
BOLETIM ELEITORAL
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

(Decreto n. 21.070, de 24 de fevereiro de 1932)

ANO III RIO DE JANEIRO, 4 DE JULHO DE 1931

AVISO
Na sessão ordinária de sexta-feira (6 de julho) 

será julgada a Apelação Criminal n. 33, do Estado 
de Minas Gerais, cm que é apelante D. Conceição 
iVieira Teixeira e apelado o Tribunal Regional dêsse 
Estado. E ’ relator do feito o Sr. desembargador 
José Linhares.

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, em 4 de julho de 1934. —  AUGUSTO O. GO- 
ftlES RE CASTRO, Diretor da Secretaria.

S U M Á R I O
I  —  A «w s it i l r ia  N ac iona l C onslitn in lc :

Titulo IV da Constituinte da Repübliea dos Estados Caídos do 
U ras».

I I  —  Jurisprudência  do Trlbmna! Superior:

1. Trocesso n. SI —  Santa Catarina.,
«■ Processo n. SI — Goiax.

I I I  —  A ta  do 'T rlbanat n e g ie a a 1. do O U trito  Federa l:

*06» sessão, em 5 de junho de 1Í51.,

I V  —  E d ita i*  e av iso *

ASSEMBLÉA NACIONAL CONSTITUINTE
c o n s t it u iç ã o  d a  r e p u b l i c a  d o s  e s t a d o s

UNIDOS DO BRASIL 

Redacção final do projecto n. 1 B. de 1934

u • 
<*•

T ITU LO  IV  

Oo Poder Jndiciaiio 

C AP ITU LO  I 

DISPOSIÇÕES GKRAE5

A r i .  70. São orgãos do Poder Judiciário.

a ) a Côrte Suprema;
t») ju izes c tribunaes federaes. distribuídos pelo paiz. 

.-mantos a lei crear;
c) ju izes e tribunaes m ilitares;
d ) ju izes e tribunaes eleiioraes.
A r t. 71. Salvas as restricções expressas na Constituição, 

c? Juizes gozarão das garantias seguiutes:
. .  o; vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão em 
6f. i de ‘ l0 sentença judiciaria, exoneração a pedido, ou npo- 

'ntadoria, a qual será compulsória aos 75 annos de idade, 
u concedida em razão de invalidez comprovada, ou de ser

viços públicos preslados por mais de trinta annos, c d e fi
nidos na le i;

b) inamovibilitladc, salvo remoção a pedido, por pro
moção acccita, ou por decisão tomada por m aioria de dois 
terços do numero tolal dos ju izes effectivos da Côrte Supre
ma ou dos Tribunaes do Relação, e motivada por interesso 
publico;

c ) irreduetibilidade de vencimentos, os quaes ficam, to
davia, sujeitos aos impostos geraes.

Paragrapho unico. A  vitaliciedade não se estenderá aos 
ju izes creados por le i federal, com funeções lim itadas ao 
preparo do? processos e á substituição de ju izes julgadores.

A r t. 72. Os juizes, ainda que ern disponibilidade, não 
podem exercer qualquer outra funeção publica, salvo o ma
gistério  e os casos previstos na Constituição. A  violação 
deste preceito importa a perda do cargo jud ic iário  e a da 
todas as vantagens correspondentes.

A r t . 73. Ê  vedada ao ju iz  aetividade poütico-parlidaria.

A r t. 74. Compete aos tribunaes;

a) elaborar os seus regimentos internos, organizar as 
suas Secretarias, os seus cartorios e mais serviços auxilia- 
res, e propôr ao Poder Legis la tivo  a creação ou suppressâo de 
empregos e a fixação dos vencimentos respectivos;

b ) conceder licença, nos termos da lei, aos seus mem
bros, aos juizes que lhes são subordinados, bem como aos 
respectivos serventuários;

c) nomear, substituir e dem ittir os funccionarios da? 
suas secretarias, dos seus cartorios e serviços auxiliares, 
observados os preceitos legaes.

A rt. 75. É vedado ao Poder Judiciário conhecer de 
questões exclusivamente políticas.

A r t . 70. Nenhuma percentagem será concedida a magis
trados em virtude de cobrança do divida.

A r t .  77. A  justiça da União e a dos Estados não podem 
reciprocamente in terv ir em questões «ubmcttidas aos tribu- 
naes e juizes respectivos, nem lhes annullar, alterar ou sus
pender as decisões, ou ordens, salvo os casos expressos na 
Constituição.

§ t.° Os juizes c tribunaes federaes poderão, todavia, 
tleprecar ás justiças locacs competentes as diligencias, quo 
se houverem de cffcctuar em local afastado da séde do juizo 
cleprecantc *

§ 2.° As decisões da justiça federal serão executadas 
pela autoridade judiciaria que ella designar, ou por o fficiaes 
judiciários privativos. Em todos os casos, a força publica 
estadual ou federal prestará o auxilio reclamado na íórm a 
da le i.

A rt. 78. A  incompetência da justiça federal, ou local, 
para conhecer do fe ilo . não determinará a nullidade dos actos 
processuaes probatorios e ordenatorios, desde que a parte 
não a tenha arguido. Reconhecida a incompetência, serão os 
autos remettidos ao ju izo  competente, onde proseguirá o 
processo.

A rt. 79. f. mantida a instituição do jury, com a organi
zação c as aUribuições que lhe der a le i - -

C APITU LO  I I

DA CÔnTE SUPREMA

A rt. 80. A  Côrte Suprema, com séde na Capita! da 
Republica e jurisdiccão em todo o território  nacional, com
põe-se de onze M inistros.
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§ t.° Sob proposta da Côrte Suprema, póde este numero 
ser elevado por le i até dezeseis, sendo, em todos os casos, 
irreduzive l.

§ 2.° Tambem. sob proposta da Côrte Suprema, poderá 
a le i d iv id il-a  em camaras ou turmas, e distribuir entre es
tas ou aquellas os julgamentos dos feitos, com recurso ou 
não para o tribunal pleno, respeitado o que dispõe o art. 85.

A rt. 81. Os Ministros da Côrte Suprema serão nomeados 
nelo Presidente da Republica, com approvação do Conselho 
Federal, dentre brasileiros natos de notável saber jurid ico e 
reputrcão illibada, alistados eleitores, não devendo ter, salvo 
os que forem  magistrados federaes ou locaes, menos de 35 e 
mais de 65 annos de idade.

A rt. 82. Nos crimes de responsabilidade, os Ministros da 
Côrte Suprema serão processados e julgados pelo Tribunal 
Especial, a que se refere o art. 59.

A rt. 83. Á Côrte Suprema compete:

i°, processar e ju lgar originariam ente:

a) o Presidente da Republica e os Ministros da Uórtc 
Suprema, nos crimes communs;

b) os Ministros de Estado, o Procurador Geral da Repu
blica, os juizes dos tribunaes federaes e locaes e das Rela
ções dos Estados, os membros deliberantes do Tribunal de 
Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos, nos cri
mes communs e nos de responsabilidade, salvo, quanto aos 
Ministros de Estado, o disposto no final do § I o, art. 61;

c ) os ju izes federaes e seus substitutos, nos crimes de 
responsabilidades;

d ) as causas e conflictos entre a União e os Estados 
ou entre estes uns com os outros:

e ) os litíg ios entre nações estrangeiras e a União ou os 
Estados;

f ) os conflictos de. jurisdicção entre juizes ou tribu
naes federaes. entre estes e os dos Estados, e entre ju ize3 
ou tribunaes de Estados differentes. incluidos, nas duas u l
timas hypotheses, os do D istriclo Federal e os dos T e rr i
tórios;

j j ) a extradição de criminosos, requisitada por outras 
nações, e a homologação de sentenças estrangeiras;

h ) o habeas-corpus, quando fô r paciente, ou coactor, 
tribunal, funccionario ou autoridade, cujos netos estejam 
sujeitos immediatamente á jurisdicção da Côrte; se se tra
tar de crim e sujeito a essa mesma jurisdicção em unica 
instancia; e. ainda, se houver perigo de se consumar a v io 
lência antes que outro ju iz  ou tribunal possa conhecer do 
pedido;

i )  o mandado dc segurança contra aclos do Presi
dente da Renubiica ou de Ministro de Estado;

j )  os crimes políticos, e os praticados em prejuízo de 
serviços ou interesses da União, resalvado o disposto quando 
á Justiça M ilitar e á E leitoral;

k) a execução das sentenças, nas causas da sua com
petência originaria, com a faculdade de delegar a ju iz 
in ferior os actos do processo;

2) ju lgar:

I. as acções rescisórias dos seus accordãos;
II. em recurso ordinário:
a) as cansas decididas por juizes e tribunaes federaes, 

respeitado o disposto no art. 86;
b) as questões resolvidas pelo Tribunal Superior 

de Justiça Eleitoral, no caso do art. 91, § I o;
c ) as decisões de ultima instancia das justiças locaes, as 

do Tribuna! Superior da Justiça E leitoral, as do Supremo 
Tribunal M ilitar c as dos juizes federaes, denegalorias do 
habeas-corptis.

I I I .  em recurso extraordinário, as causas decididas 
pelas justiças locaes em unica.ou ultima instancia:

_ a) quando a justiça local decidir contra literal dispo
sição de (ratado ou lei federal, sobre cuja applicação se 
baja questionado;

b ) quando se questionar sobre a vigência ou a va li
dade de lei federal em face da Constituição, e a' decisão do 
tribunal loca! negar applicação á lei impugnada;

c) quando se contestar a validade de leis ou actos dos 
governos locaes em face da Constituição, ou de le i federal, 
e a decisão do tribunal local ju lgar validos os actos ou leis 
impugnados;

d) quando occorrer diversidade de interpretação de
fin itiva  da lei federal entre Tribunaes de Relação de Es

tados differentes, inclusive do D istricto Federal ou dos ter
ritórios, ou entre um destes tribunaes e a Côrte Suprema, our 
outro tribunal federal;

3) rever, em beneficio do condemnado, nos casos õ 
pela fórma que a lei determinar, os processos findos em 
matéria criminal, inclusive os m ilitares, a  requerimento d® 
sentenciado, do M inistério Publico ou de qualquer pessôa.

Paragrapho unico. Nos casos do n. 2, I I I ,  letra d, o re* 
curso poderá tambem ser interposto pelo Presidente de 
qualquer dos tribunaes ou pelo M inistério Publico.

Art. 84. Compete ao Presidente da Côrte Suprem® 
conceder exequatur ás cartas rogatorias das justiças estran
geiras.

A r t. 85. A  declaração de inconstitucionalidade de l0'> 
ou de acto administrativo, sómente se verificará  pelo voto 
expresso da m aioria absoluta dos ju izes da Côrte Suprema»

C APITU LO  I I I

JOS JUIZES E TRIBUNAES FEDERAES

.vrt. 86. A  lei creará tribunaes federaes, quando a3* 
sim o exigirem  os interesses da justiça, podendo attribu if- 
lhes o julgamento final das causas referidas no art. 33. 
n . 1, letra j ,  n. 2, II, letra a, e n. 3, excluída a revisão do 
sentença do Supremo Tribunal M ilitar; e as indicadas no 
art. 89, letras d, g, h, i, l :  assim como os conflictos de Ju'  
risdição entre ju izes federaes de circumscripção em 0u9 
esses tribunaes tenham competência. ]

Paragrapho unico. Caberá recurso para a Côrte Su
prema, sempre que tenha sido controvertida matéria consti
tucional e ainda nos casos de denegação de habeas-corpus• 

A rt. 87. É creado um tribunal, cuja denominação * 
organização a lei estabelecerá, composto de juizes, nom®a- 
dos pelo Presidente da Republica, na fórma e com os requi
sitos determinados no art. 81. - J

§ 1.* Competirá a esse tribunal, nos termos que a 1®* 
eslabelecer, ju lgar privativamente, com recurso voluntan" 
para a Côrte Suprema nas especies que envolverem  maté
ria  constitucional:

1*, os recursos das decisões defin itivas do Poder E*®" 
cutivo, e das sentenças dos juizes e tribunaes federaes. no» 
litig ios em que a União fô r  parte, comtanto q u e  um3S 
outras digam respeito ao funccionamento dos serviços pú
blicos, ou se rejam, no todo ou em parte, pelo d ireito  ad® 1 
n istrativo; •

2*, os litig ios entre a União e os seus credores, der» 
vados de leis ou contractos de empréstimos públicos.

§ 2 * Logo que funccione o tribunal, cessará a compe
tência dos outros juizes e tribunaes federaes para ju lgar o 
recursos de que trata o paragrapho anterior.

Art. 88. Os ju izes federaes serão nomeados dentre nr* 
sileiros natos de reconhecido saber ju rid ico  e reputação 1 
lihada, alistados eleitores, e que não tenham mfflos 
30 nem mais de 60 annos. dispensado este lim ito de >d*° 
aos oue já  forem  magistrados.

Paragrapho unico. A  nomeação será fe ita  pelo . -f03 
dente da Republica dentre cinco cidadãos, com os requl** -  
acima exigidos, e indicados, na fórm a da lei, e por eso 
tin io secreto, pela Côrte Suprema. .

A r t . 89. Aos ju izes federaes compele processar e J
gar, em prim eira instancia: , . r

*i) as cansas em que a União fô r directa ou ln<̂ rPC0p- 
mento interessada como autora ou ré, assistente ou 
poente; ,50,

b ) os pleitos em que alguma das partes f u n d a r  a a c v ^  
ou a defesa, directa e exclusivamente em disposiU' 0
Constituição; en»

c) as causas fundadas em concessão federal ° u , 
contracto celebrada com a União; vitro.

d ) as questões entre um Estado e habitantes da '\erS\, 
ou estrangeiro, ou contra autoridade administrativa i<‘‘ oJ 
quando fundadas em lesão de d ireito  individual, P<® *c 
decisão da mesma autoridade; do® '"

e) as causas entre Estado eslrangeiro e pessôa 
ciliada no Brasil; ,.0 <jU

f )  as causas movidas com fundamento em contrac 
tratado da União com outras nações; po

a) as questões de d ireito  m arítim o e n?v?g*ILa- 
oceano ou nos rios e lagos do paiz, e de navegação_aer- • olj 

h ) as questões de d ireito  internacional priva 
penal;
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0  os crimes políticos, e os praticados em preju ízo do 
t serviços ou interesses da União, resalvada a competência da 
, Justiça E leitoral ou M ilitar;

j )  os habeas-corpus, quando se tratar de erim o de 
/  competência da Justiça Federal, ou quando a coacção p ro- 
E(- v ie r  de autoridades federaes, não subordinadas im m ediata- 
>9 mente á Côrte Suprema;

/c) os mandado3 de segurança contra aclos de autori
dades federaes;

l )  03 crimes praticados contra a ordem social, in
clusive o de regresso ao Brasil de estrangeiro expulso.

Paragrapho unico. O disposto no presente artigo, 1&* 
tra a, não excluo a competência da justiça local nos pro
cessos de fallencia e outros em que a Fazenda Nacional, em
bora interessada, não intervenha como autora, ré, assistente 
ou oppoenle.

CAPITU LO  IV

DA JUSTIÇA ELEITORAL

A r i .  90. A  Justiça E leitoral terá por orgãos: õ T r i 
bunal Superior, na Capital da Republica; um Tribunal Re- 
gional, na Capital de cada Estado, na do T errito rio  do Acre 
o no D istricto Federal; e juize3 singulares nas sédes e com 
as attribuições que a lei designar, além das juntas especiaes 
admittidas no art- 91, § 2*.

§ 1.® O Tribunal Superior será presidido pelo V ice- 
Presidente da Còrle Suprema, e os Regionaes pelos V ice - 
Presidentes dos Tribunaes de Relação, cabendo o  encargo 
ao 1°  V ice-Presidente nos Tribunaes onde houver mais 
de um.

§ 2.® O Tribunal Superior compor-se-á do Presidente 
® de ju izes effectivos e substitutos, escolhidos do modo se
gu inte:

a) um terço, sorteado dentre os Ministros da Côrte 
Suprema;

b) outro terço, sorteado dentre os desembargadores 
do D istricto Federal;

c ) o terço restante, nomeado pelo Presidente da Re
publica, dentre seis cidadãos de notável saber ju rid ico  e 
reputação illibada, indicados pela Côrte Suprema, e que não

, fcejam incompatíveis por le i.
§ 3.® Os Tribunaes Regionaes compor-se-ão do modo 

• analogo: um terço, dentro os desembargadores da respe
ctiva sédc; outro, do ju ix federal que a lei designar o do 
juizes de d ireito  com exercício na mesma séde; e os demais 

; serão nomeados pelo Presidente da Republica, sob proposta 
do Tribunal da Relação. Não havendo na séde ju izes de d i
reito  ein numero suffieiente, o ultimo terço será comple
tado com desembargadores do Tribunal da Relação.

§ 4.® Se o numero de membros dos tribunaes e le ito » 
r aos não fúr exaclamenle d iv is íve l por tres, o Tribunal Su
perior de Justiça E leitoral determinará a distribuição entre 

categorias acima discriminadas, de sorte que caiba ao 
A residente da Republica a nomeação da m inoria.

'  § 5.° é  obrigatória a acceitação do cargo de membro dos
tribunaes cleitoraes; são, entretanto, temporárias a3 respe
ctivas funcç.õe3, na fórm a que a lei determ inar.
. . § C.® Cabo aos ju izes locaes vitalícios, nos termos da 
le i> as funeções de jn izes eleitoraes, com jurisdicção plena.

§ 7.® Os membros da magistratura eleitoral gozarão das 
garantias das letras b e c do art. 71.

. A rt. 91. A Justiça E leitoral, que terá compeloncia 
Privativa  para o proces>o das eleições federaes, estaduacs e 
municipaes, inclusive a dos Deputados das profissões, ca- 
ocrá !

. o ) organizar a divisão eleitoral da União, dos Estados, 
D istricto Federal e dos Territórios, a qual só poderá a l- 

trra r quinquennalmente, salvo em caso de modificação na 
«}v isã o  jud iciaria ou adm inistrativa do Estado ou T e rr itó 
r io  e em consequencia desta;

b) fazer o alistamento;
■ »  c ) adoplar ou propôr providencias para que as e le i
ções sc realizem  no tempo e na fórma determinados cm le i;

d l fixa r a data das eleições, quando não determinada 
nesta Constituição ou na dos Estados, de maneira que se e f fe -  
Uiern, em regra, nos tres últimos ou nos tres prim eiros 

mezes dos períodos govemamentaes;
, c ) resolver sobra as arguições de inelegibilldade flt 
incompatibilidade;

f )  conceder habeas-corpus e mandado de segurança em 
casos pertinentes a matéria eleitoral;

0) proceder á apuração dos su ífragios e proclamar os 
eleitos;

h ) processar e ju lgar os delidos cleitoraes e os com- 
muns connexos com os cleitoraes;

1) decretar perda do mandato legislativo, nos easos es
tabelecidos nesta Constituição o na dos Estados.

§ 1.® As decisões do Tribunal Superior Eleitoral são 
irrecorriveis, salvo as quo pronunciarem a nullidade, ou in
validade, de acto ou de loi em face da Constituição Federa!, 
e  as que negarem habeas-corpus. Nestes casos haverá re
curso para a Côrte Suprema.

§ 2.® Os Tribunaes Regionaes decidirão, em ultima 
instancia, sobre eleições municipaes, excepto nos casos do 
§ i", em que cabe recurso, para a Côrte Suprema, assim como 
no do § 4®. A  le i poderá organizar juntas especiaes de tres 
membros, dos quaes dois, pelo menos, serão magistrados, 
para a apuração das eleições municipaes.

§ 3.® Nas eleições federaes e estaduacs, inclusive a de 
Governador, caberá recurso para o Tribunal Superior de 
Justiça E leitoral da decisão que proclamar os eleitos.

§ 4.® Em todos os casos, dar-se-á recurso da decisão do 
Tribunal Regional para o Tribunal Superior, quando não 
observada a jurisprudência deste.

§ 5.® Ao  Tribunal Superior compete regular a fórm a 
p o processo dos recursos de que lhe caiba conhecer.

CAPITU LO  V

.DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 92. Os m ilitares e as pessoas que thes são asse
melhadas terão fôro  especial nos delictes m ilitares definidos 
em lei. Este fôro  poderá ser estendido aos civis, nos casos 
expressos cm lei, para a repressão de crimes contra a segu
rança externa do paiz, ou contra as instituições m ilitares.

A r t. 93. A  le i regulará tambem a jurisdicção dos ju i
zes m ilitares e a applicação das penas da legislação m ilitar, 
em tempo de guerra, ou na zona de operações, durante grave 
comoção intestina.

A rt. 94. São orgãos da Justiça M ilitar o Supremo T r i 
bunal M ilitar e os tribunaes e ju izes inferiores, creados 
por le i.

A rt. 95. A inamovibilidade assegurada aos juizes m i
litares não exclue a obrigação de acompanhar as forças 
junto ás quaes tenham de serv ir.

Paragrapho unico. Attendendo ao interesse publico, 
poderá o Supremo Tribunal M ilitar determinar, por maio
ria  do dois terços do3 votos dos seus juizes effectivos, a 
remoção de qualquer ju iz m ilitar.

PARECER

í .  A Commissão encarregada de redigir o p ro je e lo d e  
Constituição se esforçou em expungil-o de eontradicções. 
mcoherencias e incongruências, e por escrevel-o em lingua
gem correcta, mas simples o corrente, ao alcance do povo. 
Essa lorefa, sempie d iffic ii, fo i singularmente complicada 
pelo irapeira com j o plenário em ittiu os seus votos os quaes. 
muitas veze3, não resultou um texto preciso, mas simples 
indicação de um pensamento, que cumpria form ular u iteri-

CUÍ1 No°breve espaço de tempo que lhe eoncedia o Regimen
to, não era possivel á Commissão fazer obra que se appro- 
ximasse siquer. do apuro que deve revestir um diploma tão 
solenmc como é a le i basica do paiz. O plenário, felizmen
te, tein ainda opportunidade de aperfeiçoar os textos que 
ella ora submetto á sua apreciação, e só esta possibilidade 
a induzio a apresentar, tal qual, a redacção que poude fa 
zer sob a pressão do prazo, em vez do solicitar prorognção 
deste em detrimento da prompta promulgação da lei funda
mental.

I I .  Seria humanamente Impossível enunciar e ju s tifi-  
fcar todas as emendas feitas nos textos vindos do plenário, 
sendo elles uumetosos, e poucos havendo passado sem algu
ma modificação.

O confronto entre os antigos e os novos revela taes mo
dificações, cuja necessidade, ou utilidade na m aioria dos 
casos, resáe á prim eira vista e dispensa motivação. A  Cotn- 
missão, <odav’ a, prestará oralmente em cada caso, como é 
do seu dever, os esclarecimentos que lhe forem  pedidos.
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Tat confronto mostrará —  e a Commissão quer accen- 
ínar esta circumstancia —  que algumas emendas substan- 
aiaes foram feitas, havendo para isto razões imperiosas, 
mas sem qua se transpuzessem os lim ites regimentaes im
postos aos redactores.

111. É assim oue a Justiça E leitoral, incluída pelo ple
nário entre os orgãos de coordenação de poderes e de co
operação das actm dades governamentaes, fo i passada para 
o T itu lo relativo ac Poder Judiciário. Realmente, ella é —  
como o seu r iop r io  nome o indica —  um orgão jud ic iário . 
Suas funeções principaes tôm caracter judicial, desde que 
entra na sua competência o julgamento contradictorio das 
eleições, o processo e o julgamento dos crimes e le i- 
toraes, e o pronunciamento da perda dos mandatos 
politicrs Pouco importa lhe caibam tambem relevantes 
attribuições administrativas no preparo dos pleitos. Fun
eções nzaIogas competem, na sua esphera, aos tribunaes or- 
dinard-s e ao Poder Legislativo, sem que isso os desquali
fique

Ne o bastaria, certamente, essa consideração de ordem 
systcmatica para m otivar tão importante modificação do 
plano votado pela Assembléa, si com ella não concorresse 
uma cocl-ad :ccão de dispositivos textuaes, cabendo á Com- 
aiissão removel-a com liberdade de p re fer ir  um dos textos.

l a l  con!radicção resulta da coexistência do art. 11,
§ G° do projecto votado, (que inclue no Poder Judiciário o 
Tribuna' Superior de Justiça E leitoral, com aquela quali- 
licarão Justiça E leitoral, como orgão de simples cooperação 
com outras natividades governamentaes, ou como orgão de 
coo^d nacão dos poderes' neste caso sendo puramente verbal 
a qualificaria , pois não corresponde á3 attribuições da 
mesma ju s tiça ).

Seria necessário m odificar a qualificação do orgão, in
cluindo-o entre cs componentes do Poder Judiciário, ou al
terar o texte do art. 11 § 6o, para distinguir entre esse Po
der e a Justiça E leitora l.

A  relevancia da ultima na organização constitucional 
projeetada, sm do eHa, como já  é, a pedra angular da consti
tuição de todos Oi poderes electivos nr Republica, determ i
nou a preferencia da Commissão.

IV  Na mesma ordem de idéas, fo i imprescindível se
parar o Conselho Federal dos demais orãos englobados com 
elle na rubrica generiea de coordenadores dos poderes ou 
cooperadores em actfvidsdes governamentaes (o  Tribunal 
ce Contas, o Min sterio Publico e os Conselhos Techn icos ).

De todos eltes, só o Conselho Federal, e este mesmo no 
ex e rc r io  de apenas duas das suas numerosas attribuições, 
póde dizer-se que “ coordena" outros poderes, competindo- 
ihe suspender a execução de leis au actos julgados incons- 
íitucionaes pelo Poder Judiciário, e cancellar dispositivos 
de regriameDtos executivos que lhe pareçam contrários ás 
icis regulamentadas.

Os demais, não “ coordenam" dois ou mais poderes em 
nenhum caso. e apenas •‘ cooperam” : —  o Tribunal de Con
tas, na fiscalização da gestão financeira; c M inistério Pu
blico, na promoção do interesse geral vinculado á observân
cia jud ic iaria  de certas leis ou á repressão de determinadas 
infracçces; 03 Conselhos Technicos, na assistência aos M i- 
nistetics.

Sídvo melhor juizo, a classificação adoptada no pro
jecto votado não corresponde á natureza, nem á finalidade, 
dos orgãos classificados.

V . Ao Conselho Federal, com assistência dos Conselhos 
Techn.cos, ou dos Conselhos Geraes que elles, reunidos, 
formarão, se attrihuio 0 poder de “ dispôr" sobre os planos 
relativos aos problemas nacionaes.

Com tal latitude, eKsa attribuição seria contradictoria 
com as faculdades da Assembléa Nacional, em cuja compe- 
teneia entra a legislação sobre os referidos problemas, em 
termos que excluem, em qualquer outro orgão ou poder, a 
discrição de ãispdr a tal respeito.

A  Commissão, em conseqüência, emendou 0 texto rela
tivo aa Conselho, ao qual. respeitada a competência da As- 
semblój. não se póde attribuir mais do que a elaboração 
daqu;-!le* planos, a titulo de projectos que só de disposi
ção legsJ pódem baurir força obrigatória.

V i O nrojecto approvado manteve 0 dispositivo, se
gundo 0 mi.il. “ o caso fubjatlo sobre inconstitucionalidade 
ae lei. o «  illcqaliitmJe de aeto do Pod er Execu tivo  con s ti- 
tu t ird  fundamento para a expedição de maiuiado de segu
rança a requerim ento de quantes se aeflem na mesma s i- 
tuaçac ju n d ica *.

