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Con1panhia Brasileira Ca ~~ nifera de Araranguá 
ESTRADA DE FERRO ::-THEREZA OHRTSTINA ~ 

Tubarão, 4 de Fevereiro de 1939 • .. 
I 

C/5/99 

Exmos. Snrs. Membros do Conselho Nacional do Trabalho 

RIO DE JANEIRO 

Para julgamento !tnal, junto envio a es e Egregio Conse

lho, o processo administrativo a que responde 1 como falta grave do guar

da-chaves Antonio Roque, em que é apontado como responsavel pelo clden

te quasi verificado entre o auto de linha ni 2 e o trem de ca~gas C-2 

do dia 5 de Novembro de 1938. 

Atenciosas saudações • ---



7tUG-6 E) 3.000 Form. 8-87 

Con1panhia Brasileira Carbonifera de Araranguá 
.•. 

ESTRADA DE FERRO D. THEREZA OHRISTINA v 
Tubarão, 4 de Fevereiro de 1939. 

... 
Examinando o presente processo para apuraçao da falta come-

tida em mandar circular em sentido contrario entre as estaçÕes de Viscon
de de Barbacena e de Laguna o auto n~ Z, que conduzia os senhores dr. 
Frederio de Castro Menezes, Inspetor de Previdencia do Conselho Nacional 
do rabalho, Sav!o Secco, Presidente da Caixa de Aposentadoria e PensÕes 
dos Portuarios de Imbituba e dr. Otto Frederico Feuerschuette, medico que 
se destinava a prestar serviços profissionais ao medico da aludida Caixa, 
e o trem de cargas C Z, cujo encontro se verificou no Quilometro 3 do Ra
mal da Laguna, não havendo nenhum acidente dada as condiçÕes favoraveis 
da linha e a presteza com que agiram os condutores dos dois veicu1os, e
vitando assim o choque, verifiquei, como bem relata o sr. Presidente da 
Commissão de Inquerito, que, a responsabilidade da falta cometida cabe ao 
guarda-chaves Antonio Roque, com mais de dez anos de trabalho na ~strada, 
amparado, portanto, pelo disposto no artigo 53, dos decretos ns. Z0.465 
e Zl.081, respectivamente de lQ de Outubro de 1931 e 24 de Fevereiro de ... , 
de 1932, o qual tendo recebido, como confessa, recomendaçoes para so en-, 
tregar o pode ao condutor do auto nQ z, depois da chegada do trem C 2, 
assim não o fez, mandando que o auto seguisse viagem pela linha ocupada 
pelo referido trem que circulava em sentido contrario. 

Tendo sido obedecido todas as formalidades legais e cum
pridas as instruçÕes baixadas por esse Egregio Conselho em 5 de Junho de 
1933, ficou constatada a falta grave em que Incorreu o guarda-chaves, cu
jas consequenclas podiam ser funestas se circunstancias ocasionais não 
tivessem surgido no momento. 

Tendo ficado provado que houve pelo guarda-chaves Antonio 
# # N ..,. 

Roque desidio n este ato de tao elevada responsabilidade, cuja poniçao 
se impÕe para garantia das vidas das pessoas que se servem da Estrada, 
venho, senhores do Conselho Nacional do Trabalho, em nome da Companhia , . 
Brasilelra Carbonifera de Ararangua arrendataria da Estrada de Ferro o. 
Terêza Cristina, submeter a vossa apreciação o presente processo, confor
me determina o final do artigo 11, das citadas instruçÕes, para que o a
precie e Julgue com maior Justiça. 

. .. 



Processo administrativo a que r es ponde o guarda-chaves 

ANTONIO ROQUE, apontado como responsavel pelo acidente 

que se la verificando no dia 5 de Novembro de 1938,en
tre o trem c-z e o auto de linha n2 Z, que viagavem em 
sentido contrario. 



I 

~o paahia B. G. de Araranguá 
E. de F. D~ THEREZA CHRISTINA 

TRAFEGO - 2 '~ DIVISÃO 

Tubarão, lO de Novembro 

Ao Dr. Annibal Costa 

Director da E. de F. Dona Thereza Christina. 

