
ESTADOS UNIDOS DO BRISIL . 
(Decreto n. ,21.076, de 24 de fevereiro de 1932) * lOfiD^1 Io 

A N N O yi R I O D li J A N E I R O , 2 8 D E J A N E I R O D E 1937, ÉL li 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JDST 

JULGAMENTOS 

O Sr. Ministro presidente designou o dia 29 do oorrente-
ás 9 horas, para julgamento dos seguintes processos: 

a 
1. ítecurs-.i de mandado de, segurança n . 70 — classe 1* 

— (Relator, Sr. professor João Cabral), • sendo recorrente, 
Celso Magalhães e' recorrido* o Tribunal Regional do Districto 
Federal. 

2 . Recurso eleitoral n . 505 — classe 3" — Pernambuco 
— (Relator, Sr. Desembargador Collares Moreira — revisor, 
Desembargador Ovidio Romeiro), sendo recorrente Paulo da 
Motta Silveira -e recorrido Antônio Eeraclyto do Rego. (Da 
pauta anter ior ) . 

3 . Recurso eleitoral n . 597 — Classe 3" —,Minas Geraes 
— (Relator, Sr . professor João Cabral — revisor, professor 
Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrente o Partido Mu
nicipal'"Gomes • Freire", e recorrido, • Josaphat Macedo. (Da 
pauta anter ior) . 

. 4 . Consulta n . 2.072 — classe 6* — (Relator, Sr . Mi
nistro Plínio Casado). O Sr. Dr . Procurador Geral encami
nha uma consulta do procurador regional eleitoral do Para, 
sobra: 

1°, se, havendo sido annulladas totalmente as eleições de 
prefeito e vereadores de um • município, por t*r-attingido a 
annullnçfto secções a mais de metade, do numero do vo
tantes, "tül farto determina a cassação immediata dos diplo
mas cio prefeito e dos vereadores eleitos; 

2", em caso affirmativo, quem deve presidir a renova
ção das eleições rio dito município. (Da pauta anter ior ) . 

•5. Recurso eleitoral n. 541 — classe 3" — Mi-ias Ge
raes — (Relator. Sr. Desembargador Collares Moreira — 
revisor.. Desembargador Ovidio Romeiro), sendo recorrente 
o Partido Progressista e recorrido o Partido Republicano Mi
nei ro . 

• 6. Recurso eleitora! n . 598 — classe 3" — Minas Geraes 
(Relator, Sr . •Desembargador Collares Moreira — revisor, 

Desembargador Ovidio Romeiro), sendo recorente o 'Partido 
.Municipal "Gomes Freire" e recorrido Josaphat Macedo. 

7. Recurso eleitoral n . 600 — Classe 3 a — Minas Geraes 
?—• '(Relator, Sr . Ministro Laudo Camargo), sendo recorrente 
o Partido Municipal "Gomes Freire", e recorrido Josaphat 
Macedo. 

•< S. Recurso eleitoral n . 601 — Classe 3 a .—- Minas Geraes 
(Relator, Sr . Desembargador Collares Moreira — revisor, 

.Desembargador Ovidio Romeiro), sendo recorrente,, Partido 
jMunicipaf "Gomes Freire", e recorrido, Josaphat Macedo. 

. . v 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
27 de janeiro de 1937. — Agripino Veado, director da Secre
ta r ia . 

O Tribunal, em sua 10 a sessão ordinária realizada cm 
25 de janeiro de 1937, sob a presidência do Sr . Ministro 
Hermenegildo de Barres, resolveu: 

I o) Conhecer da representação do Sr; D r . Procurador 
Geral, em virtude da urgência requerida pelo Sr . Ministro 
Laudo de Camargo, relator, (processo n . 14), pa r a : I o , fixar 
o dia 3 de janeiro de 1938 pajra a eleição do Presidente da 
Republica, de deputados federaes e da metade dos senado
res; 2", não estabelecer prazo para as inelegibilidades previs
tas no artigo 112, letra "b" da Constituição Federal; 3°, accei-
lar os dados fornecidos pela Directoria de Estatística para 
a determinação do numero dos deputados a serem eleitos, o 
que será acurado na Secretaria, contra os votos dos Srs . 
profesores João Cabral e Cândido de Oliveira Filho somente 
com relação á primeira parte, por entenderem que as elei
ções deveriam ser feitas separadamente, á 17 de fevereiro, 
por exemplo, as eleições de deputados' e senadores; 

2 o ) , responder á consulta do Presidente do Partido Pro
gressista, Dr . Benedicto Valladares, com súde em Pouso 
Alto, Minas Geraes (processo n . 1.979, sendo relator o Sr. 
professor João Cabral, declarando que, usando a mesma sobre 
caso concreto, não ha nada a resolver, senão por meio do 
recurso, unanimemente; 

3 o ) , mandar annotar no Archivo Eleitoral a raetificaçao 
da naturalidade do eleitor Antônio Silveira (processo nume
ro 1.872, sendo relator o Sr. Ministro Plinio Casado), unani
memente; 

4 o ) , mandar annotar no Archivo Eleitoral os cancella-
mentos de inscripções de eleitores de que tratam os proces-50;; 
números 1.873 e 1.878, (Relator, o Sr . Ministro Laudo de 
Camargo), observando-se, porém, que os mesmos deviam vir 
acompanhados dos respectivos accordãos, unanimemente; 

5 o ), converter em diligencia, para informação do Tribu
nal Regional do Districto Federal, o processo n . 1.882 (Rela
tor, o Sr. professor Cândido de Oliveira Filho), ' que trata 
do cancellamento da inscripção do eleitor Avelino Cardoso, 
unanimemente; . _ 

6°),' mandar annotar no Archivo Eleitoral o cancêlla-
mento da inscripção^do eleitor Vicente Vieira (processo nu
mero 1.875, de que é relator p S r . Desembargador Collares 
Moreira), unanimemente.) . . , i . 

Secretaria dò Tribunal Superior 'de Justiça Eleitoral, era 
2,7 de janeiro de 1937. — Agripino Veado, Director da Secre
taria, ' . 

EXPEDIENTE DOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 1937 

| I a SECÇAO 
et *" "" ., i 

Papeis protocollados; 

N. 276 — Razões ao ' recurso 483 — de Sebastião Gon
çalves de Almeida, por intermédio do seu procurador, Dr . 1 

.Wagner Estellita de Campos. . ' 
N. 277 — Telegramma 1.505, do Tribunal Regional do 

•Ceará. 
. N. 278 — ^Telegramma 257, do Tribunal Regional d' 

Goyaz. 
N. 279 — Officio 733, do Tribunal 'Regional de SH • 

Paulo,. 
N. 280 — Officio sem numero do Syndicato Kacioiv: 

d© Agrônomos. 
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N. 281 — Allegações dos recorridos ao recurso 605, por 
intermédio fio seu procurador Thomaz de Oliveira Lobo.. 

. N. 283 — Officio 14, do Tribunal Regionai de Santa 
Catliarina. . 1 

N. 283 — Officio 8, do Tribunal Regional do Estado 
do 'Rio. 

K. 284 — Officio 488 do Tribunal RegionaL de Ser-

N. 285 — Officio 489 do Tribunal Regional-de Ser
gipe. 

N. 286 — Officio 1 do Tribunal Regional da Bania. 
6. 287 —- Officio 561 do Tribunal Regional.do Mara

nhão. 
N. 288 — Officio 708 do Tribunal Regional do Ceará. 
N. 289 — Officio 693 do Tribunal Regional do Ceará. 
N. 290 — Officio 3 do Tr ibunal Regional do Paraná. 
Ti,,291 — Officio 58 do Tribunal Regional do Districto 

Moderai. 
N. 292 — Officio 390 do Tribunal Regional de São 

r.-mio. 
N. 293 — Officio 188 do Tribunal Regional do Acre. 
N. 294 — Officio 157 do Tribunal Regional 'do Acre. 
N.. 295 — Officio 833 do Tribunal Regional de São 

!';mlò„ • 
N. 296 — Officio 1.092 do Tribunal Regional do Ama

zonas. 
íí.. 297 — Officio Í64 do Tribunal Regional do Acre. 
N. 298 — Officio 161 do Tribunal- Regional do Acre. 
3S. 299 — Officio 1-096 do Tribunal Regional do Ama

zonas. 
>'. 300 «-.Officio 1.098 do Tribunal Regional do Ama-

.zonas. 
N . 3 0 1 — Officio 167 do Tribunal Regional do Acreij 
K. 302 — Officio 165 do Tribunal Regional do Acre. 
N. 303 ~ - Officio 166 do Tribunal Regional do Acre. 
N, 304 — Officio 1-056 do Tribunal Regional do Ama

zonas . 
305 —, Officio 1.030 do Tribunal Regional do Ama

zonas. 
' N. 306 — Officio 68 do Tribunal Regional do Districto 

i.*' 6 ChüTíl 1 \ 
N. 307 —> Officio 1 do Tribunal Regional do Rio Grande 

do Sul. 
N. 308 — Officio 25 do Tribunal Regional do Estado 

do Rio, 
N . 309 — Officio 22 do Tribunal Regional da Para

í b a . 
N . 310 — Officio 13 do Tribunal Regional de Goyaz. 
K. 311 — Officio 5, do Tribunal Regional de Sergipe. 
N. 312 -— Officio 18 do Tribunal Regional da Bahia. 
W. 313 — Officio 562 do Tribunal Regional do Mara

nhão. 
N. 314 — Officio 576 do Tribunal Regional do Mara

nhão. • 
N, 3 1 5 — Razões do procurador Mozart Lago no recurso 

404. 
N. 316 — Idem, idèm, ao recurso 605. 
N. 317 — Embargos ao recurso 448 pelo Dr . Nestor 

Massena, procurador. 
Accordãós copiados para publicação: 
Recurso n . 448 — classe 3 a — Minas Geraes — Relator, 

Cândido de Oliveira Fi lho. 
Recurso n . 518 — classe 3* — Minas Geraes — Relator, 

Desembargador Ovidio Romeiro. 
Recurso n . 534 — classe 3* — Pará —- Relator, o Sr. 