Esse fundamento, de caracter constitucional, im porta- m  
r ia  um prejulgamento, impondo 0 automatismo da genera
lização do julgado ás especies idênticas. Ora, no systema 
que domina 0 controle judiciário das leis e dos actos admi
nistrativos, a declaração da inconstitucionalidade paralysa 
a le ’ , ou acto, na especie submettida ao Poder Judiciário, 
rnas não os annulla. Os tribunaes podem m odificar a sua 
jurisprudência, e frequentemente a m odificam . Por esta 
consideração, ao Conselho Federal não se commetteu a obri
gação —  e apenas se conferio a faculdade —  de cassar os 
actos e leis julgados inconstitucionaes, o que lhe deixa a 
liberdade de tomar, ou não, tão grave medida segundo 0 
m érito e fiim eza  ca jurisprudência seguida pelo outro po
der. Nesse systeir.a abriria bréeha incongruente e perigosa 
o dispositivo que ao proprio Poder Judiciário im poria a 
invariabiüdade de julgamento sobre casos idênticos.

V I I .  O projecio submettido ao voto da Assembléa con
servava a antiga organização constitucional do D istricto Fe
dera’ . Pelo voto da Camara, 0 actual D istricto tem organi
zação d ifferen le, alargando-se a sua autonomia pela inves
tidura electiva do P r e f id o .  Disso resultou que os disposi
tivos sobre intervenção federal ficaram  com uma gravíssi
ma lacuna, ali não se prevendo senão a ingerencia, em cer
tos casos, drs poderes federaes nos negocios peculiares aos 
Fs fados. É imprescindível que 0 mesmo remedio se appli- 
que ao D istricto Federal governado por um Pre fe ito  inde
pendente do Governo da União, pois de outro modo, de ago
ra por deante, faltariam  aos poderes federaes os meios de 
preservar, n»ssa ciicumscripção, os relevantes interesses na- 
ciona-s. cuja salvaguarda autoriza, e até impõe, a suspen
são da autonomia local.

V I I I .  Ha. em outra? partes do projecto, incohereneias 
ou c r ntradicções, não de textos, mas de ordem systemati- 
ca. que acarretam injustiças ou desegualdades entre indi
víduos ou profissões, ou produzem effe itos que eventual
mente ultarpassam. os visados pela Assembléa.

Nestes pontos, tratm do-se de dispositivos propostos tal
vez com essa intenção, ou que, em todo caso, a Commissão 
deve presumir terem sido approvados com pleno conheci
mento de causa, n io  se ju lgou ella autorizada a emendar os 
textos, cabendo ao plenário co rrig ir aquelles defeitos, si as
sim lhe parecer justo e regimentalmente possível.

Sala das Sessões. 27 de junho de 1934. —  Raul F er
nandes, reh to r  geral. —  Hom ero P ire s . —  Godofredo 
Viannu

(V id e  B .  E .  n . 40. de 12 de m aio de 1934. p ifrs. 583-588)

T R I B U N A L  S U P E R I O R  DE  JUSTIÇA 
E L E I T O R A L

JURISPRUDÊNCIA

Processo n. 31 (* )
D !v 1e5o E le ito ra l

SANTA CATARINA

Natureza do proceseo —  Plano de divisão do Estado, 
zonas eleitorais (artigo  24. do Código e a r ls . 78 0 * * 
do Regimento Tnterno do T .  S.).

Juiz relator —  O Sr. desembargador José Linhares.

A prova-se a modificação no Pj? 
no de divisão e le itora l de SaMta 
tarina e que fo i fe ita  pelo T . ^•'a' eYngf 
em vista os decretas ns. 459, •
508. 527. 528. 529 e 569, da n̂ ter ’̂ .
to ria  Federal, criando diversas {e
marcas e m un ic íp ios . Nega-se a 
te modo, p rov im ento ao recurso  
terposto pelo delegado da _ Imffiao 
publicava Catarinense; priineirOt P "  a 

   <?»"* o T. S. não tem  com petência v

d »  e 2* '“'ft rd ios do proeerso n . 31. Pub ,if aí?õs <J'5
de 17-12-1932. p ag * 529-531. assim  como os 1* e 2» acdrdSo»
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ju lga r atos dos Interventores F e 
derais, criando comarcas e m un ic í
pios, e depois porquê a modificação 
de que se trata, v irá  fa c ilita r o alista
m ento e le itora l naquela região, con
fo rm e consta dos autos.

S* ACÓRDÃO

ÃTistos, etc.:
O D r. Rupp Junior, advogado, eleitor inscrito na 

comarca de Florianópolis, e delegado da Legião Re

publicana Catarinense recorreu da decisão do T ribu 

nal Regional E leitoral de Santa Catarina, que apro

vou  a modificação do plano de divisão eleitoral do 

mesmo Estado, modificação esta que fo i feita  em ra

zão de ter o Interventor Federal, dali, divid ido vá 

rias comarcas. Argú i o recorrente que os decretos do 

re ferido Interventor ns. 459, de 17 de janeiro, 528 e 

529, de 28 de fevereiro, e 569, de 4 de abril, todos do 

corrente ano, que criaram respectivamente as comarcas 

de Orleans, Dalbergia, Indaial e Jaraguá, e os decre

tos ns. 499, de 17 de fevereiro, 508, de 22 de feve

re iro  e 527, de 28 de fevereiro, que criaram os muni

cípios de Gaspar, Caçador e Timbó, atentam contra a 

Constituição do Estado e. portanto, são visceralmente 

nulos.
E de óbvia razão que a êste Tribunal Superior 

escape jurisdição na matéria nrguida. de vez que dos 
atos do Interventor cabe recurso para o Chefe do Go

verno Provisório, nos lêrmos do art. 11, § 8*. do de

creto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, recurso 

que, segundo afirm a o próprio recorrente, já  fo i in

terposto. Ademais, conforme informou o presidente 

do Tribunal Regional, na organização do novo plano- 

de divisão se teve em vista a conveniência indiscutí

vel de facilitar o alistamento da população das co

marcas recern-criadas.

ACORDAM os juizes do Tribunal Superior de 

Justiça E leitoral negar provimento ao recurso para 

confirm ar a decisão do Tribunal Regional de Santa 

Catarina, que aprovou a modificação no plano de d i

visão em zonas eleitorais do território  do Eslado.

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 15 dc 

junho de 1934. —  LlermenegUdõ dc Barros, presi

dente. —  José Linhares, relator. 'Decisão unanime.)

ANEXO X. 1

Informações pro tadas pelo presidente «1o T. R. <lo
Santa Catarina, sôbre a alteração do plano elei

toral daquele Estado.

“  X . 185 — Florianópolis, em 12 de maio de 1934 — 
Exmo. Sr. ministro pre>idente do Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral. Em obediência ás instruções de 2 de 
agosto de mil novecentos e trinta e dois, tenho a honra de 
enviar a esse Egrégio Tribunal Superior o plano da nova 
s-teração da divisão eleitoral deste Estado, aprovado pelo 
Tribunal Regional, em sessão de 18 de abrd próximo fin
de e publicado no Diário Oficial do Estado, números de 28 
do mesmo mês e de 4 c 8 de maio corrente.

O plano prinrifnrtx aprovad» por acórdão de 13 de 
agosto de 1932 snfrea no ano eguinte uma modificação, 
em conseqüência do decreto n. 357, de 16 de maio de 1933,

da Interventoria Federal, que restabeleceu as comarcas de 
Biguassú e Palhoça. Essa modificação mereceu aprovação 
dêsse Egrégio Tribunal Superior, por acórdão de 4 de 
julho do mesmo ano, publicado no Boletim Eleitoral, nú
mero 133, de 20 de setembro de 1933, pág. 2.721.

Achava-se assim a região eleitora! composta de 26 zo
nas, quando fo i novamente alterada a divisão jndiciária e 
administrativa do Estado, pelos decretos da Interventoria 
Federal, ns. 459, de 17 de janeiro; 528 e 529, de 28 de 
fevereiro; 569, de 4 de abril, -todos do corrente ano, que 
criaram, respectivamente, as comarcas de Orleans e Dalber
gia, Indaial e Jaraguá, e pelos de ns. 499, de 17 de fe
vereiro ; 508, de 22 de fevereiro e 527, de 28 de fevereiro, 
também do ano corrente, que criaram os municipios de 
Gaspar, Caçador c Timbó.

Atendendo á necessidade de adaptar a organização da 
Justiça Eleitoral á nova divisão judiciária e administrativa 
do Estado, resolveu o Tribunal Regional proceder a uma 
nova modificação no plano existente, erigindo em zonas 
eleitorais as quatro comarcas ultimamente criadas e desig
nando os respectivos juizes e escrivães, bem como os pre
paradores que devem servir nos municípios que não são 
sede de comarca.

Aprovado o novo plano, foi pelo Dr. Henrique Rupp 
Junior, interposto, no prazo legal, o recurso que junto 
envio a V . Ex., conforme rne cumpre.

As alegações do recorrente não mc parecem proceden
tes, visto como dos atos do Interventor Federal, na órbita 
de suas atribuições, não era ao Tribunal Regional que com
petia conhecer para decretar-lhes a inconstitucionalidade, 
que se lhes atribui.

Na organização do novo plano, teve o Tribunal em 
vista a incontestável conveniência de facilitar o alistamento 
da população das novas comarcas.

Nestas condições, submetendo á consideração dêsse 
Egrégio Tribunal Superior a alteração ora feita na divisão 
eleitoral do Estado, e encaminhando o recurso que lhe é 
referente, prevaleço-mc da oportunidade para reiterar a 
V . Ex. as seguranças de minha elevada estima e conside
ração. —  Francisco Tavares da Cunha Slcllo Sobrinho, pre
sidente do Tribuna! Regional” .

ÂXEXO X. 2 

Parecer tio procurador geral da Justiça r.teirorai

Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral — Divisão 
Eleitoral — Santa Catarina — N. 31 — Relator, desem
bargador José Linhares — Parecer n. 129.

Da decisão do Tribunal Regional de Santa Catarina, 
que aprovou o plano da nova alteração da divisão eleitoral 
daquele Estado, recorre o Dr. Henrique Rupp Junior, ad
vogado, eleitor inscrito na comarca de Florianópolis, e de
legado da I.egião Republicana Catarinense.

Visa com o recurso qne interpôs, que seja declarada 
nula a aludida divisão eleitoral, na parte referente as 27*. 
28', 29* e 3ü zonas do Estado. Para assim impetrar, pre
tende que o Egrégio Tribunal, apreciando os decretas do 
Interventor Federal, ns. 59, de 17 de janeiro, c2S e 529, 
de 28 de fevereiro, e 569, de 4 de abril, todos do corrente 
ano, que criaram, respectivamente, as comarcas de Crlears. 
Dalbergia, Indaial c Jaraguá. e os decretos r.s. 499, de 1/ 
de fevereiro, 508, de 22 de fevereiro e 527, de 28 do mes
mo mês, que criaram os municípios de Gaspar, Caçador e 
Timbó, os considere inexistentes, por atentatórios da Cons
tituição Estadual.

O simples enunciado do pedido, demonstra a sua im- 
procedència, pois é bem certo que o colendo Tril mal não 
tem competência para julgar atos dc-s Interventores Fe
derais, que criam municípios e comarcas.

O próprio recorrente, declarando c provac 1 > ter in
terposto recurso para o Chefe do Governo Pr*, i jrio, d-.s 
referidos atos do Interventor Federal, de acõr l i  c m o que 
prescreve o Código dos Interventores, terna c id v .íe  a in
competência dèste Tribunal para aprcciá-!ns.

E, como só é possível reconhecer que êles ir. ô õ piram 
a Constituição de Santa Catarina, depois de analisá-los e 
examiná-los, é obvio que êste Tribunal uão os pode de
clarar nulos, por não ter competência para tanto.

Sobreleva acentuar que, na organização do novo plano, 
teve o Tribunal Regional em vista, segundo informa s_u
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presidente, a incontestável conveniência de facilitar o alis
tamento da população das novas comarcas.

Sem entrar na indagação da legalidade dos atos impug
nados do Interventor Federal, não encontro nenlium mo
tivo que justifique o provimento do recurso.

Deve, portanto, subsistir a modificação do plano elei
toral de Santa Catarina, aprovado pelo Tribunal Regional.

A  solnção impõe-se, ainda, porquê, repousando a orga
nização eieitoral de cada uma das regiões do país na orga
nização judiciária dos Estados, a modificação nesta exige 
alteração correspondente no plano de divisão eleitoral, em
bora já tenha sido aprovado por êste Tribunal Superior.

É o meu parecer.

Rio de Janeiro, 7 de junhc de 1934. — Renato de Car
valho Tavares, procurador geral.

ANEXO V. 3

Divisão eleitoral

Piano da divisão em zonas eleitorais, aprovado pelo 
Tribunal Superior, em sessão do 15 de junho do 
1934, organizado pelo Tribunal Regional do Jus
tiça Eleitoral do Estado de Santa Catarina, do 
aeôrdo com o art. 24 do decreto n. 21.070, de 24 
de fevereiro de 1932 (Cod. Eleit.) e instruções 
expedidas pelo T. S ( “llolctim Eleitoral” n. 5, 
pag. 45).

1* z o n a  — Comarca de Araranguá.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o de Orfãos e Ausentes.

2* zona  — Comarca de Blumenau, compreendendo o mu
nicípio do mesmo nome e o de Gaspar.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime, Cível e Comércio. Como
juiz preparador (parágrafo único do art. 31 do Cód. 
Eleit.), em Gaspar, servirá o juiz distrital da sede 
do municipio, assim como quanto ao escrivão.

3a zona  —  Comarca de Bom Retiro.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime, Cível e Comércio.

4* zo na  —  Comarca de Brusquc

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Eseri-
. vão eleitoral, o do Crime Cível e Comércio.

5* zona -— Cornarcn de Campo.' Novos

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca! Escri
vão eleitoral, o do Cível e Comércio.

6* zona  — Comarca dc Canoinlias.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Cível, Comércio e Orfãos.

7* zona  — Comarca de Chapccó.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Cível, Comércio e Crime.

8* zo na  • - Comarca de Cruseiro.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Cível, Orfãos e Ausentes, etc.

9* z o n a  — Comarca de Curitibanos.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Cível, Orfãos, Ausentes, etc.

10  ̂zona  — Comarca de Florianópolis (Capital).

Sob a jurisdição do juiz de direito da 1* Vara. Escri
vão eleitoral, o do Cível, Comércio c Feitos da Fa
zenda.

11 zona Comarca de Ttajai, compreendendo o inunicípât
do mesmo nome e o de Camboriú.

Sob â  jurisdição do juiz dc direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime e Feitos da Fazenda, 
Como juiz preparador (parágrafo único do art 31, 
do Cód. Elei.), em Camboriú, servirá o juiz dis

trital da sede do município, assim como quanto ao 
escrivão.

12a zo na  — Comarca de Joinville.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime, dos Feitos da Fazenda

13* zo na  — Comarca de Lages.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime e dos Feitos da Fazer.da.

14* z o n a  — Comarca âe Laguna, compreendendo o municí
pio do mesmo nome e o de Imaruí.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime e Feitos da Fazenda.
Como juiz preparador (parágrafo único do art. 31, 
do Cód. Eleit.), em Imaruí servirá o juiz dis
trital da sede do município, assim como quanto ao 
escrivão.

15* zo na  — Comarca de Mafra, compreendendo o municí
pio do mesmo nome e o de Itaiópolis.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Cível, Comércio e Crime. Como 
juiz preparador, em Itaiópolis, servirá o juiz dis
trital da seüe do município, assim como quanto ao 
escrivão.

16* z o n a  —  Comarca de Forto União, compreendendo 4 
município do mesmo nome e o de Caçador.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime e Feitos da Fazenda* 
Como juiz preparador (parágrafo único do arti
go 31. do Cód. E le it), em Caçador, servirá o juiz 
distrital da sede do município, assim como quanto 
ao escrivão.

17* zona  — Comarca de Rio do Sul.
Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri

vão eleitoral, o do Crime, Civel e Comércio.

18* z o n a  — Comarca de São Bento, compreendendo o mU- 
nicipio do mesmo nome e o de Campo Alegre.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Cível, Orfãos, etc. Como jmz. 
preparador (parágrafo único do art. 31 do Cód.)> 
em Campo Alegre, servirá o juiz distrital da sedô’ 
do município, assim como quanto ao escrivão

19* z o n a  —  Comarca de São Francisco, compreendendo O 
municipio do mesmo nome e o de Parati.

Sob a jurisdição do juiz de direito da comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime e Feitos da Fazenda. 
Como juiz preparador (parágrafo único do art«* 
go 31 do Cód. Eleit.), em Parati, servirá o ju,z 
distrital da sede do município, assim como quanto 
ao escrivão.

20* zo na  — Comarca de São Joaquim . ,
Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri

vão eleitoral, o do Cível, Comércio, etc.

21* z o n a  — Comarca de São Josi.

Sob a jurisdição do juiz dc direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Cartório de Orfãos, Ausentes c 
Feitos da Fazenda.

22* z o n a  — Comarca de Tijucos, compreendendo o wint- 
cipio do mesmo nome e os de Nova Trento * 
Porto Belo.

Sob a jurisdiçãc do juiz de direito da Comarca. Esf J!* 
vão eleitoral, o do Crime e dos Feitos da Fazenda. 
Como juizes preparadores e escrivães (de aC‘-!r . 
com o parágrafo único do art. 31 do Cód. E )«W » 
em Nova Trento e Porto Belo, servirão os )ulẐ  
distritais e escrivães das sedes de cada uni dos res 
pzetivos municípios.

23* zona _ —  ̂ Comarca de Tabarão, compreendendo 0 t*®* 
mcipio do mesmo nome c o de joguantna.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. 
vão eleitoral, o do Crime e dos Feitos da Fazen 
Como juiz preparador (parágrafo único do 
go 31 do Cód.), em Jaguaruna, servirá o jm1
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trital da sede do muuicípio, assim como quanto ao 
escrivão.

24’ zo xa  — Contar ca de Urussanga. compreendendo o mu
nicípio do mesmo nome e o de Crcsciuma.

'ob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime, Cível, Orfáos e mais 
anexos. Servirá como juiz preparador (parágrafo 
inico do art. 31 do Código), em Cresciuma, o juiz 
distrital da sede do município, assim como quanto 
ao escrivão.

25* z o n a  — Comarca de Biguassú.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime, Cível e Comércio.

z o x a  — Comarca de Palhoça.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Crime, Cível e Comércio.

zo x a  —  Comarca de Orlcans.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri- 
vão eleitoral, o do Cível, Crime e Comércio.

zo x a  — Comarca de Dalbcrgia.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Cível, Crime e Comércio.

zo xa  — Comarca de Indoiai. compreendendo o muni
cípio do mesmo nome e o de Timbó.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Cível, Crime e Comércio. Como 
juiz preparador (parágrafo único do art. 31 do
Código), em Timbó, servirá o juiz distrital da
sede do município, assim como quanto ao escrivão.

30’  zo x a  —  Comarca de Jaragná.

Sob a jurisdição do juiz de direito da Comarca. Escri
vão eleitoral, o do Cível, Crime e Comércio.

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. 18
de junho de 1934. — Edmundo Barreto Pinto, oficial. —

„  4 isto. — G. de Castro, diretor.

Cat-,Í-CV1'A  —  ®  plano eleitoral foi alterado peto T . R.. de Santa
» l « i «  ' em sessào de 18 de ab ril do corrente ano, tendo em
n 08 decretos n. 159 (17-1-1934). r s .  528 e 529 (2S-2-1934).
OrbiV. (4 -4-1924). que rriaram . respectivam ente, a s  com arcas ue
f t v , , tialgAria. Indaial s JarapuA. e d.-cretos n . 499 (17 de

de 1**4). n . SOS <21- 2 - 1034 )  e n. 527 (28-2-1931), que 
os m unicípios de G aspar, Caçador e T im bó .

26*

27’

28'

29*

criarani 
t

Vrocesso n. 81 (* )
D iv isão  e leitoral

GOIAZ
Natu

urezn do processo —  Plano de divisão do Estado em 
zoiií»> eleitorais.

u'o re la to r  —  o  Sr. Afonso Pena Júnior.

Converte-se o ju lgam ento er.i 
diligência para ser apurado a v ita li
ciedade do ju iz  subslifu lo da Comarca 
da Capital.

3* ACÓRDÃO

Vistos ele, os presentes auto* em que é subme- 

lida á aprovação do Tribunal Superior a alteração 

feita  pelo Tribunal Regional do Estado de Goiaz 110 

Plano de divisão dèsse Estado em zor.as eleitorais; e

Atendendo a que não existe nos autos prova de 

'ila lic ied ad e  do ju iz  substituto da Comarca da Ca

pital, que pela alteração do plano, ora em apreço, é 

ju iz eleitoral da 1* xona;

ACORDAM os juizes do Tribunal Superior de 

♦ «.  Justiça Eleitoral, por unanimidade, converter 0 ju l-

fle 1 7 \ ** acórdãos pnblicadcs no ‘ Boletim  Eleltorr.1 ' n. 32, 
P a gs . 529-531, assim  como &s l *  •  t* acórdão do

gamento em diligência para a secretaria central in

form ar o que há a respeito da aludida vitaliciedade, 

ou solicitar informações a respeito.

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 25 

de maio de 1934, —  Hermenegildo de Barros, presi- 

sidcnle. —  Affonso Penna Junior, relator.

Aprova-se a modificação do piano 
de divisão do Estado do Goiaz, por te 
rem  sido observadas as prescrições le
gais, e não ter havido recurso contra 
essa m odificação .

4* ACÓRDÃO

Cistos, examinados e relatados os presentes autos, 

em que o presidente do Tribunal Regional do Es
tado de Goiaz comunica a alteração fe ita  pelo mesmo

Tribunal no plano de divisão do Estado em zonas elei

torais, em 7 de fevere iro  e 7 de abril do corrente 

ano;

Atendendo a que a modificação do plano de d i

visão do Estado em zonas eleitorais, fe ita  pelo T r i

bunal Regional, na sessão de 7 de fevere iro  deste ano, 

consistia na inclusão do município de Caldas Novas 

na 21’ zona," mas,

Atendendo a que, após a remessa dessa alteração 

do plano ao Tribunal Superior, o interventor expediu 

um decreto desanexando o município de Caldas No

vas da Comarca de Corumbaiba e anexando-o á de 
Morrinhos;

Atendendo a que o Tribunal Regional, em ses

são de 7 de abril deste ano, fez novas modificações, 

incluindo o município dc Caldas Novas na Comarca de 

Morrinhos, 9a zona, e designando o ju iz  substituto da 

Capital para ju iz eleitoral da I a zona. fazendo as ne

cessárias publicações;

Atendendo a que, convertido pelo Tribunal Supe« 

rio r  em sessão de 25 de maio último o julgamento em 

diligência para se apurar a vita lidad» do ju iz substi

tuto da Capital, ficou esclarecido ter sido êsse ju iz 

considerado vita líc io  por decreto n. 2.623, de 31 de 

outubro de 1932, do interventor do Estado (Processo 

n. 109 —  B . E . n. 31-1932);

Atendendo a que, assim sendo, regu lar#fo i a de

signação do ju iz substituto da Capita para ju iz elei

toral da‘ I a zona;

Atendendo a que. dos autos constam os editais que 

deram conhecimento aos interessados dessas m odifi

cações;

Atendendo a que nenhum recurso fo i interposto 

contra essas modificações;

ACORDAM os juizes do Tribunal Superior de Jus- 

*tiça Eleitoral, por unanimidade, em aprovar integral

mente as modificações introduzidas no plano de d i-%
visão do Estado de Goiaz em zonas eleitorais, pelo
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Tribunal Regional dêsse Estado, em sua sessão de 7 

de abril dêste ano.

Tribunal Superior de Justiça E leitoral, em 8 de

unho de 1934. —  Ecrm enegildu de Barros, presi-

lente. —  Affonso Penna Junior, relator.
Plano (1a divisão, em zonas eleitorais, do Estado do

Goiaz, aprovado pelo Tribunal Superior de Jus
tiça Eleitoral, em sessão de 8 de junho de 1934.

1* zona  — Comarca da Capital, compreendendo os municí
pios da Capital, Palmeiras e ovo Horizonte.

Juiz — O juiz substituto vitalício da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1* o .ico  d<- têrmo da Capital.
Preparadores — Os juizes municipais dos demais mu

nicípios.
Escrivães — Os escrivães do 1° ofício de cada têrmo.

2* zona  —  Comarca do Rio das Pedras compreendendo os 
municípios de Itabcrai e Inhumas.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1* ofício do têrmo dc Ita- 

berai.
Preparador — O juiz municipal do têrmo de Inhumas.
Escrivão — O escrivão do Io o fíco  dêsse têrmo.

zojja — Comarca do Rio das Alu as compreendendo os 
municípios de Jaraguá, Pilar e Santana.

Juiz — O juiz de direito da comar ;a.
Escrivão —  O cserivão do 1° oficio do têrmo de Jara- 

guá.
Preparadores — Os juizes municipais dos têrmos de P i

lar e Santana.
Escrivães — Os escrivães do 1° ofício dêsses têrmos.

4* zona  — Comarca dos Pircneus, compreendendo o municí
pio de Pirenópolis.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1“ ofí-io da séde.

5* zona —  Comarca de Corumbá, compreendendo os mu- 
aicipios de Corumbá e São José do Tocantins.

Juiz — O juiz de direito da coma .ca.
Escrivão — O escrivão do Io otício do têrmo de Co

rumbá.
Preparador —  O juiz municipal do têrmo dc São José 

do Tocantins.
Escrivão — O escrivão do Io oficio dêsse têrmo.

fp zo na  —  Comarca dc Anapólis, compreendendo o municí
pio de Anápolis.

Juiz — O juiz de direito da comarca
Escrivão — O escrivão do Io o fíco  da séde.

7' zo n a  — Comarca de Bela Vista, compreendendo os mu
nicípios de Bela Vista, Campinas e Trindade.

Juiz — O juiz de direito da comarca
Escrivão —  O escrivão do Io oficio do têrmo de Bela 

Vista.
Preparadores —  Os juizes municipais dos demais têrmos.
Escrivães — Os escrivães do 1“ ofício de cada têrmo.

8* zo n a  —  Comarca de Pouso Alto  compreendendo os mu- 
município de Pouso Alto e Hid<olandia.

Jtiiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1* oficio do termo dc Pouso 

Alto.
Preparador — O juiz municipal de Hidrolandia.
Escrivão — O escrivão do 1“ ofiric dêsse têrmo.

9* z o n a  —  Comarca de Morrinhos, compreendendo os mu
nicípios dêsse mesmo nome, Bananeiras e Caldas 
Novas.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1* ofício do têrmo de Mor

rinhos.
Preparadores —  Os juizes municipais dos demais 

têrmos.
Escrivães — Os escrivães do 1* ofício de cada têrmo.

10* zona —• Cotnarca de Pires do Rio compreendendo os 
municípios de Pires do Rio. c Campo Formoso.

Ju'z — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do Io oficio da séde da comarca
i reparador — O juiz municipal do têrmo.
Escrivão — O escrivão do 1“ oficio dêsse têrmo.

11* zona — Comarca de Jpameri, compreendendo os muni
cípios dêsse nome e de Santa Cruz.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1° ofício da sede da comarca.
Preparador — O juiz municipal do têrmo de C orno 

baiba.
Escrivão —  O escrivão do 1* oficio dêsse têrmo,

12* z o n a  — Comarca de Catalão, compreendendo os muni* 
cipios de Catalão e Goiandira.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1* oiicio do têrmo de Ca* 

talão.
Preparador — O juiz municipal do têrmo dc Goiandira.;
Escrivão —  O escrivão do 1* ofício dêsse têrmo.

13* zona  — Comarca de Santa Rita do Paratiaíbo, compre
endendo os municípios dêsse mesmo nome e dc 
Buriti Alegre.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1* oficio do têrmo, séde <1* 

comarca. ,
Preparador — O juiz municipal do têrmo de Buriti 

Alegre.
Escrivão — O escrivão do 1' ofício dêsse têrmo.