De acordo com os telegramas nQs 3l do ag de Ba,nil do 
conductor Mario Chagas, do auto no 2, nil do machinista Loufrido Candido 1 do trem 02 e 36 do CDT Luiz Miranda do trem C2 ( anexos nQs 1 a 4 ) , esta 
va. sa. eciente de que no dia 5 as 18,30 mais ou menos o trem C2 que tra. 
fegava entre as estaç~es de Campo de Fora e Barbacena e o auto no 2 que 
trafeg~ va em sentido contrario entre as estaçô"es de Barbacena e Laguna avis
taram-se a p equena distancia e graças as circunstancias espeoiaes de suas 
marchas e a calma e preciza'o oom que agiram ambos os conduotores, dignas de 
louvor, evitou-se o choque entre amvos o que caso se verifica-se poderia 
trazer consequencias bastante funestas. 

Estando eu ausente do serviço foram dadas as providenoi· 
as imediatas pelo encarBegado do movimento Sr. Anselmo Sampaio que atendeu o.: 
passage~ros do auto Srs. Drs. Otto Feurchutte, Castro Menezes do Conselho Na. 
cional do Trabalho e SaVio Secco gerente da Cia. Docas de Lmbituba, que na. 
da sofreram, e por telegrama no ?01 suspendeu do serviço afim de aesponderem 
inquerito os funcionarias telegraphista José Jo~o Correia e guarda chaves 
Antonio Ro • ( anexo no 5 ) 

Regressando ao serviço no dia 7 procurei estudar as oau1 
sas do acident tendo verificado a seguint :-

lO - o agente da estaç«o de BA achava-se ausente do serviço desde a hora em 
que a estaç«o de Cabeçuda pediu o pode para o auto at~ 19 horas quando 
todas as provid.encias sobre o encontro jd tinham sido tomadas e as com
posiç~es tinham seguido viagem normal • No entretanto a licença de pode 
no 76 passada as 18.0 5 tem a assigna tura do agente Jo«o Mauricio, n«o 
constando da mesma nenhuma observaç«o . quando a oondiç«o do pode era a 
a chegada do trem C2 ( anexo nQ .7 ) Junto a esplicaç«o do agente dada 
a esse respeito(anexo nQ 6) 

2Q - o telegraphista Jostl Jotro Correia ·acha "VB -se s6 na esta ç«o oom o guarda
chaves Antonio Roque a oh gada do auto ng 2 a sua estaç«o e jd tendo 
dado ao conferente de o de Fora •n;4aio Joaquim o pode para o trem 
C2 que lhe fora solicitado as 1 horas mais ou menos pediu a Laguna po
de para o auto nQ 2 a chegada do trem C2 o que lhe foi concedido pelo 
praticante Arn6 I, da Sil-va logo que chegasse o trem C2 ( 18 horas mais 
ou menos ) • Uma vez feitas estas combina çO"es o telegraphiata Jos& Jotto 
Correia diz ter entregue a licença no 76 sem nenhuma observaç«o fazer t 
por esoripto ao, guarda chaves Antonio ]loque recomendaddo-lhe que sol tas j 
se o auto logo a chegada do trem c2. 

3g - O guarda chaves Antonio Roque entregou a licença ao ooductor Mario Cha
gas e sem nada lhe dizer fez a chave e o auto partiu para Laguna. De
pai de verificar-se o encontro negou elle que tivesse alguma instrucç«o 
a respeito do C2 e mais tarde acapou confessando que esquecera a reco
mendaç«o dada pelo telegraphiata. 

Stro estas as informaçO"es que posso prestar 
que sujeito ao criterio de va. sa. aftm de 
minietrativo a quem cabe julgar o, culpado 
que )Oderia ter lugar. 

sobre o lastimavel caso e 
ser feito o inquerito ad-
ou o~o;o,idente 



A ORASilHRA CAROONiffRA Of ARARANGUÁ 

De··-···-···-·--

AH - • E' expressamente prohibido usar o telegrapho a não ser quando os lnte
eDÇaO. -- resses do Estrado fiquem prejudicados por outro melo de communicoçõo. 



COMPANHIA BRASilfiRA CARBONiffRA Of ARARANGUÁ 
. Estrada de Ferro 

TELEGRAMMA E M 

T. 28 

De ...... ·---··---------······-·····--···-rr.pr ;l ............ ~ ........................................................................ . 
Expedito r: .... -·-·---.. -~ .. - .......... - ................... --Dest' atar' : ............................................................................ . 