Ministro Laudo Camargo. 
ltecurso n . 582 — classe 3 ' — Districto Federal — Re

lator, Sr . Ministro Laudo, Camargo. ' 
Appellação criminal ri. 54 — classe 5 ' — Santa Catha-

Vina — Relator, Sr . professor João Cabral. 
. Proceso n . 6 — classe 7* — Amazonas — Relator, Sr. 

!• ofessor João Cabral. 
Processo n . 8 — classe 7 * — D . Federal — Relator, 

.<• Sr . -minis t ro Laudo de Camargo. 

Autos apresentados e logo conclusos ao Sr . Ministro 
f-esidente: 

Recurso eleitoral — Maranhão — Cassação de mandato 
'•• w la t i vo estadual, recorrente, João Pires Ferreira, recorri-
<»«». J o s é Nunes Arouche. 

Processo. eleitoral — Parahyba — Consulta do Partido 
Progressista da Parahyba. 

Aulos' conclusos ao Sr. Ministro Presidente e Ioko de* 
volvidos á Secretaria: 

Recurso n. 509 — classe 3* — Minas Geraes — Recor
rente, Olympio Franklin de Castro © recorrido o Partido 
Progressista Municipal do Rio Parnahyba. 

Recurso n. 555 — classe '3" — Rio Grande do Sul - » 
Recorrente, Procurador Regional do Rio Grande do Sul e 
recorrido, Mario Dil Santos. 

Recurso n. 582 — classe 3* — Districto Federal — 
Recorente,^ Associação dos 'Empregados no Cummercio d<> 
Rio de Janeiro. 

Autos conclusos: 

Ao Sr. Ministro Plinio Casado: 

Processo n . 2.072 — classe 6" — Pará — Consulta do 
Procurador Regional do Pará . 

Ao Sr. Ministro Laudo Camargo: 

Processo n, 13 — classe 7* — D . Federal — Represen
tação do" Sr. Dr . Procurador Geral. 

Processo n . 19 — classe 7» — Matto Grosso — Com-
municagão do Tribunal Regional. 

Ào Sr. Desembargador Collares Moreira: 

Processo n . 60 — classe 4* — Alagoas — Recorrente, 
Mario Marroqüim do Nascimento e recorrido Antorio Gue». 
des Miranda. ! 

Processo n . 1.869 — classe 6 e — M. Grosso — Cancel-
lamento de inscrípções de eleitores. -

Processo n . . 15 — classe 7* — Alagoas — Pedido de 
"dispensa do Dr.. José Maria Corrêa Neves. 

Ao Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 

Recurso n . 572 — classe 3* — Pernambuco —- Recor
rente, João Ignacio Cabral Vasconcellos Filho e outros e 
recorridos Luiz Gonzaga Sérgio: Magalhães e outros. 

Processo n . 2.063 — classe 6* — M. Grosso — Con
sulta do Procurador Regional. 

Ao Sr. professor João Cabral: 

Recurso-n. 459 — classe 3 ' — Bahia — Recorrente, 
José Teixeira Amaral e recorridos Aprigio Duarte Filho 
e outros. -

Processo n. 89 —. classe 6 a — Ceará • DivÍ3io eleito
ral da região. 

Ao Sr. professor Cândido de Oliveira. F i lho: 

Processo 18 — classe T — D . Federal — Rcpreseata* 
ção do Sr. Dr . Procurador Geral. 

Autos com vista ao Sr. Dr . Procurador Geral: 

Recurso n . 6i4 — classe 3* — Minas Geraes — Recor
rente, José Capistrano de Paiva e recorrido Luiz Magno de 
Manei lha e Almeida e outros. . 

Recurso n . 615 — c l a s s e 3* — Matto Grosso — Recor
rente^ Procurador Regional e recorrido João Victalmo -Se* 
gato. ' 

Recurso n . 616 •— classe 3* — Matto Grosso — Récor* 
rente, Procurador Regional e recorrido o Tribunal Regio
na l . 

Recurso n . 617 — classe 3 a — Minas Geraes — Reoor-
rente, Nephtaly de Miranda Brandão e recorida a Mesa da 
Gamara Municipal e Prefeito de Conceição. 

Processo n . 2.073 — classe 6* — Ceará — Consulta do 
Tribunal Regional. -

Processo n . 8 — classe 7» — D . Federal — Pedido de 
registro do Partido CoIIectivista Brasileiro. 

Autos devolvidos á Secretaria: 

Pelo Sr. Ministro Laudo Camargo: 

Processo n . 1.873 — clases 6* — Pará — Canoellàmett-
to d<> inscripções de eleitores. 

Processo n . 1.878 — classe 6* — Matto Grosso — Oan-
cellamento de inscripções de eleitores. 

Pelo Sr. Desembargador Collares Moreira: 

Processo n . 1.875 —• classe 6* — Maranhão *~ UAUVCI-
lamento de inscripções de eleitores, • 
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. professor João Cabral 

n . 571 — classe 3" — - Minas Geraes — Re-
Gomcs Frei re" e recorrido, Jo-

Pelo Sr 

• Recurso 
feorrente, Partido Municipal 
sapb-at Macedo. 

Accordãós publicados na Secretaria; 

Processo n. '1.861 — classe 6" — Districto Federal 
•Relator, Sr. Ministro Laudo Camargo. 

Processo n . 1.867 — classe 6" — Districto Federal 
.iRelator, Sr. Ministro Laudo Camargo 
, •• Pedido n . 14 — classe 7* — 
Relator. Sr. Ministro Laudo Camargo 

1 

Districto Federal — 

2 ' SBCCAO 

Documentos archlvados 

Um officio n , 29, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado da Parahyba; incluso as segundas vias das relações 
de óbitos. 

Um- officio n. 32, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estadu. da 'Parahyba, acompanhado de terceiras vias de títu
los eleitoraes. • . ' ; 

» Dois officios. números .5 e 7, do Tribuna! Regional Elei
toral do Estado de Pernambuco, inclusos as copias das actas 
da 308 a e 309, sessões ordinárias. 

üm officio n . 30-D, do. Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado.do Rio de Janeiro, junto a copia da acta da primeira 
sessão ordinária do corrente annó. 

• Um officio n. 7 (2 a seeçS<}), do Tribunal Regional. 
Eleitoral do Estado de Santa Catharina, incluso a 2* via da 
relação de óbitos ç o titulo de um, eleitor. 

Um officio n. 25,. do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Santa Catharina, com as terceiras vias de títulos 
eleitoraes. 

Um officio t\. S, do Tribunal Regional Eleitoral do Es
tado do Rio Grande do Sul, acompanhado de terceiras vias 
de títulos eleitoraes. 

Tres offioios números 347, 469 e 650, do Tribunal Re
gional do Estado de São Paulo, acompanhados de terceiras 
vias de títulos eleitoraes. " 

Um officio n . 16, do Tribunal Regional Eleitoral do Es
tado de Goyaz, incluso o copia da acta da 53* sessão ordi
nár ia . 

•• s Boletim Eleitoral 
i ' ' • ' 

Foi organizado, e publicado o n, 10 do "BoleUm Elei
tora!. - • ' • 

Foram communicadas aos Estados respectivos a s - s e 
guintes transferencias de eleitores: 

Amazonas:, • 

Elmar de Castro Freitas Ribeiro, titulo H. 025, inscripto 
na 1* zona. Manáos, Amazonas, transferido para a 3 ' zona, Sa-
erámentOj Districto :Federal. 