14* zona —  Comarca de Santa Luria, compreendendo OS 
municípios de Santa Luzia. Cristalina e Planai* 
tina.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1° ofício do têrmo de Santa 

Luzia.
Preparadores — Os juizes municipais dos têrmos de 

Cristalina e Planaitina.
Escrivães — Os escrivães do 1° oficio dêsses têrmos.

15* zona  — Comorca de Rio Verde, compreendendo o mu
nicípio do mesmo nome.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1° ofício do têrmo de 

Verde.

16* z o n a  — Comarca de Jatai, compreendendo os têrmos 
de Jatai e Mineiros.

Juiz — O juiz de direito da coma.ca. a j
Escrivão — O escrivão do 1° cfícic do têrmo de

Jatai.
Preparador —  O juiz municipal áo têrmo de Mineiros*
Escrivão —  O escrivão do 1* oficio dêsse têrmo. yg

17* zona — Comarca de Bomfim, tenipreendendo o mflii* 
cipio do mesmo nome.

Juiz — O juiz de direito da coma'ca.
Escrivão — O escrivão do 1* oficio do têrmo ®

Bomfim.

IS* zona  —  Comarca de Torres do Rio Bonito, compre00* 
dendo o município do mesmo nome.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1* oficio do termo, séde da

comarca.

19* zcna — Comarca de Formosa, corr.j.rcendenJo. os «na* 
t.icípios de Formosa, São João dia Aliança, Sitio da 
Abadia e Posse.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1* oricio do têrmo de F°r*

mosa.
Preparadores — Os juizes municipais dos de®»** 

têrmos.
Escrivães —  Os escrivães do 1* oficie dc cada têrmo.

20* zOn a  — Comarca de Rio Paraná, compreendendo °* 
municípios dc Arraias. Chapéu. São Domingos Ca* 
valcante e Santa Maria do Taqnatinga.

Juiz — O juiz de direito da comarca. ,
Escrivão — O escrivão do 1* oiteio do têrmo de * 

raias. ^
Prc|iaradores — Os juizes municipais dos doma»

têrmos.
Escrivão — O escrivão do 1* oficio dêsse têrmo.

2 .  z o n a  —  Comorca de Nath-idartt c o m p r e e n d e n d o ^ 0

municípios de Natividade, Conceição do Nort*
José do Duro e Palma.

juiz —  O juiz de direito da comarca.
Escrivão O escrivão do 1* ofício do têrmo de ~ 

tividade.
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Preparadores — Os juizes municipais dos demais
termos.

Escrivão — O escrivão do 1* ofício dêsse têrmo.

22* zona — Comarca do A lio  Tocantins, compreendendo os
municípios de Porto Nacional, Pedro Afonso e
Peixe.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1* ofício do têrmo de Porto

Nacional.
Preparadores — Os juizes municipais dos demais

têrmos.
Escrivães — Os escrivães do 1* ofício de cada têrmo,

23* zo n a  — Comarca dc Boa Vista do Tocantins, compreen. 
dendo os municípios de Bòa Vista São Vicente do 
Araguaia e Couto Magalhães.

Tuiz — O juiz de direito da comarca.
iscrvião — O escrivão dp 1* ofício de Bòa Vista.
Preparadores — Os juizes municipais dos demais

têrmos.
Escrivão —  Os escrivães do 1* oficio de cada têrmo.

24* zo n a  —  Comarca dc Corumbadta, compreendendo o 
municipio do mesmo nome.

Juiz — O juiz de direito da comarca.
Escrivão — O escrivão do 1* oficio do têrtno, séde da 

comarca.
Secretaria do Tribuna! Superior de Justiça Eleitoral,

em 13 de junho de 1934. —  Edmundo Barreto Pinto, o fi
cia l. —  V isto. —  G . de Castro, d iretor.

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA H EI- 
TORAL DO DISTRITO FEDERAL

ATA

20G* SESSÃO, EM 5 DE JUNHO DE 1934

PRESIDÊNCIA DO SR. DESEMBARGADOR MORAIS SARMENTO, 
PRESIDENTE

Aos cinco dias do mês de junho corrente, presentes os 
senhores desembargadores Morais Sarmento, Vicente P ira- 
8 ibe, Sousa Gomes, Edgar Costa, ju iz federal doutor Castro 
Nunes e o procurador regional, doutor Fernandes Júnior, 
abre-se a sessão á hora e no local do costume. O senhor 
presidente designa para secretário ad-hoc, o chefe de sec- 
Ção doutor Otacílio Pessoa, mandando proceder á leitura 
da ata da sessão anterior que, posta em discussão, é una- 
Tiimemente aprovada. O senhor presidente apresenta um 
requerim ento da L iga E leitoral Católica, pedindo seja fe ita  
uma revisão no índice das ruas, organizado pelo Tribuna!. 
3Ê distribuído ao senhor desembargador Piragibe, afim  da 
re la tá-lo . O senhor desembargador Sousa Gomes verificando 
observadas todas as formalidades legais nos processos dos 
eleitores Manuel Joaquim de Lacerda. Jácomo Adolfo V er- 
nieri, Regina Sales de Oliveira. José Ribeiro. Agripino da 
Rocha Lima, Osvaldo Pinto Ribeiro, A lfredo Beletn Filho, 
José Antônio Pereira da Cunha Júnior, Daro Orlandini, 
Francisco Antônio V ilardi, João Barreiros da Rocha, Na- 
tanael José da Rocha, Durval Alcantara da Silva e Antônic 
Mynileu Knapp, manda cum prir o disposto no parágrafo 
doze do artigo quinto, do decreto vin te e quatro m il cento 
e vinte e nove. o que é aprovado unanimemente. O senhor 
desembargador Vicente Piragibe relata o recurso interposto 
pelo e le itor A lvaro Menezes Pais, do despacho do ju iz da 
Quinta Zona E leitora l. Pòslo em discussão o  Tribunal, re 
solve dar provim ento ao recurso, para que o ju iz daqueia 
zona declare qualificado o requerente cuja petição preenche 
todas as formalidades legais. Observando cumpridos todos 
os requisitos necessários nos processos dos requerentes, Do- 
nalila Consfantino de Faria  Ramos, João Btois. Maria da 
G lória Pinto de Sousa, Otoniel Camelo Pessoa Vasconcelos, 
M ário A lves Curvelo, Amaro Lopes Camara, Henrique Bueno 
de O liveira Sampaio. João Coquita Ferreira  da Costa, João 
Costa, João V icente Evangelista Freire, João Fernando Cou- 
tinho Filho, Emanuel Lacaile. E lpidio Correia de Morais, 
Tom é Lázaro da Silva, Lu iz Marques V ieira. José Marques 
Soares, Augusto Júlio da Costa Magalhães, Benedito Silva

Moutínho, Vicente Ribeiro da Costa, Sebastião Joaquim de 
Faria, João Conti e Tomaz Benício A lves Pena, vota para 
que se cumpra o disposto no artigo quinto, parágrafo doze. 
do decreto vinte c quatro mil cento e vinte e nove. do de
zesseis de abril próxim o passado, o que é aprovado pelo 
Tribunal. O senhor desembargador Edgar Costa submete á 
deliberação do Tribunal a minuta do ofíc io  relativo á di
visão das zonas eleitorais, para acompanhar a indicação que 
apresentou, sôbrc. êsse assunto, afim  de ser enviado á apro
vação do Tribunal Superior. Foi unanimemente aprovado. 
A  seguir relata os processos de inscrição de Eduardo Maia. 
vofando pela devolução dos autos aos cartórios, para que o 
ju iz competente conhecendo do pedido de inscrição o solu- 
eionc como de d ireito; João Muniz de Castro, votando para 
não se conhecer do pedido por não haver o que deferir, ein 
face de decisão anteriormente proferida; e, manda cumprir 
o disposto no parágrafo doze do artigo quinto do decreto 
vinte e quatro m il cento e vinte e nove, de dezesseis <1e 
abril próximo findo/nos processos dos seguintes eleitores: 
Milton Gomes dos Santos, Manuel Marques da Costa, Mário 
Correia, Joaquim de Azevedo Barros. Adelar Proença. Ma
nuel de Sousa Barbosa, José Gomes do Couto, José Cerqueira 
Campos, Manuel Cuutinho, Lu iz Legin  Iório, José Rodrigues 
Leite, Eurico Neves, Antenor Coelho, Arlindo Sousa de Aze
redo  e Júlio Apolônio de Araújo, visto terem sido obser
vadas todas as prescrições legais. Foi aprovado unanime
mente. O senhor doutor Castro Nunes, relator, converte r o 
diligência o julgamento de quinze processos de inscrição, 
afim  de serem sanadas diversas irregularidades, e manda 
cumprir o disposto no artigo quinto, parágrafo doze do de
creto vinte e quatro mil cento e vinte e nove, de abril úl
timo, nos processos dos requerentes Américo Luz e Périclcs 
Delorme, visto os rnesmos processos preencherem todas as 
formalidades legais, o que é aprovado unanimemente. Nada 
mais havendo a tratar, é encerrada a sessão ás doze horas e 
m eia. E eu, Otacílio Francisco Pessoa, secretário ad-hoc, 
f iz  lavrar esta ata que assino. —  Octacilio Francisco P e s 
soa. —  Lu iz  Guedes de Moraes Sarmento, presidente

EDITAIS E AVISOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO  

FEDERAL

O desembargador Lu iz Guedes de Morai? Sarmento, 
presidente do Tribunal Regional E leitoral do D istrito Fe
deral, faz público, para conhecimento dos interessados, o 
seguinte plano de divisão das zonas dêste Distrito, apro
vado pelo Tribunal Superior de Justiça E leiloral. em sessão 
de 29 de junho do corrente ano:

PRIMEIRA CIRCÜNSCRIÇÃO

1* zona —  D istrito municipal de Candelária.
Juiz —  O dos Feitos da Fazenda Municipal.

2* zona —  D istrito municipal de São José.
Juiz —  O da Vara de Registos Público».

3a zona —  Distritos municipais de Santa Rita, Sacramento 
e São Domingos.

Juiz —  O da 1“ Vara Crim inal.

4- zona   D istritos municipais de Ajuda. Santo Antônio
e Ilhas.

ju iz  —  O da 1* Vara de órfãos.
SEGUNDA CIRCÜNSCRIÇÃO

5* zona   D istritos municipais de Glória e Santa Teresa.
Juiz —  O da 2* Vara Crim inal.

’ C“ zona —  Distritos municipais de Lagoa. Copacabana c 
G ávea.

Juiz —  O da 3* Vara Crim inal.

7“ zona —  Distritos municipais de Gamboa, Santana e 
Espírito Santo.

Juiz —  O da 4* Vara Crim inal.

8* zona —  Distritos municipais dc Rio Comprido c An* 
daraí.

ju iz  —  O da Vara de Acidentes do Trabalho

9* zona —  Distritos municipais de T ijuca e Engenho 
Velho.

Juiz —  O da 5* Vara Crim inal.
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TERCEIRA CIRCUNSCRIÇÃO
10* zona —  D istritos municipais de São Cristóvão e En

genho Novo.
Juiz —  O da 6* Vara Criminal.;

11* zona —  Distritos municipais de M eyer e Inhaúma,: 
Juiz —  O da 2* Vara de órfãos.

12* zona —  D istritos municipais de Piedade, Ira já  e Penha, 
Juiz —  O da 7* Vara Criminal.,

IS* zona —  Distritos municipais de Jacarépaguá, Madurei- 
ra, Pavuna e Anchieta.

Juiz —  O da 8* Vara Crim inal.

14* zona —  Distritos municipais de Realengo, Campo Gran
de, Guaratiba e Santa Cruz.

Juiz —  O da Vara da Provedoria e Resíduos.

E para os efeitos legais, mandou expedir o presente 
edital, que será afixado no edifício, sede do Tribunal, e 
publicado no “ Boletim  E leitora l", no prazo de lõ  dias con
secutivos, de acórdo com o  art. 119, , 4*, do Código E le i
toral .

Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, D is
trito  Federal, aos 2 do mês de ju lho de m il novecentos e 
trinta e quatro.

E  eu, Otacílio Francisco Pessoa, secretário ad-hoc, o 
escrevi. —  L u iz  Guedes de Moraes Sarm ento, presidente..

QUALIFICAÇÃO REQUERIDA

Segunda Circunscrição

SEXTA ZONA ELEITORA!»

(Distritos municipais de Meyer, Andarai e  Engenho N ovo)

Juiz —  Dr. Martinho Garccz Caldas Barreto

Escrivão —  Francisco Farias

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 DE JUNHO 
DE 1934

10.203. Darcv Gomes de L im a.
10.204. Silvino D ias.
10.205. H eitor da Silva Tavares.
10.206. Francisco Duarte Torres .
10.207. Raul Rost.
10.208. Geraldo Ceslau do Carmo.
10.209. José Amancio da S ilva.
10.210. José Baptista Dias.
10.211. Laura Marques P inheiro.
10.212. José Nunes do F igueiredo.
10.213. Manoel Ignacio da S ilva.
10.214. Pery  Costa e Souza.
10.215. Ruhens Pinto Bastos.
10.216. Renaud L im a.
10.217. Rodolpho Costa.
10.218. Raymundo de O liveira Risso.
10.219. W aldet dos Santos Nogueira.
10.220. Henrique Motta.
10.221. Narciso Lu iz Vianna.
10.222. Raul dos Santos Porto .
10.223. Esther Gomes M oreira.
10.224. Mario Sá.
10.225. Jayme Bezerra.
10.226. Esmeraldino Cavalcante d t Souza.
10.227. Oswaldo Bom fim .
10.228. João de Siqueira Cavalcante.
10.229. José P into.
10.230. Oscar Magalhães.
10.231. José de Santana Meira.
10.232. Benjamim Gavião.
10.233. Antonio Louzada.
10.234. Bernardino Leal de Souza.
10.235. Annibal Teixeira  Martins.
10.236. Walriemar G loria.
10.237. Arnaldo Caneehe.
10.238. Jatir Saraiva Pinheiro.
10.239. Adherbal da Cunha Duarte.
10.240. Julio da Silva Fonseca.

10.241. Romeu de A lm eida.
10.242. Domingos Lu iz da S ilve ira .
10.243. Nicomedes José R ibeiro.
10.244. Armando Lu iz da Rocha.
10.245. Manoel da Encarnação. 2
10.246. Maria de Lourdes Pinto D ias.
10.247. Lauro de O liveira Guimarães.
10.248. Maria Auxiliadora Dias Campas. ?
10.249. Belm iro Simões de A lm eida .
10.250. D ario dos Santos.
10.251. José Salvador Rocha Costa.
10.252. Joaquim Gama Mendes.
10.253. Manoel Cezar Rodrigues.
10.254. Jorge Rocha.
10.255. W aldem ar L im a .
10.256. Gangerino Marcos da S ilva .
10.257. Antonio Pere ira  da Costa.
10.258. Aleides de O liveira .
10.259. Benjamim Rómero Gomez 
10.250. Carlos dos Santos Conceição.
10.261. Henrique Delgado.
10.262. José de Souza L im a .
10.263. João Em ygdio.
10.264. João do Rego Medeiros Junior.
10.265. Joana Concepcion de Carvalho.

Terceira Circunscrição

SETIM A ZONA E LE ITO R A L

(Distritos municipais de Piedade, Inhaúma, Trajá e Penha),

Jniz —  Dr. Antonio Carlos Lafayette de Antlrada

Escrivão —  Plácido Modesto de Mello

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 19 DE JUNHO 
DE 1934

9.481. Marietta Panha Costa de Gouvêa Queiroz.
9.501. W aldem ar das Neves Belem ,
9.502. Feliciano Prazeres.
9.503. Euclides Te ixe ira  P in to .
9.504. Annibal Francisco Caneja.
9.505. W aldem ar Barbosa. 3
9.506. Joaquim Antonio Gomes.
9.507. Moacyr Martins.
9.508. Manoel Lem os. \
9.509. Sebastião Cardoso. 0
9.510. Manoel José Correia.
9.511. Manaem da S ilva Leandro.
5 .512. Mario Jacyntho.
9.513. Dimas Giannuca.
9.514. Mario Hypolito do Nascimento.
9.515. Jcsé Lu iz do Nascimento.
9.516. José Batista Borba.
9.517. João Francisco C^eder.
9.518. Irineu do Nascimento.
9.519. Hcrnani Lopes de A lm eida.
9 .5 2 ). ''rn o e l Freitas da Silva Lessa.
9.521. Pedro Diez da S ilva .
9 522. Manoel Pere ira  Batista.
9.523. Arnaldo Batista Cr.bral.
9.524. Manoel Pau5mo da S ilva .
9.525. Nelson Furtado Padrenosso.
9.526. Antonio Gonçalves R ibeiro.
9.527. José Pell^grino.
9.528. A rlhu r Lourenço Saraiva.
9.529. Francisco Tavares Rcsno.
9.530. Jayme Gonçalves Brazuna.
9.531. Is »a r da Rocha.
9.532. Joaquim de O liveira  T -e ilas F ilho .
9.533. Sebastião Ferre ira  da Costa.
9.534. Antonio dos Santos P ires.
9.535. Leandro Ferreira  da S ilva .
9.536. Eduardo França Basfos.
9.537. Francisco Rodrigues Pereira  -
9.538. Lu iz Chaves.
9.539. Durval Pinto da Fonseca.
9.510. Henrique Medeiros dos Santos,
9.511. A lfredo  Pereira  Aronca.
9.512. W aldyr Julio Martins.
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9.543. Bento F erre ira .
9.541. Octacilio Martins de Souza.
9.545. Domingas Canüzano dos Santos.
9.546. Seraphim Batista da S ilva .
9.547. Rosalia Meilhac.
9.548. João Pereira  da Costa.
9.549. Robertino Nogueira dè Azevedo.
9.550. H ypolilo  Iv iffe r .
9.551. Antonio de A lm eida.
9.552. Adalberto Carneiro da S ilva ,
9.553. Hugo Cordeiro A m il.
9.554. A leclo  Cordeiro.
9.555. Aristides de Jesus.
9.556. Docelino B ale.
9.557. Jorge Gomes L e ite .
9.558. Aqu ilino Pereira  de Meílo.
9.559. José Gomes Moreira F ilh o .
9.560. José Turco.
9.561. Gastão de Mattos V ie ira .

QUALIFICADOS POR DESPACITO DE 21 DF, JUNHO 
DE 1934

9.562. Oscar José Lopes.
9.563. Salvador Pere ira .
9.564. Gustavo de Moraes S ilva .
9.565. Joaquim A lves Diniz_
9.566. Orestes Dutra.
9.567. Lu iz José da S ilva .
9.568. Euclydes de O liveira .
9.569. A ltam iro Joaquim da Costa.
9.570. A lfredo Cruz.
9.571. Lu iz Henrioue Embank Tam borim ,
9.572. Durvalino Ferre ira  da Cunha.
9.573. V icfa lino de O liveira .
9.574. João Antonio Chapelim .
9.575. Mario Vaz Saleiro.
9.576. Sebastião P into da Silva
9.577. João Aniceío da Costa.
9.578. Hamilton da S iivc ira  Souza.
9.579. V ictorino Tavo la ri.
9.580. A lzem iro Pedro Gomes.
9.581. Armando Soares V inagre.
9.582. Francisco de Souza Barro?.
9.583. Laura de L im a Caldas.
9.584. José Gomes Soares.
9.585. Jovelino Pereira  Vasconcellos
9.586. Olympia da Fonseca L im a .
9.587. Arm indo José Ventura.
9.588. A lberto F erre ira  A lves.
9.589. Antonio da Costa Quintas.
9.590. W aldem ar Ferre ira  Estrella.
9.591. Antonio Pa lm ieri.
9.592. Juraev de Carvalho Nunes
9.593. Ezáu Lu z.
9.594. Manoel Antonio V ie ira  D ias.
9.595. A rtbu r Martins da S ilve ira .
9.596. Arnaldo Roberlo dos Santos.
9.597. Jayme Azevedo Maia.
9.598. Oscar Joaquim V ie ira .
9.599. Lu iz  de O liveira Machado.
9.600. Durval Fe lix  de Alm eida.
9.601. José P ielroluongo.
9.602. Antonio Dias Sobreira.
9.603. Alexandre Rainlio.
9.604. Benedicto de Assumpção.
9.605. Calixto Rodrigues Cordeiro.
9.606. Jayme P in to.
9.607. Maurício de Carvalho.
9.608. Nelson Soares P ires .
9.609. Oswaldo A lves.
9.610. Sebastião FelBm ino A lves.
9.611. W a ld yr Ferre ira .
9.612. W aldem ar Dias.
9.613. João Batista Cardoso.
9.614. Manoel X avier.
9.615. Benedicto Calaxans BarlXKS.
9.616. José Ivo  da Costa.
9.617. Beoertirto Ricardo de Souza.
9.618. Rufino Antonio da Conceição.
9.619. Sal ino Dantas da Cosia.
9.620. Mario Am érico de A raú jo .

9.621. João Gomes de O liveira .
9.622. Moacyr de O liveira Magalhães.
9.623. Sylvino Nunes de Azevedo.
9.624. Benedicto Aurélio  dos Santos.
9.625. João Lourenço da S ilva M ilanez.
9.626. José Coutinho Lage.
9.627. Mario Franco.
9.628. Raymundo Jacynlho R ibeiro.
9.629. Adolpho Assumpção Less.
9.630. Nelson Adão de Carvalho.
9.631. Antenor Cavichio.
9.632. Francisco Miranda F ilh o .
9.633. José de O liveira Galvão.
9.634. Elias Correia da Fonseca.
9.635. F lavino Correia de Moraes.
9.636. Ernesto Gonçalves.
9.637. Armando Mannes.
9.638. Ernesto Paes de Souza.
9.639. A layde Dias Santos.
9.640. Custodio Francisco Guimarães Junior.
9.641. Annunzio Seneraro.
9.042. F lavio  Lu iz Cordeiro.
9.643. Joaquim A lves Guimarães.
9.644. Nemesio Fernandes de Carvalho
9.645. Quintino Tgnacio de Azevedo.
9.646. Settim io Semeraro.
9.647. V ictorino José Barbosa.
9.648. W aldem ar Lucilio  Sewetli
9.649. José da Silva A lves.
9.650. José de Castro Guimarães.
9.651. João Batista Gomes.
9.052. João Joaquim Coelho.
9.6^7. Carlos Herthel.
9.654. Adão Antonio Lu iz .
9.655. José Ferre ira  Martins
9.656. José Henrique.
9.657. F irm o Camillo de Lem os,
9.658. Pedro José da S ilve ira .
9.659. Habencio Manoel Neves.
9.660. Antonio Dias de Souza.
9.661. L indolfo  Duque de Resende.
9.662. A lberto Scharth.
9.663. Antenor da S ilva .
9.664. Ezequiel Monteiro da S ilva.
9.665 A lfredo Borges Pereira .
9.666. .Tosé Bernardirn Th iago .
9.607. Jeronymo Pujals.
9.668. Adalberto Pereira  da S ilva.
9.669. João Baiista .
9.670. Carlos Borges de Assis 
9.671 José Ari acho Cerpedes.
9.672. W a ltc r  Gelpbe.
9.673. Lu iz Gonzaga do V a lle .
9.674. Pedro Neves de Castro.
9.675. D iva Cortes B ié .
9.676. João Valadares de Carvalho.
9.677. A lm erio Daltro Ramos.
6.678. João Francisco Coelho.
9.679. .Tosé V i vaco.
9.680. Nelson Lam eira.
9.681. Maxirruno Antonio da O u t.
ÍL682. Octacilio Marínbo Portc lla .
9 1683. Anionio de Fisnseiredo.
9.684. Vrm rlinda F re ire .
9.685. Rubens Ferraz.
9.686. João Amaneio Mendes.
9.687. Nelson Hoffmann.
9.688 Manoel Francisco RomãÃ.
9.689. Orlar.dmo de Sioueira.
9.090. Tcnacio Peixoto Pedrosa.^
9.691. Francisco de Assis Rendeiro.
9Í692. Lu iz V illares Pires Ferre ira .
9.693. Manoel Francisco Goulart de Souza.
9.694. Laura de Souza Sophia.
9.695. Eduardo Lu iz Tinoco Costa'.
9 !696. Hilda Dias de A lm eida.
9.697. Carlos Frederico de Aquino.
ÍL698. Heraclito Soares D ias.
9.699. Lu iz da Silva R ipper.
9.700. Custodio José MonleirO.
9.701. Manoel Souza S ilva.
9.702. Orlando de O liveira Mascarcnlias.
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9.703.
9 .70 Í.
9.705.
9.700.
9.707.
9.708.
9.709.
9.710.
9.711.
9.712.
9.713.
9.714.
9.715.
9.710.
9.717.
9.718.
9.719.
9.720.
9.721.
9.722.
9.723.
9.724.
9.725. 
9.720.
9.727.
9.728.
9.729.
9.730.
9.731.
9.732.
9.733. 
9.731. 
9.735. 
9.730.
9.737.
9.738.
9.739.
9.740.
9.741.
9.712.
9.713.
9.711.
9.715. 
9.740. 
9.747.
9.718.
9.719.
9.750.
9.751.
9.752.
9.753.
9.754.
9.755. 
9.750.
9.757.
9.758.
9.759. 
9.700. 
9.761. 
9.702.
9.763.
9.764.
9.765.
9.766.
9.707.
9.708.
9.709.
9.770.
9.771.
9.772.
9.773. 
9.771. 
9.775, 
9.776 
9.777,
9.778
9.779
9.780 
9.781.

Arthur Pereira ,
Capitulino Ferreira  de F reitas, 
Annibal Lourenço da S ilva .
Alberto Menssores.
Ovidio de Souza A lves.
Pedro Franceliano da S ilva .
Ennes José de Santana,
Aluisio Santos Dias.
A ry  Souza.
Nelson Mariano de O liveira .
Eduardo Bogo.
Antonio Eopes Pereira.
Joanna Baptislima Ferreira  Martins. 
Scrgio Gomes de Azevedo.
F ; A g o s t i n h o  Manoel de Carvalho. 
Themistocles da Silva Carneiro.
Dante Berlozzi.
Nicanor Seraphim .
Nicodemos Correia Santos.
Honor Frank e S ilva.
Luiz Clapp Sobrinho.
José Pinto D iogo.
Durval Pereira dos Santos.
Augusto A lves Poça.
.Tulufa Gonçalves Cardoso.
Manoel Carneiro de O liveira .
Pedro Cardoso Guimarães.
Carlos A lberto.
Trin idad Lopes I-orça.
Gladistone B rito  Cardoso.
João Pereira da Rocha.
Hermes da S ilva.
Armando Luz da Cunha.
Clemente Cardoso V ie ira .
Honorio Alexandre Moraes.
Euclides de Agu iar Meradio 
Henrique Pepe.
Moacyr Marcondes Machado.
T.ourival Manoel Barreto.
João A lves P inheiro.
Antenor Bomgosto.
João Alves da S ilva .
Henrique Francisco das Neves- 
Fadul Haber.
Arlhulino da Silva Simões- 
.Tosé Mariano da S ilva.
A r isF " s Eduardo Eupo.
Carlos Barrozo.
Caefano Galardo.
João Carlos Gross.
Arthur Cesar de Mattos 
Lueianr. Coelho.
Manoel Machado F ilh o .
A lm iro Cordeiro.
Joaquim Ferre ira  da S ilva . 
W aldem iro Ferreira Damasccno. 
Nelson Lemos Baptista.
W aldevino da S ilva .
Decio Maia de O liveira .
Cario? Barbosa de Moraes 
Joaquim Duarte Carneiro 
Abel Angelino da S ilva.
Jayme Teixeira  da S ilva .
W ilton  de Araújo Castro.
Augusto Moraes Rodrigues.
Annibal de Souza Coutinho.
Antonio Dias Crescencio.
Leodonio Machado.
José Francisco de Castro F ilho. 
Edison de Freitas Ferraz.
Rubem Augusto de Araú jo.
Modesto Dias de Abreu.
Guilherme Raymundo de O liveira . 
Guilherme Velloso Cesar.
Daniel de Carvalho.
A ry Braga.
Arthur Lourenço Moraes.
À lip io  Alves de Am orim .
Wenceslau V illas Bòas.

