior, pod rá o 
doho de te reclamar que se desviem, ou 
se lhe indemnize o prejuiro, que soffrer. 

ART. 565 - propdetario de fonte 
não captada, satisfeitas as n ce idades 
de eu consumo, não póde impedir o 
curso natural das aguas pelos pr dios in
feriores. 

ART. 572 - proprietario póde le-
vantar em seu terreno as oonstrucções que 
lhe aprouver, salvo o direito dos visinhos 
e os regulamentos administrativos. 

ART. 573 - O propri·etario póde ~tm
bargar a construcção de predio que in
vada a área do seu, ou sobr ·este deite 
gotteiras, bem como a daquelle em que, 
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Predlos rustlcoe 
novas constru

cções 

Contractos de 
empreitada 

a m nos de metro e meio do seu, se abra 
janella, ou se faça eirado, terraço, ou va~ 
randa. 

Paragrapho t.o - A disposição deste 
artigo não abrange as frestas, seteiras, ou 
oculos para luz, não maiores de dez cen
timetros de largura sobre vinte de com
primento. 

Paragrapho 1.o - Os vãos ou aber
turas para luz não prescrevem contra o 
visinho, que, a todo o tempo, levantará, 
querendo, a sua casa, ou contramuro, ain· 
da que lhes vede a claridade. 

ART. 577 - Em predio rustico não 
se poderão, sem licença do visinho, fazer 
nova oonstrucções, ou accrescimos á exis· 
t ntes, a meno de metr·o . meio de limite 
commum. 

ART. 1.245 - Nos contractos de em
preitada de edifícios ou outras construc
ções consideraveis, o emp11eiteiro de ma
teria s e execução responderá durante 
cinco annos, pela solidez e s gurança do 
trabalho, assim ·em razão dos materiaes, 
como do sólo, excepto, quanto a, este, se, 
não o achando firme, preveniu em tempo 
ao dono da obra. 
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11 A 

DISPOSIÇÕES OERAES 
Assumpto 

Admissão de empregados • . . . 
Animaes encontrados nos terrenos da Com

panhia . . . . . . . . . 
Attestados, fornecimento de . . . 

» por molestia ou doença , • 
Ausencias por molestia ou doença . 

» sem licença • . . 

Bagagens e encommendas sem despacho 

C artazes, collocação de . . . • 
Cartões de ponlo, marcação de . 
Chamada do medico em casos de accidentes 
Cobrança de fretes . . . 
Commerciar, prohibição de . . . 
Comparecimento ao serviço . . 
Conducta para com o publico . . . . 
Conhecimento das regras e regulamentos 
Construcções em terrenos da Companhia . 
Cumprimento de deveres • . . . . . 

Demissão, pedido de . 
Desobediencia, dever de cumprir orden . . 
Despacho de bagagens, encommendas etc., 

esclarecimento ao publico • • . . • 
Despachos O. C. S. (Em serviço da Compa-

nhia). . . . . . . 
Discussões, são vedadas . . 
Documentos ao publico . . 

Embriaguez e somnolencia em rviço . . 
Empregado deixar o serviço da Companhia 
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37 
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Assumpto 

Empregado machucado, passes etc. 
» , permuta de . . . . ~ . 

Emprestimo de objectos pertencentes á Com-
panhia . . . 

Engenheiro Fiscal . 
I!ntrada do publico nos escriptorios etc .. 
Esclarecimentos ao publico • 

F iança ou fiador . . . . . 
Fumar em serviço, prohibição de 

G erencia administrativa de empresas . 

Informações a Imprensa 

L icenças, pedidos de . 
Livro de reclamações . 

Artigo 

4 1 
7 

26 
32 
24 
23 

8 
25 

3 (a) 

9 

12 
31 

39 M ateriaes da ompanhia, tirar ou usar 
Medidas disciplinares, applicação de 
Moradia de empregaaos., . . . • 

. 18 

.4e5 

N egligencia ou máu comportamento 

O rdenado, não será abonado durante au-
sencia . • . . . . . 

Ordenado, cessa desde a data da su pensão 
» , deducção para pagamento de .re-
clamações, etc. • . 

P asses de recreio, livres, 75 o;o etc .. 
Propinas e gratificações . . . . 

R egulamento, pos e e perda do . • 
Remediar irregularidades . . . . . 
Remoção de empregados . . . .. . • 
Restitui·ção de objectos pertencentes a Com· 

panhia, etc. 

S egurança e conforto do publico 
Suggestõe • . . • • . .. 

T rajar em serviço. Uniformes . 
Transitar pela linha, prohibição d 

17 

15 
15 

15 

29 
27 

1 
38 
6 

20 

42 
33 

14 
35 

V iajar nas locomotiva ou br kes-locomoti· 
va , prohibição de 30 

290 



TRANSPORTES E TRAFEGO 

Assumpto 
Abandono da machina . . . . . . 
Accidente depois da conce são de linha fran-

ca. Retenção do trem etc. . ., • . . 

Artlto 

166 

275 
267 
200 (a) 

Accidente ou obstrucçõe • Communkação . 
Acondicionamento de cargas . . . . . • 
Agulhas de segurança. Chaves falsas ab r· 

tas para desvios • . . . • . . . 235 
Ajudantes de guardas tren , comparecimento 

ao serviço • • . • • . w • • • • 131 
Alavanca não d vem ser mudadas seiu au-

torisação. . . . . • . 266 
Annunciar a estação . . . . . • ~ . 140 
Apitos aproximando estações ou cruzamento 172 
Apparelho Block. Verificação antes de par-

tir trens 249 
Apparelho do travamento. oncerto . 262 
Apparel·hos m chanicos para aviso . 259 
Applicação do freio automaiiço, apito pe-

dindo . • . • • . . . 171 
Aproximar-se ao signaes de perigo . 178 
Ar ia nas chaves, não de carregar . . 173 

ttenção ao serviço. Machinistas foguistas 
observar igna s . . . • . . 164 

Automovel da Administração não deve partir 
sem guarda . . . . • . . . . 163 

Ave , animaes, fructas fres,ca etc., trans-
porte de . . 109 

Avi o de trens pelo Apparelho Block 207 e 238 

Bagageiros . . . . . • • 108 
Bagagc11s abandonadas . . • . • 86 
Balanças . . . • . . • 100 
Bilhetes, vend<1 t;ie • . . , 72 
Bombas explosivas, conservação . . 233 

» » , indicando cautela ou pe-
rigo • . . • . . . . . 232 

Bombas expio ivas, nos trilhos, collocação 231 e 288 
» >) , usar e exp rim n-tar • . 234 

Cabineiro, 
encia 

Cabineiros, 
lephon 
linha 

Cabineiros, 

entrar em erviço, dev r s, au-
. . 

esperar ordem dos pateos, te
ou çampainha antes de fazer 

209 

fiscalização do 
• ' 197 

64 
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Assumpto .., T Artigo 

Cadaver na linha 165 
Can1:ellar signaes 240 
Cancellas, abertura 12 

» , asseio • . . 12 
» , atravessando vias publicas1 122 
» , def.eito no fun ionamento . . . 127 
» , lampeões de signaes fi ·oS' • . . 126 

Carreg~d.or s, prohibição de subir nas plata
formas dos carros • . . . . . . . 

Carregamentos .duvido o . . . • . 
arros de passagei11os, engatameruto 

Carros deixado nas tações. Ull!has prin· 

80 
200 

71 

cipaes provisoriamente interrompidas 198 e 254 
Carros vasios, Alto da Serra - Permanenda 

na plataforma de descida • . . 202 
Carvão, empilhamento no t nde r • , J53 

» na fornalha, nas estações - evitar por 167 
auda dos tr ns, prol cçí'lo quando um trem 

ou composição estiv r pa•rada nas linhas 
prinoipa s . • . • . . .. 147 

Chaves e signaes, montagem, remoção, re-
paros • . . .. • . • • 260 

Chaves falsas abertas, pa·ra desvio , . • 235 
» , mudanç.a de • . 

Ch fes de estações, expediente • . 
» » » , ·i·nspecção diaria , 
» » » , responsabilidades 

Cinzas, estopa • accesa, etc. . . • . . 
Concertos de machma e desmanchos etn 

236 
57 
56 
55 

168 

caminho • • . • • . • • 1 4, 277 e 288 
Concessão de «Linha Franca)) . • . 239 e 2 O 
Conferent~s de entrega, desc~rg-a, carga e 

reoebJtnento • , . • . . • • 111 a p4 
orreio, malas do . . . . . . . . . 99 

Cruzamento de trens «Linhas Stngelas» . . 284 (e) 

D efeitos ou irregularidades encontradas em 
viagem . . . . . . . • , . .. . 146 

Desmanchos demaohina, tr m parado 277,278 e 288 
Déspacho de trens . . 74 

esvios Matadouro, Escavador e Linha do 
meio • Alto da erra . 

Oi cos, accender • 
201 
68 

E mbarque de pas age~tos retardllitarios 135 
Eincarregados de Armazens, etc. . • . 110 
Ehcerados . . • . 101 a 107 
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Assumpto 

Encommendas, bagagen etc. - vagõe não 
devem er reti<rados do trem em caso 

Artigo 

de exces o de lotação . . • 95 
Engatamento de carros de passageiros . . 71 
Entrada, abertura e relogios da cabinas , 208 

» d tr n estação de São B rnardo 186 
Escapamento de vehicul.os . . . . . 280 e 281 
Estaç o impedida, trem não pod partir para 245 

xame de trens . . . 75 
ExjJio Ivo e mercadorias qu xigem cui-

dado e peciaes . . . . . • . 43 a 52 
ExpLo ivos. Manobras de vagõe desenga• 

tado . . . . • . . . . . . . • 53 

Fiscalização do cabineiros . 64 
oguistas, comparedmerrlo ao serviço . . . 150 

)) ' nm do serviço . . . . . . 151 
» , mover as machina • Prohibição de 155 
» , ob rvar o signaes fi.x s te. . 164 

Freio automalico. Linhas singelas . . . . 291 
» >> Trens de pa sageiros Es• 

tações de Piassaguéra e Alto da Serra. 194 
Freio vacuo, minimo permittido . . . 134 e 162 
Fretes em contas correntes, pagam nto de , 5& 
Fructas e mercadorias de facil deterioração 95 
Fumar em s~rviço (Transporte c,le explosivos') 54 

Gaiolas e ga1olas d gado. Limpeza . . . 89 
uarrafas, tijolos, telhas, etc. - Transporte de 9() 
Oazoliua, carregamento e transporte • . . 54 
Ouarda-cancellas, materiaes para • . . • 125 

>> >> , posição dos , . . . . . 124 
uarda-trem auxili.ar serviço ~as estações: nãq 

pode abandonar seus trens . . r • • 139 
uarda-trem, comparedmenio ao serviço . 131 