• Pará : . *"' 

Arthur Orlando de Gusmão, titulo 7.937, . inscripto na 
i E zona, Belém, Pará, transferido para a 6* zona, Engenho 
Novo, Districto Federal; >* .. . • 

Antônio de Souza Pinto, titulo n . 7.913, inscripto na I a 

-zona, Belém, Pará, transferido para a , 4 s zona, SanfAnna, Dis-
cto Federal; • • ' 

José Maria Pereira Luso, titulo n . 6.181, inscripto na 1* 
zona, Belém, Pará, transferido, para a 4 zona; SanfAnna, Dis
tricto Federal; ^ 

Alfredo Augusto Seabra de Mello, titulo n . 527, inscripto 
na 1" zona, Belém, Pará, transferido para a 1* zona, Candelá
ria, Districto Federai; 

Antônio Alves Macerata, titulo n . 1.510, inscripto na !=> 
zona, Belém, Pará, transferido para a 2 a zona, São José, Dis--
tricto Federal; , •• 

Amarilio Alves Teixeira, titulo n. 7.948, inscripto na 1* zo
na, Belém, Pará, transferido para a 2 a zona, São José. Districto 
Federal; 

Luiz Alves da França, inscripto na I a zona, Belém, Pará, 
titulo n . 8.627, transferido para a 3 a zona, Santa Rita, Dis
tricto Federal; 

Maria de Lourdes Barreto, titulo n . 5.311, inscripta na 
1* zona, Belém, Pará, transferida para 3 a zona, Copacabana, 
Districto Federais 

Benedicto Rangel Coutinhol titulo n . 1.444, inscripto na 
4 ' zona, Belém, Pará, transferido para a 2* zona, São José /Dis - < 
tricto Federal; 

Theophilo de Almeida Fortuna, titulo n . 528, inscripto 
na I a zona, Belém, Pará, transferido para a 1* zona, Cande-. 
laria, Districto Federal; . .. 

Oscar de Lima Chaves, titulo»n. 95, inscripto na 1" zona, 
Belém, Pará, transferido para a I a zona, Candelária, Districto 
Federal; 

Othelo da Rocha Ferraz, titulo n.. 7.209, inscripto na 1° 
zona,.Beiém, Pará, transferido.para a I o zona, Candelária, Dis
tricto Federal; ' / . 

Jacintho do Prado Carvalho, titulo n . 7.947,;inscripto na 
1' zona, Bílém, Pará, transferido para a 1" zona; Candelária, 
Districto Federal; 

Antônio Pedro Barbosa, titulo n . 1.449, inscripto na i° 
zona, Belém, Pará, transferido para a 3 a zona, Santa Rita, Dis
tricto Federal; 

Paulino Licerio Alves, titulo n . 7.949, inscrito na 1".zoni, 
Belém; Pará, transferido para a 3° zona, Sacramento, Districto 
Federai; ' - \ 

Caries Maurício Maia, titulo n 
Belém, Pará, transferido para â 3' 
Federal: 

7.908. inscripto na 1* zona, 
zona, Sacramento, Districto 

Camillo Elias da Silva, titulo 7.548, inscripto na. I a zona, 
Belém, Pará, transferido para a 3* zona, Sacramento, Districto 
Federal; , '•. 

José Mario Carlos Ferreira, titulo n . 8.009, inscripto na 
1° zona, Belém, Pará, transferido para a 3* zona, Sacramento, 
Districto Federal; > • ' " 

Jayme Gomes Teixeira, t i t u lo .n . 7.939, inscripto na 1* 
zona, Belém, Pará, transferido para a 3" zona, Sacramento, 
Districto Federal; 

Abílio Ribeiro da Silva, titulo n . 209, inscripto na í 8 zona, 
Belém, Pará, transferido para a 3 a zona, Sacramento, Districto-
Federal . '.' ' . ' ' 

Maranhão:• • , 

Bartholomeu Baptista Vieira, titulo n . 731, inscripto na-
!• zona, S. Luiz Maranhão, transferido para á 1* zona, Can* 
delaria, Districto Federal; " 

Mauro .Martins Ferreira, titulo n . 205, • inscripto na I a 

zona, São Luiz, Maranhão, transferido para a I a zona, Gande- " 
laria, Districto Federal; 

Waldemiro' Santos, titulo n . 234, inscripto na I a zona, 
São Luiz, Maranhão, transferido para a 1' zona, Candelária, 
Districto Federal. 

* 
Piauhy: 

,., Cromwell Couto Castello Branco, titulo n . 213, inscripto 
na I a zona, Therezina, Piauhy, transferido para a - I a zona, Can-*! 
delaria, Districto 1 Federal. 

i, inscripto na I a zoui,; 
3* zona, Rio. Comprido*; 

Ceará: 

Ulysses José Fortaleza, titulo 4! 
Fortaleza, Ceará, transferido para a 

Districto Federal . '' , 

Rio Grande do Nortei 
João Cardoso da Silva, titulo n . 384, inscripto na l*vzona^ 

Natal, Rio Grande do Norte, transferido para a 4 a zona,..EB.-*i 
pirito Santo. Districto «Federal; 

Aureliano da Gosta Araújo, titulo n . 917, inscripto na.,2" 
zona, Natal, Rio. Grande do Norte, transferido para a 2 a ' zona 
São José, Dwuicto Federal; '• 

João Galváo de Oliveira, título n . 386, inscripto na 2",zona<* 
Natal, Rio Grande, do Sorte, transferido para a 2*. zona, Sãoi 
José, Districto [Federal; 

Jonas Barbosa do Amorini, t i tulo n . 1.90G, inscripto/n^ 
2" zona, Natal, Rio Grande do Morte, transferido para a 3" 'zòa% 
Sacramento, Districto Fedral . 

Parahyba:.. 

Adamastor Mayer Japyassú, t i tulo n . 369, inscripto-n§ 
i* zona, João Pessoa, Parabyba, transferido para a 2* ..zonas 
São José, Districto Federal; ' , 

Alziro Clemenlino de Araújo, titulo S / D . , inscripto na li 
zona. João Peãjoa. !»arahyba, transferido para a 1*. tona,-, Slg 
José, Districto Federal; 

Hilário Gomes de Souza, t i tulo s /n . , inscripto na -13* 
zona, Patos, Parahyba, transefrido para a 1 ' zona, São .Jp i f 
Districto Federal; ' 
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Antônio Vieira da .Nobrega, titulo n . 417, inscripto na 1* 
zona, João Pessoa, Parahyba, transferido para a 2* zona, São 
José, Districto Federal, . . 

. Pernambuco: . , 

Thomé Abdon Gonçalves, titulo 15.932, inscripto na I a 

zona, Recife, Pernambuco, transferido para a- 4 a zona, SaaU 
Anna, Districto Federal; 

Dr . Ildefonso Gysneiros, titulo n . 5.709, inscripto na I a 

zona, Recife, Pernambuco, transferido para a 3 a 2ona, Sacra
mento, Districto Federal.. - • \ * 

Alagoas: 

José Cupertíno Júnior, titulo n . 1.656, inscripto na l £ s 

zona, S . Miguel de Campos, Alagoas, transferido para a 4 a zs«e 
na, Gamboa, Districto Federal . 

Serigipe: 

Pedro Mandarino, titulo n . 4P7, inscripto na i* zona, 
Aracaju, Sergipe, transferido para a 4 a zona, Espirito Santo, 
Districto Federal ; 

Leopoldo Amorim, titulo n . 495, inscripto na 2* zona, 
Aracaju, Sergipe, transferido para a 4 a zona, SanfAnna, Dis
tricto Federal; 

Jo&o dé Montalvão Mattos, títulos n . 493, inscripto na I a 

zona, Aracaju, Sergipe, transferido para a I a zona, Candelária, 
Districto Federei . . ' 

' Bahia í. 

Antônio'do Nascimento Castilho, titulo n . 1.892, inscripto 
aa 1". zona, São Salvador, Bahia', transferido para a I a zona, 
Candelária, Districto Federai; 

João de Araújo Salles, títulos n.' 246, inscripto na 3* zona, 
Brotas, Salvador, Bahia, transferido para â 2 a zona, S. ' José, 
Districto Federal; 

José Costa Pereira da Rocha, titulo s/n. , inscripto nà I a 

zona, S. Salvador, Bahia, transferido para a 3 a zona, Sacra
mento, Districto Federal; ' . 

Antônio Cabral de Medeiros, titulo s/n. , inscripto na I a 

zona, Salvador, Bahia, transferido para a I a zona, Candelária, 
Districto Federal . 

Matto Grosso: 

Osmar Pesada, titulo a . 974, inscripto na 8 a zona, Co-
•.ambá, Matto Grosso, transferido para a 2 a zona, São José, 
Districto Federal; 

Luiz Robertino Ribeiro, titulo n . 231, inscripto na I a zona 
Cuyabá, Matto Grosso, transferido para a ' 3 a zona, Sacramento, 
Districto Federal . , 

Espirito Santo: 

Amadeu da Cruz Silva, titulo n . 2.114, inscripto na I a 

zona,' Victoria, Espirito Santo, transferido para a 2 a zona 
* Ajuda, Districto Federal . . 

Rio de Janei ro : 
Alfredo de Barros, titulo s /n . , inscripto na 16 a zona Pa 

íahyba do Sul, E . do Rio, transferido para a 2" zona, SanU* 
Anná, Dístritíto Federal; 

Joaquim Maria da Silva, título h . 281, inscripto na 45° 
zona, Araruama, E . do Rio, transferido para a 3 a zona, Copa
cabana, Districto Federal; 

-Aguinaldo Augusto de Abreu e Silva, titulo n . 662, in
scripto na 29 a zona, Friburgo, E . do Rio, transferido para a 
í a zona, Candelária, Districto Federal; 

Romero Estellita Cavalcanti, Pessoa, titulo, inscripção 
n . 278, inscripto na I a zona, Nictheroy, E . do Rio, transferido 
para a I a zona, Candelária, Districto Federal; '. 