OITAVA ZONA ELEITORAL }
)

.(Distritos municipais de Jacarépaguá, Madure ira, Pavuim 
e Anchieta)

Juiz —  Dr. Afranio Antonio da Costa

Escrivão — Plácido Modesto de Mello

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 11 DE JUNHO 
DE 1934

6.062. Antonio da Silva Ferre ira .
0.003. Armando S ilva.
6.664. Reynaldo P ieron i.
6.065. Armando Lourenço.
6.660. Sergio Anthero.
6.667. José Antonio Cordovil.
6 .668. Joaquim Lo is .
6.669. Rubem Pereira F ilh o .
6.670. Mario Te ixe ira  Braga.
6.672. Nelson Benedicto Rodrigues Porto .
6.673. Oswaldo Pelot Monteiro.
6.674. Joaquim Baptista.
6.675. José Izidro de O liveira .
6.677. Osmar Machado Palhares.
6.678. Arthur de O liveira Barbosa.
6.679. Durval Lu iz Gonzaga.
6.680. Manoel Pereira Soares.
6.681. João P in te.
6.682. Clovis Braga.
6.683. Alm achio Ataualpa dos Santos.
6.684. Jorge Pedro W enbe.
6.685. Antonio A v ila  Soares.
6 . 686. José Te ixe ira  Bastos.
6.687. Cláudio Felippe P in to .
6 .688. Ernesto José da S ilva .

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 12 DE JUNHO 
DE 1934

6.689. Antonio Martins Pim entel
6.690. Augusto da Rocha Costa.
6.691. Raymundo V illa  de M io.
6.692. Abbib João F e lix .
6.694. João da Silva Macedo.
6.695. João Zarur.
6.696. Am érico Pere ira  dos Santos.
6.697. Verissim o Mello.
6.698. Antonio Augusto dos Santos.
6.693. A lberto A lves M oreira.
6.700. José do Souto Gomes.
6.701. Manoel Serrano Rondâo Lopes.
6.702. Polidorio Pinto da Fonseca F ilho.
C .703. Horacio Pereira  de Azevedo.
6.704. João Damasceno Gomes.
6.705. Laudelino de Souza F ilh o .
6.706. Gabriel Nogueira Peres.
6.707. Gustavo Fernandes dos Santos.
6.708. Joel Pedro da Costa.
6.709. Horacio Maciel Soares.
6.710. Cesar Torres.
G.711. João Rodrigues da S ilva .
6.712. José Le ite  de Castro.
6.714. José Paulino de L im a .
6.715. José Pereira P ires.
6.716. Manoel Gonçalves Martin?.
6.717. Carlos Rodrigues da S ilva .
6.718. Pedro Dias Nazareth.
6.719. Miguel T eixeira  da Cunha.
6.720. Djalma Fraga.
6.721. Magdalena Maríins A lves .
6.722. Amaro A lves.
6.723. A lfredo V ieira  da S ilva .
6.724. Lauro Soiano da S ilva.
C .725. A lberto Domingos W ya tt.
6.726. Lincoln de Souza L im a .
6.727. Fausto de Souza Te lles .
6.728. A b ilio  Domingos.
6.729. Am ilcar Te ixe ira  de A raú jo .
6.730. Edonilio Alelu ia de A lm eida.
6.731. José Camargo de Moraes.
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6.732. José Arthur Vargea.
6.733. Orozimbo Leão da S ilve ira ,
6 .734. Domingos Peres Lourenço.
6.735. José Gomes da S ilva .
6.736. Manoel João da Rocha.
6.738. Henrique Cibreiros.
6.740. Saturnino Pereira dos Santos.
6.741. Bernardo de Aquino Souza.
6.742. Raymundo A lves Pere ira .
6.743. Julio V ie ira  da Cunha.
6.744. Joaquim Pereira  Guimarães.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 13 DE JUNHO 
DE 1934

6.745. Dilermando R ibeiro Ansel.
6.747. W aldem ar Nogueira Fernandes.
6.748. Leonel Lu iz Corrêa.
6.749. Ubaldino da S ilva .
6.750. Robero Mendanha.
C .751. Manoel Furtado Fontes.
6.752. Joaquim Ferre ira  da S ilva .

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 14 DE JUNHO 
DE 1934

6.753. Jovelino V ic lo rio .
6.754. Francisco Antonio Mendanha.
6.755. Manoel Martins Corrêa.
6.756. Durval dos Santos.
C .757. Bento Reis.
6.758. Augusto Manoel do Nascimento.
6.759. Manoel Baptista.
6.760. Laudeüno Ignacio Te lles »
6.761. Durval Aguiar Corrêa.
6.762. Mariano V itlalba de Medeiros.
0.763. Odilon José D ias.
6.764. José Fernandes Machado,
6.765. Am érico Martins.
6.766. Juracy Pires Pantoja,
6.767. Sebastianna Dantas da Cruz.
6.768. Antonio Cláudio Ramos.
6.769. José Bernardo da S ilva ,
6.770. A ltam iro Carvalho de Saldanha.
6.771. E jtevo  de Souza Moraes.
6.772. F .M y Linhares.
6.773. Hermes Pinheiro F iu za .

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 15 DE JUNHO 
DE 1934

6.774. Nelson Romano Corrêa.
C .775. Romualdo José Raymundo.
6.776. Quintino José da S ilva .
6.777. Adriano A lves.
6.778. Moacvr Teixeira de F a r ia .
C .779. A rlindo Tavares Otéro.
C .780. Hermano Lopes da Costa.
0.781. Jacinlho José da Silva Junior.
0.782. Sebastião Aureliano da Cruz.
6.783. João F igueiredp Junior.
C.7S4. Antonio de Abreu.
0.785. Antonio Correia de Sá F ilho .
G.78G. Raymundo Marques dc A raú jo ,
C .787. Lu iz  Aranles.
0.788. José de Souza Marinhe.
C .789. Jorge Gabriel dos Sanlos,

Q UALIFICAD O S POR DESPACHO DF. 16 DE JUNHO 
DE 1934

0.790. Fernando F n fta .
0.791. José Augusto V ie ira .
0.792. Pedro Rodiigues da Cruz Barro?.
0.793. Maria Odette de Souza Fabiana.
G.7D4. José Gomes dos Santos.
0.795. Amancio Cavalcante.
0.796. Ernani A lves dos Santos.
6.797. S ilv ino P into Gonçalves.
0.798. W aldem ar Silva Soares.
0.799. Manoel da Rocha.
0.800. Mathusalem Antonio Carlos.

6.801. Hermes Francisco Espindola.
6.802. A lberto Moreira Hvpolito.
6.803. Gervasio David.
6.804. Laurentino Barbosa,
6.805. Arthur Oscar.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 18 DE JUNHO 
DE 1934

0.806. Manoel Gonçalves.
6.807. Casemiro Soares.
6.808. Francisco Fernandes Braga.
6.809. João Baptista da S ilva .
0.810. Olyntho Antonio Sumar.
6.811. José Geraldo da Costa.
C .812. Sim ião José dos Santos.
6.813. Angenor Ramos.
0.814. Arlindo Rodrigues de Moraes.
0.815. Vicente Cavalcante Motta.
6.816. Manoel A lm enteiro.
6.817. Ernesto de O liveira .
6.818. Dario Pimenta dos Santos.
6.819. Christovão da Motta.
6.820. José Anselmo K arl.
6.821. F irm ino Quaresma.
6.822. A laripe Antonio dos Reis.
C .823. Washington Castro Te ixe ira .
6.824. Prim o Anzulino de Barim .
6.825. Manoel José de Alm eida.
0.826. Arthur Barboza Pereira .
0.827. André Branchi Forte.
0.828. Claudir.o Nunes Pereira .
6.829. Secundino Gomes de Mello.
6.830. Alexandre Eugênio de O liveira .
6.831. João Pedro de Agu iar.
6.832. Raphael Barboza Orlandini,
6.833. Antonio de Freitas Bernardo?.

Q UALIFICAD O  POR DESPACHO DF. 17 DF. JUNHO 
DE 1934

5.646. José Vianna F ilho.

Q UALIFICADOS POR DESPACHO DE 18 DE JUNHO 
DE 1934

6.834. Leonel de Souza Neves.
0.835. Joaquim dos Santos Barboza.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 19 DE JUNHO 
DE 1934

6.836. Antonio Fernandes Marlins.
6.837. Francisco da Silva D in iz.
6.838. Guilherme Jacintbo Jorge.
6.839. W aldem ar José Corrêa.
6.840. Mario de Freitas Cresta.
6.841. José Lisbôa Sobrinho.
6 .8  42. Sebastião da Fonseca.
0 .8  43. José Arlindo Ferre ira
6.844. Alccbiades de Freitas Ramalho.
6.845. Francisco Cordeiro Junior.
6.846. Manoel Innocencio Furtado Nunes.
6.848. Manoel Enéas da S ilva .<
6.849. Joaquim de O liveira Reis,
6.850. Francisco Targino Nogueira Barbosa.
6.851. Ernesto Ferre ira  Barrozo.
6.852. Corv dos Santos Paiva.
6.853. Adalberto Monteiro V ie ira .
6.854. Lu iz Pinto Reimão Junior.
6.855. F ioriano Alves de L im a.
6.856. Hilda Soares de A lm eida.
6.857. João Bernardo de Freitas.
C.858. Jeão Diniz Alabial.
6.859. Maneei Menezes Medeiros Mendonça, 
o ! 860. Francisco Ignacio da Costa.
0.861. José Furtado Simns.
6.862. Antonio Albano P into.
6.863. Geraldo Corrêa Brandão.
6.864. José Abrantes.
6.865. João Pereira Braea.
6.866. Jair Siqueira Gama.



1010 Quarta-feira 4 BOLETIM ELEITORAL Julho de 1934

6.8G7. José Lu iz Duarte.
6.868. Manoel Marinho T e ixe ira .

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 20 DE JUNHO 
DE 1934

6.869. Francisco Malta de Barcellos.
6.870. Francisco Conti.
6.871. Z iferino Ferreira  dos Santos.
6.872. T ito  Leal Paura.
6.873. Jorge Lu iz da S ilve ira .
6.874. Arminda dos Santos Machado.
6.875. João Costa da Fonseca.
6.876. Zacharias Honoralo da S ilva .
6.877. Antonio A ffonso Cardoso.
6.878. Lucinda Ricarda Netlo .
6.879. Theodoro Pereira .
6.880. Antonio da Costa.
6.881. A laide Machado W a lk er.
6.882. A ry  Valentim  Medeiros.
6.883. Oswaldo Lu iz Parreira .
6.884. G il Pouzal Loureiro .
6.885. Cecilio Rodrigues Modesto.
6 .886. José V irgo lino.
6.887. Reclino Pinto Am aral.
6 .888. Benedicto Damazio.
6.889. Carminda Sereno Netto.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 21 DE JDNHO 
DE 1934

6.890. Domingos S igoio.
6.891. Belizario Lopes de Andrade.
6.892. A lb ino Ferre ira  de Moura.
6.893. Antonio Mendes F ilh o ,
6.894. W aldem ar Drummond.
6.895. Agrippino A lves de Souza.
6.896. Arislides Pere ira .
6.897. Antonio Cândido de A lm eida.
6.898. Onofre Jacintho da S ilva .
6.899. Veriano Aniceto de Jesus,
6.900. Ubaldo Serapião da Conceição.
6.901. Luciano Antonio da Costa,
6.902. João Moreira L im a.
6.903. Alm erinda Melo Campos.
6.905. Israel Lemos Vital.*
6.905. João Martins da Fonseca.
6.906. Paulino José de Freitas.
C .907. José Carvalho.
6.908. A lgem iro José de O liveira ,
6.909. Nelson de Souza.
6.910. A lv ino  da S ilveira.
6.911. Augusto José da Rosa.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22 DE JUNHO 
DE 1934

6.912. Custodio Duarte Ferre ira .
6.913. Clovis F re ire  de Vasconcellos.
6.914. Oswaldo José Fernandes,
6.915. Ernesto Ferre ira  L im a .
6.916. Francisco Gomes de F aria .
6.917. José do Nascimento.
6.918. Sebastião Domingues Coelho.
6.919. Christovão Gervasio da Cunha,
6.920. Rubem Telles Barbosa.
6.921. W a lter Borges de Freitas.
6.922. Travassos Octaviano da Cunha.
6.923. Porph irio  Correia de O liveira .
6.924. Jordelino Nunes Martins.
6.925. Valentim  Cesar de Almeida Barros.
6.926. Marcellino de Barros M oreira.
6.927. Antonio Delfino de O liveira .
6.928 Yicentino França de Menezes.
6.929 Paulo Barboza de Sá.
6.930. Fernando Olympio Cavalcanti de Albuquerque,
6.931. João Augusto Tupyniquim  da S ilva .
6.932. A ri indo Rodrigues.
6.933. Laudelino Motta.

indeferidos:

6.671. João Antonio Rodrigues.

6.676. José Francisco Neves.
6.693. Am aro Belm iro V ianna.
6.713. Henrique de O livçira .
6.739. Maria Celeste Rabello de O live ira .
6.746. Ilka  Pedroso do Am aral Brandão.
6.203. Celina Fernandes R ibeiro. —  Ja iudeferi o pedido.)!

A rqu ive-se o processo.

6.174. Hedy L im a  Santarém. —  O processo já  fo i decidido 
por mim, quando indeferi o pedido. Arqu ive-se 
os autos.

EDITAIS DE INSCRIÇÃO

Primeira Circunscrição 

P R IM E IR A  ZONA E LE ITO R A L

(Distritos mnnlcipals de Candelária, São José, Santa R ita, 
Sacramento, São Domingos e Ilhas)

Juiz —  Dr. Francisco de Paula Rocha LegtVa F ilho

Faço público para os fins dos arts. .43 do Cédigo e
25 do Regimento dos Juízos dos Cartórios Eleitorais, que
por êste Juízo e Cartório da 1* Zona E leitoral, estão sendo
processados os pedidos de inscrição dos seguintes cidadãos:.

JIENRTQUE Ü R IAR TE  BILBAO (23.539), filho  de Peulo 
Bilbáo e de Em ilia  Uriarte, nascido a 15 de junho do 
1907, no Estado do Rio de Janeiro, artista, casado, cora 
dom icílio eleitoral no distrito niunieipal de Santa R ita. 
(Qualificação requerida .)

JOSÉ MARQUES DE O L IV E IR A  (23.440), íilb o  de Antonio 
Dias de O liveira e de Porcidonia Marques da Rocha, 
nascido 3 2 de janeiro de 1906, em Maceió, Estado da 
Alagoas, operário, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
d istrito municipal de Candelária. (Qualificação “ e s -  
o ffic io ” , B . E . 72, n. 22.397.) '

D U RVAL MONTEIRO TE IX E IR A  (23.441), filh o  de Manoel 
Monteiro Te ixe ira  e de E tvira  Teixeira, nascido a 20 
de maio de 1905, em Santos. Estado dc São* Paulo, co
mércio, solteiro, com dom icílio eleitora! no distrito mu
nicipal de Santa R ita . (Qualificação requerida .)

HAB IB  IIAB IB  E L -B A IN Y  (23.442), filh o  de Saad Habib 
E l-B ainy e de Diba Kctrib  El-Bainy, nascido a 7 do 
janeiro de 1907, em Cabo Frio , Estado do Rio de Ja
neiro, operário, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de São José.

RENATO  L U IZ  DA S ILV A  (23 .343), filho  de Julio Lu iz da 
S ilva e de Marieta Pastora do Nazareth, nascido a 5 do 
setembro de 1906, no D istrito Federal, comércio, sol
teiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal JO 
São José. (Qualificação requerida .)

JOÂOrLEONARDO K O TO VISK I (23.44 5), filho  dc Francisco 
Kotoviski e de Paulina Klat, nascido a 15 de junho do 
1891, na Rússia (naturalizado), negociante, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de São Josô. 
(Qualificação requerida .)

JOÃO B A PT IS TA  DE ARAÚJO (23.4 55), filh o  de José Go
mes de Araú jo e de Joaquina Maria de Araújo, nascido 
a 24 de junho de 1905, no Estado do Rio do Janeiro, 
operário, solteiro, com dom icilio e leitoral no distrito 
m unicipal de São Domingos. (Qualificação requerida.).

LU IZ  V ILLA R E S  FRAGOSO (23.457), filh o  de João Te les- 
phoro da Silva Fragoso e de Leopoldiua V illares F ra
goso, nascido a 11 de junho de 1879, em Recife, Es
tado de Pernambuco, cônsul, viuvo, com dom icílio e le i
toral no d istrito municipal do Santa R ita . (Qualifica
ção “ ex -o ffic io ", B . E . 18, n . 1 .265.)

PEDRO EUGENIO SOARES (23.448), filh o  dc Adolplio Eu
gênio Soares e de Am ayle de Meira Hollanda Soares, 
nascido a 30 de junho de 1888, na Paraíba do Norte, 
Estado da Paraíba, funcionário público, solteiro, com 
,2,irn?/Ü° eleitoral no distrito municipal dc Santa Rita.. 
(Qualificação -ex -o ffic io ”, B . E . 18, n . 1 .241 .)
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JOSÉ PATROCÍNIO D A S ILV A  (23.449), filho de Bernar- 
dino Patrocinio da Silva e de Francelina Alda da Silva, 
nascido a 10 de setembro de 1900, no D istrito Federal, 
comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de São José. (Qualificação requerida.)

JOSÉ FERNANDES DAMIÃO (23.450), filho  de Manoel Fer
nandes Damião e de Em ilia Rita da Encarnação F er
nandes, nascido a 29 de junho de 1862, no Pôrto, Por-

f tugal (naturalizado), Marinha Mercante, casado, com
dom icílio eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Qualificação “ ex -o ffic io ”, B . E . 70, n . 28.796.)

ADOLP1IO SAMPAIO (23.451), filh o  de Deodaío Sampaio 
e de Florinda Maria da Conceição, nascido a 3 de agosto 
de 1893, em Saboia, Estado do Amazonas, sub-oficial, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Santa R ita. (Qualificação “ ex -o ffic io ", B . E . 19, nú-

- m ero 17.276.)

ERNANI M AGIOLI (23.452), filh o  de Afonso R ibeiro Ma- 
g io li e de Francisca Fernandes Magioli, nascido a 18 
de novembro de 1902, no D istrito  Federal, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipai

1 de Candelária. (Qualificação requerida .)
JOÃO SEVERIANO D A FONSECA HERMES F ILH O  (23.425), 

filh o  de João Severiano da Fonseca Hermes e de E l- 
v ira  de Assis da Fonseca Filho, nascido a 15 de janeiro 
de 1891, no D istrito Federal, funcionário público, ca
sado, com dom icilio eleitoral no distrito municipal de 

** Santa R ita. (Qualificação “ ex -o ffic io ", B . E . 18, nú
mero 1.18S.)

CARLOS DA S ILV E IR A  M ARTINS RAMOS (23.420). fillio  
de Eduardo F .  Ramos e de Francisca Silveira Martins 
ltamos, nascido a 12 de agosto de 1894, em Paris, 
França, funcionário público, casado, com dom icílio e le i
toral no d istrito municipal de Santa R ita. (Q ualifica
ção “ ex -o ffic io ” , B . E . 18, n . 1 .223.)

ADOLPHO DE CAMARGO NEVES (23.427), filh o  de Sa
muel Augusto das Neves e de Elisa Chaves de Camargo 
Neves, nascido a 15 de janeiro de 1899, em São Paulo, 
Estado de São Paulo, funcionário público, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Santa R ita. 
(Qualificação “ ex -o ffic io ", B . E . 18, n. 1 .440.)

SAM UEL DE SOUZA LEÃO GRACIE (23.428), filho do Sa- 
muel Gracie e de Maria Lu i2a de Souza Gracie, nas- 
cido a 16 de maio de 1891, no D istrito Federal, fun- 
cionário público, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Santa R ita. (Qualificação “ ex- 
o ff ic io ” , B . E . 18, n. 1 .176.)

ALFREBO  FRANCO DOS SANTOS (23.429), filho de Maneei 
Raposo dos Santos e de Em ilia Augusta Jacintho Fran
co dos Santos, nascido a 12 de fevere iro  de 1880, em 
São José do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro, co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 43, 
u. 6 .S12.)

JOÃO B A P T IS T A  RIBEIRO (23.430). filho de Antonio Ma
noel Francisco R ibeiro e de A lfina Francisco Ribeiro, 
nascido a 20 de janeiro de 190S. no Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
d istrito municipal de Santa R ita. (Qualificação reque
rida . )

DARCY G IL  DE O LIVE IRA  DURÃO (23.131), filho de Ro- 
dolplio Gil de O liveira Durão e de Esmeralda Pinto de 
Souza Durão, nascido a 27 de maio de 1909, no D istrito 
Federal, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
d istrito municipal de Santa R ita. (Qualificação reque
r id a .)

SEBASTIÃO ALVE S  TE IX E IR A  (23.132). filho  de Amancio 
A lves Te ixe ira  e de Maria Am elia da Conceição, nas
cido a 3 de ju lho de 1895, em Mar de Espanha, Estado 
de Minas Gerais, comércio, casado, com dom icilio e le i
toral no d istrito municipal de Candelária. (Qualifica
ção requerida .)

M 'ALDEMIRO CABRAL PONCE LEÃO (23.433). filh o  de 
Antenor Cabral Ponce Leão e de Maria José Leão, nas
cido a 13 de ju lho de 1912, no D istrito Federal, co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santa R ita. (Qualificação requerida.).

NOEMI A  DE SOUZA (23.434), filha  de José Antonio de 
Souza e de Maria da Silva Souza, nascida a 28 de de
zembro de 1910, no D istrito Federal, dactilógrafa, ca
sada, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Santa R ita. (Qualificação requerida .)

OSCAR FERREIRA MARQUES (23.435), filho  de João Abran- 
tes Marques e de Maria Alves Ferre ira  Marques, nas
cido a 16 de abril de 1879, no D istrito Federal, co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida.)

FIRMO FERREIRA NOBREGA (23.436), filh o  de A lfredo 
Ferre ira  Nobrega e de Francelina da Conceição Nobre- 
ga, nascido a 1 de junho de 1893, em Cabedelo, Estado 
da Paraíba, oficial da Marinha Mercante, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Qualificação “ ex -o ffic io ", B . E . 70, n. 28. 253.)

ALBERTO FROM ENT (23.437), filh o  de Carlos Froment e 
de Zervina Quintela, nascido a 14 de julho de 1901, 
no D istrito Federal, comércio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de São José. (Q ualifi
cação requerida .)

PEDRO ALCANTARA MONTEIRO (23.438), filh o  de Antonio 
Monteiro Gomes e de Ignez Monteiro Gomes, nascido a 
2 de janeiro de 1863, em Campos, Estado do Rio dc 
Janeiro, maquinista da Marinha Mercante, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Qualificação “ ex -o ffic io ” , B . E . 70, n . 28.609.)

RONALD DE CARVALHO Í23.410), filho de Arthur Augus
to de Carvalho e de A lice de Paula e Silva de Carvalho, 
nascido a 16 de maio dc 189.3, no D istrito Federal, m i
nistro plenipotenciário de 2* classe, casado, com domi
cílio  eleitoral no distrito municipal de Santa R ita. 
(Qualificação “ ex -o ffic io ”, B . E . 18, n. 1 .197.)

MARIO DE DEUS FERNANDES (23.412), filho de Joaquim 
Fernandes c de Maria Angélica de Deus Fernandes, 
nascido a 23 de dezembro de 1886, em Pôrto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, cônsul geral, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Santa Rita. 
(Qualificação “ ex -o ffic io ” , B . E . 18, n. 1.310.)

JOSÉ JOAQUIM DE LIM A E S ILVA  MO.NIZ DE ARAGÃÜ 
(23.413)’, fiiho de Salvador Antonio Moniz Barreto de 
Aragão e de Maria Bcrnardina de Cirne e Silva Moniz, 
nascido a 12 de maio de 1887, no D istrito Federal, m i
nistro plenipotenciário de 1* classe, casado, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Santa R ita. 
(Qualificação “ ex -o ffic io ”, B . E . 18, n. 1.161.)

LU IZ  AVELINO  GURGEL DO AM ARAL (23.414), filho  de 
José Avelino Gurgel do Amaral e de Euthalia de Bur
ros Gurgel do Amaral, nascido a 5 de maio de 1885, 
no D istrito Federal, m inistro plenipotenciário de se
gunda classe, casado ,com dom icílio eleitoral no distrite 
municipal dc Santa Rita. (B . E . 18, n. 1.180.)

EURIBIADES BARBOSA GONÇALVES (23.415). filho de 
Carlos Barbosa Gonçalves e de Carolina Cardoso Bar
bosa Gonçalves, nascido a 31 de maio de 1884. era Ja- 
guarão. Estado do Rio Grande do Sul, funcionário pu
blico, casado, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Santa Rita. (Qualificação “ ex -o ffic io ", B . E. 
18, n. 1.332.)

CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO (23.416). filh o  de José 
Ferreira  de Araújo e de E lvira  Xavier Rabello Ferre ira  
de Araújo, nascido a 3 de dezembro de 1881, em Paris, 
França.

FERNANDO AUGUSTO GEORLETTE <23.417), filho do 
ilurnberto Georlette e de Lucilla Delcourt, nascido a 
25 de maio de 1834, na Bélgica, funcionário público, 
viuvo, com dom icílio eelitoral no distrito municipal de 
Santa R ita. (Qualificação “ ex -o ffic io ” , B . E . 18, nú
mero 1 .301.)

DEMERIO DE TOLEDO (23.418). filho  de José Felippe ce 
Toledo e de Maria Nazareth de Toledo, nascido & 13 oe 
agosto de 1880, em Recife, Estado de Pernambuco, fun 
cionário público, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Santa R ita. (Qualificação "e x -o t íi-  
c io ” ,B. E . 18, n. 1 .308.)

OSCAR PARANHOS DA S ILV A  (23.419), filho  de José Ber- 
nardino da Silva e de Maria Luiza Paranhos da Silva, 
nascido a 10 de maio de 1882, no D istrito Federal, fun
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cionário público, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Santa R ita. (Qualificação ”ex -o í- 
íic io ” , B . E . 18, n. 1 .290.)

ILDEM  VAZ DE MELLO (23 .420 .), fillio  de Cornelio Vaz 
de Mello c de Ernestina Vaz de Mello, nascido a 25 de 
abril de 1889, em Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, 
funcionário público, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal do Santa R ita. (Qualificação "ex - 
o ff ic io ”, B . E . 18, n. 1.193.)

CARLOS DE M IRANDA DA S ILV E IR A  LOBO (23.421), filho 
de Carlos Augusto da S ilveira Lobo c de Anna Augusta 
da S ilveira Lobo .nascido a 24 de agosto de 1857, em 
Maceió, Estado de Alagoas, funcionário público, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Santa 
R ita. (Qualificação “ ex -o ffic io ” , B . E . 17, n. 1 .324.)

DOMINGOS DE O LIVE IR A  ALVES (23.422), filho de Bento 
Bernardes de O liveira e de Maria Isabel Rodrigues A l
ves, nascido a 11 de outubro de 1877, em Gauaratin- 
guetá, Estado de São Paulo, funcionário público, sol
teiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Santa R ita. (Qualificação “ ex -o ffie io ” , B . E . 18, nú
m ero 1 .275.)

ORLANDO ARRUDA (23.423), filho de Antonio Arruda e de 
Regina Arruda, nascido a 30 de outubro de 1890, em 
São Paulo, Estado de São Paulo, funcionário público, 
desquitado, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Santa R ita. (Qualificação “ ex -o ffic io ”, B . E . 
18, n. 1.404.)