» » , ·Objectos que devem conduzir • 13Q 
» » , obrigações • . . - • . 134 e 142 

Guindastes . 204 

~orado dos Trens . 73 

lncendlo de vagões contendo infLammaveis 
Perigo • . . . • . • 

Jncendio durante a viJagem 
» exercicio de 

54 
. • . - . 149 
. . . 65,66 e ó7 

AZOLINA. -lnflammaveis, K ro ene -
Transporte • • * • • • • • • 54 
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Asaumpto Artlco 

lnflarnmaveis, Transporte do d mais 54 
lnspectores e fisca s da locomoti.va • . . 158 
Interrupção dos apparelho d avisos, inter-

yalp trens devem oh ervar • . . • . 2fí0 
Interrupção da l.inhas principaes . . 269 

» Autorização para fuhcciooar li-
nha singela . . . . , . . • . . 274 

Interrupção. Chave de frente - devem 
ficar seguras . . . . 273 

Interrupção. Trens por l!nha singela «Staf/1> 270 
» » >> » » «Linha 

fra-nca>> por teLegramma. ignaes por 
IJnha contraria. Entrada na secção de 
«Unha singela» . . . . . 271 

Interrupção. Trem por Linha singela correr 
oom cuidado . . . • • . 272 

lntern.1pção. Trens por linha singela. ln-
t rrupção do Telegrapho . . . . 290 

Intervir nos erviços dos ca,bineiros•. Pro· 
hibiXão . . ,. • 236 

lrrcgulandade em .um trem. Cabineiro no-
tando 282 

) anellas e pórtas do carros de passageiros 81 

l.ampeões de signaes e de plataforma. Lim-
peza e concertos . . . . . . . . 68 

Lampeões de lado e d,e cauda • . . 147 e 237 
» » signae fixos . . . . 224 e 228 
» · do ulflmo vehictllo devem ficar in
vertido emquanto o trem estiver parado 
em um desvio . . . . 147 

223 Lampeões nos pauchoqu s • . . . 
Licenças curtas, preenchimento formas res-

pectivas • . . . • . . . . 63. 
l,.impe~a dos btekes.. Tr hs de' cargas . 134 

'» de gaiolas e vagões . . . • 89 
<CUnha franca» até a secção segui-nte , 219 

» » , concessão • . . , • 240· 
» » , pedido de . . . . . , 239· 

Linha jm~ida . . , . , 239(o) e 244 
Linhas principaes de subida e descida .. . 205 
Locomotivas e vehiculo pertencentes a par-

ticulares . . . . 
Luzes dos carros de pas agciros: 
Luzes na machina, collocação de 

294 
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Assumpto 

Machina auxiliare , de ligar do tr m . 161 
» » , eml'urrando tr n 161 
» >> 

1 
rebocando trens . . 161 

» >> , au ilio p la retaguarda 161 
>> , concerto em caminho . . . 154 
» de manobras, che ada . . . . 189 
» » >> i ransi taru:lo de um 
pat o para outro. Prohibi'ÇãO de viajar 
na casinha • . . • • . . . . . . 195 

Machinas, direcção e con umo d mat riaes. 157 
» escoreiras viajando juntas . . . 160 
» , freio e alavanca de variação . . 166 
>> , foguista não podem mover . . 155 
>> , po ição das . . • . 159 e 161 

Machinistas aproxim r- e a.os ignaes de perigo 178 
Machinistas comparecimento ao erviço . . 150 

>> , d sr speitar signaes de guardas 
cancellas • . . • • . . • • . • 128 

Machinista , devem prestar toda att nção a9 
serviço, observar signae fixos t • . 1(j4 

Machinistas1 fim do serviço . . . • . 151 
>> 1 , obed ccr signae • . . . 1t7 
» objectos gue devem conduzir • 156 
>> , r pon ab1lidad m ca de 
falta de .guarda . . . . . . . 179 

Machinista , prev nir pessoa na linha 165 
Machinas de e crever, calcular e objecto dlll 

ompanhia • . . 60 
Malas do correio • . . . , 99 

» volum s Oltduzido pelos pas a-
geiro . 138 

Mangueiras, abastecimento de agua . . . 181 
» , d sligar ou ligar com obj cto 
nas mão . . . . ., 190 

Mano~ra?or, deve combinar s rviço com ca-
bmeJro • . . ~ . . . . . . 253 

Manobradores ou outro acompanha~ndo ma· 
chinas escoteira , conduzir bomb s ex· 
plosiva . . . . . • 230 

Manobra , cabineiro deve v rificar conclu ão 
do serviço, não e quecer v hi ulos nas 
linha principae • • . . • . 254 

Manobra com dua machinas . , . . 160 
» com gaiolas de encomm nda 192 
>l d sengatados com carros d pas-
sageiro 192 
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Assumpto Artigo 

Manobras de ngatada com vagõ d carga 1 1 
» , de vio Matad uro, scavador e 
linha do meio ,_ Alto da Serra . . . 201 

Manobras em Alto da Serra, Pary e S. Paulo. 
Perigo das manilhas e de ngatarem. . 199 

Manobras em ponto e staçõ s, iias em 
rampas • • . • • . . . . . . . 193 

Manobras entrando em desvios, Verificar 191 e 257 (b) 
» estações intermediarias, responsa-
bilidade do guarda . . • . . . 169 

Manobras nas linhas prin ipa s .Y., B. ligado 196 
» prohibidafil depois da concessão de 

«linha franca» . . • . . 243 
Manobras, transpôr o signal d primeira par-

tida m posição de perigo. . . . 196 
Marcha do trens, conheci me.J1ÍO . • 84 e 174 
Materia s - requi ição de . . . "' • . .. 59 
Material rodante, avarías em viagem . . . 144 
Mercadorias em geral, carga e descarga de 97 
Mobilia e pertences da e tação • . • . , 69 
Mono-trilhos, carrinho • . . . • • , • 296 
Movimento dos trens nas estaçõe , mais de I 

um hem na plataforma, ma.nobrador 251 acompanhar o trem até o ponto de pa-
rada, signal de chegada di tílnfe da ca· (d, b, o) 
bina, trem parado NÃO pQde recuar • 

Mudança de chav • , . . • . . . . 236 

O bstaculo ou gado solto na linha 
Oleo combustivel, tran porte de . 

» , consumo de . . 

P arada de trens para tomar ou deixar 
ageiros . . 

Parada de trens pelos guarda • . 
» r pentina de trens • . . . 

Partida de tr~ns, pa sagei.ros carga 
Passageiro retardatarios, embarqu 
Pedido de «linha franca» . . 
Pessoal, au nciá . . . . . . . 

» , eomparecim nto ao serviço • . 
>> , trabalhando na linha, protecção 

Pe oas estranhas entrar no r cinto 
Estrada . . • . . 

Portas dos carros, fechamento 
Porteiras da e trada, avarías . 
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268 (h) 
54 

152 

76 e 137 
176 

.. 175 
135 
135 

j 239 
62 
61 
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Assumpto Artlco 
Po ição das hav , cabin iro não d v mudar 254 
Pr f rencia de trens, ordem de prec •den ia 70 

Q uebra d ngate 

R egularisação d pedidos e conce ão d «li
nha fran<:a» afim de vitar atrazo de 
trens • • . . • . . . 241 

Retenção d tr n no signal de partida ou 
partida avançada • . . . • . . . 247 

Reparo de ignaes, aju tador faz r m pe-
rigar segurança da linha . . . 261 

Reparo do apparelho do iravam nt.o 262 

Sahida de tren dos d vi.os . . . • 222 
cç.1o franca .porém estação occupada 246 

ellag rn d vagõ • . . • • . • . . 96 
ignaes com bandeira ou Jampeão d mão 226 

» » bombas, bandelr ou lampeão 
de mllo • • • • • • 232 (a) 

Signacs de mão • . • . 225 e 285 
I> explosivos • . . • . • 206 e 230 
» fixos de hamada . . . . 217 
» » » chegada, po ição do braços 

indica a importan ia quaes as )inflas 214 
ign es fixo d hegada, trem parado 215 

» » » » , » pa a r sem 
«linha francà» • 216 

ignaes fixos de discos e anõe . 221 
» » » distancia, de ligar, restau-

rar • • . • • . . • • . 213, 2 3 e 264 
ignac fixo de n1anobra • . . • • . 220 

» » » partida e partida avançada 218 
» » » emaphoro, «1inhas ing -

las» • . . . . • • . • 2 3 e 284 
Slgnaes fixo , desligar para reparos, • . 261 e 265 

» \) fóra de serviço, slgnae não 
podem ser modificado s m pr via auto
rizaçlo • . . • • . • • • . 227 e 260 

Signae fixos posição normal, indicação 210,211 e 212 
ignaes fixo provisoriamente com defeito . 228 

» manu es 229 
» na pas agem pela es.taçõe 170 

occorro ao tren impedidos «linha in· 
gelas» . . . . . • • . . . 288 

Soccorros pre tados a pe ôa apanhada na 
linha. . . • • • 165 
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Assumpto Artigo 

STAF e BILH T «linhas singela)> • • 286 
STAFf. Engano de «linha ingela » 287 

T elhas, tijolos, tubos de barro etc., transporte 90 
Transferencia de classe sem pagamento de 

excesso . . . . , • . . . . 141 
Transito pela linha. Alto da Serra . . 203 
Tr m cortado em caminho em er notado 

pelo machinista . . . . 279 e 225 (f) 
Trens, compo ições, formações, machinistas 

d vem cr avisados do peso e modifi-
cações em viag m . . . . • . 133 e 147 

Tr n conduzidos por dua locomotivas, au-
xilio pela retaguarda. Campo Limpo. 
Barra Funda, etc. . . . • . . . . 161 

Trens de cargas conduzindo carros de pa • 
ag iro . . • 83 

Tren de carga , partida do . . . . . . 135 
» » » , dar passagem a trens de 

pa sageiros. . . . . . . . . . . 242 
Tren d lastro . . . . . . . . 148 e 298 

>> » passageiro não d vem parar onde 
não tiver parada official . . . 78 e 137 

Trens de passageiros na Sérra • . . 143 
» » » , partida dos . . . , 135 
» » » que passarem ai m ou 

pararem aquem de uma c tação . . . 77 
Trens, de pacho de • . . , . . . . . 74 

» d v m er acompanhado por guarda 
c ajudante . . . • . . . . . , 132 

Trens em manobra ou correndo m dir C· 
ç o contraria . . . • . 252 

Trens sperando 11a linha ontraria protegi-
dos pelos signaes . . 242 

Tre~s, exame de • . . . 75 
>> horario de . . . . . 73 
» na estação, responsabilidade do chefe 84 e 169 . 