Alcides Amaral Engenheiro, titulo n . 8 4 9 , inscripto na 
18 a zona, Santa Cruz, E . do Rio, transferido para a 4 a zona, 
SànfÀHuà, Districto Federal; . • , 

Miguel Gomes de Noronha, titulo s /n . , inscripto na 15 a 

zcna, Vassouras, E . do Rio, transferido para a 4 a zona, Santa 
Anna, Districto Federal ; 

Olegario Manso, titulo n . 1,156, inscripto na 5 a zona, 
Campos, E . do Rio, transferido para a 4 a zona, SanfAnna, 
Districto Federal; 

Manoel Salema, titulo n . 1.559, inscripto na 5 a zona, 
Campos, E . do Rio, transferido para a 4 a zona, SanfAnna, 
Districto Federal; , 

Mario Estanilau de Macedo, titulo s / n „ inscripto, na 8 a 

zona, Iguassè, E . do Rio, transferido para a 4 a zona, Espirito. 
Santo, Districto Federal; 

João Pereira dos Santos, titulo n . 349, inscripto na 9 a zo
na, Iguassú, E . do Rio, transferido para a 4 a SanfAnna, Dis
tricto Federal; . v • <-. : 

José do Alto, titulo n . 2.029, inscripto na 7 a zona, Pétro-
poiis, E . do Rio, transferido para a 4 a zona, SanfAnna, Dis
tricto Federal; , 

Dr . Heraclito de Oliveira Sampaio, titulo n . 47, inscripto 
na 29* zona, Friburgo, E . do Rio, transferido para a I a zona, 
Candelária, Districto Federal; ' 

Sylvio Leitão de Cunha, "titulo n . 306, inscripto na 7 S zona, 
Petropolis, E . Rio de, transferido para a i ' zona, §» José, 
Districto Federal . 

JURISPRUDÊNCIA 

Revisão de provas 

Foram revistas as provas dos accordãós dos seguintes pro
cessos; . • • .' 

Recurso eleitoral no 518 — Classe 3 a — Estado de Minas 
Geraes — Relator, o Sr. desembargador Ovidio Romeiro. 

- Recurso eleitoral n . 532 — Ciasse 3 a «— E?tado do Pará; 
— Relator, o Sr. professor Cândido o'e Oliveira Fi lho. ' 

Recurso eleitoral n . 534 — Classe 3 a — Estado do Pará 
— Reiator, o Sr . ministro Laudo de Camargo. '. 

Recurso eleitoral n . 582 — Classe 3 ' — Districto Federal 
^Rela tor , o Sr. ministro Laudo de Camargo. * .-

Appellaçào criminai n . 54 — Classe 5" — Estadp de Santa.' 
Catharina — Relator, o Sr. professor João Cabral. 

AGC0RDÃ0S PUBLICADOS : 

Foram mandados publicar os accordãós dos seguintes 
processos: . 

Recurso eleitoral n . 518:— Classe 3 a — E s t a d o de Minas 
Geraes — Relator, o Sr. desembargador Ovidio Romeiro., 

Recurso eleitoral n . 532 — Classe 3* — Estado dó Pará 
— Relator, o Sr. professor Cândido de Oliveira Fi lho. • . 

Recurso eleitoral n . 534 — Classe 3 a — Estado do Pará' 
— Relator, o Sr. ministro Laudo de Camargo. ' 

, Recurso eleitoral n . 582 — Classe 3 a — Districto Fè- ' 
deral — Relator, o Sr. ministro Laudo de Camargo. 

Recurso eleitoral n . 35 — Classe 4 a — Estado de Minas 
Geraes — (Accordãós dó Tribunal Regional confirmados pelas 
conclusões approvadás pelo Tribunal Superior- dè Justiça 
Eleitoral em 21 de marco de 1935 e publicadas no B . Ê . de 
2 de abril dé 1935). • 

Appellação criminal n . 54 —:. Classe 5 a — Estado de Santa 
Catharina — Relator, o Sr. professor João Cabral. 

EDITAL 
O bacharel Agripino Veado, director da Secretaria do 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral: . ' 

Faz saber .aos* que o presente edital virem, que na gr.wj 
meira seccão da'Secretaria, de accordo corn o § 8 o dô a r t . 1402 
do Regimento interno, no d:a 29 de janeiro do corrente anuo;/-' 
ás 15 borás, será aberta vista pe|o prazo legai de 48 horafe 
para os interessados falarem sobre os seguintes processos elei
toraes; ' •' • 

í «— Recurso eleitoral n . 623 —"Classe 3 a — Estado dOs. 
Minas Geraes — Sendo recorrente, Octavio Brásiliensi ;d< 
Araujò; recorrido, José Martha. (Eleições municipaes). 

2 — Recurso eleitora! n . 624 —Ciasse 3 a — Estado d r 
Minas Geraes ->- Sendo recorrente, Partido Republicano Mu-
nicipal Formiguense (Minas Geraeõ); recorrido, Flovencà 
Rodrigues Nunes Sobrinho e outros. (Eleições municipaes), 

Secretaria do Tribunal de Justiça Eleitoral, em 27 de 
janeiro de 1937. — Agripino Veado, director,da Secretaria. 

' ACTA 
Á 

ACTA DA 10.* SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 
25 DE JANEIRO DE 1937. 

: PRESIDÊNCIA Do BR. HERMBNEGILDO DE BARROS 

Aos vinte e cinco dias do mez de janeiro do anho de mil 
novecentos e trinta e sete, ás nove horas, nà sala das sessões 
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os j u i 
zes Srs. Ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo, desem-, 
bargadores Collares Moreira e Ovidio Romeiro, professores 
João Cabral e Cândido de Oliveira .Filho, presente ainda è 



Ujuinta- le i ra Zti BULUT1M i l íLfi i lTUrlAL j a n e i r o d o •>'•• 

Procurador Geral, Sr. Dr . José Maria Mac-Dowell da Gosta, 
pelo presidente, Sr . Ministro Hermenegildo de Barros,. foi 
declarada aberta a sessão. E' lida e apprúvada a acta da sessão 
anterior . Tratando dos casos que se achavam em pauta para 
julgamento, o Tribunal resolveu. 1.°; conhecer da represen
tação do Sr. Dr . Procurador Geral, em virtude da urgência 
requerida pelo Sr. Ministro Laudo de Camargo, relator, (pro
cesso n . 14) para: 1.°) fixar o dia 3 de janeiro de 1938 para 
a eleição Ido Presidente da Republica, de Deputados Federaes 
e da metade dos Senadores; 2.°) não estabelecer, prazo para as 
inelegibilidade previstas no artigo 112, letra b da Constituição 
Federal; 3.°) acceitar os dados fornecidos pela Directoria dò 
Estatística para a determinação do numero dos Deputados 
a serem eleitos, o que será apurado na Secretaria, contra os 
votos dos Srs. professores João Cabral e Cândido de Oliveira 
Filho somente com relação á primeira parte; por entenderem 
que as eleições deveriam ser feitas separadamente, á 17 de 
fevereiro, por exemplo, as eleições de Deputados e Senado
res ; 2.°) responder á consulta do Presidente do Partido Pro
gressista Dr. •Bencdicto Valladares.com sede em Pouso Alto, 
Minas Geraes '(processo n . 1.9,79 sendo relator ó Sr. pro
fessor João Cabral) declarando que usando a mesma sobre-
caso-concreto, não ha nada a resolver, senão por meio dè-re-v 
üurso, unanimemente; 3.") mandar annotar no Archivo Elei
toral a rectificação da naturalidade do eleitor Antônio' Sil-' 
veira (processo n. 1.872, sendo relator o Sr. Ministro Plinio 
Casado), unanimemente; 4.°) mandar annotar no Archivo 
Eleitoral os c™ncellamentos de inscripções de eleitores que 
tratam os processos números 1.873 e 1.878 (relator Sr.' Mi
nistro Laudo de Camargo) observando-se, porem, que os mes
mos deviam vir acompanhados dos respectivos accordãós, una
nimemente; 5.°) converter em diligencia, para informação 
do Tribunal Regional do Distrioio Federal, o processo nume
ro 1.882 (reiator Sr. professor Cândido de Oliveira Filho) 
que trata do cancellamento da insorfpção do" eleitor Avelino 
Cardoso-j,i:nanimeme.nte; .6.°) mandar' annotar -no Archivo 
Eleitoral- o cancellamento da inscripção do eleitor Vicente 
Vieira (.processo numero 1.875 de que é relator o Sr. de
sembargador Collares Moreira) unanimemente. Considerando 

0 adeantado . da hora o Sr. Minis t ro 1 Presidente, levantou 
1 sessão e convocou outra para o dia 27 do corrente, ás mes
mas horas. Do que para constar lavrei-a presente. Eu, Raul 
Pacheco de Medeiros, auxiliar da Secretaria a escrevi. E eu, 
Agripiao Veado, Secretario do Tribunal, e, .subscrevo, — 
HèrmoicQildo de Barros, Presidente. 