JORGE LATO U R  (23.424), filho  de Paulo Lu iz Latour e de 
Mary Latour, nascido a 11 de ju lho de 1898, no Distrito 
Federal, funcionário público, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Santa R ita . (Qualificação 
“ ex -o ffic io ”, B . E . 18, n. 1 .242.)

FRANCISCO LA V E G L IA  (23.453;. filho  de Antonio Lave- 
g ’ ia e de Maria da Lua Barceúos, nascido a 20 de de- 
r-emnro de 190i, nc D istrito Federal, torneiro, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de São 
José. (Quaiificação requerida )

JOÃO DA M OTTA ( 92 .4 5 í.. f i lh »  de Raphael José Ignacio 
- de Antouia Claudina Jesus, nascido a 8 de novembro 
de 1897, no Estado de Minas Gerais comércio, solteiro, 
com dom icí.io e le to ra l no distrito municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida.)

ROLOLPÜO BLANCO GOMES (23.455), filho de Joaquim 
Blauco Veras e de Manoela Gomes Gonçalves, nascido 
i  27 de mari;o de .897, em Juiz de Fora, Estado de Mi
na" Gerais, Marinha Marcante, casado, com dom icílio 
eleitora! no duistriío municipal de São José. (Qualifica- 
V&a “ e x - t f f ie io ” . B E . 70, n. 28.643.)

ARM.WDO GONZAGA '23.4->6), filho de Joaquim de Frias 
Vasconce los Gonzaga e de Leonie Gonzaga, nascido a 
i  de março de ISút, no D istrito Federal, comércio, ca
sado, coir. domicí c eleitoral no disUáto municipal de 
São José. (Qualificação requerida.)

PAULO TU S .'0  DE Ea RVAjAIO  (23 457), filho  de Justo 
Eduardo de Carvalho e de Maria leon id ia  Soares de 
t u  valho nascido a 17 de ju lho de 1893, em São Salva- 
d v .  Estado da B iía , Marinha Mercante, solteiro, com 
d>m irilio eleitora! no dislritu municipal de São José. 
(Qualificação “ ex-m fieio  B . E . 70, n. 28.621.)

ANTONIO DE CARVALHO (£3.458). filho dc José de Carva
lho e de Julia de darvaiho, nascido a 24 dc fevereiro  
•Je 1901, no Distritc Federal, cperário, casado, com do
m icílio eleitoral no du trilo  municipal dc São José. 
(oualu icação requerida.)

S E B A S m O  HERMOGENES BARROS L E A L  (23.459), filho 
,  , rculano A r th .r  Nunes Leal e de Maria José Barros
Tf- na' eifl.° a 27 °’e fevereiro  de 1906, no Estado de 
Minas Gerais, eom .rcio, casado, com dom icílio eleitoral 
.} distrno municipal de São Domingos. (Qualificação 
ex -o fíic io ” , B . E. 42. n. 4 .013.)

A L B ^ 0  ^ E X A N D R E  d e  BARROS L E A L  (23.460), filho de 
^  M,nes Leal e dc Maria José de Barros 

^ r S . a " e düzembro de 1904, em Pouzo A lc- 
e 'e ítora l'nn  Í , ! ' (nas comércio, solteiro, com dom icílio 

i T o  r o c Z S T  mUU1CiPal d°  Caadelária- (Q ua liíi-

JOSS ALVES DA S ILV A  (23.461), filho  de Antonio Alves 
da Silva e de Carrlina Maria do Jesus, nasciido a 13 
de ju lho de 1897. no D istrito Federal, torneiro, casado, 
eum dom icílio eleitoral no distrito municipal de Cande
lária. (Qualificação requerida.)

M ARIA L A  GLORIA TE IX E IR A  COD1XHO (23.462), filha  
de Pedro Teixeira  Godinho e de V irgín ia  Teixeira  Godi- 
nlio, nascida a l  de fevere iro  de 1886, em Niterói, Es
tado do Rio. comércio, desquitada, com dom icílio eleito
ral no distrito municipal de São Juòó. (Qualificação re
querida.)

IIAROLDO M ARTINS FERREIRA (23.463), filh o  de José 
Martins Ferreira e de Rachel Euphrasia Werneck, nas
cido a 14 de março de 1913, no D istrito Federal, co
mercio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de São Jo jé . (Qualificação requeriua.;

JOSÉ FIOIU ( 23. 464),  filh o  de Francisco F io ri e dc Anna 
Maria, nascido a 20 de dezembro de 1908, no D istrito 
Feueral comércio solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Candelária, iQualificação reque
rida )

G ILBERTO  TORRES FERREIRA L IM A (23.465), filho  do 
Franciscc Chiseologo Ferre ira  L im a Junior e de Leon i
dia Torres de Lima, nascido a 13 de novembro de 1908, 
no DisPnto Federal, comércio, casado, com dom icilio 
eleitoral no distritc municipal de Santa R ita. (Q ualifi
cação requerida .)

W ALFR IS IO  BARRETO (23.466), filho de Carlos O lympio 
Barreto e de Lourénça Miranda Barreto, nascido a 30 
de janeiro de 1911. em Paranaguá, Estado do Paraná, 
eslu iante. solteiro com dom icílio c lito ra l no distrito 
municipal dc São José. (Qualificação requerida .)

ODILON AM ARAL DE MENEZES (23.467). filh o  de Fran
cisco Carlos de Menezes e àe L ia  Candida do Amaral, 
nascido a 24 de m :rço de 1909. em Carmo do Rio Claro, 
Estado de Minas, estudante, se le iro , com dom icílio elei
toral ro  distrito muiuripal de São Joré. (Qualificação 
requerida.)

OSW ALDO AUGUSTO DE QUEIROZ (23.468), filho de A ris- 
tides de Queiroz e oc Eulalia Maria de Queiroz, nascido 
a 3 de julho de lSC-2, em Ilhéos, Estado da Bala, Mari
nha Mercante, casado, com dom icílio eleitoral no d istri
to municipal de São José. (Qualificação “ ex -o ffic io ” ,
B . E . 70, n. 28.591.)

ARY FA R IA  (23.469), filho de Aslolpho Faria e de Maria 
Jose Faria, nascido a 22 de janeiro de 1911, em Santa 
Luz.a do Carangole. Estado de Minas Gerais, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de São Domingos. (Q ualific içao requerida.)

APRIG IO  DE M ATTOS ARAÚJO ,23.470), filho  de Quintino 
dos Santos Araújo e de Fnncisca de Mattos Araújo, 
nascido a 26 de maio de 1908, em São Vicente Ferrer, 
Estado rio Maranhão comércio, casado, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualifica
ção requerida.)

JOÃO TERREIRA DIAS (23.471). filh o  de Clementino Fer
reira Dias e de R^a BrazilUna da Silva, nascido a 12 
de junho de 1899. no Estado de Pe-nambuco, operário, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito municipal do 
Santa R ita. (Qual'íicação requerida.)

TR A jA X O  THOMAZ DE AQUINO (23.472), filho de Joaquim 
Thomaz de Aquino e dc Amalía Maria de Jesus, nascido 
a 16 de maio de 11S8, em O iro Preto, Estado de Minas 
Gerais, m ilitar reformado, casado, com dom icílio elei
toral no distrito municipal ae São José. (Qualificação 
requeride. )

NELSON ANTONIO DF.I.GADO (23.473), filh o  de João An- 
lonio Deigado e de Dolores Maria Delgado, nascido a 9 
dc junho de 1905, no D islr.to  Federal, operário, sol
teiro, com d om ic ílo  eleitoral no distrito municipal dc 
Santa R ita. (Qualificação requerida .)

RODRIGO DE MEDEILOS CY*MBRAO (23.474), filho  de Ro
drigo de Medeiros •..>.T,Lrão e de Anna da Cunha Cvm- 
brão, nascido a 15 de setembro de 1910, no D istrito  F e 
deral, operário, *.olte*ro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Santa R ita. (Qualificação requa- 
r id a .)
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OCTÀVIO NEVES D A ROCII.V (23.475), filho de Alfredo 
Coelho da Rocha e de Clementina Maria da Conceição, 
nascido a 8 de seUmbro de 1900, no D istrito Federal, 
opeiário, casado, c dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santa R ita. (Qualificação requerida.)

JOSÉ MANOEL MESQUITA (23.476), filbo  de Lu iz Joaquim 
de Mesquita e de Braulia de O liveira Mesquita, nascido 
a 4 de junho de 1857, em Sar.tos, Estado de São Paulo, 
maquinista da Mannha Mercante, casado, com domieílio 
e ly ta ra i no distrno municipal de São José. (Qualifica
ção “ ex -o ffic io ” , B . E . 70, n. 28.425.)

ALEXANDRE GONÇALVES (23.477), filho  de José Sanches 
c de Magdalena Gonçalves, nascido a 24 de dezembro de 
1901, no D istrito Federal, motorista, casado, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de São José. (Qua
lificação requerida.)

FERNANDO LU IZ  MONCADA CUNHA (23.478), filh o  de A l
fredo Domingos da Silva e de Antonieta Moncada Do- 
mingues Cunba, nascidc a iô  de outubro de 1878, em 
São Paulo. Estado de São Paulo, cônsul, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. 
(Qualificação “ ex -o ííic io ”, B . E . 18. n . 1.471.)

P ILERM AND O  AUGUSTO GUERRA (23.480). filho de Ma
noel Augusto Garra e de Candida Souza Guerra, nas
cido a 13 de outubro de 1912, no D istrito Federal, ope
rário, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santa R ita. (Qualifieeção requerida.)

M ANOEL BORGES MOREIRA GARCIA (23.481), filho de 
Jacintho Moreira Garcia e de Ab iga il Borges Garcia, 
nascido a 1 de janeiro de 1911, no D istrito Federal, es
tudante, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de São José, (Qualificação requerida.)

JULIO  MENDES (23.482), filho  de José Lu iz Mendes Ju
nior e de Julia de O liveira  Mendes, nascido a 23 de no
vembro de 1893, no D istrito Federal, comércio, casado, 
ecm dom icílio eleitoral no distrito municipal de Can
delária. (Qualificação requerida.)

JOSÉ M ARIA DA ROCHA (23.483). filh o  de Antonio V ito- 
riao da Rocha e de Maria da Conceição Rocha, nascido 
a 6 de janeiro de 1896, em Penedo, Estado de Alagoas, 
sub-oficial da Armada, solteiro, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Santa R ita. (Qualifieação “ ex- 
o ffii.io ” , B . E . 19, n . 17.793.)

JOÃO EPAMINONDAS VIANNA (23.4841, filh o  de Eucynio 
Vianna e de Maria de Abreu Lage Vianna, nascido a 3 
de fevere iro  de 1908, em Aquiraz, Estado do Ceará, co
mércio, solteiro, com dom icPio eleitoral no distrito mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida.)

NELSON SANTIAGO DE FAR IAS  (23.483), filho  de Joaquim 
Santiago de Farias e de E loisia Henrique Tavares de 
Farias, nascido a 4 de maio de 1905, em Cametá, Es
tado do Pará comércio, casado, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de São José. (Qualificação re 
querida .)

PR AZ  BISPO DA CRUZ (23.1861 filho de Antonio da Cruz 
Kstanislau e de Maria Dôres da Cruz, nascido a 3 de 
fe v e it ir o  de 1906. no D istrito Federal, operário, casa
do, com dom icilio eleitoral no distrito municipal de 
São José. i (Qualificação "ex -o ffic io *  n . 4 .780.)

OSW ALDO CARVALHO DO AM ARAL (23.487), filho  de A r- 
thur Pereira do Air.arai e de Antonieta Carvalho do Am a
ral. nascido a 24 dt fsvere iro  de 1912, no D istrito Fe
deral, negociante, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de São José. (Qualificação reque
rida ^

BERM FNEGILDO M ATASSOLI (23.488), filh o  de Arthur 
Matassoli e de Maria Matassoli, nascido a 19 de ju lho 
de 1907, no D istrito Federal, alfaiate, solteiro, com do
m icílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida.)

M ANOEL CRUZ (23.489), filho  de Maria da Cruz, nascido 
a 12 de agosto d* 1899, no D istrito Federal, funcio
nário da Policia  Civil, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de São José.

PALO  AMERICANO DE MOURA (23.490), filho  de Her
cules Pedro Adames e de America Belm ira de Moura,

nascido a 5 de junh'- de 1897, no D istrito Federal, 
comercio, solteiro, com ' dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida.)

JOSÉ G llJZ (23.491), filbo  de Manoel Cruz e de Marga- 
i l i a  Adelaide Cruz, nascido, a 27 de julho de 1882, no 
Pôr to Portugal, naturalisaíb, maquinista da Marinha 
Mercante,, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de São José. (Qualificação "ex -o ffic io ” , 
B . E . 70, n. 2 S .Í09 .)

OSWALDO DE MAGALHÃES CASTRO (23.493), filho  de 
Haroldo Accioly de Magalhães Castro e de OLzira Salga
do de Magalhães Castro, nascido a 2 de junlio de 1908, 
no D istrito Federal, comércio, casado, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de São Dorningos. -Qua
lificação requerida.)

EUCLYDES MONTEIRO (23.494), fillho de Maria da Con
ceição, nascido a 9 de dezembro de 1893, no Distrito Fe
deral, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito municipal de São José. (Qualificação requerida.)

DEICOLA DE M ARIA S. .TOSÉ (23.495), fillio  de Manoel 
Francisco da Silva e de Antonia de Paula e Silva, nas
cido a 6 de dezembro de 1894, em Ubá. Estado de Minas 
Gerais, farmacêutico, casado, com dom icilio eleitoral no 
distrito municipal de São José. (Qualificação reque
r id a .)

UBIRAJARA DO NASCIMENTO PA IV A  (23.496). filíio  de 
Oscar Ferre ira  Paiva e de Carolina do Nascimento Pai
va, nascido a 28 de abril de 1908, no D istrito Federal, 
comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de São José. (Qualifieação requerida.)

ALFREDO DE M ATTOS (23.497), fillio  de Lu iz de Mattos e 
de Yvetle  Mattos, nascido a 25 de novembro de 1908. no 
Estado do Rio Grande do Sul, çuarda-livros, com domi
cílio  eleitoral no distrito municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida.)

QTHONIEL AZEVEDO (23.498), filho  de V irg ílio  Pereira 
ra de Azevedo, nascido a 24 de junho de 1894. cm Pal
mas, Estado de Minas Gerais, comércio, soiteiro, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de S. Do
mingos. (Qualifieação requerida.)

JOSÉ DOS SANTOS (23.499), filh o  de Francisco José dos 
Santos c de Adelaide Conceição Teixeira , nascido a 17 
de maio de 1898, no Distrito Federal, comércio, soltei
ro, com domicítio eleitoral no distrito municipal tio San
ta R ita. (Qualificação requerida, B . E . 43 n. 8.2161.

NICOLAU V ILLAR D O  (23.500). filho de Nicõlau V illardo e 
do. ConéReta Chimarelli, nascido a 17 de maio de 1904, 
no D istrito Federal, casado, comércio, com dom ieílio 
eleitoral no d istrito municipal de São José. (Qualifica
ção requerida, B . E . 35, n. 3 .724 .)

JOÃO B A PT IS TA  LIBERATO  (23.501), filho de Miguel Pe
reira Liberato e de Ilerc ilia  da Silva Liberato, nascido a 
20 de março de 1913, no D istrito Federal, solteiro, 
comércio, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de Santa R ita. (Qualificação requerida, B . E . 42, 
n. 8 .897.)

LE LIO  VALVERD E (23.502), filho de Aurélio Valverde e de 
Magdalena Hill Valverde, nascido a 30 de janeiro de 
1912, no D istrito Federal, solteiro, comércio, com domi
cílio  eleitoral no distrito municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B . E . 43, n. 8 .311 .)

MANOEL V ICENTE ALVES (23.503), fillio  de V icente A lves 
da Costa e de Maria Rita, nascido a 29 de ju lho de 1873, 
em Palmeira dos índios. Estado de Alagoas, solteiro, 
procurador judicial, coin dom icílio eleitoral no distrito 
municipal dc São José. (Qualificação requerida, núme
ro 1 .837.)

LU IZ  FERREIRA PINTO  (23.504), filho de José Antonio 
Pinto e de Albina Ferreira  da Silva, nascido a 12 de se
tembro de 1893, no D istrito Federal, casado, comércio, 
com domicítio eleitoral no distrito municipal de São 
José. (Qualificação ex -o ffic io , n. 4 .903.)

FRANCISCO SOARES DA S ILV A  (23.505), filh o  de Fe lic i
dade Maria da Conceição, nascido a 3 de maio de 1898. 
om Barra do Piraí. Estado do Rio de Janeiro, casado,



1014 Quarta-feira 4 BOLETIM ELEITORAL Julho de 1934

com dom icílio eleitoral no d!strito municipal de S. Do
mingos. (Qualificação requerida, B . E . 42, n. 4 .024.)

ROMANA DE CARVALHO (23.500), filha de Carlos F erre i
ra de Carvalho e de Maria Thereza de Carvalho, nascido 
a 19 de janeiro de 1905, em N iterói, Estado do Rio de 
Janeiro, solteira, enfermeira, com dom icilio eleitoral 
no di~trito municipal de Candelária. (Qualificação re
querida, n. 5 .591 .)

r.OURIVAL FRANCO D A CUNHA (23.507), filh o  de Horten- 
cio R ibeiro da Cunha e de Am elia  Ferre ira  da Cunha, 
nascido a 2 de setembro de 1902, no D istrito Federal, 
casado, comércio, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Santa R ita. (Qualificação requerida, B. E., 
43, n . 8 .181 .)

MANOEL FE L IX  DE CAMPOS (23.508), filh o  de Aprig io  
F e lix  de Campos e de Palm yra O liveira Campos, nascido 
a 10 de março de 1909, no D istrito Federal, casado, 
comércio, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de São José. (Qualificação requerida, B , E . 40, núme
ro 3 .848 .)

ROQUE DF. ALM EID A  (23.509), filho  de Jorgina Maria da 
Conceição, nascido a 23 de novembro de 1901, em Ca
choeira do Funil. Estado dc São Paulo, solteiro, comér
cio com dom icílio eleitoral no distrito municipal de
Candelária. (Qualificação requerida, n . 6.442)

JOÃO M ARIA DE SOUZA (23.510), filho  de Abel Maria de 
Souza e de Matliilde de Soüza Kelele, nascido a 17 de 
maio de 1893, no D istrito Federal, casado, comércio, 
com dom icílio eleitoral no distrito municpal de Santa 
R ita. (Qualificação requerida B . E . 40, n . 3 .904 .)

W ALDEM AR DA S ILV A  LOPES (23.511), filho  de Antonio 
da S ilva  Lopes c dt> Maria da Cruz Lopes, nascido a 22 
de agosto de 1912, no D istrito Federal, solteiro, comér
cio, com dom icílio eleitoral no distrito municipal dc 
S. Domingos. (Qualificação requerida, B . E . 40, nú
mero 8 .754 .)

OSÃVALDO SOBREIRO (23.512), filho de Frederico Carlos 
Sobreiro e de Maria da Penha Sobreiro, nascido a 3 de 
abril de 1905, no D istrito Federal, casado, operário, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal dc Candelária. 
(Qualificação requerida, n. 8 .260 .)

ALBERTO  GONÇALVES A . TE IX E IR A  (23.513), filh o  do 
Augusto Assis Teixeira  e de Anna Gonçalves Assis T e i
xeira, nascido a 2 de maio de 1882, em Curitiba, Estado 
do Paraná, casado, despachante aduaneiro, com dom icí
lio  e leitoral no distrito municipal de Candelária.

YOLANDA SCARDIXO CABRAL (23.514), filh o  de Caetano 
Seardino e de Deolinda Scardino, nascido a 27 oe ju 
lho de 1912, em S. Paulo, Estado de S . Paulo, solteira, 
doméstica, com dom icílio eleitoral no distrito m unici
pal de São José. (Qualificação requerida B . E . 44, 
n . 4 .098.)

GENES DRUMOXD D AN TAS (23.515), filho  de Genes Na- 
poleão Dantas e. de Josephina Moraes Dantas, nascido a 
9 dc maio de 1908, no D istrito Federal, solteiro, comér
cio, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida, n. . 6 .488 .)

E L IZO TT I SALVADOR (23.516), flho de Thomaz Salvador 
e de Ilizaida Pereira da Cruz. nascido a 26 de maio dc 
1894. em Quatís. listado do Rio de Janeiro, solteiro, ne
gociante. com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de Candelária. (Qualificação roquerda, n. 8 .395 .)

ZOZIMO DA COSTA MENXA GONÇALVES (23.517), filho  
de Antonio Menna Gonçalves e de Cncilda da Costa Gon
çalves. nascido a 12 de fevere iro  de 1911, em São Ga
briel, Estado do Rio Grande do Sul, solteiro, estudante, 
com dom icílio eleitoral no distrito municpal de Cande
lária. (Qualificação requerida, n. 5 .051 .)

M IGUEL MARIO DF. SIQUEIRA (23.518). filho de Epam i- 
nor.das da Cunha Siqueira e de Amai ia Eulalia de S i
queira. nascido a 22 de ju lho de 1902, no Estado de 
Pernambuco, casado, funcionário público, com dom ici
lio  elietoral no distrito municipal de Santa R ita- 
(T ransferencia .)

JAYME■AUGUSTO PEREIRA r?3 .5 t9 '. filho de I.tiiz Au 
gusto Pereira e de Adelaide da Silva Pereira, nascido a

6 de dezembro de 1S84, no D istrito Federal, solteiro,, 
comércio, com dom icilio eleitoral no distrito municipal 
d8 Candelária. (Qualificação requerida n. 4 .127.)

OCTAVIO FERREIRA DOS SANTOS, (23.520), flho de Oscar 
Ferre ira  dos Santos e de Antonio Maria dos Santos, nas
cido a 24 de abril de 1908, em Alagoas, solteiro, ope
rário, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
São José. (Qualificação requerida, n . 5 .571 ).

R APH AE L CARBONELLI (23.521), filh o  de José Carbonelli 
e de Seraphina Da Ghiara, nascido a 2 de agosto de 
1907, no D istrito Federal, solteiro, comércio, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Santa R ita . 
(Qualficação requerida, B . E . 44, n . 5 .575 ).

W ALD EM AR  DOS SANTOS (23.522), fi lro  de Horacio E r- 
melindo dos Santos e de Mathilde Maria dos Santos, nas
cido a 11 de março de 1912, no D istrito Federal, soltei
ro, comércio, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Candelária. (Qualificação requerida, número 
5 .984 .)

CARLOS BASSUT (23.523), flho de Miguel Abrahâo e de 
Rosa Abrahão, nascido a 13 de outubro de 1908, no 
D istrito  Federal, solteiro, operário, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Santa R ita. (Q ualifica
ção requerida B . E . 44, n . 6 .116 .)

JOSÉ ANTONIO PACHECO (23.524), filh o  de Francisco 
José Pacheco e de Bernardina E m ilia  de Jesus, nascido 
a 21 de agosto de 1880, no D istrito Federal, viúvo, fun
cionário público, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida 
B . E ., 23 n. 3 .241 .)

JIEROTES ALVES DE SOUZA (23.525), filho  de David Ro- 
dão de Souza e de Eugenia A lves de Souza, nascido a 7 
de outubro de 1912, no D istrito Federal, solteiro, co
mércio, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
São José (Qualificação requerida B . E . 21, n . 3.456)

ANTENOR MENDES (23.526), filh o  de José Maria Mendes e 
de Thereza de Souza Mendes, nascido a 20 de dezembro 
de 1887, no D istrito Federal, solteiro, comércio, com do
m icílio  eleitoral no distrito municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida, B . E . 36, n . 3.794)

JOÃO PLÁCIDO DE ASSIS (23.527), flho dc Honorio Fran
cisco de Assis e de Am elia Lourenço de Assis, nascido a 
5 de outubro de 1908, casado, comércio, com dom icilio 
eleitoral no distrito municipal de Sacramento. (Quali
ficação requerida B . E . 35, n. 3.649)

FRANCISCO MARINHO DO B RASIL (23.528). filho de José 
Marinho do Brasil e de E lizia  Marinho do Brasil, nasci
do a 2 de agosto de 1900, no Estado do R io de Janeiro, 
casado, soldador, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Santa R ila . (Qualificação requerida 
B . E . 45, n . 5 .774.)

ANTONIO DE ALM EID A  (23.529), flho de Elias de Almeida 
e de Jovelina de Almeida, nascido a 10 de agosto de 
1903, no Estado de Minas Gerais, solteiro, comércio, 

‘ com dom icílio eleitoral no distrito municipal de Santa 
R ita. (Qualificação requerida.)

JOÃO MARQUES MOREIRA (23.530). filho  de Sergio Gon
çalves Moreira e de Maria Candida Moreira, nascido a 7 
de agosto de 1907. em Sete Lagoas. Estado de Minas G e 
rais. solteiro, motorista, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de São José. (Qualificação requerida 
B . E . 44, n. 4 .095.)

ID Y L IO  MARQUES (23.531), filh o  de Antonio Marques da 
Silva e de Cecília de Jesus Silva, nascido a 2 de maio 
de 1908, no D istrito Federai, casado, com ércio.^om  do
m icílio  eleitoral no d istrito municpal de São Domingos. 
(Qualifcação requerida, n . 5 .817 .)

SERAFIM  MARQUES DF, O LIV E IR A  (23.532), filh o  de João 
de O liveira e de Prisca Marques de O liveira, nascido a 
3 de março de 1897, em Barra do P ira f, Estado do Rio 
de Janeiro, solteiro, operário, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Santa R ita. (Qualificação re
querida, B . E . 45, n. 5 .814 .)

E TE I.V IN A  DE SOUZA NUNES DOS SANTOS (23.533). 
filh o  de Joaquim Nunes Gil e de Sophia da Conceição de 
Souza Nunes, nascido a 28 de marco de 1910. no D is-
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fr ito  Federal, casada, comércio, coin dom icilio eleiforal 
no distrito municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida n. 6 .861.)

R APH AE L RUSSI (23.534), filh o  de José Russi-e de Maria 
Benevenutt, nascido a 8 de agosto de 1904, em Itajaí, 
Estado de S. Catarina, solteiro, maquinista, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B . E . 70, n . 28.639.)

B E N ILD A  PALERMO (23.535), filha de Antonio Pa!ermo e 
de Ilelena Palermo, nascida a 14 de outubro de Í912, em 
Petrópolis, Estado do R io de Janeiro, solteira, domésti
ca, com dom ieílio eleitoral no distrito municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 44 n. 4 .094.)

rsEPIITAY PEREIRA DA S ILV A  JUNIOR (23.536), filh o  de 
Nephtaley Pereira da Silva e de Marieta Steinbaeh da 
Silva, nçscido a 3 dc abril de 1910, no D istrito Federal, 
solteiro," comércio, com dom icílio eleitOFal_ no distrito 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 
n. 8 .993 .)

JOÃO M ARTINS E S ILV A  (23.537). filh o  de Antonio Hygino 
Martins do Rego e de Maria Am elia Martins do Rego, 
nascido a 23 de agosto de 1878. em Pitanguí, Estado de 
Minas Gerais, casado, comerciante, com dom icílio elei
toral no d istrito municipal de Candelaria. (Qualificação 
requerida, n . 4 .697 .)

CARLOS PROENÇA (23.538), filb o  de Ernesto de Proença e 
de Floribela Gonçalves de Proença, nascido a 12 de se
tembro de 1888, em Caxambú, Estado de Minas Gerais, 
casado, comércio, com dom icilio eleitoral no distrito 
municipal de Santa R ita. (Transferencia .)

ALBERTO  GOMES SMITH (23.539), filho de Antonio Gomes 
Smith e de Maria Sm ilb de Freitas, nascido a 28 de ou
tubro de 1887. em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, 
viúvo, contador, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de São José. (Qualificação reqlerida, B . E .
43 n. 6 .831 .)