{ 
225, 256 » parados, a espera de manobra . 257, 258 

Trens parados, devido circumstancias imprevistas 248 
Trens par~dos, devido córte ou excesso de 

lotação . . . . . . . • . 225 (I) e 276 
Tr ns parados, devido desmanchos da machina 277 
Trens parados fóra dos signaes fixos por 

accidentes ti obstru ção. Providencias 
que devem ser tomadas . . 268 
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Assumpto Artl«o 

Trens parados no signal de chegada . . . 
» no signal de chegada ou partida 

215 
255 
178 

)) 

)) » obstruar linha convergent s . 
» partir sem o guarda, prohibido . . 1 3 

239 (e) » passar sem Iam peão de cauda ou de lado 
» » signal de chegada sem «linha 

franca» da stação 'immedi.alta . • . . 2i6 
Trens, passar signal de partida até partida 

avançada . • , . 219 
Trens, preferencia de . . . . . . 70 
Trens que param para tomar ou dei ar pas-

agclros . • . 76 
Trens, cguir com «bilhete especial» linhas 

sin~ela , cancellamento do «bilh te es
pecial» etc. . . . . . . . . . • 289 

Trens, verificação antes d partir da e tação 
inicial . . . . . 134 

Trolys da con erva . 2 2, 293, 294 e 295 

Vagões com defeitos deixados em staçõ s 91 
» , limpeza . . . . . 89 
» ou vehiculos de qualqu r typo dei· 

xados na estações, linha principa pro
visoriamente interrompida · . . . 198 e 254 

Vagõ s pert ncentes a particular 98 
» rotulados para concertos . 92 
» vasio de ignados para determinada 

estação • . 93 
ões va ios devem ser cuidadosamente ins-
peccionados . • . . . . 8 

Velocidade dos trens em geral. . . . . . 182 
» » » Estação de Santo . . 183 
» » » » » Pia saguéra . 184 
» » » » » A. da Serra 185 
» » » » >> S. Bernardo . 186 
» » » » » Pirituba . . 187 
» » » Manobras . . • 188 

Viajar na locomotiva ou bréke-locomotiva 30 e 145 
Vigia nocturno . . . 115 a 121 
Volumes e quecidos . . . . 85 

» não retirados . . . 87 
» com a declaração de «fragil», e1c. 97 

ENGENHARIA 

Accidente na linha . . . . 
Animaes encontrados na linha 

299 
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Assumpto Artigo 

ppar lhos das cabina , feiiores não podem 
intervir • . . • • . . . . . 311 

Atear fogo a vegetação que margea a Linha 318 

C apas e polaina . . . . . . . . 319 
Chamadas, attender com todo o pessoal . . 314 
Chav s, communicar desarranjo ao cabineiro 311 

» das cabinas. Exam . . . • . • 311 
» fei-tores devem combinar serviço com 

o chefe da estação • . 311 
Chaves lubrificação . • . • • 311 

onducção de objectos nos carros 337 
Correr a linha, m<>Qo de . . . 310 

D oença ou molestia, empregado 331 

E dificaçõe m divi as da Companhia . 2 9 
Empregados viajando nos trens . . . 335 
E cavaçõe perto da linha, prohiblda . . 316 

F eitores correr m o di trido . . . . • 30 
» devem conhecer o fiorario dos trens 333 
» nio fiarem no signaes das estações 325 

Feitor s respon abilidade • . . • • 305 e 341 
» saber ler c crev r . . 304 
» , suspen ão dos . . 303 

Ferramentas, que a turma dev m ter • 320 

H ygiene, medidas sanitarias 301 

l nterrupç.'io desneces aria do Trafego . 308 
» na linha . . 315 

) anellas, prohibido abrir . . 300 

L enha em tet'i'enos parti ulares - prohibição 304 
Livro do ponto, r mes a . . . . • . . 306 

M ateriaes depo itados no leito da linha . 340 
» , requisjção de . 39 

Moradia do pessoal das turmas . 15 
Movimentação dos trilhos . 343 

O bras começadas sem autorização, su pender 299 
» particulares, começo . . . • • . 300 

P arar trens em caso de ob trucção . 323 e 324 
Passes, conferencia nos tren • . . . . 336 
Porteira particular aberta . . 307 
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Assumpto Artigo 

R anchos da con erva, entrada de mulh r s 304 
Regulamento, explicações devem r pedidas 

ao Engenheiro de Oivl ilo 334 
Rondantes. . 309 

S ervidões em terrenos da Companhia. 
érra, inspecç o e relatorio . 

.. 328 
302 
327 
326 
322 
321 

Signaes, desprezar . . .. • 
» manunes, de perigo . 
» que as turmas devem ter . 
» » » » » u ar. 

Sobrelevação de curvas . • 338 

T elegrapho - Interrupção . . . . . • 312 
Trabalh dores da conserva, comportamento • 304 

» » » não ficarem na 
entre-via . . . • • . . • 317 

Transito pela linha, prohibido • . 330 
Trens de lastro, pessoal etc. • . 342 

V agões, com materiaes O. C. S. d scarga • 332 

MECHANICA 
Regulamento para o serviço doa planos Inclinados 

A bandono da machina, em erviço • 360 
Admini trador dos planos inclinados 344 

Serra Velha: 
Ajudantes dos feitores, obrigaçõ 
A]ustador ncarregado do motor 

vacuo . . . . . . 
Altura do cabo, ajustar . . . . 
Apparelhos el ctncos, verificação 

Serra Nova: 
Abandono dos brékes-locomotivas, 

tas fogui tas . . 
Apitar, brékes-locomotivas, regra 
Apparelhos lectricos, verificação 

Serra Velha: 
B rékes, limpeza á noite . . 

» parado .\lOS patamare 
Brekistas, obrigações . 

301 

377 
do freio-. 

3 
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405 
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Artigo 

Brékes Loéomotivas, concertos e ~Iterações . 415 
» » , defeitos em serviço . . 423 
» >> , exame pelo encarregado 

do deposito . . . . • . . . . . 422 
Brékes Locomotiva , lubrificação • . . , • 421 

» >> , parados, maneira de dei-
' xar . . : . . . . . ., . ~ 419 
Brékés Locomotivas, ,pr ss.iio na~ caldeiras 420 

C abo, aj udante d.o maehinista prestar atten-
ção . . . . . . . . . . . . . 36 

Cabo, attenção, no lado de subida, :frouxidão 367 
>> , inspecção . . . .. • . . . 370 

adeados, veri~icação, á uolf.e e de :manhã. 351 
Casa de caldeiras e machinas, relatorio . 348 
Comparecimento ao serviço, feitore • 358 

» » » machinistas e 
foguistas ' . . 359 

Conservadores das polias, obrigações • 371 e 373 

Serra Velha: 
Cabo solto em viagem . . . . 387 e 397 
Chaves limpeza e concertos . . . . . . 403 
Chegadas, patãmares, viagens para cima . . 395 

Serra Nova: 
Cabo fóra das polias, sign.al 

» , inspecção • . . . . . 
1> nas tenazes, posição para segurar . . 

Carvão e agua, abastecim nto1 Alto da Serra 
e Piassaguéra . . . .. .. . • • . 

449 
405 
429 

428 
Garvão e a~ua 110 fim do serviço, brékes

locomoftvas . • . • 
Chegadas, patamares .. . 
Cinza, estopa usada etc .. 

426 
433 e 440 

• 424 

Serra Velha: 

D i;cos ao lado da linha 393 

Serra Nova: 
emora no patamar, feitor cdrtat corrente 

electrica para o semaphoro . . . . . 434 
Desencontro de viagen no ponto de cruza-

mento. . , 431 e 438 
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Encarregado das machinas fixas e caldeiras, 
Serra Velha • . . . . . . . . 374 

Engraxadores das polias, obrigações 372 e 373 
Estado dos machinismos . . . . 345 

F echamento da a~ua no patamares . . . 355 
» das linhas nos patamares . 350 

Feitores, ausencia durante o serviço . . . 354 
Freio aulomatico, !li>plicação e manejo 441, 442 e 443 

unccionament.o do semaphoro N..o 4 na casa 
<:la 4.• machina fixa . . . . . . . . 404 

Serra Velha: 
Feitores dos patamar s, obrigações . . 377 
Fiscaes de vtagens, obrigações . . . . • 378 
Freio tenaz nos patamares . . . . • 395 e 399 
Furos da manilha e pino, limpeza e exame • 390 

Serra Nova: 
Feitores do Allo da Serra e Piassaguéra, 

obrigações • . . . • . . . . . . 
Fiscaes de viagens, obrigações . . . . . 
Foguistas <:te brékes-looomotivas, prohibidos 

de fazer manobras . . . 
Freio tenaz e bréke automatico, verificação. 
funcci onamento dos novos planos, regras . 

lnstrucções aos foguistas das machinas fixas: 

411 
412 

416 
421 
406 

Cano de vapor, funccionameuto . . . 451 
Combustível entre o lrav ssão e o guarda 

fogo . . . . . . . . . 453 
Combusttvel não qu imacLo . . . . . 453 

uidado para não queimar as grelhas 454 
Movimento da grelhas . . . 450 
Não m xcr o fogo . 455 
Posição do «Excentrico» 452 

Inspectores de vehiculos . . 349 

Lampeõcs existentes nos patamares, conser-
vação . . 357 

Linhas do signal mechanico, exame 445 

Serra Velha: 
Lampcões d trens em viagem, posição 381 

Serra Nova: 
L:unpeõcs de trens em viagem, posição . 410 
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Manobra nos palamare . 
Marcha da machma com o r logi 
Movimento das viagen , signa s . 