JURISPRUDÊNCIA 
Estado de Minas Geraes <• ' 

Recurso Eleitoral n . 518 — Classe 3° do ar t . 30 do Reg. In t . 
Accordão 

Vistos, e t c . : 
Áccordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei

toral, conhecendo do presente recurso sob n . 518, classe 3", do 
Estado de Minas Geraes, recorrente, Alliança dos Partidos .de 
Uberaba; recorrido, Partido Progressista, em converter o jul
gamento em diligencia, na forma dò parecer do Dr . Procurador 
Geral, para que seja junta cópia da acta da proclamação do 
candidato do recorrido e a remessa de matelial pela junta Elei
toral para ser feita a revisão e verificado qual o candidato mais 
Votado. . ~ . .' 

-Rio, 11 de janeiro de 1937. —Hermenegildo de Barroè,. 
Presidente. — Ovidio Romeiro, Relator. " .' - : : 

Estado do Pará . , 

Recurso Eleitoral n . 532 — Classe 3*,,do art. 34 do Reg. ' lnt. 

V Estão excluídos da. revisão pelo Tribunal '<Re-
gional os processos.de inscripção de eleitores em 
que á qualificação tenha sida feita'" ex-offició". 

Na vigência das leis que instituíram a'qualí-: 

ficaçao "ex-officio", do despacho. que'-rleclo,ravà 
qualificados, • ou não, os cidadãos relacionados' na 
lista de qualificação, não cabia'recurso algum.' O 
remédio contra a inclusão de cidadãos.não. alista-

i. veis era o impugnação do p&dido de inscripção,-no 
prazo legal, ou, depois da inscripção, p processo da 
exclusão. -

vistos, relatados e discutidos estes autos.de recurso elei
toral n . 532, classe 3*. '* * '.. 

I . Na vigência do Código Eleitoral de 24 de fevereiro DO. 
1932 e do decreto n. : 24.129, de 16 de abril de 1934, foi qua
lificado "ex-officio", na 4* zona elei toral de' João Pessoa, E.-
lado do Pará, o cidadão João Barros da Silva, a.quem To: ex
pedido o titulo de eleitor, após o processo da inscripção. 

II . 'Remett ido, depois da expedição do.titulo, o processo 
'ao .Tribunal Regional e distribuído ao Dr. Menenio Lobato.' 
foram os autos Continuados com vista ao Dr . Procurador Re
gional, que assim se pronunciou (fls. 11) : 

"Esta Procuradoria pede venia para demonstrar que es-*' 
capa á competência dessa Collenda Corte conhecer desses pro
cessos ém simples revisão "ex-officio". A lei n . 48, de 4 de 
maio de 1935Í extinguiu o processo de qualificação "ex-ofTi
do.", a qual se rege pelos decretos n s . 21.076, de 24 de Te-
vereiro de 1932 — ar t . 37 e paragraphos e 24.129,. de-16. di-
abril de 1934, que introduziu naquelle pequenas modificações. 
E a,razão de ter desapparecido do actual Código Eleitorul 

. esse processo de qualificação'"ex-officio" reside^ no facto dii 
tíaver sido elle o resultado da necessidade'de ser creado com 
urgência um collegio eleitoral capaz de constituir a Asseni-
Liéa Nacional Constituinte. 

E' obvio que regem o assumpto em apreço ae'disposições 
da legislação supra referida. ' ; 

A lei n . 48 citada não autoriza o conhecimento dessas 
processos' ém' revisão, simples por esse Egrégio Tribunal,, 
mesmo porque.não prevê nem prescreve-a qualificação ex-
officio. 

Assim só podia autorizar, a revisão a lei anterior, vigente 
ao tempo dessa .'qualificação-. 

Ora, pelos decretos 21.076 e 24.129, referidos, eó por dois 
modos esse' Egrégio Tribunal pôde conhecer e julgar esses 
-processos: ou a requerimento de qualquer eleitor ou delegado 
de partido em processo de exclusão; ou á vista de qualquer 
causa de cancellamento ex-officio (a r t . 51 a 53 do decreto.-
numero 2i ..076,\. . - - ^ 

Em -geral, esses processos são remettídos a esse Collendo 
Tribunal para o só effeito de archivamento. E é este o prin
cipio, firmado pela jurisprudência do Tribunal Superior,-no-
ladamente em seus venerandos arestos, insertos sob ós nu-

•' meros 127 e 172 no "Boletim Eleitoral"^." 22, de 1933. 
, Belém, 10. de setembro de 1936. —: Emento Chaves Netto, 

Procurador Regional.* 
• I I I . A decisão do Tribunal Regional é do seguinte teor 

(fls. 12): ' . ' . ' . i 
- "Vistos, etc. ' , -

Attendendo a que o eleitor foi. inscrifito em virtude de 
ter sido alistado "ex-òfficio", e que a Federação do Trabalho 

• dp Pará não era syndicato profissional, e, assim, a qualidade 
dè sócio daquella agremiação não autorizava o referido, alis
tamento "ex-officio." ." ' • • 

Accordam os Juizes em Tribunal Regional mandar can-
cellar a inscripção, baixando os autos ao juiz a quo parados 
fins determinadosino ar t . 66, § 3",-do Cõdigo Elei toral ." 

. IV. Dessa-decisão interpoz o Procurador Regional, em 
tempo hábil, recurso para esta instância," dizendo, inicialmente 
(fls,. 15): ','Por sabia interpretação e conseqüente conceito, 
emittido por esse Collendo Tribunal, 'a Recorrente representa, 

. sob üm aspecto di6tincto, o principio da coordenação dos Po-
deres Públicos. A recorrente que exerce suas fuücções junto 
ao Poder Judiciariò.C não faz parte desse Poder Publico, e, 
assim, representa o interesse publico do Executivo no fiel 
cumprimento e observância dos preceitos legaes attinentes a 
esse ramo do Direito Publico. Assim, se esta Procuradoria 
pediu vista-e emittiu parecer, sobre este seu parecer devia, 
em boa razão, se pronunciar o Tribunal a quo." 

Assignala.o recorrente, a seguir, que o eleitorado do Es
tado do-Pará ascende, actualménte, a cerca de 90 mil- ins-

•eriptos e que dos respectivos processos foram revistos até ,a , 
presente data v pelo Tribunal Regional cerca de 18 mil, in-

. clus.ive o.alistámento de 1932 e 1933, que foram dispensados 
por lei; havendo'o Tribunal a quo resolvido distribuir a cada 
um de seus Juizes vinte processos para cada. sessão, serão 
resolvidos 400 por mèz, ou sejam, no máximo, 5 mil por armo'. 

- "Deste modo —'continua o Dr. Procurador — é evidente que 
"para rever os 40.000 processos que faltam ser revistos,-este 
Tribunal a quo precisa de oito annos, o que é um verdadeiro 
absurdo, não comente téndo-se em vista o numero crescente 
do'eleitorado,'como também e precipuamente em-face do texto 
da-lei n . 230, dé 31 de julho de 1936, que determina que sejam 
organizados os arctiivos eleitoraes até 12 mezes depoi.-ydc sua 
publicação." : • . 

-E-conclue: "De meritis — não é necessário grande a-*~ 
forço-para-demonstrar-que o Tribunal Regional, ora. reeor-

http://processos.de
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rido, não tem competência para rever os processos de alista
mento "ex-officio", a não ser quando, promovida pelos iníe» 
ressados, a exclusão do inscripto ou tiver chegado ao seu 
conhecimento uma das'causas que, "ex-vi legis," determinam 
essa exclusão "ex-officio", tiver que conhecer dos motivos 
em que se funda a exclusão in judicio. , • . * 

• Fora desses casos, o Tribunal a quo, ao receber os fíro-
cessos de qualificação ex-officio, apenas manda que sejam 
elles arcbivados. 

E a razão jurídica é simples. r 

No processo de qualificação ex-officio. — feito pela ne
cessidade de organização de um corpo eleitoral capaz dentro 
de um, limite de tempo muito reduzido — não se contém ne
nhum dos requisitos necessários para a qualificação reque
r ida . Deste modo não é preciso o alistando fazer prova de 
idade, filiação, nacionalidade, estado, etc . De sorte que mutil 
se torna a revisão dessa qualificação pela insubsistenciã dc-
objeclo. . * , » 

Esse augusto Tribunal, em constantes e continuados 
arestos, tem firmado o' principio de que os processos de qua
lificação ex-officio não estão sujeitos á revisão pelos Tribu-
naes Regionaes, que delles só tomarão conhecimento e os ju l 
garão nos casos acima referidos. E' isto exactamsnte 'O que 
se contém nos sábios accordãós insertos sob os ns . 127 e 172 
do "Boletim Eleitoral ' , n . 22, de 1933. 

Assim, pois, espera esta Procuradoria que seja por esse 
augusto Tribunal Superior dado provimento ao presente r e 
curso para o fim de ser o Tribunal Regional, ora recorrido, 
julgado incompetente para conhecer e julgar em simples re 
visão ordinária esses processos de qualificação ex-officio, 
eomo é de direito e jus t iça ." 