ANTONIO DA S ILV A  ARAÚJO (23.540.', filho  de Antonio 
da Silva Araújo c de Anna Carolina da Silva Araujo, nas
cido a 27 de agosto de 1893, no D istrito Federal, casado, 
comércio, com dom icilio eleitoral no distinto municipal 
de São José. (Qualificação requerida, B . E . 30 n.
6 .583 .)

N E R V A L  DE O LIVE IR A  (23.541). filho de Ananias Alves de 
O liveira e de Geraldiua Neves de O liveira, nascido a 16 
de ju lho de 1907, em Abrahão. Estado do Rio. solteiro, 
funcionário municipal, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Santa R ita. (Qualificação requerida.)

ARMANDO ROCHA (23.542). filho de Joaquim Antonio da 
Rocha e de A lice Augusta da Costa Rocha, nascido a t i  
de agosto de 1908, no D istrito Federal, casado, comér
cio, com dom icílio eleitoral na d istrito municipal de 
G lória . (Qualificação requerida .)

LA U R A  ROCHA DE ARAUJO 23.543), filha  de Leonel An
tonio de Arau jo e de Anna Maria da Conceição, nascida a 
22 de novembro de 1906. em Campo Grande. Estado do 
Rio Grande do Norte, solteira, comércio, com dom icílio 
e leitoral no distrito munieipal de São José. (Qualifica
ção requerida, B . E . 42 n . 3 .997 .)

NAPOLE.vO NUNES DE MENEZES (23.544). filho  de F e r - * 
nando Nunes de Menezes e de Maria Nunes da Silva, nas
cido a 22 de outubro de 1903, no D istrito Federal, sol
teiro, lavrador, com dom icilio eleitoral no distrito mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida .)

lO U R IV A L  GOMES DE O LIV E IR A  (23.545), filh o  de Ricar
do do O liveira e de Florcntina Gomes de O liveira, nas
cido a 28 de fevere iro  de 1900. no D istrito Federal, ca
sado, operário, com dom icilio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santa R ita. (Qualificação requerida, B . E .
44 n . 4 .093 .)

HENRIQUE HERNANDES (23.546), filh o  de JuanHernandez 
Lozano e de Josepha Rodriguez y  Rodriguez, nascido a 
16 de março de 1901, no D istrito Federal, solteiro, co
mércio. com dom icílio eleitoral no d istrito municipal do 
Santa R ita. (Qualificação reqkerida, B. £. 44 n. 5.674.)

OSCAR DE L IM A  (23.547), filho  de Bruno Pacheco e de Be- 
nedicta Rosa de Lim a, nascido a 22 dc agosto de 1890, em

Olinda, Estado dc Pernambuco, casado, operário, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B. E . 42 11. 6 .792 .)

MARIO NORBERTO BITTENCOURT (23.5481, filho de An
tonio Lou m iço  Bittencourt e de Laura Augusta Bitten
court. nascido a 14 de outubro de 1905, no Dist; 
dcral, casado, motorista, com dom icilio eleitoral no dis
trito municipal de São José. íQualificação requerida.
B. E . 42 11. S .857.)

OSVALDO PESSOA (23.549), filho  de Julio Souza Pessôa e 
de Juliana Cunha Pessôa, nascido a 8 de novembro de 
1895, no D istrito Federal, comércio, solteiro, com do
m icílio eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 31 n . 6 .157 .;

CARLOS PEREIRA D A S ILV A  PORTO (23.551), filho da 
Guilherme Pereira da Silva Porto e de Hermenegilda 
Pereira  Porto, nascido a 19 de novembro de 1S76, no 
D istrito Federal, fazendeiro, casado, eom dom ieílio e le i
toral 110 distrito municipal de São José. (Qualifieação 
requerida, B . E . 39 n. Í .6 8 5 .)

LUCAS LABANDERA (23.552). filho  de José Manoel Laban- 
dera e de Maria Em ilia  Duarte Labandera, nascido a 11 
de outubro de 19i0, no D istrito Federal, estudante, sol
teiro, com dom icilio eleitoral 110 distrito municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida.)

RUBENS BOKEL DE FRE ITAS  (23.553), filh o  de Cesar L e i
te Freitas e dc A im e Bokel Freitas, nascido a 12 de age-- 
to de 1905, no D istrito Federal, comércio, casado, com do
m icílio eleitoral 110 distrito municipal de São José. 
(Qualificação requerida.)

PEDRO ALVES DE FRANCA (23.554), filh o  de Francisco 
A lves da Silva e de Maria Rosa Aives de França, nascido 
a 24 de fevere iro  de 1906, em V ila  Riaehão, Estado de 
Sergipe, marítimo, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de São José. (Qualificação requerida )

HENRIQUE D IAS FILH O  (23.555), filho de Henri f  ie Dias 
e de Maria Dias Crespo, nascido a 23 de abril de 1895, 
em Paraíba do Sul. Estado do Rio de Janeiro, comércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
São Domingos. (Qualificação requerida. B . E . 43 u.
6 .820 .)

BENEDITO  ORLANDO PRADO (23.556), filh o  d Amaro 
José Prado e de Francisca Coutinho Prado, nascido a 30 
de março de 1909, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
eomércio, casado, com dom icílio eleitoral no d istrito mu
nicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida. B . E . 
45 n. 6 .925 .)

GODOFREDO CARVALHO (23.557), iflho  de José L im a Car
valho e de Arccnia W ilken, nascido a 17 dc outubro do 
1907. 110 D istrito Federal, comércio, casado, com dom ici
lio eleitoral no distrito municipal de São José. (Quali
ficação requerida, B . E . 43 n. 6 .830 .)

N ILO  THOMAZ MAGALHÃES DE SOUZA (23.559), fillio  de 
Fernando Magalhães Souza e de Dorothéa Maria Concei
ção, nascido a 10 de janeiro de 1894, no D istrito Federal, 
operário, casado, com dom icílio eieitoral no distrito mu
nicipal de Santa R ita. (Qualificação requerida, B . E . - 
45 n. 5 .815 .)

M ANO EL CABRAL (23.560), filh o  de Manoel Cabra! e de 
Barbara Cabral, nascido a 6 de abril de 1894, cm Dona 
Clara, Estado de Minas Gerais, operário, casàno, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de São José 
(Qualificação requerida, B . E . 37 n. 3 .808 .)

ANTONIO  PINTO  V IL L A R  JUNIOR (23.562). filho  de Anto
nio Pinto V illa r e de Candida Maxima V illar, nascido a 
7 de maio de 1893. no D istrito Federal, operário, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de São 
José. (Qualificação requerida.)1

JOSÉ BRONCK DE AM AR ANTE (23.563), filh o  de Lueiano 
Amarante Neto e de Anizia Bronck Amaranle, nascido a 
20 de ju lho de 1901, na Cidade do Carmo, Estado do Rio 
de Janeiro, comércio, casado, com dom icilie eleitoral no 
distirto niuniciapl de Candelária. (Qualificação reque
r id a ,)
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CARMEX IG NACIA  D ANTAS DE ARAÚJO (23.565), filha  de 
Mariano V ie ira  Assis Araújo e de Eugenia Dantas Araú
jo. nascida a 14 de maio de 1899, em Paraíba do Sul, Es
tado do Rio de Jaeniro, dactilõgrafa, solteira, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Santa R ita . 
(Qualificação requerida .)

ANTONIO LOUREXÇO GUIMARÃES (23.5G6), fillio  de 
Francisco Guimarães e às Engracia Maria Guimarães, 
nascido a 9 de outubro de 1899, no D istrito Federal, 
operário, casado, com dom icílio eleitoral uc distrito mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida .)

FRANCELINO GOMES V IE IR A  (23.568), filh o  de Antonio 
Gomes V ie ira  e de Maria Dores V ieira , nascido a 26 de 
junho de 1883, em Portugal (naturalizado), marítimo, 
casado, com dom icílio ele itora l no d istrito municipal de 
São José. (Qualificação requerida .)

JOSÉ SABINO (23.569). filho  de Jeronimo Antonio Sabino 
e de Germania Maria de Jesus, nascido a 14 de janeiro de 
1909, em Pomba, Estado de Minas Gerais, operário, ca
sado. com dom icílio eleitoral no d istrito municipal de 
São José. (Qualificação requerida .)

OSVALDO BOA VENTU RA (23.570). filh o  de Theophilo O lin- 
to Boaventura e de Helena R ibeiro Boavm tura, nascido 
a 15 de janeiro de 1888. em Batatais, Estado de São 
Paulo, médico, casado, com dom icilio eleitoral no dis
trito  municipal de São José. (Qualificação requerida.)

OCTAVIO JOSÉ GONÇALVES (23.571), filh o  de Francisco 
José Gonçalves e de Edwiges de O liveira  Gonçalves, nas
cido a 19 de setembro de 1893. no Distrito Federal, ca
sado, comércio, com dom icílio eleitoi'al no distrito mu
nicipal de Santa Rita'. (Qualificação requerida, B . E . 
43 n. 8 .208 ).

M ARIA LAU R A  M ARTINS DE CARVALHO (23.572), tilha de 
F lorinda Martins Carvalho, e de Fia via Laura de Car
valho, nascida a 26 de outubro de 1892. no D istrito Fe
deral. operária, viúva, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Candelária. (Qualificação requerida 
n . 8 .167.)

CÂNDIDO FERREIRA SOPHIA (23.573), filh o  do Antonio 
Ferre ira  Sophia e de Maria Souza Martins, nascido a 14 
de abril de 1886, em Portugal, (naturalizado), com er
ciante, casado, com dom icílio eleitoral 110 distrito mu
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida n. 
4 .6 56.)

CELESTE MEDEIROS BRANDÃO (23.57 5). f.lha  de José 
Ignacio de Medeiros e de Maria Brandão Medeiros, nas
cida a 12 de novembro de 1882, no D istrito Federal, do
méstica, casada, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de São Domingos. (Qualifcação requerida n.
C .333.)

MANOEL L E A L  DOS SANTOS (23.575), filho  de Antonio 
Joaquim dos Santos e de Florinda dos Sardos, nascido a 
21 de dezembro de 1899, em Bananal, listado de São 
Paulo, calafatc. casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito municipal de São- José. (Qualificarão requerida 
n. 5 .826 .)

ZULM IRA PEDREIRA M ARTINS (23.576), filha de Em ílio  
Pedreira Martins e de Maria Martins, nascida n 7 de junho 
de 1912. no D istrito Federal, doméstica, casada com do- 
nucujq eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Qualificação requerida. B . E . 65 11. 3 .192 .)

MA‘NS í ,Dh eUK, ^  GARCIA (23.577). filh e  de Sebastião 
Oaicia de SantAnna e de Salvina Cunlia Garcia, nascido
m o fn í^ ™ ICH f!e 1900- em Santos, Estado de São Paulo, 
municin-?i Hso,,tf.lrov co.m dom icilio eleitora! no distrito 
u 3 934 ) ( 'Ula,itil'ação requerida, B. E. 51

A G lMRhã!):>0e ShILII(A0 ,<23v 5 ‘ fI°  A lvaro Gonçalves
rn, , Anffela 'e c c li io  Milhão, nascido a 1 <|o 

,  0111 Muzambinho, Estado de Minas G erai.
m unicioAnn(!orT '  rClT  ,d° 1,' î ‘ lio eleitoral no distrito 
44, n. 4 101) (Q ualificação• requerida, B . E .

^A Y \ m 2 . , r n tE ^  (23.378), filho de Rnymundo José 
Ainunciaçao, e de Mana de Jesus, nascido a G de novem

bro de 1904. em Pitanguí, Estado de Minas Gerais, sol
teiro, operário.

HUMBERTO CARRILHOS DO REGO BARROS (23.580), f i
lho de José Dantas do Rego Barros e de Joana Gamara 
do Rego Barros, nascido a 2 de novembro de 1902. no 
Esfado do Rio Grande do Norte, casado, operário, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de São Jo3é. 
(Qualificação requerida, n . 8.584.)

JULIO PEREIRA  DA S ILV A  (23.581), filh o  dc Severiano 
Am brosio da Silva e de Maria Candida da Silva, nascida 
a 23 de dezembro dc 1904, no Estado de Alagoas, cv* 
sado, operário, com dom icílio eleitoral no d istrito m u
nicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, B . E. 
IS, n. 4.660.)

RAUL REIS (23.582), fillio  dc João Reis e de Olivin da 
Conceição Pessanlia, nascido a 16 de novembro de 1897, 
cm Manaus, Esfado do Amazonas, solteiro, comércio, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida, B . E . 36 número 
3.800.)

M ANUEL JOSÉ DA COSTA (23.583), filh o  de Em ilio  Jo?é da 
Costa e de Brasilice Carolina da Costa, nascido a 28 de 
fevere iro  de 1906, em Macaé, Estado do Rio de Janeiro, 
casado, comércio, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, B . E . 
41, n . 3.956.)

ANTENOR GOMES DE O LIV E IR A  (23.584), filh o  de Jorre 
Gomes de O liveira  e de Em ilia  Paula da Conceição, 
nascido a 26 de junho de 1897, em Paraíba do Sul, Es
tudo do Rio de Janeiro, solteiro, operário, com dom icí
lio eleitoral no d istrito municipal de Santa Rita. (Qua
lificação requerida, B . E . 43, n. 5.751.)

OLGA CARVALSO ASSUMPÇÃO (23.585), filha de Simoni- 
des Brasiliense c de Leonor Nogueira de Carvalho, nas
cido a 22 de abril de 1906, em Macaé, Estado do Rio de 
Janeiro, casada, doméstica, com domicilio^ ele itora ' no 
d istrito municipal de S . José. (Qualificação requeiid3, 
B . E . 13, n. 458.)

HENRIQUE GARROFÉ (23.586), filho  de Paulo Garrofé e 
de Maria Trulha, nascido a 27 de setembro dc 1897, na 
cidade de S. Paulo. Estado de São Paulo, casado, co
mércio. coin dom icílio eleitoral no distrito municipal dc 
São José. (Qualificação requerida. B . E . 45, n. 4.070.)

JOÃO LEGOBIA  RAM IRES (23.587). filh o  de João Legobja 
Torre? e de Dolores Ramires. nascido a 1 de maio d® 
1906. no D istrito Federal, pintor, solteiro, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B . E . 40, n . 5 .618.)

TAYME DE ALM EID A GONÇALVES (23.588). filh o  dc M a
noel José Gonçalves e de Maria Am elia de A lm e id a  
Gonçalves, nascido a 21 de junho de 1903, no P is lr ito  
Federal, ferroviário, casado, com dom icilio e le it o r a l no 
distrito municipal dc S. J o sé . (Qualificação requerida, 
B . E . C. n . 3.153.)

AME.niCO DE FR E ITA S  (23.589). filho  de Herculano Cân
dido de Freitas e dc Maria T.uiza dc Freitas, nascido a 
25 dc dezembro de 1892. no Distrito Federal, funcionário 
público, solteiro, com dom icilio eleitoral no distrito mu
nicipal de S. José. (Qualificação requerida, B . E . 30, 
n. 6.575.)

GENES NAPOLEÃO D ANTAS (23.590), filh o  de Lu iz Dan
tas e de Leonor Chaves Dantas, nascido a 26 de agosto 
de 1880. no D istrito Federal, comércio, casado, com do
m icilio  eleitoral no distrito municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida, n. 6.067.)

GUILHERME FRANCA DE SOUZA BASTOS ''23.591), filho 
de Joaquim de Souza Bastos e de Judith Franca de Sotiza 
Bastos, nascido* a 14 de maio de 1899, 110 D i>trito Fe
deral. comércio, casado, com dom icilio eleitoral no dis* 
t iito  municipal de São José. (Qualificação requerida. 
B . E . C. n. 3.151.)

EPAM INONDAS FERNANDES RIBEIRO (23.592), filho de 
Heitor Lcmos R ibeiro e de Corina Fernandes Ribeiro, 
nascido a 5 de março de 1909. no D istrito Federal, 
ferroviário , corado, com dom icilio eleitoral no distrito 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, B . E . 
6, n. 3.150.)
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LU IZ  1SOLDI (23 593). filh o  de Francisco Isoldi c de Jus- 
tina Staffa, nascido a 2 de ju lho de 1903, no D istrito 
Federal, ourives, solteiro, com dom icilio eleitoral no 
distrito municipal de Candelária. (Qualificação reque
rida, n. 7.467.)

JOÃO PESTANA DA S ILV A  (23.594), filh o  dr Manoel Pes
tana da Silva e de Eduarda Marques da Silva, nascido a 
21 de fevereiro  de 1899, no D istrilo  Federal, comércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no d istrito municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida n. 4.711.)

RODOLPHO L IM A  MOULIN (23.595 ', filho  de Frederico 
Theodoro Moulin e de Mariana Lim a Moulin, nascido a 
4 de março de 1900, no D istrilo  Federal, cartógrafo, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, B . E . 36, n. 3.806.)

OSVALDO B A PT ISTA  DE MEDEIROS (23.596), filho  de 
João Isidro de Medeiros e de Em ilia  Baptista de Me
deiros, nascido a 1 de dezembro de 1908, em Tapera, Es
tado de Pernambuco, comércico, casado, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de S. José. (Qualifica
ção requerida, B . E. 44, n. 4.096.)

LU IZ  ANTONIO BERNARDES ;23.597), filho  de Antonio 
José Bernardes e de Francisca Bernardes, nascido a 28 
de janeiro de 1906, no Disti‘ilo  Federal, ferroviário , ca
sado. com dom icilio eleitoral no distrito municipal de 
S. José. (Qualificação requerida. B . E . 161, n. 3.084.)

JOSi: RIBEIRO PACHECO (23.598). filh o  de Antonio R ibeiro 
Pacheco e de Paulina Maria da Silva, nascido a 17 de 
setembro de 1900, no D istrito Federai, comércio, sol
teiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Santa R ita. (Qualificação requerida, B . E . 40, número
5 .886 .)

JYPRIANO TE IX E IR A  DE CASTRO (23.599). nascido a 27 
de outubro de 1888, 110 D istrito Federal, empregado mu
nicipal, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santa Rila. (Qualificação e x -o ff ic io , B. E . 57, 
n . 40.041.)

JOSÉ ALVE S  DOS SANTOS (23.600), filho de Antonio Ma
noel dos Santos e de Perpetua Maria dos Santos, nas
cido a 24 de janeiro de 1912, no D istrito Federal, co
mércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito m u- 
r ic ipa l de S. José. Qualificação requerida, B . E . 5, 
n. 3.118.)

JOROE ANTONIO RIRF.IRO 23.601). filho  de Rufino A r-  
tonio R ibeiro e de Brigida Maria de Andrade, nascido 
a 24 de agosto de 1898, no D istrito  Federal, pintor, ca
sado, com dom icilio eleitoral no d istrito municipal de 
S. José. (Qualificação requerida.)

ANTONIO D l P IN ÍG A I (23.602), filh o  de Marco Di Pinigai 
e de Geanni Pinigai, nascido a 8 de maio de 1908, em 
Manaus, Eslado do Amazonas, comércio, casado, com do
m icílio  eleitoral no d istrilo  municipal de S . José. (Qua
lificação requerida, B . E . 44, n . 4.063.)

AGENOR TE IX E IR A  DE ABREU (23.6031, filho de Balbino 
Teixeira  de Abreu c de Castorina Ana Carolina, nascido 
a 9 de novembro de 1906, no D istrito Federal, operário, 
solteiro, com dom icilio eleitoral no d istrito municipal de 
S. José. (Qualificação requerida.).

ALFREDO CORRÊA DE M ELLO 23.604), filho de Francisco 
Corrêa de Mello c de Maria Leonor de Mello, nascido a 
19 de agosio de 1892, no Di.Mrito Federal, conferente, 
rasado, com dom icílio eleitoral no d istrito municipal da 
S. José. (Qualificação requerida, B . E . 4í, u. 4.066.)

B a s t i ã o  W a s h in g t o n  b r i c k s o n  23.005),  filh o  de
Antonio Washington Brickson e de Teodora Domingues 
Brickson, nascido a 3 de maio de 1913, no D istrilo  Fe
deral, operário, solteiro, com dom icilio eleitoral no dia- 
trito  municipal dc S . José. (Qualificação requerida.)

r«lLl5ERTO AUGUSTO DE ANDRADE (23.606), filh o  do 
Fortunato Augusto de Andrade e  de Po rfir ia  Corrêa da 
Andrade, nascido a 13 <Ie agosto de 1888. no Eslado de 
S. Paulo, comércio, ca-aoo, com dom icilio eleitoral no 
d istrilo  municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
B . E . 45 n. 5.976.)

JOSÉ GRKGORTO DO NASCIMENTO (23.607), filho d.-
Roberto do Nascimento e de Josepha Maria do Nasci
mento, nascido a 15 cie novembro de 18S8, no Eslado 
de Alagoas, funcionário municipal, casado, com domi
c ílio 'e le itora l 110 distrito municipal de Sta. Rita. (Trans
ferência.)

FRANCISCO XAVIER ASSIS DE F A R IA  (23.608). filho de 
Alcebiades Peixoto de Faria e de Ana Isaura França de 
Faria, nascido a 4 de dezembro de 1896, no Di-drilo Fe
deral, prático de engenheiro, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de S. José. (Qualificação re
querida B. E . 44, n. 4.065.)

FA FS T IN O  GOMES RANGEL (23.609), filho de João Gomes 
Rangel e de Theofiia  Jonquina da Conceição, nascido 1 
1 de janeiro de 1897, em Funil, Estado do Rio de Ja
neiro, motorista, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Candelária. (Qualificação requ - 
rida, B . E . 41, n. 6.564.)

ASCEND1NO DE L IM A  CARVALHO 23.610), filho de Joa- 
quim Pedro de Carvalho e de Maria Valeria de Castro 
Lim a, nascido a 5 de novembro de 1895. em Coruripe. 
Estado de Alagoas, comércio, casado, com dom ieílio ele:- 
toi'al 110 distrito municipal de Ilhas. (Qualificação re 
querida.)

GERALDO DA S ILVA  (23.611), filho de Saturnino da Silva 
e de Maria da Gloria da Silva, nascido a 22 de janeiro de 
1913, em Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, ope
rário, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santa llila . (Qualificação requerida. B. E. 40 
n . 6.755.)

JOSÉ ALVARES DE O LIVE IR A  (23.612). filho  de José A ’ - 
vares de O liveira  c de Maria Vianna de O liveira, nascido 
a 16 de novembro de 1874, em Penedo, Eslado de A ;a- 
goas, maquinista, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de S. José. (Qualificação c x -o ff ic io , B. 
E . 74, n. 31.550.)

CARLOS FLAVO N I (23.613), filho de Vicente F lavoni e de 
Assuncção Flavoni, nascido a 29 de dezembro de 1901, 
no D istrito Federal, comércio, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de S. José. (Qualificação 
requerida.)

GASTÃO DE AGUIAR 23.014), filh o  de José Maria Vaz 
Pinto Coelho e de Laura Pestana de Aguiar Poncy, nas
cido a 22 de janeiro de 1894, em Coritiba. Estado do Pa
raná, funccionário público, casado, com dom ieílio e le i
toral no d istrilo municipal de S. José. (Qualificação re
querida B . E . 47, n. 6 .928 .)

OSW ALDO FERREIRA DF, ABREU (23.6151, filho de José 
F irm ino de Abreu e de Mariana Ferreira de Abreu, nas
cido a 7 de janeiro de 1908, no D istrilo  Federal, convM- 
cio, com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida.)

L U IZ  CALDEIRA DE ANDRADE (23.610), filho de FelG - 
berto Gomes Caldeira de Andrade e de Henriqueta F er
re ira  de Mello Andrade, naseido a 21 de junho de 1879, 
no Estado de Santa Catarina, funcionário público, viúvo, 
com dom icílio eleitoral 110 distrito municipal de Cande
lária. (Qualificação requerida.)

RAUL JOAQUIM DA COSTA (23.617), filho  de Alberto Joa
quim da Costa e de Constancia Maria da Conceição, nas
cido a 9 de março de 1904, em Cruz Alta. Estado do R ;o 
Grhnde do Sul, marítimo, casado, com dom icílio eleito
ral 110 distrito municipal de S. José.

CARLOS JOSÉ COELHO (23.618), filho de Francisco Jo-- 
Coelho e de Maria Martins Agra Coelho, nascido a 25 
de fevere iro  de 1899, no D istrilo  Federal, médico, ca«a=Jc, 
com dom icílio ePútoral no distrito municipal de Cande
lária. (Qualificação requerida.)

JOÃO FERNANDES PEREIRA PR1STA (23.619). filho  de 
Bernardino Lourenço Pereira Prisca .e de Henriqueta 
Pereira  Prisca, nascido a H  de agosto de 1885, no D is
trito  Federal, comerciante, casado, com dom icílio ele 
toral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida.)

ACACIO FERREIRA DA S ILVA  (23.620). filho de José Fran
cisco da Costa Sobrinho e de Ludovina dc Moura To .?•
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nascido a 9 de abril de 1877. ern Santana de Japuíba Es
tado do R io.

LM IL IO  BELLARM INO RIBEIRO (23.621), filbo  de Bellar- 
mino José R ibeiro e de Rosa Maria da Conceição Ribeiro, 
nascido a 22 de março de 1885, em Maná, Estado da Baía. 
omerciante, casado, com dom icílio eleitoral no distrito 

.nunicipal de Candelária. ((Q ualificação requerida.)

HENRIQUE EGBERT W EYTTNGH (23.622). filb o  de Henri 
Egbert W eytingh  e do Maria Coelbo W eytingh, nascido a 
24 de outubro de 1910, em Belém, Estado do Pará, co
mércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito mu
nicipal de S. José. (Qualificação requerida.)

BENJAMIN S IL V A  (23.623), filh o  de Carlos Augusto As
sunção Silva e de Francisca Pinto Coelho Silva, nascido 
a 20 de ju lho de 1887, em Conceição do Castelo, Estado 
do Espírito Santo, comércio, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal dc Candelária. (Qualificação 
requerida.)

A N N IB A L  SAM PAIO  S ILV A  (23.626), filh o  de Henrique 
Sampaio Silva e de Isaura Sampaio Silva, nascido a 19 
de ju lho de 1910, no D istrito Federal, comércio, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de São 
José. (Qualificação requerida.)

5IARIO DA COSTA F ILH O  (23.627), filbo de Mario Felix  
da Costa e de Euvira Corrêa da Costa, nascido a 15 de 
junho de 1906, no D istrito Federal, comercio, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no d istrito municipal de Santa 
Rita. (Qualificação requerida.)

JOSÉ LOUREIRO (23.028). filho  de A lip io  José Loureiro e 
de Ernesta Ro-a de Souza, nascido a 25 de junho dc 1910, 
no Estado do Rio, motorista, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Santa Rita. (Qualificação 
requerida, B . E. 43. n. 8.179.)

ANGELO NOTARI (23.629), filho  de João Notari o de Con
cilia Pastori, nascido a 27 de março de 1897. no Estado 
de S. Paulo, comércio, casado, com dom ieílio eelitorcl 
no distrito municipal de S. José. (Qualificação reque
rida, B . E . 45, n . 5.784.)

CARLOS M ARTINS DA S ILV A  (23.630;. filh o  de Pedro Mar
tins da Silva e de Ana da Conceição, nascido a 16 de 
maio de 1910, no D istrito Federal, comércio, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida, B. E . 46 n. 5 .889 .)

CUSTODIO FERREIRA MACHADO (23.63Í1. filho de Anio
nio Machado O liveira e de Rosa Ferre ira  Machado, nas
cido a 0 de junho de 1906, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral n-j 
d istrito municipal de São Domingos. (Qualificação re 
querida, B . E . 44 n . 4 .071 .)

IIUGO MIRANDA DE O LIV E IR A  (23.632), filho de Benja
mim Miranda Oliveira e de Orminda Miranda Oliveira, 
nascido a 29 de abril de 1909, no D istrito  Federal, co
mércio, solteiro com dom icílio eleitoral no d istrito mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida, B . 
E . 43 n. 8 .223 .)