Serra Velha: 
Movimento das viag n 

Serra Nova: 

Artigo 

401 e 402 
indicador 362 

• 366 

385 e 400 

Machinista e foguistas dos brékes-locomoti-
vas, obrigações • . . 414 

O ccorrencias em viag n , ommunicação 388 e 427 

Parar a machina caso mover com esforço 361 
Pe oal sujeito ao Admini trador . 346 
Posição do bréke quando parado . 364 

Serra Velha: 
Parada da viagem antes de sahir do pata-

mar . . . . . . . . . . 400 
Parada de viagem em caminho . . . 386 
Partida de viagem, atl nçao aos siguaes 384 
P ssoal dos patamar s, brigaçõe . . 380 

Relatorio dos patamares . . . 347 
R qui ição e guaJX!a do mat rial . 448 

Signaes, communicaç1io diaria . 352 
» e chaves, verificação . . 351 
» electricos . . . . . . 363 
» para a ahida da viagen . . 365 
» para o movimento das viagens 366 
» mechanico - lnt rrup ão . . 353 
» » lnstrucçõe para res-

tabelecimento do sigual mechani-
co . . . . . . . 444, 445, 446, 447 e 448 

Serra Velha: 
Segurança c conieudo dos vagõc , nos 

tamar s . . . . . . . . . . 
ignal mechanico limpc1a verificação 

Signa s para o movimcu da viagens 

Serra Nova: 

pa-
379 

te. 391 
3 5 

Segurança e conteudo do vag- no pa-
tamares . . . . . . 413 

Signacs da cabil1a do Alto da rra 408 
» d pois de sahir a viagem . . 409 
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Sigt1a para a ahi<fa das viag JIS 407 
ignal m 'chani ·o, cone rio . . 446 

>> » mat rial para on crto 447 
» in sperado. . . . 444 
>l limpeza e v rificaçiío 425 

Valvulas exam pelo machiuisttl 369 
Viajar no br ' kc -locomotiva. 356 

Serra Velha: 
Viagem parada rn caminho 
Viagens para cima, partida 

Serra Nova: 

3 6 
392 

Viagens para baixo, a1tenção, cab NÃ d ve 
ser oito . . . . • . . . . 437 

Viag ns para baixo, não u~r vapor . 435 
>l » » , partida . . . . . 436 
,> » cima, cabo N d ve se1· oli<' 430 
» parar inespcrudamen1 • . . . 432 c 439 
>> prornptas para eguir, s.ignal m cha-

nico . . 406 
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Decreto N.o 1.930 de 26 de Abril de 1~7 

Abertura de vias publicas.. . 
Arruamento para muros . 

Chaves do portões particular 
Comprehensão r gulamentar . 

onfrontaçõcs . . . . . . 
Cruza111 uto de u o particular 

13 
7 

47 
30 
9 

17 

Direito da estrada sobre alinhamento 1 mu-
ros etc. 138 

Derrubada d mattas . . 97 
Dobramentos de cercas . 4\J e 50 

E difica õ s laterae . . . . . 6 
» uas di isas da estrada . 5 

Engcnh iro Fi cal póde impor multa a par-
ticulares . . . . . . . . 136 

Fechar portões, modo de . 46 

Galhos c ram s . 51 
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O bstrucção na linha provocada por particular 96 

P unição de empregados delinquentes . . . 99 
» dos infractores do artigo 96 e 97 9S 

R econstrucções na divi as da e trada. 8 

Servidões na estrada 45 

Extracto do Regulamento para a Segurança, 
Policia e Trafego das E tradas de ferro 

Decnto N,o 15.673 de 7 de Setembro de 1922 

B agagens e mercadorias não retiradas . 135 

C ruzamentos da via ferreas por conducto· 
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Deposi ar materiae , construir cas1s etc., na 
margem da estrada . . 154 e 155 

Derrubada de an·ores . . 38 

E mbaraçar o funccionamento da e trada . 152 
E côamento de agua . . . . . . . 36 
Estrada recu ar pa agem obre o trilhos 31 

» reter quadrupedes encontrado na 
linha 148 

lncendio a beira da estrada . . 155 
lnfracção do art.o 161. Penalidade 163,164 e 165 

L ivro de reclamações . 

M otestias contagio as, pes oa affectada 

N egligencia do machinista ou fogui ta. 
naJiodades . 

Pe-

171 

106 

158 e 159 

Objecto de facil deterioração . . 136 
» esquecidos, recolhtmento . 133 
» » aviso ao publico . 134 

Passageiros - prohibições . . . . . 161 
Pessôas estranhas nos recintos da estrada 149,150 e 151 
Plantar arvores no terreno contíguos a 
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Prohibições e penalidades . 156 e 157 

T errenos não murado ou edificados . 14 
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li'f:'c'lwmrnto dus 
línhns no" 
l*:unmarc:s 

Fechamento <In 
Ug'UO IIOS 

Patamares 

ignnl "Linha 
Frnnca" com 

d•fcita 

RT." 350 - oncluido o serviço as linhas 
dos patamares serão logo fc h~tda om o cal o 
ck f rro, na Serra ova, de madeira, na erra 
Velha, de endo alludid s calço serem f·chados a 
radrado e tamb m verificado se a. rcspe tivas 
·unhas de . egur:mça das viagen. estão firm ·m n
te collo adas ·m seus lugares. 

A havc falsa existent ao lado da lính<~ d u
hida, na Serra Vclhn, d verá s r onser ada 
abertn, s ·gura m adeado. 

AR'l'.0 355 Eliminado 

RT.0 353- s partida das viagens pa-
ra os respc tivos plano inclinados, ão normal
mente g vcrnada '. nos patamares, por um ignal 
dectrieo d ·nominado " LL 1 HA FRAN A'. 

uando, por qualquer moti o, o signal LI ixar 
d funccionar, o. f ·itorc~ dcvcriio hlnçar mão dos 
t l·phonc locac., ·xi tentes em cala cabina, para 
a tnm. missiio, d patamar a patamar da ordens 
para as respectivas partidas. 

O pm edim ·nto será o seguirlt ·: - Ao feitor 
do Alto ·ompete avisar o feitor I· Piassnguéra, 
para a Serra 1ova, c o de Raiz la rra para a 

erra elha, que a "Ll1 H FRA r A" c tá 
fóra d f une ·ionamento c q11c, por is o, a parti
das das viag ns, a m çar da de J •0 tal, serão 
di rígidas por tclcphon ', at ~ nova onlcm. 

o feitor de Piassagu ~ra ou la Raiz da rra, 
conforme o aso compete, logo qu · tenha re ebi
do o a.viso do lto, avisar o f·itor- do 1.0 patamar, 
transmittindo-lhc a. orclcn. r· cbidas. 

feitor Jo 1.0 pa amar pro ·cclcrá da m sma 
forma, avi.anc!o o do 2.", c assim por d ante, até 

recado chegar no !to, como confinmt ão. 



Serviço dt 
rnouobrn 

ompcte ainda ao f it r do lto da erra com
municar em demora qualqu r interrupção da 
"LI HA 'RA ao r . Admini trador 
da erra ou . cu ubstituto, EI trici ta-R sidcn tc 

criptorio. 

" do. patamares inf r io
res, os respc tivos f iton·. drv m dar imm diata 
sei ncia cl oc orrido ao feitor do lto de quem 

"LI 
funcção. 

m 

Salvo o ca. o d • man bras, dcvidament au
torisada , é r:»prcss:uncntc edado o 1.1 o do tcle
phonecm . ubstituiçã da"Ll . H l' R " 
estando c. ta em bom estado de f unccionam nto. 

Todas a. vez s que houver necessidade de mo
vim ntar uma viagem para .en·iço Jc mat ria!, 
etc., er:Í indisprnsa el a obtenção da re pe tiva 
li ença d r. Administrador, ou d seu sub titu
to para o u. o do te! phon ·em vez do ignal "LI-
N H A FR " 

Regras especiaes para o serviço da Serra Velha 

brig~çilr do 
mnchlni ta da 
mnchinn fi a 

RT.0 374- s ma hini ta da 1achi-
nas Fixa deverá parar a primeira viagem m su-



"PARADA 
FORÇADA" 

dn r.• vin~rm 
em subida 

Obrigação do 
Aju!Jiodor •n· 
«rrrgndo do~ 

motor< do 
freio vncuo 

Obrigação do! 
Feitores de 
Pntnmare~ 

Obrigação do• 
l~i!Clles de 
Patmnarr1 

bida, independente de qualquer signal, ante desta 
attingir a chave de entrada do de vio, onde se 
acha collocado o disco, isto \ quando a flcxa do 
indicador de percurso das viagens indicar "Para
da Forçada". 

s brél<istas d ·verão em seguida examinar a 
chave e, encontrando-a em ordem, darão o signal 
de pros guimento. 

ART.0 375 - É d ver do aju tador revistar 
todos o motore na ua chegada ao Alto da Ser
ra, no fim de cada viag ·m, e attender a qualquer 
anormalidade avisada pelo brékista. 

vacuo não deverá se r inferior a 15". 

ART.0 377 - Ao feito re de patamares 
compete a fiscalização do pe soal encarregado do 
engat do cabo nas iag ns, bem como receber e 
transmittir igna s ntr os patamar s c dar aos 
machini tas das respectivas ma.chinas fixas os sig
nncs de partida e parada chL~ viagen , verifi ando 
sempre, ante do inicio do movimento da mesmas 
viagens, s, a da cmpr gado está no seu competen. 
te lugar. 

Comp te ainda aos r ·itorcs oadjuvar os ch f s 
da c~taçõc" da Rai ;-. c];~, Serra c Alto da Serra, 
obctlcc ·ndo as instrucçõcs dcll ·s emanada quanto 
ao numero de viag ns, etc. 

Igualmente, é dever dos feitor executar pe -
sott lm nt a parada fc ·hamento da gasolina do 
motores dos Brékes, no f im do serviço dos respec
tivo pata ma r c . 

os fiscae d • patamares cab toda a re ponsa
bilidade pela perfeita op ·ração do serviço de enga-



Ohri11 ç.u do 
l't,'ltlnl dos 
Jlntnmnrc. 

l.imrr1n tio 
hr1'k•·• 

te d cabo na viagcn c colloca ão da porca no 
pino da manilha d, lan ·a. 

Execut:~do ess s rvi o ' v ·rificado qu tudo 
está em p 'd i ta ordem para a sahidtt la viag ns 
o fiscal a cionará a n aniv ·lia do control , collo
cada na part inferior da abina, d pois do qu 
deves \ocomo ·r immcuiatamcntc em din·c ã á 
sahida das viag ns para baixo, afim d · collocar o 
rabo n, polias, c v ·ri fi ar, no p rcurso, . nada 
impédc o seguimento da viagem. 

f: cxprc.sam ntc prohibido ao fiscacs d · p~ta
mares ou outr s que cca. ionalmrnt • os venham 
sub~tituir, a ionar a manivella do c ntrolc sem 
que, ante~. s ja o11 cada a porca no pino da ma
nilha que ·ngata o aho nn lança dos br\k•s. 

'ompct • ao fiscal do patamar do \to da Ser
ra e ao in:p ·ctor de vchiculo da Raiz da erra 
o ·xam de to<los o. engates, cab s de lado e :L li-
gação lo cabo nas via~er1 . . 

RT." 3 O - ( pessoal dos J)atmnarc au
xi liará o mais possível os fcitorc. no despacho. 
da viagens, prtstando prompta attenção ás or 

dcm• que re cbcr. 

RT." 3 9 Os brékista pertencentes it 
prim·ira turma J ·vem . tar prcscnt s no lo al do 
trabalh m ·ia hora ant ,, do in i io do s r i o, 
afim de (li'O iden iar m a limpeza do pin c mani_ 
lha, lubrifica ·ão elos br6k s c, tambcm, a olloca
çiio dos lami)('Õcs nos bréke. á noite esta ionados 

nos patamarc:. 