V. O Dr . Procurador Geral, depois de transcrever as" 
razões do Dr . Procurador Regional, salienta que, a prevalecer 
a decíeâo recorrida, cancella-se o disposto no a r t . 1° da Dis
posições Transitórias do actual Código Eleitoral; e pede seja 
reformado o accordao recorrido, para validar a inscripção em 
apreço. 

VI.' Têm inteira procedência JJS allégaçoes do Dr . P ró - , 
fcurador Regional. 

Conforme já decidiu esta superior Instância, os processos 
de qualificação ex-officio não são submettidos ao exame e 
analyse dos Tribunaes Regionaes, que os mandarão archivar 
desde qúe os recebam.' A acção fiscalizadora desses Tribunaes 
se exerce por meio do processo de.exclusão dos inscriptos,, 
que se pôde verificar ex-officio (C. E . , a r t . ,53) Ac. n . 127,' 
B . E . n . 22, 1933.'Vide também ao', n . 172, no mesmo "Bo
letim Elei toral ." 

Na vigência das leis que instituíram a qualificação ex-
officio, do despacho que declarava qualificados, ou não, os 
cidadãos relacionados nas listas de qualificação não cabia re 
curso algum. O remédio contra a inclusão de cidadãos não 
alistaveis era a impugnação do pedido de inscripção, no prazo 
legal, ou, depois da inscripção, o processo dáexclusão (Código 
Eleitoral de 1932, artS;' 43. 45, letra a, e a r t . 50;-ac. n . 26, 
no "Boletim Eleitoral", n . 99, 1933). 

D;i revisão dos títulos eleitoraes. ordenada pelo decreto 
n . 24.129. dp 16 de abril de 1934, á r t s . 5°, § 2 o, e pielo actual 
Código Eleitoral, art'. 66. § 3°, estão, por esses, motivos, ex
cluídos os processos de inscripção em que a qualificação 
tenha sido feito ex-officio, cumprindo ao Tribunal Regional 
apenas mandar archivar taes processos, desde que os recebam. 

Em face do exposto, ' -
VTT. Aceordàm os Juizes do Tribunal Superior de Justiça 

Eleitoral em dar provimento ao recurso para validar a- ins-
crirçãn do eleitor João Barros da Silva,-mandada cancellar 
pelo Tribunal recorrido. • . . 

Rio de Janeiro. 11 de janeiro de 1937. — Hermenegildo 
de Barros, Presidente. — Cândido de Oliveira Filho, Relator. 

• Es lado do Pará 

Recurso Eleitoral n . 534 — Classe 3* do art. 30 do Reg. In t . 

' Accordao 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral n . 534 — do Pará, em que são recorrente, a Procura
doria Regional; recorrido, Tribunal Regional; accordam ; em 
Tribunal Superior dar provimento ao recurso, para validar a 
inscripção do eleitor José Lopes Sobrinho, mandada cancellar 
irregularmente, conforme o s . fundamentos adduzidos em 
accordãós anteriores e em hypotheses idênticas. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 15 do janeiro 
de 1937. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Laudo 
de Camargo, Relator. 

Districto Federai 

Recurso Eleitoral n . 582 — Ciasse 3* do a r t . 34 do Reg. I a t . 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral n . 582 do Districto Federal, em que são recorrente, a 
Associação dos Empregados do Commercio do Rio de Janei ro; . 
recorrido, o Tribunal Regional; accordam em Superior Tr ibu
nal converter o julgamento em diligencia para, com a brevi
dade possível, ser ouvido o Tribunal Regional, por seu P re 
sidente sobre a allegada inopportunidade o inconveniência da, 
creação do posto de alistamento. 

'Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1937. —• Hermenegildo 
de Barros, Presidente. — Laudo de Camargo, Relator. 

1 Estado de1 Minas Geraes 

Recurso elei toral .n. 35 Classe 4' do a r t . 30 do Regimento 
Interno 

#, Accordãós do Tribunal Regional de Minas Geraes con
firmados pelas conclusões approvadas pelo Tribunal S u 
perior de Justiça Eleitoral em 21 de março de 1935 e pu
blicadas no "Boletim Eleitoral" de 2 de abril de 1935. 

Acçordão no recurso parcial n . 506 — (E. de Minas Geraes) 

'• Vistos, è tc . 
O Dr . Elyseu Laborne do Valle, candidato 4 Consti

tuinte Mineira, recorreu do acto da Turma Apuradòra das 
eleições de 20 de janeiro do corrente anno, apurando con
juntamente com as demais cédulas contidas em sobrecartas 
modelo 17, votos de nove votantes que, apezar de terem os 
títulos ri-bricados pelo presidente da Mesa Receptora das 
eleições de 14 do outubro de 1934, não constavam das lis
tas de votação dos eleitores da secção annullada. O T r i 
bunal converteu o julgamento em diligencia e examinando 

. as listas de votação não poude verificar, por ignorar o s ' nu 
mes desses eleitores, se os seus nomes foram lançados na -

v quellas listas de votação. Procedendo á leitura da acta do 
encerramento, verificou o Tribunal que dessa acta constava 
que o presidente da Mesa Receptora de 20 de janeiro -de 
1935. identificou os eleitores cujos votos fez tomai" em so
brecartas modelo 18, mas que o presidente da Turma, ,em 
vez de apural-òs separadamente, apurou-os conjunctamen-
t3,* misturadamente com as demais sobrecartas. ACcordam 
ós juizes do Tribunal Regional, não tendo elementos para 
outra verificação mais ajustada ao caso recorrido, em at 
tendendo a que os títulos desses votantes reclamados es
tavam rubricados pelo presidente da eleição annullada, a 
que elle-j foram identificados, e que não houve protesto de 
fiscal algum, em negar provimento ao recurs, contra a apu
ração realizada. 

( Bi»llo Horizonte, 7 de novembro de 1935. — Horacio 
1 Andrade, Presidente. — ' Guydo de Menezes, Relator. 

Accordao no recurso parcial n . 507 — (E. de Minas Geraéfi-)i 

Vistos estes autos: 
Francisco de Oliveira Lessa, candidato á Constituinte 

Mineira, recorreu do acto d aturma 4*. que apurou a elei
ção realizada a 20 de janeiro passado, na nona (9*) secção, 
da 49* zona, districto de Pochrane, Comarca de Ipanema, af-
f i inando ser' nulla a referida eleição por não ter a mesa 
se organizado legitimamente, de vez que a presidiu não o"1 

juiz eleitoral, como mandam as Instrúcções de julho do cor
rente anno, ar t . 56 § I o e sim um supplente. 

O Tribunal 'depois de discutido o recurso, accordou con
tra o voto do juiz Dr . José Ribeiro Vianna, em negar pro-

, vimcnto e confirmar o acto da' turma apuradòra, por en
tender que- omisso o a r t . 56 § 1° das Instrúcções de julho, 
quanto ao caso. de não comparecer o Juiz Eleitoral para 

• presidir a mesa, deve regel-o o que dispõe as niesmas 
-Instrúcções em seu a r t . 20 §'.1°, por não haver razão ac-

* ceitavpl que determine o contrario, que acarretaria numa 
iniqüidade dè ficar oarte do" eleitorado sem manifestar a 
sua vontade. • « 

Bello Horizonte, 7 de feverçiro de 1935. — Horacio 
Andrade, Presidente. — Celso Nogueira, Relator. 

, Accordao no recurso parcial n . 505 —• (E. de Minas Gèraes) ; 

Vistos: 
O Dr. Aloysio Leite Guimarães, candidato á Consti

tuinte Mineira pelo Partido Republicano Mineiro, recorreu 
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do acto 'da 1' Turma Apuradòra da eleição effectuada a 20 
de janeiro passado, que declarou nullas 114 cédulas de Le-
gendi do relerido Tartido por contar em uma só linha e 
um em seguida ao. outro os nomes de 2 candidatos. 

Fundamenta o recorrente o recurso que o que está e s -
cripto nas cédulas, João Eunapio. Furtado de Menezes não 
;rapresenta dois nomes e apenas u m . Semelhante' funda
mento ó claramente improcedente, pois não ha ninguém que 
possa affirmar constituir o dito escripto um só nome e sim 
dois, o que transgride abertamente o disposto no a r t . 44, le 
t ra "d" das Instrúcções de julho passado" e tem como con
seqüência a nullidade das cédulas. 

Pelo exposto e pelo voto de desempate do Sr . Presí-
• dente contra os votos dos juizes Drs . José Ribeiro Vianna 

e Gcrgulho accorda o Tribunal em negar provimento ao r e 
curso e confirmar o acto da junta apuradòra. 

Bello Horizonte, 1 de fevereiro de 1935. — Horacio 
Andrade, Presidente. — Celso Nogueira, Relator. 