ITORACIO I.UCAS (23.633). fillio  de João Lucas e dc Em ilia  
Lucas, nascido a 25 de dezembro de 1904, no D istrito 
Federal, comércio, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Candelária. (Qualificarão reque
r id a .)

JOÃO B A PT IS TA  DE ALM EID A PIN TO  (23 .634), filb o  dc 
rheodora Tarp ino Almeida, nascido a 17 de março de 
18,4, em Maroim, Estado de Sergipe, alfaiate, casado, 
eom dom icílio eleitoral no d istrito municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . L .  55 n. 3 .742 .)

AT.CEU PEIXOTO (23.635), filb o  de Alceu Peixoto e de Joa* 
quina 1 eixoto. nascido a 4 de maio de 1901, cm Campos, 
■t-suao do Rio dc Janeiro, operário, casado, com dom ici

lio  eleitoral no distrito municipal de São José. (Quali
ficação requerida, B . E . 46 a . 6 .844 .)

EUCLIDES M ARTINS PEREIRA D A S ILV A  (2 3 .CSC), filh o  
de Manoel Martins Pereira  Silva e de Maria da G loria 
V ieira, nascido a 9 de novembro de 1901, no D istrito Fe
deral, comércio, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Santa R ita. (Qualificação requerida, 
B . E . 46 n . 6 .893 .)

FRANCISCO M ARTINS CAPISTRANO (23.637), filh o  de 
Joaquim Capistrano de Arau jo  e de Francisca Marlins 
Capistrano, nascido a 21 de abril de 1900, em Canindé, 
Estado do Ceará, jornalista .casado, com dom icílio e le i
toral no d istrito municipal de Candelária. (Q ualifica
ção requerida .)

NELSON AMAZONAS PARA (23.638), filh o  de N ilo Am azo
nas Pará e de Firm ina Garcia Pará, nascido a 10 de se
tembro de 1911, em Cabo Frio , Estado do Rio de Janeiro, 
pintor, solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito mu
nicipal de São José. (Qualificação -equerida, B . E . 47 
n. 6 .932 .)

ANTONIO  CARDOSO LEMOS (23.639), filh o  de Manoel Car
doso Lemos e de Maria Madalena Cardoso, nascido a 2S 
de maio de 1910, no D istrito  Federal, operário, solteiro, 
eom dom icílio eleitoral no d istrito municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 47 n. 6 .933 .)

ALVAR O  GOMES DA S ILV A  (23.610), filb o  de Antonio Nu
nes Abreu e de Joana Mauricia Gomes, nascido a 14 de 
dezembro de 1906, em Santo Antonio Rio Bonito. Estada 
Estado do Ceará, jornalista, casado, com dom icílio e le i
toral no d istrito municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B . E . 47 n. 6 .931 .)

E L IA S  LO PES FRE IRE  (23.641), filh o  de Francisco Lopes 
F re ire  e de Liberal ina Lopes Freire, nascido a 21 da 
maio de 1888. em Guaramiranga de Baturité, Estado do 
Cear:-, jornalista, casado, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Candelária. (Qualifieação reque
r id a .)

PAU LO  HENRIQUE (23.612), filh o  de Maria Ana Probst, 
nascido a 30 de junho de 1909, no D istrito  Federal, co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no d istrito mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida, B . 
E . 44 n. 4 .109.)

MARIO BENTO DE BULHÕES (23.613), filho  de MarlinhO 
Bento de Bulhões e de Perciliana Francisca de Bulhões, 
nascido a 22 de agosto de 1902, ern Angra dos Reis, t i
pógrafo, casado, com dom ieílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida .)

L U IZ  BARBOSA DA S ILV A  (23.644), filh o  de João Barbosa, 
da Silva c de Isolina da Conceição Silva, nascido a 25 de 
janeiro  de 1913, no D istrito Federal, comércio, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no d istrito municipal de Cande
lária . (Qualifieação requerida .)

CÂNDIDO D IAS (23.G45). filb o  de Agostinho Dias e de Ana 
Gonçalves, nascido a 9 «1c ju lho de 1903, no D istrito  Fe
deral, comércio, casado, com dom icílio eleitora! no dis
trito municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, B . E . 42 n. 4 .019 .)

AD ALBERTO  CUNIIA (23.647). filh o  de Manoe! Antonio da 
Cunha e de Custodia Am orim  da Cunha, nascido a 20 do 
março de 1913, no D istrito Federal, comércio, solteiro, 
eom dom icilio eleitoral no d istrito municipal de São 
José. (Qualifieação requerida .)

DA RIO ONETO (23.6181. filh o  de João BapUsla Oneto e df 
1'aulina Agnese Oneto, nascido a 11 de setembro dc 188J> 
no D istrito Federal, comércio, solteiro, com dom icíiio 
eleitoral no d istrito  municipal de Candelária. (Q u a lifi ' 
cação requerida .)

M ANOEL GREGORIO DE SOUZV (23.649), filh o  de Bento 
Gregorio de Souza e dc Elelvina Maria de Souza, nascido
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a 25 de dezembro de 1902, no D istrito Federal, operário, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito municipal 
de Santa R ita . (Qualificação “ ex -o ffic io ” , B . E . 72 
n , 29.058.)

IV A N  COSME DA M OTTA (23.650), filh o  de T ito  Cosme da 
Motta e de Maria Antonia Ferreira, nascido a 29 de ju lho 
de 1911, no D istrito Federal, comércio, solteiro, com do
m icílio  eleitoral no d istrito  municipal de São José. 
(Qualificação requerida .)

LEOPOLDO ANTUNES CORRÊA (23.651), filh o  de Antonio 
Cesario Corrêa e de Margarida Carolina Corrêa, nascido 
a 30 de outubro de 1885, em Form iga, Estado de Minas 
Gerais, comerciante, casado, com dom icílio eleitoral no 
d istrito  municipal de Candelária. (Qualificação reque
r id a .)

ENÉAS JOSÉ ALV E S  (23.652), filh o  de Paulino José A lves 
e de Maria da Purificação Pinheiro, nascido a 7 de m ar
ço de 1900, no D istrito Federal, comércio, solteiro, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Santa R ita . 
(Qualificação requerida, B . E . 40 n . 8 .720 .)

ANTONIO  LOPES FERREIRA (23.653), filh o  de Anibal L o 
pes Ferre ira  e de Domingos Costa Ferreira, nascido a 12 
de novembro de 1903, no D istrito Federal, funcionário 
público, casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 46 
n. 6.1G1.)

CAMILO DOS SANTOS BARBOSA (23.654), filh o  de Albina 
Rodrigues Santos e de E lv ira  Barbosa Santos, nascido a 
23 de dezembro de 1910, no D istrito Federal, comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no d istrito municipal 
de São Domingos. (Qualificação requerida, B . E . 42
D. 4 .020 .)

ALFRED O  CALDEIRA (23.656), filh o  de José Caldeira e do 
V itoria  Caldeira, nascido a 15 de outubro de 1894, no 
D istrito  Federal, comércio, solteiro, com dom icílio elei-* 
toral no distrito municipal de São Domingos. (Q ualifi
cação requerida, B . E . 40 n . 5 .514 .)

D A N IE L  MESQUITA BARROS (23.657), filho  de Francisco 
Manoel Barros e de Francisca Maria Barros, nascido a 28 
de março de 1887, em Portugal, naturalizado, maquinis
ta, casado, com dom icílio eleitoral no d istrito municipal 
de São José. (Qualificação “ ex -o ffic io ” , B . E . 70 nú
mero 28.257,)

ANTO NIO  DE SOUZA LEMOS (23.658), filh o  de José Souza 
Lemos e de Maria Jesus Lemos, nascido a 26 de abril 
de 1875, no D istrito Federal, funcionário público, casa
do, com dom icílio eleitoral no d istrito  municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida .)

EG ID IO  DA S ILV A  L IM A  JUNIOR (23.659). filh o  de Egid io 
S ilva L im a e de A lice Pere ira  Lima, nascido a 2 de m ar
ço de 1899, em Niterúi, Estado do R io de Janeiro, com 
dom icílio eleitoral no d istrito municipal de Santa R ita . 
(Qualificação “ ex -o ffic io ", B . E . 19 n . 17.773.)

JOSÉ DE O LIVE IR A  .ALMEIDA (23.660), filho de José Gon
çalves de Alm eida e de Ana O liveira Almeida, nascido a 
12 de fevere iro  de 1885, em Cachoeira, Estado'da Baía, 
cônsul, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu- 
niciapl de Santa R ita. (Qualificação “ ex -o ffic io ” , B . E . 
18 n. 1.367.)

EM ANU EL GARCIA PAES LEM E (23.661), filho  dc Manoel 
A lves Paes Lem e e de Herm inia Garcia Paes Leme, nas
cido a 11 de dezembro de 1910, no D istrito Federal, ra - 
dio-telegrafista, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Candelária. (Qualificação “ e x -o fí i-  
c io ", B . E . 70 n. 27.903.)

CUSTODIO AUGUSTO (23.662), filh o  de Custodio Augusto 
e de Isaltina Maria Conceição, nascido a 2 de agosto de 
1901, no D istrito Federal, operário, casado, com domi
c ilio  eleitoral no d istrito municipal de Santa R ita. 
(Qualificação requerida, B . E . 43 a . 6 .642 .)

R A U L  BORGES (23.663), filh o  de Raimundo Borges e de 
Francisca Dutra Borges, nascido a 24 de abril de 18S1, 
em Campos, Eslado do R io de Janeiro, maquinista, ca
sado, com dom icílio eleitoral no d istrito municipal de 
São José. (Qualificação “ ex -o ffic io ” . B . E . 70 número 
28.642.)

W ASHINGTON ROSÁRIO (23.664), filho  de Adelia do Rosá
rio, nascido a 20 de fevere iro  de 1908, no D istrito F e 
deral, comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B . E . 32 n. 7 .741 .)

JAIM E MORAES D A RESURREIÇÃO (23.065), filho  de Jai
me Moraes Figueiredo e de Maria José Figueiredo, nas
cido a 24 de abril de 1913. em São José Rio Preto, Es
tado do Rio de Janeiro, alfaiate, solteiro, com dom icilio 
eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação 
requerida .)

Dado e passado, em 26 de junho de 1934. —  O escrivão,
Carlos W aldem ar de F igue iredo.

TERCEIRA ZONA ELEITORAL  

(Distritos municipais de Copacabana, Gávea e Lngôa)

Juiz —  Dr. José Duarte Gonçalves da Rocha

GEORGINO SANDE PERES (nova publicação), (7 .749 ). f i 
lho de André Sanie e de Alexandra Sande Peies, nascido 
a 12 rle março de 1901. no U istrito Federai, jornalista, 
casado, com dom icilio eleitoral no d istrilo  municipal do 
Copacabana. (Qualificação requerida, n. 5.233, 3* 
zon a .)

A L E 3EDO ANTONIO SOUZA CALDEIRA (7 .757), filho de 
Clemente Lourenço Caldeira e de Rosa Souza Caldeira, 
nascido a 28 de fevere iro  de 1892, em Cantngalo, Esta
da do Rio de Janeiro, operário, sotteiro, com dom icílio 
eieitm-al no d istriio  municipal de Copacabana. (Quali
ficação requerida, B . E . 50, n. 6 .3*3, 3a zona.)

A L T *M IR O  REGO SEP.hA M ARTINS (7 758), filh o  de Ray
mundo Bayma Serra Martins e de A lice Rego Serra Mar- 
t !ns nascido a 28 de novembro de 1896. em F lorianó
polis. Estado de Santa Catarina, despachante aduaneiro, 
casado com dom icilio eleitoral no distrito municipal 
dv Copacabana. (QuaUficajãc requerida, B . E . 143, 
n , 5.842, 3a zona )

ilO AC YR  P INTO  V ILLAS-BúAS, (7 .760), filho  de Francisco 
Ferre ira  Villas-Bòas e de Carlinda Pinto Villas-Bòas, 
nascido a6  de março de 1912, no D istrito  Federal, cslu- 
d inte. solteiro, com dcmicEm eleito: al no d istrilo  mu
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida, núme
ro £ 361, 3a zona.)

JORGE PGRTAGEIRO CARÇALTO (7.761>, filho de Pruden- 
nio Portageiro Carçaltc e de Rosa Carçalto, nascido a 
4 de outubro de 1903, no D h trito  Federal, enfermeiro, 
cagada com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Copacabana. (Qualificação .requerida, B . E . 50, núme
ro 0 410, 3a zona )

DOLOREs NOGUEIRA LASSANCE CUNHA (7 .762 ), filha  de 
Vicgi io F .  Nogueira e de A lice Ramos Nogueira, nas
cida a 10 de junho de 1895, em Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, dentista, casada, com dom icílio eleitoral 
no distrito munimpal de Lagoa. (Qualificação •'ex-offi
c io ” C . E . 40, n. 33.100.)

ANTGV1LTA RODRIGUES MOURAO V IE IR A  (7.7G3), filho  
de Antonio Mourão V ie ira  e ae Deelmda Rodrigues V i
eira, nascido a 6 de outubro de 1900 em Manaus, Es
tado do Amazonas, agrônomo, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Lagoa. (Qualificação 
requerida, B . E . 19, n. 6.053, 3a zona .)

VITOR MALLMANN (* .7 6 4 ). filh o  de Cândido Mallmann e 
de Ãbtlvina Schmitl Mô.lmann, nascido a 12 de abril de
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tsS i. « n  Alegrete. Estado d<? Rio Grande do Sul, fun- 
c -»n,i ‘o pumico, casado, com dom icfl.o eleitoral no dis- 
u d o  Tum cipai :L Cpoacabana. (Transferência .)

iL A L Z iN O  FLORIA.NO (7 ^Cõ). filho de Thomaz Bazilio e 
d ; \ir dalena Flori n  a. tascido a 31 de janeiro de 1898, 
e .", Santo Antôe o. EVado de Minas Gerais, operário, 
s r.'. j*i-o. com domj- ílio  leeitoral no distrito municipal 
de Lagoa.

i ASüíiOivL CEGLIA (0 .612), filho  de Pnschoal Cegha e dc 
Magoalena iteuza, nascido a 30 de novembro de 1881, em 
A!o:.te~archio, ItáPa, natura-izado, proprietário, casado, 
z>>' oernicílio eteitoraí no d strito municipal de Copa- 
cibana. (Qualificação requerida, n. 2.414, 3a zona.)

R is to Federal, em 2 tíe ju lho dc 1934. 
C ario ; 15' alue m a r.

O escrivão,

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS
(n e c re .o *  ns 22 1CS, ile 5 d e  d ezem b ro  de IOÍ12 e ? 4 .I2 9  d c  16 de 

u b r il d e  1931)

Primeira Circunscrição

1’RIM JÍIKA ZOXA E LE ITO R A L

D, ordem do D r. Juiz e leitoral da I a Zona, da I a Cir
cunscrição do D istrito Federal, faço público, para conheci
mento dos interessados, que por despacho do MM. Juiz da 
I a Zona E leitoral, foram  mandados expedir os títulos do 
eleitor dos seguintes cidadãos:

T ítu lo  n. 21.823. Inscrição n. 22.844. Zulm ira Ferreira  
Barbosa, filh a  de José Ferre ira  Barbosa e de 
Francisca Ferreira  Barbosa, nascida a 9 de ja 
neiro de 1910, em V ila  Nova de Rezende, Estado 
de Minas Gerais, residente á rua Alm irante Ta- 
mandaré n. 46, dactilógrafa, solteira, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de S. José. 
(Qualificação requerida .)

T ítu lo  tl. 21.824. Inscrição n. 22.843. Rutii Moraes da Sil
va. filha de Manoel da Silva e de Marina Moraes, 
nascida a 29 ed abril de 1912, no D istrito Federa!, 
residente á rua do Matoso n. 189, comércio, sol
teiro, com dom icílio eleitoral no distrito munici
pal de S. José. (Qualificação requerida .)

T itu lo fl. 21.825. Inscrição n. 23.013. João Prates Enncs, 
filh o  de Francisco Fernandes Ennes Sobrinho e de 
Am elia Prates Ennes, nascido a 15 de dezembro 
de 1897. em S. Paulo, residente á rua Aquida- 
bã n. 225, comércio, casado, coni dom icílio e le i
toral no distrito municipal de S. José. (Quali
ficação requerida.)

T ilu io  i.. 21.826. Inscrição n. 23.080. Lu iz Gomes dc Gou- 
vèa, fillio  de José Gomes Gouvêa e de Constancia 
Luiza da Silva, nascido a 22 do março de 1890, no 
D istrito Federal, residente á praça da República 
n. 211, comércio, solteiro, com dom icílio e le ito
ral no distrito municipal dc S. José. (Qualifica
ção requerida.)

T itu lo  n. 21.827. Inscrição n. 23.067. Mario Menezes 
Braga, filh o  de Mario do Andrade Braga e de 
Laura Muniz Braga, nascido a 23 de maio de 1900, 
no Distrito Federal, residente á rua Conde dc 
Bonfim  n. 16, comerciante, solteiro, com dom icí
lio  eleitoral no D istrito municipal dc S . José. 
(Qualificação requerida.)

T itu lo  n. 21.828. Inscrição n. 23.051. Em ilia Guedes, filha 
de Thim oteo Guedes e de Maria S im plicia Gue
des nascida a 16 de maio dc 1903, em Mar de Es
panha, Estado de Minas Gerais, residente à rua 
ralveira Martins n. 20, doméstica, solteira, com 
dom icilio eleitoral no distrito municipal de São 
José. (Qualificação requerida.)

T ítu lo  n. 21.829. Inscrição n. 23.046. Augusto Brunow, 
filh o  de Henrique Brunow e de Adelaide Brunow, 
nascido a 23 de março de 1896, em Santa Teresa, 
Estado do Espírito Santo, residente á rua do Ma
toso n. 46, industrial, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de S. José. (Q ualifi
cação requerida.)

T ítu lo  n. 21.830. Inscrição n. 22.623. Orlando de Castro, 
filho  de Marcolina Claudia da Conceição, nascido 
a 11 de agosto de 1891, em Itapem irim , Estado do 
Espírito Santo, residente á rua da Àlfandega nú
mero 103, m ilitar, viúvo, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de S . José. (Qualificação 
requerida.)

T ítu lo  n. 21.831. Inscrição n. 22.758. Onofre Francisco 
Fernandes, filh o  de João Francisco Fernandes e 
de Benedita Gabriela da Silva, nascido a 11 de 
junho de 1901, em S. José do Turvo, Estado de 
Minas Gerais, residente á rua F re i Sampaio n. 32, 
c. 7, ensacador de café, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de S. José. (Qua- 
1 i i fcação e x -o f f ic io . )

T itu lo  n. 21.832. Inscrição n. 22.857. Manoel Gomes, f i 
lho de Antonio Gomes e de Am elia Corrêa Moreia, 
nascido a 26 de ju lho de 1895, em S. Sebastião 
do Rio Bonito, Estado do Rio, residente á rua 
Tela  n . 37, operário, solteiro, com dom icílio e lei
toral no distrito municipal de S. José. (Q ualifi
cação requerida.)

T ítu lo  n. 21.833. Inscrição n. 22.852. José Rodrigues Ma
chado, fillio  de Antonio Rodrigues Machado e de 
Enia Rodrigues Machado, nascido a 8 de janeiro 
de 1900, em Olinda, Estado de Pernambuco, resi
dente á rua Barão da Gamboa n. 61, c. 7, moto
rista. casado, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de S. José. (Qualificação requerida .)

T ítu lo  n. 21.834. Inscrição n. 22.851. Agapito Canjo, filho 
de Manoel Soares Mello e de Maria da Conceição 
Mello, nascido a 16 de dezembro de 1906, em 
Santana do Ipanema. Estado do Alagoas, residen
te á rua José da Mota n. 92, operário, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal dc 
S . José. (Qualificação requerida .)

T ítu lo  n. 21.835. Inscrição n. 22.795. Celina A lves de O li
veira, filha de Franklin Arlindo de O liveira e de 
Francisca Maria de Jesús, nascido a 14 de agosto 
de 1896, em Andrelandia, Estado de Minas Gerais, 
residente á rua Paulo de Araújo n . 109, domés
tica, casada, com dom icilio eleitoral no distrito 
municipal de S. José. (Qualiifcação requerida .)

T ítu lo  li. 21.836. Inscrição n. 22.786. Antonio Pere ira  de 
Andrade, filho  de José Pereira de Andrade e de 
Eduarda Augusta de Andrade, nascido a 26 de 
maio dc 1877, em S . Paulo, residente á Avenida 
Pasleur n. 250, empregado público, casado, com 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de São 
José. (Qualificação requerida .)

T ítu lo  xi. 21.837. Inscrição n. 22.588. José C jT illo  dc Ma
galhães filh o  de Cyrillo Pereira de Magalhães e 
de Ataria Luiza de Borges Magalhães, nascido a 
13 de fevere iro  de 1890. em Ouro Preto, Estado 
de Minas Gerais, residente a rua Noêmia Nunes, 
235. inilitar, casado, com dom icílio eelitoral no 
d istrito municipal de São José. Qualificação re
querida) .

T ítu lo  D. 21.838. Inscrição n. 22.587. L ino de Carvalho 
Gitaliv, fillio  de E lp id io Gitahy e de Ignez de 
Carvalho Gitahy, nascido a 8 de março de 1895, 
residente a rua Cândido Benicio n. 1, operário, 
rasado, com dom icílio eleitoral no d istrito mu
nicipal de São José. (Qualificação requ erid a ).

T itu lo  n. 21.839. Inscrição n. 22.584. Edmundo de Souza.
filh o  de .Miguel Policarpo de Souza e de Tehs- 
mina de Souza, nascido a 28 de janeiro de 189»,
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no D istrito Federal, residente a rua K, n . 2, 
Estação de Colégio, comércio, casado, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Qualificação requ erida ).

T ítu lo  n. 21.850. Inscrição n. 22.576. Umberto Cario N i- 
cila, fillio  de Josep Moileta e de Angela Moileta, 
nascido a 22 de novembro de 1908. no Distrito F e 
deral. residente á rua Sebastião Lacerda, n . 41, 
casa 4, pedreiro, solteiro, com nom ieílio eleito
ral no distrito municipal de São José. (Qualifica
ção requ erida ).

T ítu lo  n. 21.841. Inscrição n. 22.571. Celino Rezende de 
Castro, filho de Júlio de O liveira Castro e de A r-  
minda Rezende de Castro, nascido a 2i de outubro 
de 1902. 110 D istrito Federal, residente á rua Ne
ves Leão n. 26, comércio, casado, com dom icílio 
eleitoral no distrito m uuieip il de São José. (Qua
lificação requ erida ).

T ítu lo  n. 21.842. Inscrição n. 22.5C8. Lu iz Taveira  Soa
res, filho  de Lu iz Taveira  Soares e de Adelai

de da Graça Parada, nascido a 5 de agosto de 
Í906, no D istrito Federal, residente á Estrada V i
gário Geral n. 621, operário, casado, com dom ici
lio  eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Qualificação requ erida ).

T ítu lo n. 21.843. Inscrição n. 22.566. Alexandre Teixeira  
Machado, filbo  de Matbias José Machado e de Ade- 
lina Teixeira  Machado, nascido a Í7 de janeiro 
de 1897, no D istrito Federai, residente á Praça 
V ieira Souto. n . 9. comércio ca?ado, com dom i- 
Mlio eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Qualificação requ erida ).

Outrossim, faço ciente aos interessados que os títulos 
são entregues aos próprios eleitores ou a quem apresento 
a senha-recibo correspondente ao pedido de inscrição, tra
zendo no verso a assinatura do e le itor.

Dado e passado, nesta Capital, em 18 de junho de 1934. 
Eu, escrivão, o escrevi e assino. —  Carlos W aldem ar dc 
Figueiredo.

TERCEIRA ZONA ELEITORAL

D i ordem do Dr ju iz eleitoral da 3a Zona, da I a Cir- 
tunscrn.ão do D istrito Federal, faço púbücô, para conheci
mento dos interessados, que, por despachos de 18 e 22 do 
corre r. I- mês, foram  mandados expedir pelo M.M. ju iz os 
título* de eleitor dos scguintes cidadãos:

T itu lo n. 7.281. Inscrição n . 7.392. João Ernesto Barra,
filho de Francisco Barra e de Maria Ribeiro Bar- 
i’a, nascide a 9 de junho dc 1877, em Barbacena, 
Estado de M!na- Gerais, residente á rua Maria 
Am élia n 7 A, comerciante, casado, com domici
lio  eleitoral no distrito muuieipal de Copacabana.

T ílu is  n. 7.282. Inscrição n. 7 721. Carlos Guimarães de
Sá Brito, filho  de Hem ique Teixeira  de Sá Brito
e de Ernestina Guimarães de Sã Brito, nascido a 
23 de agM-le de Í899, no D istrito Federal, resi
dente á rua Copacabana n . 485, comércio, casado, 
com dom icilio eleitoral no distrito municipal de 
Gávea.

Títu lo n. 7.283. Incri-.ão  n. 7 .*22 . A lfredo Joberty, filho 
de Franc seo Jofcerty e de Damiceta Dumas, nas
cido a 3 de novembro de 1893, no D istrito Fe
deral, residente á rua Voluntários da Pátria nú
mero 54, eletricista, casado, com dom icilio eleito
ral no disir.no municipal de Gávea.

Xítulo li. 7.284. In crjção n . 7.723. Lu iz Gomes da Silva, 
filho  dc Jose G-unes da Silva e de Maria Gomes 
da Silva, nascido a 10 de março de 1904, em F lo
resta dos L**ões, Estado de Pernambuco, residen
te á estrada da Gávea n . 47, alfaiate, solteiro, 
com dom ciPo  eleitoral no distrito municipal dc 
Gávea.

titu la  n. 7.285. Inserção n. 7 724. Victor Pessôa, filho de 
Thomaz Barbosa de Pinta Pessôa o de Maria Pia 
Duarte. Passrâ, nascido a 25 de setembro de 1893, 
em Sobrei Estado da Ceará residente á m a 
Marquês do Paraná n. 29, comércio, casado, com
dom icilio “ teilora! no e strito municipal de Lagoa.

Outrossim, faço ei nfe aos interessados, que os títulos 
são entregues aos p-ót i ios eleitores ou a quem apreseiYe 
a senha-iecibo correspondente ao pedido dp inscrição, tra
zendo ne verso a assra lura d> eleitor. Dado e passado,
nesta Capital, em 23 de junho de 193 4. Eu, escrivão, o es
crevi e assino. —  C arlos Waldemar.

SETIMA ZONA ELEITORAL

De ordem do D r. Juiz E leitoral da 7.a zona, da 3.a C ir- 
cunscrição do D istrito Federal, faço público, para eoheei- 
mento dos interessados, que, por despacho de 16 do corrente 
mês, foram mandados expedir pelo MM. Juiz os títulos de 
eleitores dos seguintes cidadãos:

T ítu lo n. 7.280. Joaquim F e lix  de Sant’Anna (7 .207), filho 
de Manoel F e lix  de SanCAnna e de Marina Fran- 
cisea de Sant’Anna, nascido a 18 de junho de 1892, 
no Estado de Pernambuco, residente á rua A. 38, 
n. 66, Braz de Pina, empregado público, casado, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Penha. (Qualificação requerida.)

T ítu lo n. 7.281. Joaquim Gomes da Silva (7 .480). filho
Francisco Gomes da Silva e de Antonia Francisca 
V illas da Silva, nascido a 3 de dezembro de 1902, 
no Distrito Federal, residente á rua Paranara- 
nema, n. 99. comércio, solteiro, com domieiFn 
eleitoral no distrito municipal de Penha. Quali
ficação requerida.)