Pnrtidn da, 
'io~trn 

RT." 392 brékista, logo CJU tiver en-
gawclo o abona >lia omposic;ã.o, I verá ubir no 



Obrlgaçao d 
llr~kiMos 

ignne nnék 
ao Indo da 

linh a, 

Chegod. nO'I 
l'atnmnre 

brék • d apertar o fr io-tcnaz, regulando 
o bréke imple a clocidad da viag m, até ti
car o abo d modo a vitar qualquer choqu 

A seguir o bréki ta dará o igna l d "prompto" 
(um toque), para o qu fará uso da vara do ig
nal mechani o coll canela-a obre o fio lo alizado 
entre as linhas, no local da parada do brék ·s, e 
ne~sa po -içiio d verá manter at' re bim ·nto 
do . ignal de partida, que crá dado p lo anõ s 
movimentado pela alavan a n.0 4 fixado ao la
do das linha pro.· imo á cabina. 

o brékista tamb m comp te verificar e a via
g ·m está segu ramente engatada no cabo. 

PT.0 393 - , ahida do patamar para a 
vi:tgens em sentido de subida : governada pelo 
dois anões 11." 4, ollocados ao lado da linha, pro
,·imo á cabina, um para regular a sahicla do lado 
do morro c outro para a do lado do ali . 

O • ignacs de ''perigo" reproduzido. p ·lo 
anões são indi ados quando s cs apparelhos se 
conservam em pé Jurante o dia, , á noite, quando 
cxhibem lu7 v rmelha, ca o em que em ab olu o 
niio poderão cr ultrapas. ado . . 

ART.0 395 - a chegada nos patamar •s do ' 
] .

0
, 2. 0 e 3.0 plano, da. viag·ns ·m ubida, os bré

kistas dev rão regular a ntrada om o "Frcio
Va uo" e o fr io imple , at' o Fi cal do Patamar 
ciar ignal com o apito. Est ignal é para o Feitor 
dar o , ignal d parada á Ma h i na Fixa, c o bré
ki ta deixarão c iagcm orrcr mai un. doi me
tro afim de dar bastante abo para engatar a via
gem em de cicia. ma z parada a viagem, o bré
kista ap rtará b m o freio simples ollocará o 
pino no lugar, para qu o freio fique seguro, at' 



que o cabo do plano uperior seja engatado no 
bréke. 

Depoi d ligado o cabo ao bréke, um br :_ 
kista dcv r á ·ubi r no brék c dará o signal de 
"prornpto" 1 c, m s guida. alargará o freio o u f
fic ientc para a viag·m c ti ar o cabo. 

outm br;kista d verá revistar o cabos d 
egurança da viagem c, s o "Frcio-Vacuo' se

gurar a viagem , não a deixando movimentar- · 
para sticar o cabo, o br 1kista puxará o. arame, 
da. panelas para alargnr o freio .. 

:'-Jo. patamar ·s do I to c Raiz, al'm do s rvi
os acima rnumerados, os bréki. tas, quando para

r·m a viagem, d verão ap rtar o "Freio-Tenaz" 
c o "Freio-Vacuo". 

l'JA(~K~S I"AUA · UAIXO 

ART." 396 - . bréki ta do. 1.0 2.0 3.0 

patamare , logo que tiverem engatado o cabo cl • 
~uas viagens, d verão subir no bréke, dar o ignal 
de "prompto", , em seguida, com o freio impl s 
arr ar a iagcm até o cabo ficar esticado, d mo
do a evitar qualqu r ch qur. 

outro brékista d •ve.rá revistar os cabos de 
$•gu ran a da viagem soltar o "Fr io-Vacuo", 
~i for nccessario. I c pois de a operação os br 'kis
tas esperarão o ignal "Linha-} ranca" 1 para o 
pro eguimento da viagem, dado pelo braço do sig
nal n." 4, ollocaclo ·m frente da chave faLas. 

br'kista d Alto c Raiz, além dos serviço 
acima m ncionado , terão que de ap rtar o 
"Freio-T naz", logo dep i do cabo star eng:t· 
tado ao brékc. 



RT.0 399 - p i de tar parada a via-
gem no patamar s, o freio . imple deverá · r 
con. ervado bem apertado, d cndo c tar no . u 
lugar o pino qu s gura o volant (para vitar 
qu o brék cap ) até que br'ke stcja ligado 
ao cabo do plano uperior. 

Movimenta~ão das viagens tanto para cima 
como para baixo 

RT.0 400 - Reproduz.itlo p lo indicador o 
ignal ' 'PR l\1 T ", dado p lo. bréki tas da · 

'• 1 c s o<. via)?;cns em qualquer s 'li tido c de. de qu o fis ai 
do patamar tenha accionad a manivella-controlr, 
c llo ada ·m baixo da cabina, mo trando no ind i
cador o letreiro, "1' R 1 " , deve· o feitor mo
vimentar a alavan a n.0 1 para a retirada do. fcr· 
ralho das chav no . 2 ou 3 c as chavl'S triplicc: 
do lad sup ·rior do patamar, d pois do que n ·. 
cionará a alavan as no . 2 ou 3, ·onformc o . ·n
tido das viag ns. 

alavanca n.0 2 a iona a havc 11.0 2, lado do 
morro, part inferior do patamar, abre a agu
lhas tripli e , ituadas no mesmo lado, na pa rte 
sup rior do patamar, para a sahida das viagen . . 

alavanca n.~ 3 faz o mesmo qu aquella, p -
rém, para o lado do vali . 

Entre c as duas alavan as, nos. 2 3, exi te 
uma ombinação com a alavanca de variação da 
machina fixa qu não p rmitt a d s ida do braço 
improprio do doi maphoro. .0 4, collo ado 
na asa de machinas, s '111 que c. tcjam p •rfeita· 
m nte concluidas 1 op mç- c. para a ahiua da 
viagem. 

ompl tada que . tejam as op raçõ 
dent s, o feitor ligará a ''LI HA • R 



c. perará qu' a me ma ar rei ·, uma vez que i ·~o 

verifiqu , mo imcntará a ;Llavanca r .0 4 afim 
d • provocar a quéda do bra ·o apr priad do.· 
anõ s .0 4, proximo á abina, para as viagcn. 
para cima; lo qu · s acha lo ali7.ado nas irnmc
diações das hav s fa lsH. para as viag ns para bai
xo, e o do lado apropriado dos s maphoros .0 4, 

collocad na ·asa d · machinas, verificand -se, 
então o . ignal d partida da viagens. 

at van a 1 o . 2, 3 c 4 ão governada. as 
dua. primeira · por premcdeiras ollocada. no la

do inferior do patamar a ultima, 1
•
0 4, p la. 

que estão fixada. no lado .upcrior, apparelho. r -
te. que não permittem ao. feitores ollocar a, ala

vanca m po i ão n rmal sem qu a viagem trnha 
passado a segunda premed ·ira. 

Deve fi ar bem ent('IHlido que a pr m dcira 
r.o 1 provoca o travamento da alavanca ~ r.a 2 

ou 3 a prcmedcira N." 2 d ·stravará a me ma, 
parte inferior do patamar; a pr medl·ira ." 1 
tra ará a alavan a .. 1

•
0 4 • a prem I ira 1 •

0 2 

de. travará a m·sma ai, van a, na parte . uperior 
do patamnr. 

Se por qualquer motivo, houver IH'CC idade 
de interromp -r a arr ira da viagem ante~ d • sua 
sahida do patamar, o feitor, ou o fis ·ai, deverá 
accionar o botão mcchanico pnra dar immcdint 
ignal de parada ao machinista. 

Uma \ 'C/ que as viag n · tenham pn., ad a. prc
medeirn , ' ." 2, lado. superior c inferior cl pa
tamar, o feitor pr vid nciará para que toda. as 
alavancru sejam collo adas em posição normal, 
po i ão c a que . cr:l mo. trnda no indic, dor collo· 

cado na cabina, em f rcntr da. alavancas. 



Alavanca da 
cabinas NO!!. 
1, 2 e 3, e 

manobra nu 
pntamnrts 

ART.0 401 - A cabina dos 1.0
, 2." e 3.0 

patamares da Serra acham-se providas d · quatro 
ala ancas: a cionamcnto da nlavanca r.o 1 
provoca a r tirada elo f ·rr lho das agulha da · 
partes sup rio r c in f e rio r do patamar; o manejo 

da d ." 2 faz as agulha da partes inferior · 
superior do patamar, lado do morro; a d • .0 3 
opéra o contrario, e a de J •0 4 arreia s anõe 
fronteiros ás chaves falsas do lado inferior, bem 
como s que dão sahida para a. viagens para ima, 

collocado perto da cabina, c, ainda, s signa s de 
partida, fixados no int rior da asa d • machina , 
de accôrdo com a sahida da viagen . 

ala anca N.0 4 é governada pelas pr medci
ras 1 o .. 1 · 2 d:t parte superior do patamar de 
modo tal q~1 , ao passar a viagem sobr a premc
drira ." l, ficara travada, verifi ando-s o de ·
trave logo após c passagem da viagem por sobr 
a de r.o 2. 

A fechadura " N 1ETT", collocada na cha
ve triplice, destina-se unicamente ao serviço de 
m:u10bra nO!. patamar s. S mpre que se tornar 

ncccs~aria a execução de . ervi o d manobra nos 
patamnrc. o feitor d terminará ao fisml que pux 
a manivclla de · ntrolc e, de poss da ·havc 

, 
1ETT", que .e •ncontra na ·abina, ajus

tai-a-á á f c ·hadura dando-lhe uma volta. Isto fei
to, pu.·ará a alavanca .0 1 para o d ·stmve das 
ag11lhas tríplice , d , ligamento automati o da 
alavanca 1os. 2, 3 e 4 conscquentc travamento 
da. mesmas, com o q11e tornará a agulhru livre· 
para o fi ·cal poder manobrar com as mãos por 
m ·io das alavancas que c acham collocadas m 
l11gar apropriado. Antes, porém, deve o fiscal \ 'C

ri ficar se as m smas stão em ond içõcs para u 
serviço. 



Vingtn tmrnn
do tm stntido 

coaurorio 

J .iuqu~1;1 e 
l(.)ll\'t'rtO t.lt: 

thO\·~ 

Fica entendido que a hav "A ETT" só 
pod rá ser retirada da f chadura depois de c n
luido o serviço de manobra c de de que a viagem 

tenha voltado á sua po ição normal. 

Sempre qu se torne n sario fazer movim n-
to como o acima enunciado, o feitor d verá scicn
tificar o fi cal do patamar e os brekistas d · que 
o. signaes para cs. c crvi o . crão cxp di do. pela 
cabinas por meio de bandeiras, durante o dia, e 
por intermedio de lampcões, durante a noite. 