Accordao no recurso parcial n . 356^ — (E. de Minas Geraes) 

Vistos,, e t c . 
O Presidente da 3* Turma 0 Apuradòra communícou ao 

Tribunal Regional, por seu Presidente, resolveu a turma 
não apurar a urna da secção 14* da zona 3 a de Pirapetinga, 
município de Além Parahyba, por faltar um sobrecarta ao 
numero de votantes declarado nas folhas de votação, de
volvendo a turma a referida urna á. Secretaria. O candidato 
Dr . João de Souza Barros rocorreu; perante á turma, para 
o Tribunal Regional e, tomado p o r , termo o recurso, nesse 
termo o recorrente fundamentou sua reclamação e o pre 
sidente da Turma justificou sua- deliberação. 

A<-corda"" em Tribunal Regional em converter em di l i 
gencia para que seja remetüda pelo presidente da Turma 
Apuradòra o extracto da acta na parte relativa á interposi-
çãu do recurso. 

Bello Horizonte, 1 de novembro de 1934. — Boranin 
Andrade, Presidente. — Guydo de Menezes, Relator. 

Accordao no recurso parcial n . 356 — (E. de Minas Geraes) 

Vistos,-etc. 
O accordao de fls. foi cumprido, satisfazendo a T u r -

, ma recorrida a diligencia; e do extracto da acta requisita
do constam a interposição do recurso e a hora desse r e 
curso, ás 8 horas da manhã, conforme a certidão de fls. 

Accordam em Tribunal Regional conhecer do recurso, 
para decidil-o no ensejo legal, em conformidade do artigo 
40 das Instrúcções do Tribunal Superior Eleitoral. 

Bello Horizonte, 15 de novembro de 1934. —Horac io 
Andrade, residente. —• Guydo de Menezes, Relator. 

Accordao no recurso parcial n . 357 — (E. de Minas Geraes) 

Vistos, etc . 
Accordam os juizes do Tribunal Regional em negar 

provimento ao recurso e, confirmando a decisão da Ter
ceira Turma Apuradòra, por maioria de seus juizes, è pelos 
jurídicos fundamentos exfendidos pelo seu digno presidente 
(da Turma) a fls. 3 verso e, approvam a não apuração da 

Bello Ho.-izante, 12 de dezembro de 1934. — Horacio 
Andrade, Presidente. -— Guydo de Menezes, Relator, venci
do, bem como o juiz Dr. Ribeiro Gorgulho. 

Accordao no recurso parcial n . 357 — (E. de Minas Geraes) 

Vistos, e to . . 
Promovente, o Presidente da Turma Apuradòra. 
Promovido, o Tribunal Regional.' 
O Dr . Nelson de Serina, recorreu da decisão dã turma 

qüe apurou a urna da 7* secção do município de Abre Cam
po, em. a qual se encontram cédulas assignaladas, segundo 
allèga, com barras ou traços parallelos, horizontaes, sob a 
legenda-do Partido Progressista. 

O Tribunal, em sessão, accorda não conhecer do recur
so que não veio devidamente instruído, contra os votos dos 
juizes Celso Nogueira e Guydo Menezes que, conhecendo do 
recurso, lhe negavam provimento. 

Bello Horizonte, 13 de dezembro de 1934. — Horacio 
Andrade. Presidente. — / . Ribeiro Vianna, Relator. 

Accordao*no recurso parcial n . 358 — ,E. de Minas Geraes) 

Vistos, relatados e discutidos os autos de representação 
Ou recurso apresentado pelo D r . João de Souza Barros, can
didato á Constituinte Mineira: 

O recorrente dirige-se a este Tribunal allegando fal
tas e irregularidades occorridas na 9* secção da 2* zona elei

toral, do districto de Grota, município de Abre-Gampo, 'e; 
conclua declarando haver recorrida da decisão da 22" Tur-
ma Apuradòra. Não consta, entretanto, qual seja essa de
cisão, quando foi proferida, nem se perante a mesma turma, 
foi feita quaiquér impugnaçâo. „ 

Todo recurso é interposto perante o tribunal ou jui/.u 
prolator da decisão recorrida observando-se os termos e 
formas, estabelecidos em lei. No caso, isto é, o reourso in
terposto das decisões, da* Turma Apuradòra ou de seu pre
sidente, deve-sé observar as disposições do a r t . 45 è para-
graphos das Instrúcções, approvadas pelo Tribunal ^Superior-
da Justiça Eleitoral e as dos a r t s . 66 . e seguintes do regi
mento interno dos Tribunaes .Regionaes. Taes disposições 
não foram observadas, e, por ÍSSÔÍ >-

Aecordam os juizes do Tribunal não conhecer do r e 
curso, por não ter sido regularmente interposto. 

Bello Horizonte, 25 de outubro de 134. — Horacio An
drade, Presidente. — Correia de Amorim, Relator. 

Accordao no recurso paroial n . 359 — (E. dè Minas Geraes) 

• Vistos, eto. 
Recorrente, Dr . João Edmundo Caldeira Brant . .; 
Recorrido* o Presidente' da 7* Turma Apuradòra. . 
O recorrente allega que a 7* Turma apurou indevida

mente cédulas do Partido Progressista, assignaladas com 
traços typographicos, na 7* secção de Alagoas, municiplò- d« 
Aiiiruóco. Não se conformando com essa decisão,* interpoz 
este recurso. - ' " 1 — 

Accorda o Tribunal, em sessão, negar provimento, ao 
recurso, consoante decisões anteriores, em casos análogos. 

Bello Horizonte, 22 ,de novembro de 1934. '— Horacio 
Andrade, Presidente. — H- Ribeira Vianna, Relator.'. 

Accordao no recurso parcial n . 360 — {&. de Minas Geraes) 

Vistos, etc . . 
O Dr . Presidente da 34* Turma Apuradòra encaminhou 

para o Tribunal Regional o recurso interposto pelo candi
dato Dr . João Edmundo Caldeira Brant á Constituinte Mi
neira, dovacto da Turma.fazendo-apurar cédulas que ò r e r 

corrente malsina de nullas, e dadas ; ao Partido Progressis
ta, na 3* secção da cidade de Cabo Verde, e por estarem as
signaladas com traços-e aspas, contra os íartigos 71, letra d 
do Código Eleitoral e 44 das Instrúcções. O recurso não 
foi tomado por termo, mas foi pedido constasse da acta. 
Accordam ém Tribunal Regional converter o recurso eril di
ligencia p a r i que o presidente . faça remetter esmplarés 
das cédulas impugnadas e o extracto da acta sobre a íni-
pugração e ' a decisão, e o numero de cédulas. 

Bello • Horizonte, 1 de novembro de 1934. — Horacio 
Andrade, Presidente. — Guydo de Menezes, Relator. 

Accordao no recurso parcial n . 360 —; (E. de Minas,Geraes) 

Vistos, esc. • / • ' 
O accordam de fls. 3 determinando diligencia -foi exa-

ctamente cumprido e da certidão do secretariado e do res
pectivo Presidente da Turma Apuradòra constam o temr.o 
do recurso e junto, a fls. os exemplares (lás cédulas mal-
sinadas. ' ' ' 

AccôMam os juizes do Tribunal Retrionsl Eleitoral 'em 
nejrar provimento- ao recurso Por improcedentes seus ftitt-
i a m w t i í ^e conformidade com a jurisprudência assento 
do Tribunal. 

Bello Horizonte, 15 de novembro de 1934. — Boracio 
Andrade, Presidente. — Guydo de Menezes, Relator. 

Accordao no recurso parcial n . 361 — (E. de Minas Geraes)' 

Vistos, etc . 
Recorrente, o Dr; João Edmundo Caldeira Brant . -
Recorrido, o Presidente da 2' Turma. Apuradòra. 
Da Apurado da x^H relativa à séccao 2* dá cidade de 

Cabo Verde. fo ; <«wr>*<*'f> r^v^n. sob o, fundamento- de que 
são nullas as cédulas alli existentes porque assgnalad&s com 
traços e aspas. ' • ' 

Consoante, dw.fpões anteriores,, ctue firmaram a ' j u r i s 
prudência do Tribunal a n»s*M»íto.' en> pft^eil* pom/w<?ív»í. 
tlnrtp. declarando oue taes traços e vinhetas não constituem 
signaes, ha expressão W a l . mas simule* adornos' «mnMros, 
acccrf-So os juizes do Tribunal, em sèssSo, negar provimen
to ao recurso, onra confirmar, como confirma,, a decisão da 
Turma Annradora. 

j 
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Os desembargadores Correia de Amorim e Celso No
gueira não conheciam do recurso, porque tomado por termo 
perante a' Secretaria, ao envez de tel-o sido na respectiva 
acta de apuração. 

Bello Horizonte 20 de dezembro de 1934. — Horacio 
Andrade, Presidente. — J. Ribeiro Vianna, Relator. 

Acccrdão no recurso parcial n . 364 — CE. de Minas" Geraes)' 

Vistos, etc. . 
O recorrente, que assignalou o termo de recurso a fo

lhas 3, e a petição de recurso de fls. 2, foi o candidato 
D r . Américo de Mendonça Scothi. e pelas razões noticiadas 
no requerimento inicial a apuração e a recebimento de va
lidas cédulas do .Partido Progressista e que tinham essa le
genda entre aspas, reputãndo-as o recorrente assignaladas 
para o effeito de serem ©spellidas de apuração como 
im' las . 