T itu lo n. 7.282. Adelino Tolen íino de Azevedo, filho >.e 
Adelino de Azevedo e de Maria José de Azevedo, 
nascido a 10 de setembro de 1905. ern Ubá. Esta
do de Minas Gerais, residente á traves-a B itten
court, n. 29. comércio, casado, com dom icilio elei
toral no distrito municipal de Piedade. (Quali
ficação requerida.)

T ítu lo n. 7.283. Petronilho da Silva (7 .646), fillio  de Yá - 
lina da Silva, nascido a 7 de abril de 1907. no D e 
trito Federal, residente á rua José Domingos, n. 
57, operário, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Piedade. (Qualificação, re
querida, B . E . 22 .)

T ítu lo  n. 7.284. Pedro Britto (7 .647), filho de :e
B ritlo  e de Adelia Moreira do Britto. nascido ,i 
21 de setembro de 1907, no D istrito Federal, re
sidente á rua Barão de Bananal, n. 151. eletricista, 
easado, com dom icílio eleitoral 110 distrito muni
cipal de Piedade. (Qualificação requerida, B .
E . 8 .)

T ítu lo n. 7.285. Oarmelia Albertina de Moraes 7.648-, filha 
de Carlos A lberto de Moraes e de Rita Carneira 
de Moraes, nascida a 14 de abri! de 1897. no Dis
trito Federal, residente á rua da Pedreira n. 1 i, 
casa 2, doméstica, casada, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Piedade. «Quali
ficação requerida, B . E . 20 .)

T ítu lo  n. 7.286. V ictor Dias de Carvalho (7 .649). filho de 
Juvencio Dias de Carvalho e de Pèrciliana Ameüa 
de Oliveira, nascido a 12 de abril de 1908. no D -- 
trito Federal, residente á rua Goiaz n. 348. fun
dos, comércio, casado, com dom icilio eleitoral no 
distrito municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, B . E . 16.)

T itu lo n. 7.287. Eduardo Cesar de Mello (7.6501. filho de 
Estanislau Cesar de Mello e de .Maria Furtado 
de Mello, nascido a 16 de junho de 1911, no Dis
trito Federal, residenle á Avenida Suburbana, ru
2.906, comércio, casado, com dom icílio eleitoral
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no distrito municipal dc Piedade. (Qualificação 
requerida, B . E . 27 .)

Título 7.288. Amaro José de Siqueira Pinto (7.651), filho 
de Aristóteles de Siqueira Pinto e de Guiomar 
Passos de Siqueira Pinto, nascido a 5 de dezem
bro de 1912, 110 Distrito Federal, residente á rua 
Camtubi, n. 120. comércio, casado, com dom icílio 
eleitoral no distrito municipal de Penha. (Qua
lificação requerida, B . E . 30 .)

Titulo n. 7.289. Lu iz A lves Camello (7 .652). filho de José 
Thomaz Alves Camello e de Maria Alves Camello, 
nascido a 29 de outubro de 1906, em Recife, Es
tado de Pernambuco, residente á rua Seis, n. 32. 
contador, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Penha. (Qualificação reque
rida . )

Título 7.290. Hilda da Fonseca Lim a (7.653), filha de Carlos 
do Rego Lim a e de F lorisbella da Fonseca Lima, 
nascida a 23 de maio de 1906, no D istrito Fe
deral, residente á rua Bittencourtn. 171, domés
tica. casada, com dom icílio eleitoral no distrilo 
municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, 
B . E . 2 4 .)

T ítu lo 7.291. A lberlo Costa Junior (7.654), filho de Alberto 
Antonio da Costa e de Cecilia V irgolina da Costa, 
nascido a 21 de abril de 1894, em Santo Antonio 
do Aventureiro, Estado de Minas Gerais, resi
dente á rua Vinte e Quatro de Maio, n. 271, fun
cionário público, casado, com dom icílio eleiloral 
no distrito municipal de Inhaúma. (Qualifica
ção requerida, B . E . 25.)

T í l u l o  7.292. Humberto Gamara (7 .656), filho de Amaro 
Ab ilio  Soares da Camara e de Adelaide Augusta 
Cainara, nascido a 10 de novembro de 1908, no 
D istrito Federal, residente á rua Conde de Irajá, 
n. 128, sobrado,funcionário municipal, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Penha. (Qualificação requerida, B. E . 29.)

T iiii!.. n. 7.293. Oswaldo Viegas de Carvalho (7.657). filho 
de Antonio Joaquim Viegas de Carvalho e de Ger- 
trudes Candida Viegas, nascido a 5 de março de 
1901, no D istrito Federal, residente á rua Uranos, 
n. 1.117. comércio, viuvo, com dom icilio eleitoral 
no distrito municipal de Penha. (Qualificação 
requerida. B . E . 24 .)

Tnu io  n. 7.294. Maria Jacintha Filgueiras Vianna (7 .658), 
filha de Manoel Gonçalves F ilgueiras e de Ra
chel Guerra Filgueiras, nascida a 23 de novembro 
de 189 4, em Mar de Espanha, Estado de Minas 
Gerais, residente á rua Quito, n. 11, ferroviária, 
viuva.’ com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Penha. (Qualificação requerida, B. E. 8.)

T itu lo  n. 7.295. Aprig io  João do Rosário (7 .659). filho de 
Aprig io  João do Rosário e de Idalina Maria dos 
Prazeres Rosário, nascido a 20 de agoslo de 1912, 
ío D istrilo  Federal, residente á rua Pescador 
lo.-ino. n. 77. operário, solteiro, com dom icilio 
•leitoral no distrito municipal de Penl.ia, (Qua
lificação requerida, B . E . 18.) t

T ítu lo  n. 7.290. Felix  Baptista Pinto (7 .660 ), filho de 
João Baptista Pinto e de Caroliua Rosa Silva Pinto, 
nascido a  27 de ju lho de 1900, no D istrito Fede
ral, residente á rua Marechal Jardim, n. 80, co
mercio. casado, coin dom icílio eleitoral no dis
trito municipal de Penha (Qualificação requerida, 
L». E . 8 . )

T itu lo  n. 7.297. Clarimundo Sebastião da Costa (7 .601), 
filh o  de Luiz Feliciano da Costa e de Justina Au- 
?onra PereiJa da Costa, nascido a 29 de janeiro 
18.*ü, em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Maria do Carmo, n. 206, operário, 
casado com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Penha. (Qualificação requerida, B. E. 23.)

T ítu lo  n. 7.298. Renato Pereira Braga (7.662), filho  de A r
naldo Pereira Braga e de Candida Sol de Barros 
Pereira  Braga, nascido a 21 de maio de 1889, no 
D istrito Federal, residente á rua Meira, n. 19, co
merciante, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Piedade. (Qualificação re
querida .)

T ítu lo n. 7.299. Jayme José da Rocha (7.663), filho  de Thiago 
José da Rocha e de Balbina Ferreira  da Rocha, 
nascido a 23 de dezembro de 1903, no Distrito Fe
deral, residente á rua Mateus da Silva, n. 106, 
comércio, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Piedade. (Qualificação re
querida .)

T itu lo  7.300. L evy  Passos Moreira (7.664), filho de Aldano de 
O liveira e Silva e de Regina Passos Oliveira, nas
cido a 4 de outubro de 1909, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á travessa Demócrito n. 2, 
prático de farmácia, solteiro, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Penha. (Q ualifi
cação requerida.)

T ítu lo n . 7.301. Júlio da Silva Faria (7 .665), filho de 
João da Silva Faria e de Maria Anna de Souza, 
nascido a 27 de maio de 18S5, em Santa Catari
na, comércio, casado, com dom icílio eleitoral no 
d istrilo municipal de Penha. (Qualificação re
querida . )

T ítu lo  n. 7.302. Gilda Reis de Carvalho (7 .666), filha de 
José Gonçalves da Silva Reis e de Carlota Torres 
da Silva Reis, nascida a 28 de maio de 1897, no 
D istrilo  Federal, residente á rua Gomes Serpa 
n. 46. doméstica, casada, com dom icílio eleitoral 
no d istrilo  municipal de Piedade. (Qualificação 
requerida . )

T ítu lo n. 7.303. Ataliba dos Santos A lv im  (7 .667), filho 
de Francisco Torres A lv im  e de Am érica dos San
tos. na>cido a 11 de agosto de 1908, no D istrito 
Federal, residente á rua Enes F ilho  n. 205, ope
rário. casado, com dom icilio eleitoral no distrito 
municipal dc Penha. (Qualificação requerida.)

T ítu lo n. 7.304. Clotihle d.•- Reis Seize (7 .668), filha de 
Paulino A lves dos Reis. o de Leopoldina A lves  
dos Reis. nascida a 1 de agoslo de 1878, no Dis
tr ilo  Federal, residente á rua Nicarágua n. 112, 
comércio, easadn. com dom icílio e leiloral no dis
tr ilo  municipal de Penha. (Qualificação reque
r id a .)

T ílu lo  n. 7.305. T.omy Nicanor Baslos (7 .669). filho dc 
Inoceneio Te ixe ira  Bastos e de Maria Pereira da 
Fonseca, nascido a 12 de janeiro de 1904. no Es
lado do Rio de Janeiro, residente á rua Jequiri- 
çá n. 26L  comércio, cabulo, com dom icilio e le i
toral no distrito municipal de Penha. (Q ualifi
cação requerida.)

T ílu lo  n. 7.306. Manoel Cotia de Mello (7 .670 ). filho dc 
João Cotia dc Mello, e de Tsmenia Francisca do 
Mello, nascido a 15 de abril de 1908. no D istrito 
?ederal. residente á rua Andrade n. 5, empre
gado público, solteiro, com dom icilio eleiloral no 
íis lr ilo  municipal de Piedade. (Qualificação re
querida .)

T ílu lo  n. 7.307. Humberto T//o (7 .672 ). filho  de Francis
co Izo e de Antonia M agi na Izzo. nascido n 9 do 
março de 1898, no D istrito Federal, residente »  
Estrada do Itararé n. 43, comércio. ca«ado. con» 
dom icilio eleitoral no d istrito municipal do 
Penha. (Qualificação requerida .)

T íiu lo  n . 7.308. Manoel Dias Valerio  (7 .673 ), filho do 
João Dias Valerio  e de Maria Marrolina de Jes«s 
Valerio, nascido a 18 de outubro de 1901. no e s 
tado da Baía, residente á rua Tereza Cavalcanti 
n. 17, empregado público, casado, com donucl»0
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eleitoral no distrito municipal de Piedade. (Qua
lificação requerida .)

n. 7.309. Moacyr Gomes dos Reis (7 .674), filh o  de 
Julio Gomes dos Reis e de B rigida Fernandes dos 
Reis, nascido a 28 de ju lho de 1912, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Meira n. 19, fun
cionário público, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Piedade.

n . 7.310. Aristides Souto Maior (7 .673 ), filh o  de 
P liilim ou  Le ite  e de Ubaldina Souto Maior, nas
cido a 26 de novembro de 1892, no Estado de P er
nambuco, residente á Avenida Paulo de Frontin 
n . 61, operário, casado, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Penha. (Qualificação 
requerida.)

n. 7.311. Á lvaro da Costa Faria (7 .676), filh o  do 
Manoel Jacintho Faria e de Florisbella da Costa 
Faria, nascido a 13 de maio de 1910, no D istrito 
Federal, residente á rua Goiaz n . 440, emprega
do no comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral 
no distrito municpal de Piedade. (Qualificação 
requerida.)

n. 7.312. Antenor Muniz 7.67S), filh o  de F.lmano 
Muniz dos Reis e de Maria Rosa da Silva Muniz, 
nascido a 29 de maio de 1897. no D istrito Fede
ral, residente á rua Daniel Carneiro n. 13, ope
rário, casado, com dom icílio eelitoral no distrito 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida, 
B . E ., 28 .)

n. 7.313. Pedro Mathias do Nascimento (7.679) 
filho  de Mathias Manoel do Nascimento e de P re
ciosa Rosa de O liveira, nascido a 18 de janeiro de 
1877, no D istrito Federal, residente á rua Sá, 
n.172, funcionário aposentado, viuvo, com domi
c ílio  eleitoral no d istrito municipal de Pieda
de. (Qualificação requerida, B . E . 20 .)

n. 7.314. F irm ino Te ixe ira  de Araújo (7 .630), 
filh o  de F irm ino Corrêa de Araú jo e de Alexan
drina Corrêa de Araújo, nascido a 27 de abril da 
1908, no D istrito Federal, residente á rua Mare
chal Rangel n . 679. comércio, casado, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Piedade.

n. 7.315. A lvaro Coelho de Carvalho (7 .681), filh o  
de Manoel Alves de Carvalho e de Maria de Jesus, 
naseido a 4 de maio de 1899, em  Cantagalo, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Goiaz 
n . 420, comerciante, casado, com dom icílio elei
toral no distrito municipal de Piedade, (Quali
ficação requerida, B . E . 8 . )

n. 7.316. Octaviano Guimarães (7 .632 ), filho de 
Antonio Guimarães e de Antonietta Guimarães, 
nascido a 28 de fevere iro  de 1911. em Sertão de 

. Alcohaça, Estado da Baía. residente á rua Mon- 
tevidéo n. 400, pmpregndo municipal, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Penha .) (Qualificação requerida, B . E . 8 . )

n. 7.517. .Toão Baptista Torrara (7 .683 ', filho  de 
Leopoldina Maria da Conceição, nascido a 26 de 
janeiro de 1899, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Goiaz n . 444, motorista, casado, 
eom dom icílio eleitoral no distrito municipal do 
Piedade. (Qualificação requerida, B . E . 32 .)

n. 7.318. Dowel Ferre ira  dos Santos (7 .684 ), 
filh o  de Irineu Ferre ira  dos Santos e de Eslefa- 
nia Maria dos Santos, nascido a 30 de abril do 
1910, no D istrito Federal, residente á rua B er- 
quú, n . 84. operário, casado, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Piedade. (Quali
ficação requerida, B . E . 23 .)

n. 7.319. Miguel Gouveia dos Santos (7 .685), filho 
de Manoel Gouveia dos Santos e de Isabel da

Fonseca, nascido a 24 de agosto de 1912, no D is
trito  Federal, residente á rua Miguel Rezende 
n. 164, funcionário público, casado, com domi
cílio  eleitoral no discrito municipal de Penha. 
(Qualifcação requerida.)

T ítu lo n. 7.320. York  Lanes de O liveira \7.0S6), filho de 
Francisco Joaquim de O liveira e de Albcrtina 
Lanes de Oliveira, nascido a 17 de abril de 1908, 
em Natividade do Carangola, Estado do Rio de 
Janeiro, residente ú rua Teixeira  Pinto n. 93, 
empregado públieo, solteiro, eom dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Piedade. (Quali
ficação requerida, B. E. 32 .)

\
T itu lo n. 7.321. Gasparino Mariano do Ca-fro 7.687), f i lh ) 

de V irgolino Mariano de Castro e de Juveneia 
Maria de Castro, naseido a 25 de novembro de 
1895, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, re
sidente á rua Basílio de Brito n. 59, operário, 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, 
B. E. 16.)

T ítu lo  n. 7.322. Oswaldo de O liveira (7 .688), filh o  de Ju«- 
tiniano de O liveira e de A lvina de Oliveira, nas
cido a 28 de junho de 1908, no Distrito Federal, 
residente á rua Goiaz n. 514, operário, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no distrito municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida, B. E. 32 .)

T ítu lo  n. 7.323. Aldevino Gomes Coelho (7 .690), filho de 
Antonio Gomes Coelho e de Maria Rosa Coelho, 
nascido a 17 de dezembro de 1903, em Santo An
tônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Jaeareí n. 115, operário, casado, eom 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de P ie 
dade. (Qualificação requerida.)

T ítu lo n. 7.324. Julio Lopes Rodrigues 7.691). filho de 
Antonio Lopes Rodrigues e de Lucinda Lopes Ro
drigues, naseido a 8 de fevereiro  de 1913, im 
D istrito Federal, residente ã rua Goiaz n.. 482. 
comércio, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida, B. E. 32 .)

T ítu lo  n. 7.325. José Benevenuto «to Castro '7.692 . filho 
de José Pedro do Castro e de Maria da Piedade 
de Castro, nascido a 7 de setembro de 1878. em 
Igarapemirim , Estado do Pará, residente á n u  
Roberto Silva n. 201. comércio, casado, com do
m icílio eleitoral no distrito municipal de Penha. 
(Qualificação requerida.)

T ítu lo li. 7.326. Armando de Souza Cerejo (7 .693), filho d-' 
Thomaz Benigno Cerejo e de Liberalina d » Sou
za Cerejo, nascido a 24 de agosto de 1907. em 
Belém, Estado do Pará. residente â rua Colôm
bia n. 49, casa 3, empregado público, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no distrito municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida, B. E. 21 .)

T itu lo n. 7.327. A lfredo Pereira de O liveira (74694). filho 
do Rosa de Jesus, nascido a 4 de junho dc 1865, 
no D istrito Federal, residente á rua do Senado 
n. 111, empregado público, casado, com dom icí
lio  eleitoral no distrito municipal de Penha. 
(Qualificação requerida.)

T ítu lo n. 7.328. Lourival Vargas (7 .695), filho  de Manoel 
Vargas e de Maria Faria Valgas, nascido a 23 
de abril de 1910, no D istrito Federal, residente 
á rua Sá Viana n. 159, empregado no comércio, 
solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de PieJade. (Qualificação requerida.)

T ílu lo  ü. 7.329. Luso Dias da Silva Porto (7 .696), filho 
de A lfredo Dias da Silva Porto e de Carlota P i-  
nato Italia, nascido a 18 de novembro de 1902, 
no D istrito Federal, residente á rua Quito n. 4, 
comércio, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Penha. (Qualificação reque- 

• r id a .)
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7.030. Claudionor V irg in io  dos Santos (7 .007), 
filho de A lfredo Manoel V irgin io e de Leonor Ma
ria dos Santos, nascido a 2 de junho de 1910. no 
D istrito Federal, residente á rua Francisco Ma
teus n. 41, operário, solteiro, com dom icílio e le i
toral no d istrilo municipal de Piedade. (Quali
ficação requerida.)

7.331. Edgard Rodrigues Ribeiro F illio  (7 .698). 
filho  de Eduardo Rodrigues Ribeiro e de Maria 
Luiza Ribeiro, nascido a 4 de abril de 1910, no 
D istrito Federal, residente á rua Clarimundo de 
Melo n. 375, ca-a 9, empregado no comércio, sol
teiro, com dom icílio eleitoral no distrito muni
cipal de Piedade. (Qualificação requerida.)

7.332. Antenor Francisco de Moura (7 .699), filho  
de Joaquina Machado, nascido a 15 do janeiro 
dc 1910, no D istrito Federal, residente á Estra
da do Areai n. 963. operário, solteiro, com domi
eílio  eleitoral no distrito municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida.)

7.333. Cândido Antonio da Silva (7 .701). filho 
de Anna Antonio de Castro, nascido a 8 de de
zembro de 1892. em Paracambí, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Moreira n. 154, co
mércio, casado, com dom icílio eleitoral no-d is
trito  municipal de Piedade. (Qualificação reque
r id a .)

7.335. A ry  Rodrigues Catão (7 .703), fillio  de 
Jocl Rodrigues Catão e de Aurorá Marques Ca
tão, nascido a 2 de maio de 1912, no Distrito Fe
deral, residente á rua da Pedreira n. 9, empre
gado no comércio, solteiro, com dom icílio e le i
toral no distrito municipal de Piedade. (Quali
ficação requerida, B. E. 16.)

7.335. W aldem iro Boa Nova de Araújo (7 .704), 
filho  de Manoel Bôa Nova de Araújo e de Fran
cisca Marfins de Araújo, nascido a 15 de setem
bro de 1909, no D istrito Federal, residente á rua 
Bento Lim a n. 8, operário, solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida.)

7.336. Alexandre Castilho Guerra (7 .705). filho 
de Gctavio Alves Castilho Guerra c de Astrogil- 
da Machado Guerra, nascido a 7 de setembro de 
1909. em Niterói. Estado do Rio de Janeiro, re
sidente á rua Iraouã 'o. 75, operário, casado, corn 
dom icílio eleitoral no distrito municipal de Pe
nha. (Qualificação requerida, B. E. 25.)

7.337. Agenor Lim a Saldanha (7.706), filho  de 
Oscar José Saldanha e de Anna Lima Saldanha, 
nascido a 15 de fevere iro  de 1899. em Paraíba do 
Sul. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Ilonório Bicallio n. 56- \. operário, casado, com 
clmnieílin eleitoral no distrito municipal de Pe
nha. (Qualificação requerida, B. E. 32 .)

7.338. Orlando Mriione (7 .707). filho  de Domin
go- Melioue e de Maria Angela Vampa, nascido 
a 1 de_ março de 1912. no D istrilo  Federal, resi
dente á rua Clarimundo de Melo n. 380, comér
cio. solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida.)

/.3.!9. Oswaldo Francisco de O liveira (7 .708). 
E-ho de Julio Francisco de O liveira  e de Alzira 
J- rancisca de Oliveira, nascido a 22 de agosto 
de 1910, no D istrito Federal, residente á rua 
Clarimundo de Melo n. 670, estudante, solteiro, 
com dom icilio eleitoral no d istrilo  municipal dc 
1 ledade. (Qualificação requerida .)

7 ; 34~-, 1>ja_xedes dos Sanlos Lisbóa (7 .709), filho 
n - eha-tiao de Santos Li-bòa e de Zulm ira Bap- 
ustai dos Santos, nascido a 26 de agosto de 1910, 

Federal, residente á rua Francisco 
* rn aoso n. 60, funcionário público, solteiro, com

dom icílio eleitoral no distrito municipal de P ie 
dade. (Qualificação requerida.)

T ítu lo  n. 7.341. Louriva l Fernandes Mano (7 .710), filh o  
de José Fernandes Mano e de Ermelinda do Car
mo Mano, nascido a 10 de agosto de 1912, no 
D istrito Federal, residente á rua Valença n. 38, 
estudante, solteiro, com dom icílio eleitoral no 
distrito municipal de Penha. (Qualificação re
querida .)

T ítu lo  n. 7.342. Antonio Simões (7 .711), filh o  de José Si
mões e de Brigida de Jesus, naseido a 17 de ja 
neiro de 1881, em Portugal, residente á rua Ca- 
chambí n. 174, comerciante, casado, com domi
c ílio  eleitoral no distrito municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida.)

T itu lo  n. 7.343. Lu iz Pereira Martins (7 .712 ). filh o  de José 
Maria Pereira e de Manoela Martins, nascido a 
26 de outubro de 1895, no Eslado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Cajâ n. 64, comércio, ca
sado. com dom icilio eleitoral no distrito muni
cipal de Penha. (Qualificação requerida.)

T ítu lo n. 7.344. W aldem ar Pinho França (7 .713), filho de 
José Pinho França e de Senhorinha Conceição 
Pinho França, nascido a 26 de fevere iro  de 1899, 
no D istrito Federal, residente á rua Leonídia nú
m ero 5S, comércio, casado, com dom icílio eleito
ral no distrito municipal de Penha. (Qualifica
ção requerida.)

T ítu lo  n. 7.345. Jorge F e lix  da Silva (7 .714 ). filho de Octa- 
viano de Carvalho Silva e de Adeliua Esberard da 
Silva, nascido a 3 de maio de 1898, em Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Enge
nho de Dentro n. 268, comércio, casado, com do
m icilio  eleitoral no distrito municipal de Inhaú
ma. (Qualificação requerida, B. E. 31.)

T ítu lo  n. 7.346. Manoel Francisco da Silva (7 .715 ), filho 
de Manoel Francisco da Silva e de Adelaide Rosa 
Coelho, nascido a 10 de ju lho de 1894. no 'D istrito  
Federal, residente á rua Cardoso Quintão n. 217, 
barbeiro, casado, com dom icílio eleitoral no dis
trito  municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida . )

T ítu lo  n. 7.347. W aldemar da Silva Santos (7 .710 ), filho 
de Pordenen da Silva Santos e de Eolina A lv e s  dos 
Santos, nascido a 25 de maio de 1900, no Distrito 
Federal, residente á rua Nicarágua n. 110, comér
cio, casado, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Penha. (Qualificação requerida.)

T ítu lo  n. 7.348. Ludgero da Silva Marinho (7 .718), filho 
de Joaquim Marinho e de Ana dc Jesus, nascido 
a 18 de setembro de 1884, em Recreio. Estado de 
Minas Gerais, residente á rua Assiz Carneiro n. 13, 
comércio, casado, com dom icílio e leiloral no dis
tinto municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida. B. E. 8 .)

T itu lo  n. 7.349. Armando Pereira de Mello 7.719,. filho 
de Luiz Pereira de Melo e de Maria dos Santos 
Mello, nascido a 11 de agosto de 1908, 110 D istri
to Federal, residente no Caminho da Freguesi* 
n. 77, empregado no comércio, solteiro, con» do
m icílio eleitoral no distrito municipal de P e n h a . 
(Qualificação requerida.)

T itu lo n. 7.351. Euclides Azevedo Torres (7 .721 ), filho <|s 
Manoel M. Pereira Torres e de Zozima Clara de 
Azevedo Torres, nascido a 18 de janeiro de 1905, 
em Carangola. Estado de Minas Gerais, residento 
á rua Itaquatf n. 160, empregado público, casa
do. com dom icílio e leiloral no distrito m u n ic i
pal de Piedade. (Qualificação requerida .)

T ítu lo  n. 7.7.352. Apolonio 1'erreira da Silva (7 .722), 
de Saturnino F>rreira da Silva e de Joseía T r * "  
jano da s ilva , nascido a 8 de dezembro de 19 , * 
no Eslado de Alaeoas. residente á rua da C3Pcl
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n. 54, mecânico, casado, com dom icílio eleitoral 
no distrito municipal de Piedade. (Qualificação 
requerida .)

, 7.353. Octacilio Leopoldino Couto (7 .723), filho 
de Leopoldino Couto e de Leopoldina E figenia, 
nascido a 19 de abril de 1892, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Berquó n. 93, operá
rio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida.)

i. 7.354. Haroldo Degon (7 .725 ), filho de Frede
rico Degon e de Ermeliuda Rosa Deon, nascido a 
28 de janeiro de 1912, no D istrito Federal, resi
dente á rua Comandante Coimbra n. 10, comér
cio, solteiro, com dom icílio eleitoral no distrito 
municipal de Penha. (Qualificação requerida.)

i. 7.355. Lu iz Gonzaga Custodio (7 .726), filho  de 
Oscar Rodrigues Custodio e de Morena Custodio, 
nascido a 5 de novembro de 1907, no D istrito Fe
deral, residente á rua Andorinha n. 46, comércio,

casado, com dom icílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Penha. (Qualificação requerida.)

T ítu lo  n. 7.356. Octavio Baltliazar da Silveira (2.065) f i 
lho de Don Antonio Balthazar e de Luiza Jose- 
phina da Silveira, nascido a 24 de novembro de 
1892, no D istrito Federal, residente á rua Djalma 
Dutra n. 171, casa 5, comércio, casado, com domi
cílio* eleitoral no distrito municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, B. E. 10.)

T ítu lo n. 7.357. Eugênio Seize (7 .536), filho de Lu iz Seize 
e de Clementina Delatori Seize, nascido a 4 de 
maio de 1874, no Distrito Federal, negociante 
casado, com dom icílio eleitoral no distrito muni- 
cipal de Penha. (Qualificação requerida.)

T ítu lo n. 7.350. Paulo Camara de Miranda (7 .720). filho 
de Luiza Romualdo de .Miranda, nascido a 1 í de 
abril de 1906, no D istrito Federal, residente d *ua 
Moreira de Vasconcelos n. 12. comércio, solteiro, 
ocm domicílio eleitoral no distrito municipal 
Penha. (Qualificação requerida, B. E. 8 .)

Rio, 26 de junho de 1934. —  Pelo escrivão, .4. P ere iro .
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