A responsabilidad pela p rf ita c. ecução de.
sc s r viço d man bra cab · inteiramente ao feitor 
do patamar. 

v o, 
RT.0 402 - Quando, por qualquer moti
. fizer ncces. aria a entrada de uma viagem 

em sentido contrario, tanto para ·ima como para 
baixo, o feitor accionará as alavancas o . 1, 2 c 
3, de accôrclo com as cxigcncias do crviço, , 1 g 
que a viagem t ·nha ch gado ao local de parada 
normal, determinará ao fiscal que levante a prc
medeira r.o 1, qu destrava a alavanca .0 2 ou 
3, si se tratar de viap;em para i ma i tratando-se, 
porém cl • viagem para baixo, a determinação dc
vcrú s •r pam qu o fis ai promova o levantam n
to da prcnwd •ira 0 1, para o de trave ela ala-
nmca .0 4. 

ex ·ução crvi os só poderá ser feita 
em aso. exccpcionac om pr' ia licença tlo r. 

dministrador, ou a d seu ubstituto. 

PT." 403 - ex cução do crviço de lim-
peza das chaves do. patamarr deverá ser feita 
pelos respectivo. fiscacs, os quae., notando nella 
qualquer defeito, de m communicar o r . ultado 
ele suas obse1 v ações ao ftitor do patamar, que, 

Pncn111nr do Alto 
funccioname1HU 
do Semnphoro 

)J ,o 5 ollocndo 
nn o~m dn 

mnl'l>ina lixn 

.\la' nnra!\ n:l 
cabiun do 4.0 

l>runmnr 
(.\lto dn errn) 

por sua vez, transmittirá a parti ipação ao r. 
Administrador das , erra . 

RT.• 404 - ignal r.o 5 ~ de entrada 
de viagens para cima. E te signal é ligado á ala
vanca J.o 5 do 4.0 patamar e é gov rnado por 
uma alavan a. ollo ada no sólo, em frent á pa
rada das viagens, c ligado ao signal .• 5 qu se 
t·ncontra dentro da ca a da ma ·hina fi. ·a. Po uc 
cstr signal uma sineta d alarmr especialmente 
destinad, a hamar attcn ·ão do machinista quan
do a . ua posição fôr a d · "perig ". 

cmpr que a linha de entrada , tiv r occupa
da, ab ao feitor ou fiscal do patamar collocar 
a alavanca ." 5 em po i ão normal i ficando o 
signal 1." 5 ·m perig , o ma ·hini. ta immediata
mrntc deverá interromper a marcha da ma hina 
e aguar lar que o mesmo seja arreado, para o pro
st•guimento da viag m (fica ent ·ndido qu o sig-
nal .'' 5 drverá ser conserva lo, sempre em "LI-
. r H FRA , 1 ", de.de o inicio até fim do 
serviço, a não ser que a linha ck entrada esteja 
occupacla). 

RT." 404- -- 1 a abina do 4." patamar 
n ntram-~c 7 alav:m as; a d · N .0 1 para desa

ferrolhar a· chav ·s Nos. 2 c 3; a de .0 2 para 
f m~cr a chaves do lado do morro i a ele .0 3 pa
ra fa?.er as chaves do Lado do vai !e i a de r.o 4, 
para aferrolhar as chaves ros, 2 ou 3 e arrrar o 
scmaphoro apropriado, dentro da casa d ma hi
nas, as. im como o anão apropriado, localizado em 
n·ntr das haves falsas; a d , .0 5 movimenta o 

semaphoro d ntro da casa de ma hina fixa quan
do hn. n ccssi lade de se paralr:-.ar a viag 111 na cn
tr:ul:- elo p;~tamar, linh:t d .ubida; a. de >Jo, . 



6 c 7, de tinam- cxclu. ivamcntc ao erviço de 
manobra na ntrada do patamar. 

sta alavancas accionam os anõ· que e en
contram no pateo de manobra, por int rmedio 
dos quaes são reproduzidos os signac de "peôgo" 
ou de 1'linhtt fran ·a" para a entrada no p<ttamar. 
Entr as alavRnca os. 6 e 2, 7 e 3 existe l tma 
comb.inação qu estando o signal .0 6 arr ·ado, 
a alavan ·a .0 2 fi ará travada soffrend ames
ma combinação a alavancas No . 7 • 3. 

Deve ficar bem comprehcndid que quando a 
sabida da viagem s dá pelo lado do morro, a ala. 
vanca . Q 6 ficará tra ada, ficando livr a ala
vanca de N.0 7. A sahid a da viagem pelo lado do 
vaHe provocará o travamento da alavanca .0 7 
' tornará linc a de .0 6. 
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M. T. I. C.- O. N. T.- SE R VIÇO DE IDENTIF ICAÇÃO PROFISSIDN""L 

D PARTA DE J IÇ D ALfO 

C •8 948/37-SDI• L, $ s /42 

nr. Su nte : 

nto ao o cio ne SDI-402/42; 

1+ d julho o corr nt e t 1v 
... olicito no, o, voaso 

ronunc nto r e i to o o c nto con tante d fl • 170 • 

171, do proce o c T-8 948/37, nt o or Ot o • 011 

ra Dorta. 
ica, ne 1 

... 
a'b rt "vi ta a con oes, 

do al ido procea o, lo o d 20 ia , cont o o rec 'b1 -
nto d t ' r r u r 1 1c o. 

o 

o Snr . Su 
São Pa 

int nd nt da ão Paulo 
at o e s·o Paulo 

1lway CG .Ltd. 

TV. 
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E. V. DE MIRANDA CARVALHO 
ADVO GA DO 

Rua da Quitanda, H· t.• andar· uta 3 Phone 23·3127 

Rio de Jan ei r o 

xmo nr Presidente do Con lho Nacional do Trabalho 

CONOELHO IAOONAL DO TRABALHO 

PROTOCOLO GERAL 

N I q N. ~:. ~.7 .. 9 .. 5._Q_ 
~ntrad1 . .... I /194 

. 
;/ 

A São Paulo Railway Co .Ltd.,por 
c J T I p í ) ·,- I 8 p J 

seu ad~ogado abaixo assignado 
• 

(procuração a fls.l25) ,attendendo a notificação de fls. dos autos do pro-

cesso CNT - 8948/1937 para se pronunciar sobre o documento de fls.l70/171 jun

to pelo reclamante Octavio de Oliveira Dorta, vém expôr a v.Exa.que a hypothe-

se em apreço se resume ao seguinte: o reclamante era "machinista de manobra" 
. ' 

da Supplicante e como esta,no uso e gozo de um direito inooncusso,apenas o ho~-

vesse TRANSFERIDO para o cargo de "gu.indasteiro" , cargo este ultimo em que..!!!-
I t 

le proprio CONFESSA SABER que ".Eexc~b~rJ.a_m_!i..! l!.e..J!s~ llO.!,o_c,.!r.,it2 que no anteri-

~· (resumo do DEPOIMENTO PESSOAL do Reclamante feito pela Commisaão de Inque-

rito a fls .9fj) mir o noyo cargo e ABANDONOU O 

EMPREGO, tendo o venerando aocordão d fls.98 so.nc.lu.!,d..Q .!r.te.fu.!.a.v.e.lm~n,ie_que o 

motivo da ~emissão foi O ABANDONO DO EMPREGO SEM CASSA JUS I~ICADA (art.54-t 

do dec .20465 de 1/10/1931) , mas qu "o inguerito deix caract erhad a falta, 

pois,al -m da prova test munhal produzid•, das declaraçÕes do accusado (o l{ecla-

mante) e conclye a êua intenção de .n~ su..!r~r_B.!,a _ .lr_o_ez.exc.!c.!.o_d_A_~-

çÕes do seu cargo, POR RAZÕES INJUSTIFICADAS" • 

Embargando ésse aceordão a fls . l05/106, pretendeu o Reclamante ter tido 

justa causa para abandonar o cargo e como o Conselho Nacion~l do Trabalho o at

tendesse não obstante, a irre:f\ltavel impugnação (fls. ) que a Supplicante op-

puzéra a taes embargos, o Exmo Snr Ministro ~o Trabalho.pel~ despacho de 29/8/ 

1941 (fls. ) , deu inteiro provimento !O recurso da upplicante e MOPIItCOU O 

DITO ACCORDÃO favoravel ao Reclam nte. Agora pretende o Reclamante que S.Exa. 

RECONSIDE~ ESS~ UDTI O DESPACHO e junta, apenas para atrapalbar •••• ,o doc,de 

fls.l70/71; 9BJa pretensão é,entretanto, ABSOLUTAMENTE INSUSTENTAVEL pelas ra-

zÕes que passa expôr: 

1a) PRELIMINARMENTE, 

:E.,aJ;,.ã.9.,' porquanto "da decisão resolutoria de ulti ins-

tancia e da qual Já tenha havido pedido d reconaid ÃO CABE DIREITO 

A OUTRO PEDIDO, 11~~.nd..Q. ~nE_e.,!:r,.!d.Q. ..2..f.eit,2" (art .1 do d c.20848 de 23/12/19 1 , ~ 

( vereo) 



o 30 .v . 

vas) • Ora, segundo bem ne ente. o Dr Procurador da Justiça do Trabalho, "~-

consagrado pela praxe da antiga Judicatura trabalhista 

e cuJa existencia legal é confirmada pelo decreto-lei n.3229 de 30/4/1941, TEM 

O CARACTER DE UM :RECURSOtt (parecer de fls.l75) e, como A :RECIPROCA DESSE PARECER 

~ IGUALMENTE VERDADEIRA ou,seJa, como o recqrso é indubitavelmente Bro pedido de 
I • 

reconsideração, -impÕe~se a conclueão inilludivel de que, Já havendo o Exmo Snr. 

Ministro do Trabalho RECONSIDERADO UMA VEZ o accordão de fls. pelo despacho de 

29/8/1941 (fls.· 
• ) , está impossibilitado de attender ao 2° PEDIDO DE RECONSIDE-

RAÇÃO do Reclamante, ex-vi do citado art.l do insophismavel decreto n.2084l. Ali-
f 

ás, não fôra àssim, chegar-se-hia ao absurdo de proclamar A ETERNIDADE DOS PRO;Es-

505, pois nestes ha sempre um vencedor e um yencido e,por tal forma, ao vencido 

se asseguraria o ABUSO DO DIREITO DE Irn::ORRE:R TANTAS VEZES QUANTAS UIZESSE ! ! 