N . !:7.~~~::~~;:·~-~-~~ .............. , . ............ Prefl xo : ........................ = ... N . de palav ras: ........................................ . 

.................. m. de................................. . ................ m. de ................... ............ ......................................... ........ ...... .... .. .. ........ . 

-••u••ooouooooo••••••••••h•••••• ••OOUOU•••••o••• • OOoooooU oo OoOoo oOo••••••oooooooo•o••••••••••••••••o•••••••••••r•••••••••UooooOoooOoo•OoOh,_OoooOoo••••••••••••••••••,..••••••••• .. •••••-•uJuo ... 

Att - • E ' expressamente prohlbldo usar o telegropho a nõo ser quando os ln teençao. -- resses do Estrada f iquem prejudicados por outro m elo de communlcaçõo. 





MPANHIA ~RASilfiRA CAR~ONiffRA Df ARARANGUÁ 

r-(). e , tt:(_, 
-••• u•••••••• ••• ••••• • ••u•o·•~••-•'Sl'::!:':.. ~ •• u••~••-••• •••••••••••••••••o• .,.. ••••~••n•••••~••• • ••••••,..•••• • •••••••••• •H••• .. • • • •oo oo•o•o• uoo• • • •• • ••• • -•-••• ... •u••o-..u ...... n••••--•••••-

-••••••••~•-~••••• ••!.••'••~•L • •••:':• .: •.••••••• ~···· ·· ······ ··· ········~-~~~ ••.•••• €.. ...... ?.(.~···· '····· ········ ........................................................... . 

~= :~~= ~~=:~~:=::_~: ::: ::: =:==~ ~-~ : .: : :~:: : ::: ·:: 

Att - . E' expressamente prohlbido usar o te legropho a não ser quando ot inte ençao. - resses da Estrada fiquem prejudicados por outro melo de communlcoção. 



.. 
.J 
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T. 28 

De·-------------~---··· ····· para ....................... ············-~-- ............ . 
Expedito r: ....... # -~- ···-···-···--·-· .... . . estinatario:~..... . ..... =.: ... ~ .. ::::: ..... : ........ . 
N, de o•dem'··-··-···.{ .................... P"flx ' ·······-········ ·=·-N· do polti!!!:LV~ 

Att - E' expressamente prohibido usar o telegropho o não ser 
eDÇaO:- resses da Estrada fiquem prejudicados por outro melo d 





De ..... ~---···-··--···M---··-··············; pa~a ··-·····v·.:_.······&~--~····· .... . . ... . 
Expedator: · ·· ·····if~---······-······-······-·· _ eshnatano: ............ ... -........ .... ... .............. ... .... ....................... . 
N. de o rdem : ...... ·-·······················-······· Preflxo· ....... t·-·-···········-············· N. de polavras: ........................................ . 

mittido áa ................•.........•..... h. Indicações do senlço !.. ............. : ................................ . 

Att - • E' expressamente prohlbldo usar o telegrapho a não s e r quan ença0. - resses da Estrada fiquem prejudicados por ou tro m elo de co 



Att - E' expressamente prohibido usar o telegropho a não ser quando os inte ençao: -- resses da Estroda fiquem prejudicados por outro melo de communicoção. 



• 



CUMP.ANHIA ~RASilfiRA CAR~ONiffRA Ot 
ESTRADA DE FERRO D. THEREZA CHRISJ&ri' 

- ••+--
•'PODE" N ....................... . 

Trem_ ............................. _da ORT . .............................................. pode circular até a 
.I ,... 

Estação de ...... _ ·-····················· ... ............. ............. .. ...... !.! ..... Horas .................. mts. 

ESTAÇÃO 

l r,/-/ 
1. •···•····· ....... ·-···· ······~····-········ .................... .. --·-··· •••••••••• ç, • .,, • •• ~ ······· · •••• -·············· • •••••• ,.,. .. .... 

• f 
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' J i '"""" 
Tub -o, 2 de ov bro d 1938 

• 

Il o. Snr. rio Ch 

P 1o p cion itico- qu foet cit do como t -
no inqu ri o i in . co -o a pr do Jo o u-

~ioio , Jo Jo- ... onio Ro u do co o r ep ne v ia pelo o t CC 

ncontro do r c 2 co o Au·o n 2 , no di 5 do c rr nt 18, 30 ho 
1 ou nos. 