2&) Sobre o merecimento do pedido de reconsideração do Reclamante, SUA IMPROCE-

IS PATENTE, de nad lhe proveitando o 

doc.de ns.l70/171, Junto apenas para atrapalhar. De facto: 

balho, ''considerando 

.CI.l::.:.=.::::....:.a.:::&....===~:::::....::d:.:e~"':.:::a~l.:::a~r~i.:::o; considerando qÜe .!!:.l:e_1..§Ó.me.nt..! ~J:a.nt.!.!: ~s.fabi

l.i~a4e_e_so.no.mica Jio_ P!..e :2.2,, ÃO SENDO VEDADO AO EMPREGADOR T:R.ANSFERIR O SEU 

LOCAL DE T~ALHO; considerando ainda qu ,!.s,1a_t.r.a.ns.te.r.e.ncJ.a_é_fl\!dJA!! ..Q.e_f.Qr..Q lJ:l.

_ie.I:I\2 .,9.o_E!!!P.!.e_P.dOJ:, NÃO TEN O A JUNTA DE CONCILIAÇÃO COMPETENC U PARA ABALYSAli 

OS M l'IVOS UE LHE D ORI EM; e conaiderando,fina~mente, ter-se caracterisado 

a hypothese do art .29 do decreto n .22132 d 193Q, - voco o0 11roces o par o effei-

to de REFORMAR A DEC !SÃO D JUNT 

IMP O.CED TE" (vide o des cho publicado no Jornal do l3ralllil de 14/10/1939 e o 

Dicoipnario Ae ~urisprudenoia Trabalhl~ta d Ernesto achado,pg.j64) • Aliás. 

seria INCOMPREHENSIVEL outra 

min da oathegoria de 1\mccionarios" tendencia é m smo no sentido de pôr termo 

_a...,o ....... r-=e..,g.:i ... m""'e&:.n_d=..:.:.~=:&.::.J~:.:.:::.:::.:::=:.::::..~~~~~..Jg~rw:a~l,_'' (Thémi tocles' de Brandão G'avaloan

ti , - O FUneciona.rio Publico o sea Estatuto,pga.246 e 251) , -com maior força de 



razão OS D~ ~ADO • cqmo o Reclamente, 

TRANSFEREIDOS DO CARGO, por não existir qualquer 1!1 gue,expressa ou impli

citamente, lhes garanta a inamovibilidade e,portanto,ser a qua.tão das r mo-

çÕes ou transferencias de cargo D ECONOMIA INTERNA DAS COMPA~HIAS,ao contra-

. 
B) O doc.de fls.l70/171, que o Reclamarte Juntou apenas para atra-

lhar •••• , nada mais é que a certidão de ~a petição da Supplicante e EM NADA 
sustenta 

APROVEITA AO RECLAMANTE, pois alli a Supplicante~e defendida no item A 

~pra, isto é,de ser a estabilidade no cargo (garantida pela lei) DE TODO CON

CILIAVEL com a li erdade doe patrÕes de transferir os respectivos occupantea , 

CUJA LIBERDADE NENHUMA LEI LIMITOU, ~:~obretudo quando a transferepcia traz van-

tagens para o empregado transferido, CON:romn: SUCCEDEU NO CASO EM APREÇO em que 

O PROPRIO RECLAMANTE CONFESSA que "perceberia nesse noyo cargo MAIS UE NO ANTE-

RIOR"c( d polmento pessoal a fls .95) • 

C) Quando mais não fosse, o pedido de reconsideração do Reclamante 

seria de todo inattendivel e,do contrario, constituiria até UM INCENTIVO 1 DES

ORDEM NAS CLASSES TRABALHISTAS, porquanto a illustre Commissão de Inquerito,de-

pois de constatar a fls.95: 

a) que "as sete testemunha~puzeram no pre ente inqueri
to,são quasi todas unanimes em considerar o accuflado de
sidioso no exercicio de suas fUnccçoes, prejudicando 
mesmo os seus proprios collegas" ; 

b) que aF referid s testemunhas "affirmam tambem que ,a. par
tir de 3/2/1937, data de sua transferencia para. guindas
teiro, O ACCUSADO NÃO :MA IS COMPARECEU AO SERVIÇO ,Dl\iito 
embora tivesse tido communicação dessa transferencia por 
mais de uma yez" (depoimentos de fls .25, 30.33 e 34) ; 

de_e.mP.ré.&2,, Julgando mah que o facto de ter o accuaado SE NIDADO A CUMPRIR A 

OHDEM DE TRANSFERENCIA emanada da Empreza, constitue ACr O DE INSOBORDINAÇÃO, o 

que o torna ta.mbem incurso na alinea ~ do art .54 do referido decreto n .20465" 

( fls.95v) • 
... 

Ora, nao ~ pre~iso muita perspicacia para concluir pelos males que da 

reintegração de um EMPREGADO INSOBORDINADO adv i rão á Supplicant e, aos seus de-

maie empregados e á classe trabalhista em geral, Fobretudo nos tempos actuaes 

em que, por obvioe motivos, A ORDEM lO TRABALHO ~ CONDIÇÃO PRIMORDIAL DE SUA 

EFFICIENCIA: de sorte que a Supplica.nte está certa de que o Exmo Snr Ministeo 

(verso) 



do Trabalho manterá o venerando despacho de 29/8/1941, que NEGOU A READMISSÃO 

PLEI~EADA PEL RECLNMANTE. pois assim o exige a mais ~igorosa 

JU TIÇA 

Rio de Janeiro, 8- ... "-~ .(....... rf9 Y 2-

Advogado n . 23'7 ( 11 I o I 

~ 
E VI-v Jl ---9 

~~ ~~ (~ 
I ~ > 

I ' 

' .. ... -





~ ...2... Cj . ~t.. • 

./)_ - ~ ~ ~ 
)~~. 



M, T. I, C, C O SI!LHO NACIONA L 00 TRABALHO 

PHOCT DORTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

P R O M ç '( o 

R nte : OCTA IO CLIV .IR DORTA _ __,;. _ _..;...,_ 

R • PA ,O ILWAY C2 

o ped do n lig""nc I d 
... 

fls o 175 , ne 

com junt d no ex~mplar dos n gu amentos Int rno~ 

os uaie não st~ incorporado o quadro d 

r f rido no docum nto d~ fl3 . 

H qu,. _ro , 
, 

n c r imp1~osso o 1 co 

~ssim, notifique 
.. 

mPA ue s a . 
a do l udldo qulildroo 

Rio, 3 d o11tubro d 

V vacqu~ 

Procurador 

f o sa 

d Empr~sa , -
do pes~o 

HIA r for-

o ~--~~~~~ 

~ .. r -lo _, f- ~ . 

J fl-..---------~ 
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.. 

Exmo. Sr~ Presidente do Conselho Nacional do Trabalho 

Atendendo ao prezado oficio da Secretaria desse Conse

lho, n. CNT-8 948/37-SDI-625/~2, datado de 19 de outubro últi o 

e r ter nte ao processo do inquerito administrativo a que re pon

deu Oat Tio de Oliveira Dorta, cumpre-me informar que o interes

sado x cia nesta Companhia, desde 1~ de feTereiro de 1936, o 

emprego de Foguista de cargas - Depósito Lapa - repartição do 

Tranaportes, com o salário de 3'0$000 mensais, integrado assim 

na carreira de Locomotivas, que tem a seguinte organização: 

Limpador de Locomotivas. 
Foguista de Manobras. 
Foguista de Cargas. 
Foguista de Passageiros. 
Maquinista de Manobras. 
Maquinista de Cargas. 
Maquinista de Passageiros. 

De julho a outubro de 1936, trabalhou interinament como 

toguis~a passageiros , Dep6sito de São Paulo - repartição do 

Transport , com o salário de 380$000 mensais, ainda naquela oar-

re!ra. 20 de outubro de 1936, em consequência de insub» lna-

ção foi transferido para a lugar de maquinista de manobra da 

oticin s d Lapa. repartição Mecânica, com salário d 380$000 m n

a1a, o rgo 1 lador que aceitou e exerceu até 1. de teTereiro de 

1937, nada tendo reclamado contra a ua retirada da carreira de 
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Locomoti , onde tlid 6 d ata Oo~panhia 
~ 

nao mal 

-2-

s 

o poderiam tol rar por sua natureza tur ulent lnsu rdin • 

lt teYereiro de 1937 ainda em oonsequênoia de átos d 

di oip11na roi transferido para maquinista de guindaste, o go 

tambem isolado, nas oficinas de Lapa, repartição Mecânica, com 

salário de 2$000 por hora, superior ao anterior. Foi neste mo

mento que Ootavio Oliveira Dorta se rebelou pela última vez con

tra as ovdens superiores, negando-se a assumir o lugar para que 

rara transferido, abandonando o emprego ostensivamente. 
~ Ess s as informaçoes que me cumpre oferecer a V.Excia., 

pondo-me outrossim à disposição desse Conselho para outros in

formes eventualmente desejados. 

Apresento a V.Excia. os meus protestos de especial oon-
~ 

sideraqao. 
1, 

~ Superintendente. 
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PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

PEDIDO DE REOONSIDERAÇ10 

REOL.AM.ANTEt OOTAVIO DE OLIVEIRA DORTA. 

RECL.AMAD t SlO PAULO RAILWAY COMPANY. 

P R E C E R 

I - A mat,ria de qu tr ta o recur o já ee ach 
exposta no parecer de fla.l74-l76. 

A empr3ea,não tendo atendido o pedido de diligência de fla. 
l75,aolicitou esta Procuradoria a providência de fla.l87,eatief ito 
pelo oficio de fla.l90. 

d cisão de fls. 155,do Exmo.Sr.Minietro do Trabalho foi 
proferida por eguidade, noe termos do parecer do Consultor Jurídico 
de fla.l55. Reconheceu-se que a atitude do Reclamante n-o f~ra movi
da por intuito de naubordinação,o que,entretanto,não exclúe a in
conveniência dessa atitude,objetivamente considerada, maxim,,tendo-ae 
em vistà o regime diaciplinário doa trabalhadores ferroviarioa. 

II - O Reclamante ao eer transferido para o car
go de maquiniat de guindaete,cargo isolado, exercia o de maquinista 
de manobra,tambem isolado, e de vencimentos inferiores. Quando ee 
trata de catgoa e pecialieadoa e de promoção, entendemos que não., 
diecricionaria a faculdade que assiste ao empregador de transferir o 
empregado dentro ou al~m de sua qualificação profissional - jus v -
riandi, 

A fixação da natureza doe serviços que devem ser prestados 
e a possibilidade de ace ao,desde que constituam elemento do contra
to de trabalho,não podem,em nosso sentir, aer alterados ad~utum,pe
lo empregador,isto á,eem motivos que justifiquem a mu4anç da quali
ficação profissional. 

Todavia,no caso em apreço,não ee verifica rebaixamento de c -
tegoria,tão pouco prejuizo pela passagem de um e rviço para outro, 

poie,o Reclamante passou a perceber orde~ados maiores e o cargo para 
o qual foi tranaferido,como o anterior,não & de carr ira. 

III - !ato posto, opint!moe pela improce-dência do 
pedido de reconaideração.Retardado por acumulo de serviço. 

Rio de 
..... . 

Janeiro,24 de novembro de 1942. 

ATTILIO ~u~~ourador 
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G. M. 1 085 - 4J. 
Otavio de Oliveira Dorta 
A. S. 

Otavio de Oliveira Dorta pede reconsideração do 
despacho ministerial, proferido a 29 de agôsto de 1 941 , que 
reformou o ac6rdão do C. N. T., sob fundamento de que a estab! 
lidade garantida em lei é meramente econômica e não funcio
nal . Assim , desde que não houvesse redução de salário pod~ 
r ia o empregador transferir seu empregado para função infe
rior . 

Esta tese , que á das mais i mportantes no cam p o 
do nossso Direito do Trabalho , merece , sem dúvida , um estudo 
mais detalhado . 

de 1 935 : 

deral : 

Prescreve o art . 10 da lei n . 62, de 5 de junho 

" Os empregados que ainda não goza
rem da estabilidade que as le s s2 
bre institutos de aposentador ia e 
pensões têm creado, desde que con
tem lO anos de serviço efetivo no 
mesmo estabelecimento , nos termos 
desta lei , s6 poderão ser demiti -
dos por motivos devidamente compro 
vados de falta grave , desobediên ~ 
cia , indisciplina ou causa de for
ça maior , nos termos do art . 5g .u 

Ademais , estatue o art. 137 da Constituição Fe-

11A legislação do trabalho observar~ 
além de out ros, os seguintes pre -
ceitos : 

f) nas empresas de trabalho conti
nuo , a cessação das relações de tm 
balho , a que o trabalhador não ~ 
ja dado mot ivo , e quando a lei não 
lhe gar anta a estabilidade no em -
pr eÃQ, crea - lhe direito a-uma--in 
denização proporcional aos anos d; 



= 2 = 

serviço • 

Como se infere, a lei 62 não alude à estabili
dade econômica nem à estabilidade funcional, enqúanto que a 
Constituição se refere à estabilidade no emprego. 

Portanto, a distinção entre estabilidade na fyn 
ção e no salário não tem razão de ser, visto que o cargo e 
a remuneração são elementos do contrato de trabalho que um 
direito institucional visa garantir. Por isso mesmo, ojns 
tituto da estabilidade, que á legal e não contratual, cons
titue um complexo de direitos tendente a garantir as condi 
ções de emprego advindas do contrato de trabalho . 

De fato, não basta que se garanta ao empregado 
o direito de não ser demitido quando não pratica uma falta 
grave; o fim colimado pelo legislador não seria alcançado 
se o empregado estavel pudesse ser rebaixado de categoria ou 
ter reduzido o seu salário . 

t evidente que à empresa á facultado transfe -
rir seus empregados dentro das categorias ou funç5es compa 
tiveis com sua QUalificação profissional . Contudo, mister 
se faz que essa transferência não i mporte em rebaixamento~ 
cargo ou função , nem em redução de salários. 

~ esta, aliás, a lição dos tratadistas . Com ef~ 
to, diz Luigi de Litala que constitue justa c usa, para o 
empregado dar por rescindido o contrato de trabalho, 

11 a mudança das condições contratu
ais, e, assim, a alteração das atri 
buições que acarrete como consequ~ 
cia a passagem do empregado de uma 
categoria a outr inferior, ou mu -
dança nas condições de modo a sus -
citar um prejuizo patrimonial ao · 
P!egado , ou diminuição do seu patri 
monio moral, que consiste tambem no 
g áo hierárquico ocupado do traba -
lhador na empresa" (Il Contratto di 
Lavoro, pg. 518) 



Da mesma forma, escreve Jean Vineant: 

"Haveria então abuso de direito t,g, 
das as vezes que o deslocamento ou 
a mudança das condições de traba -
lho do salariado constituisse um 
atentado à sua situação moral ou à 
sua honorabilidade 11 (La Dissoluticn 
du Contrat de Travail, pg. 480). 

Igualmente, na doutrina brasileira, a maioria 
dos que teem escrito sobre o assunto afirma que o rebaixamen 
to de função ou categoria importa em lesão ao instituto da 
estabilidade (Joaquim Pimenta, Dorval de Lacerda, Orlando G,g, 
mes, Segadas Vianna, Arnaldo Sussekind, Evariste de Morais 
Pilho, Hirosé Pimpão e outros) . 

Tambem neste sentido embora não seja pac!fi 
ca -- tem se orientado a jurisprudAncia (Ac . da Cam. de 
Just . do Trab. no proc . 8 118/a5 , n.e. de 30. 1 . 42 ; Ac . da 
Cam. de Just . do Trab . no proc . 10 371/39, n.o. de 16 . 1 .~; 

Ac. do Conselhp Pleno no proc . 942136, D o. de 25 . 1 . 4l ; De~ 

pacho ministerial no proc . M. T. I . C. 5 957/37, D. O. de •• • • 
5. 7.39, etc . ) 

Resta examinarmos, entretanto , se na espécie o 
ato do empregadartransferindo o empregado estavel de "ma -
quinista de manobra" para o cargo de "maquinista de guindas
te", infringiu o seu direito de estabilidade . 

Conforme bem esclarece o Procurador ttilio Vi
vaqua , o recorrente foi transferido de um cargo isolado para 
outro, tambem isolado , de vencimentos superiores , não haven
do siquer infração à expectativa de direito, no que concer
ne à promoção, visto que não ocupava cargo de carreira seg~ 
do o regul e to da empresa . Ademais a qualificação pro -
fis saonal foi respeitada pela empresa . 

Nesta condições, atendendo a que no caso em con 



ereto não houve les!e ao direito de estabilidade , pois que o 
empregado não foi rebaixado de função , indefiro o pedido de 
reconsideração . 

Rio de Janeiro , 3 f de dezembro de 1 942. 

Pr pare/ o Q'f.rat.o d 

tiCUip<l.riHl, p ra i». "'f'lo no o OtltJctal 

~(:! g 
----·&~~__!:-

~ Gu. ~- d f,J4,_ 

;,{_,/.~ 

d J....[t:-:7 



~· ~ ~l ... t "-( 3 

Cl' ~'o' ':S 

~ ~ ·~ ~ -A - ; ~ 
, ,,.,. 

'· 

f}IÜ ,orn tua· - · {c!~ o ~/_... f1IJ 

fk; du ~ ovt~vÓ ÓtO Jt . ~miWw 1 C v 0v ~~ 
)q b 1)~ . . Gl' ODmMclUt~ diJ jJr&. QÂ10 j}& 

Vk. 



MINI STSRIO DO TRABALHO, INOÓ TRIA E COMERCIO 

JU ST IÇA DO TRABALHO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 
._) 

·::·· : . . ·: ·:. : :.. .: (JU.~. U~A.;ki~ .: .. 
......... _.. .................................................... _ ................... . ~ .. ~.; .... .. !t .. ... ~ ..... .. ......... ........................ .. 

.............................................................. .............................................. ........................ , .... z .. r. .. ~ .. t .. ~ .. v.J. ...... . 
~~~~~::;...... .... 1 .. . ~-~ ... ~ . 

...................................................................... &Q..~ ..... J..A.,4 4·····---·~···::J. .... ~ ..... t.. ... - ...... q .... ) ........................ _.. . 

........................... ........................................................................... a..~ .......... ~ ... \ ...... <i:J .. , ... ~ ............................................. . 

Q) ,. Q.; 
........................................................................................................... ,. ........ ~ ....... ~ .......................................... . 

·:~ ··. : .. :.:: ~:=~::=: :::.: .. · ~~ . -~---
............................................................... ~~-~···º·~---~~-~- .................................................... . 

C. Moi....,__ 

I ... ............................................................................. .................. i ...................................................................... ..... ....................... . 
I 



~· N. 1. e 

N.0 22 •. 3:48/ 40 193 40 

Minlsterlo do Trabalho, lndusfrla e Comn1erclo 

PROCESSO 

~ J .aulo Ré . ..:.1 ay. ·1" fe· ·te 

8 . g, 8/37 , . .em < ue ·int ess do Ot ' vi o .. de .... 

OJ veira Dórta . ·-··-··. .............. . . . ....... . 

............................ ...... . ..... . 

..... o ••••...•..........•• o .. . ... . .. o..... . .......... o ··-o 

oooooooooooooooooouoon••U••o•••O•o••noooooooooo• ooo o oo o o ooo o 00 o o ooo •o o oooool o OIO o 00 o o 

AN N E: X OS 

...... ... . .. ...... ... . . ........................ .. . . . ..... . 

o ••• •• • ••• • ............ . 



DO EM 80 DE OUTUBRO DE 
- ACCORDO COM OS DE
S EDERAE~ 19.770 e 24 .604. 

RECO HECIDO PELO :m~N'Sr 
TRO DO TRABAlHO, INDUSTRIA E COM
MERCIO CONFORME CARTA N. 551-S-982 

1 /tdt'ca/o do.J. ~t-~ov/at-torJ da. 

u. '/. 

ll11o .Sr. 

cléde eenfra! . - dcio 7Jnulo 

Ra-a~ta~~' 89 - Tel. 4-3290 

21 de Nove1abro de 1940 

Oswaldo oares 
DU.Diretor de Secre'taria 
do Conselho Nacional do Trabalho 

lO E J EI~O. 

Referencia : 

.. 8.~.5 .~.13.3..... . . 

~ste inuicat • verificando pelo "Ult lO OFICI V' de 

16 do corrc-f\tc,que o ConselllO Pleno,ea sua rewlião de 3ú de seteM

bro uêste ano,pronunciando sobre o proc.n2 • 
..... IIÍIIIIIIIIIÍI 

ciado OT VIO DE OLIV5I DÓ T ,1·efor 1Umdo a decisão da 1:. Ca•••ar , 

•leu-lhe ganha de cüusa ,rn ndando c ou que a São l'>aulo .>a i 1way C2. ,o 

reintegre no se ·ço,solicita de V.S. o especial favôr,havendo pos
i, 

sibilidades , nos re1.1cter cou é:l uaxium revidaue a COitlWlicação o re-

ferido acórdão. 

Sendo W!l processo anti 'O ,e, tratando-~e e .traualla üor, 

fac i l é-de se notar que nuito concorre puna wj1 estado de dificu1 a

des final ceira ,o que nos ani IUt a solici tar-llte êsse ousequio . 

graüccendo as atenções,aguarda o.; as preza as or ens 

e reafir w1aos nossos protestos de alta esti a e distinta considera-

-;ao. 
e V .S.i tOSu drs. 

IN.JI 
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