Tubarão, 22 de Novembro e 1.9'38 

Illmo. Snr. Lau:trido Candido 

P 1o presente scientifico-voa que foetes citado como teste
munha no inquerito adminiotrativo instaurado contra os empr gados João U· 

riciot José João Corr.ên e Antonio oque. aocuaadoa eomo responsaveie pelo 
encontro do tr m C 2 com o Auto n 2. no di 5 do corrent as 18,30 horas 

ia ou menos. 

.. -

... 
Saude.çoes 



C E R T I D Ã O 

Certifico ter intimado os accusados Snrs. Jo - o M uricio,José 
João Corrêa e Antonúo Roque e as testemunhas M rio Chagas e Laufrido C n
dido. 

-Tub rao, 22 de ovembro de 1938 

S e c r _ e t a r i o 

---- --.... 
~ ~~~~ ~~~/"~ 
/!~~ 

~~~~ 
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-Tub rao, 2 4 de ~ovembro de 1938 

Illmo.Snr. José João Corrêa 

Barbacena 

Scientitico-vos que,nos termos do artigo 7R das InstrucçÕes 
para inquerito admin1.~trattvo,ba1xnda pelo Con elho iTa.cional do Traba
lho, en1 5-6-t}33, podeis compar.ecer ao depoimento das testemunhas, no dia ?6 
do corrente n z,as 9 horas(no e 1 oras)na aa a da a ~enci da estação de 
Tubarão, nesta cidade,pouenco ou oai ,reinquiri -as obre o que depu?.e
ram, m. 1 odn :Jin lcn e a nteti.oo e tão so'fl'lente para eaclarecimento de 
alguma resposta obscura ou contrndictoria. 



T'ubarão 18 de Janeiro de 1939 

• 

Illmo.Snr . João Mauricio 

Em virtude do afastamento por motivo de licença do Presiden
te da Comissão Apuradora do inquerito do qual sois accusado , communico-vos 
que já acha-se installada a mesma junta; e pelo motivo acima exposto inti
mo-vos a comparecer na sala da Agencia da Estação de Tubarão,a rua MarechaJ 
Deodoro,nesta cidade,no dia 21 do corrente mez as 9 horas,para prestar vos
sas declaraçÕes . 

Scientifico-vos,outrosim , que podereis vir acompanhado de ad
vogado ou ser assistido por elle ou tambem por representante do Syndicato 
se a algum pertencerdes . 

Presid nte da Commissão apuradora 



-Tub rao 1 de Janeiro de 1939 

I11mo.Snr. Jose Joao Oorrea 

Em virtude do afa tamento por motivo de licença do Pre iden
te da Comia ão puradora do inqu ito do qu 1 sois accu ado,communico-voo 
que já aoh - e inetall d a mesma juntaJ e elo motivo cima expo to inti
mo-voe a comparecer na al da Agenci d E t ·ç ... o de Tubarão, rua . ar chaJ 
Deodoro,n ata cid d ,no di 21 do corr nt mez a 9 hor e,p ra preat r vos-

.... 
sa.e declar çoee . 

Scienti!ioo-vo ,outrosi ,que poderei vir oomp nh do de d
vogado u er assistido por elle ou tamb m por repree ntante do Syndicato 
se lgum p rtencerd s . 

SaudaçÕe 

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



o 1 d J iro 1939 

Ill o. nr . Antonio Roque 

vir ude do f t o r o ivo a 11o n ao 
t Oo 1 o CC o , co 
u j oh - e o ivo 1-

d 
.... H 

o-vo co reo r n ao r o , 
D odoro,n oid de,no d 21 do 00 nt ,p r o . 

d cl 
.... 

QO • 
~c1 nti 1oo- vo , ou , q po r 00 o 

1 tido o r 1 ou t b por r e nt t do ndic to 
P r no rde • 

S :uda Õ 

--~~~-------~ ... 
id n d Oo 1 o ur o 

-

~ ~ aa-é;; "'---

~~/;:, ~~a-- . 

~~.f' a;. c6 /"737' 

t ~~ ~~ae~--º 
~ /~:;~· 
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