Submettido a julgamento do Egrégio Tribunal o recur
so, fo: este convertido em diligencia para os fins do accor
dam de fls. 4, verso "idut", de jiincção de exemplares das 
cédulas malsinadas, -e de certidão da acta, com a hora e dia 
.do recurso. Voltando os autos ao Presidente da Turma r e 
corrida foram 'juntas as certidões pedidas somente. Esse 
recurso è obtido, no termo respectivo, de 24 de outubro, mas 
em vez de fundamentado no prazo de 38 horas, vieram agora 
os autos com outro recurso interposto pelo candidato Jorg^e 
Carone,' em 17- de novembro corrente, referente á apuração de 
'urna dè Ünahy, districto de Paracatú, quando o recurso in
terposto pelo Dr. Américo Mendonça Scothi alveja a an-
nuUaçao de cédulas apuradas na urna da 5* secção de Al-
íenas . A certidão de acta, agora junta, é da lavrada sobre 
a apuração de Unahy, Paracatú. Accordam os juizes do Tri
bunal Regional em negar provimento ao recurso pela ju 
risprudência assente no Tribunal que as aspas não consti
tuem',' no dístico das cédulas, ou na legenda, signaes q u e . 
evidentemente marquem os suffragios, fazendo transparente 
o segredo do voto. ' 

Bello Horizonte, 29 de novembro de 1934. — Horacio 
'Andrade, Presidente. — Guydo de Menezes, Relator. 

ÍAccoidão no recurso parc ia l .n . 365 .— (E. de Minas Geraes) 

Vistos estes autos. 
O Dr . João de Souza Barros, candidato á Constituinte 

ÍMineira. recorreu do acto da Junta da 24* Turma, que per -
mit t iu votarem dois fiscaes do mesmo candidato. Conhe
cendo do recurso este Tribunal converteu o seu julgamento 
para que o Presidente informasse se o recurso constava da 
-acta. Foi cumprido o accordam de fls. e verificado que o 
jdito recurso se encontra na acta. 

O Tribunal Eleitoral, attenta a matéria do recurso, e 
consoante a suas decisões anteriores a respeito, resolve dei
xar para a final a solução do mesmo. 

Bello Horizonte, 15 de novembro de 1934. — Horacio 
Andrade, Presidente. — Celso Nogueira, Relator. 

Accordao no recurso'parcial n . 365 — (E. de Minas Geraes) 

Vistos: 
Em face - das informações do Presidente da 24*. Turma 

Apuradòra, resolve o Tribunal em negar provimento ao re 
curso c assim decide <pela improcedencia dos fundamentos 
do mesmo. 

Bello Horizonte, 19 de dezembro de 1934. — Horacia 
Andrade, Presidente. — Celso Nogueira, Relator.. 

Accordao no recurso parcial n . 367 — (E. de Minas Geraes) 
•Vistos, e te . 

Recorrente, o D r . Christiano Machado. 
Recorrido, o Tribunal Regional. 
Não se conformando o recorrente com a deliberação da 

29* Turma que apurou 116 cédulas, em as quaes a legenda 
do Eartido Progressista se continha entre asipas, .interpoz 
o presente recurso. 

Convertido em diligencia e devidamente informado pelo 
presidente da respectiva turma, accorda o Tribunal, con-

• soante suas , deliberações anteriores, negar provimento 'ao 
recurso para manter, como mantém, a decisão da turma 
apuradòra. 

Bello Horizonte, 22 de novembro de 1.934. — Horacio 
Andrade. Presidente. — J. Ribeiro Vianna, Relator. 

Accordao no recurso parcial n . 368 — (E. de Minas Geraes)' 

Visto', e tc . * 
O accordao de fls. foi cumprido. O Presidente da Tur

ma recorrido informou o recurso, fez juntar com exemplar 
das cédulas protestadas e o extracto da acta da apuração, 
e delles consta que a apuração se realizou a 23 de outubro 
próximo passado, ás 16 horas, que as cédulas' ffilsicadas, 
por terem aspas que se vêm na cédula junto e fls.; eram 
109 do Partido Progressista todas as 109, e que no dia 25 
de outubro, ás 13 horas e 20 minutos, o Dr . Çhristino Mon
teiro Machado interpoz o recurso "sub judice", sem que o 
recurso conste da acta, mas do termo de fls. Accordam em 
que as aspas que acompanham a legenda das cédulas mal
sinadas, não constituem signal que possa se converter em 
marca reconhecedora da cédula, e portanto desvendar o si-
gillo do suffraeio consoante jurisprudência já firmada pelo 
Tribunal Regional. 

Bello Horizonte, 29 de novembro de 1934. — Horacio 
Andrade, Presidente. — Guydo de Menezes, Relator. 

Accordao no recurso n . 371 — (E. de Minas Geraes) 

Vistos, etc. 
Recorrente,' o Dr . João Gomes Teixeira. 
Recorrido,' o Presidente da 43 a Turma Apuradòra. 
O Dr. João Gomes Teixeira, candidato a Deputado Fe 

deral pelo Partido Republicano Mineiro — Minas Autônoma, 
não se conformando com a apuração da:urna da 3 a secção de 
Alto Rio Doce, em a qual se encontravam cédulas do Par
tido Progresissta assignaladas com dois pontos, depois da 
palavra federaes, signa.es "estes que se não encontravam nas 
demais cédulas do mesmo partido, recorreu para este Tr i 
bunal. 

Accordam os juizes do Tribunal Regional de Justiça 
Eleitoral, em sessão, converter. o julgamento em diligencia 
afim de que o Presidente da Turma Apuradòra informe a 
respeito, •circumstaneiadamente, mandando juntar ao pro
cesso um extracto da acta, na parte referente ao recurso, 
acompanhado de um exemplar das 'cédulas impugnadas com 
a declaração do numero destas encontradas na u rna . 

Bello Horizonte, 1 de novembro de 1934. — Horacio 
Andrade, Presidente. — / . Ribeiro Vianna, RelatoiV 

Accordao no recurso parcial n . 371 — (E. de Minas Geraes) ; 

Vistos, etc. ' 
Recorrente, João Gomes Teixeira. 

Recorrido, o Juiz Presidente da 43* Turma Apuradòra. 
Convertido o julgamento em diligencia, por accòrdão1 

de 1 do mez corrente, e devidamente informado o recurso 
ao qual se juntou uma das cédulas impugnadas, accorda o 
Tribunal, em sessão, negar-lhes provimento, consoante de-
liberções anteriores em casos análogos. 

Beijo Horizonte, 22 de novembro de 193. — Horacio 
Andrade, Presidente. — J. Ribeiro Vianna, Relator. ' 

Estado de Santa Catharina 

Appellação Criminal n. 54 — Classe 5f-do art. si do Reg. Int. 

Dá-se provimento em parte á appellação criminal para man
dar que o officiai da Força Publica do Estado cumpra a 
pena, que é confirmada, em logar destinado á prisão do$ 
de sua categoria. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de appellação 
criminal vindos do Tribunal Regional de Santa Catharina, 
sendo appellante, Aldo Fernandes; appellada, a Justiça Publica 
Eleitoral: / 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em dar provimento á appellação 
apenas quanto ao logar para o cumprimento de pena, e con
firmar, como confirmam, em tudo mais, o accordao do T r i 
bunal a quo, cujos fundamentos são jurídicos e apoiados nas 
provas dos autos. 

Como allegou o appellante,-fundando-se em dispositivos 
eonstitucionaes e legaes (Const. Fed. , a r t s . 164 o 165; lei 
n. 192, de 17 de janeiro de 1936, reorganizando as policias 
militares e considerando-as reserva do Exercito Nacional), 
e sustentou a Procuradoria Geral, tem aquelle, na qualidade 
de officiai da Força Publica do Estado, as mesmas garantias 
asseguradas aos do Exercito e Marinha. Aesim, não perdendo 
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pela condemnaçfio a tres mezes.e quinze dias de prisão a sua 
patente, deve a pena ser por elle cumprida em logar destinado 
á prisão de officlãéè da Força Publica do Estado, a que per
tence. 

Custas na forma da lei . 
Superior Tribunal oe Justiça Eleitoral, era 13 de janeiro 

de 1937. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — João 
Cabral, Relatoi:. ' v ' 

P R O C U R A D O R I A G E R A L D A J U S T I Ç A 

E L E I T O R A L 

REQUERIMENTO 

Exmo Sr . Desembargador Ovidio Romewt M. D . Re* 
lãtor do Proôesso n . 61 — classe 4*. 

A,. Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral, nos termos 
do a r t . 4" letra c do decreto n . 22.838, de 19 de junho de 
1933 e a r t . 52 letra b da Lei n . 48, de 1935, e a respeito 
do andamento do processo n. 61 da 4* classe, em que o Pa r 
tido Republicano Paulista e outros recorreram: 

"contra á eleição do Dr. ^José Joaquim Cardoso 
de Mello Netto e o seu reconhecimento e proclamação 
como ^Governador- do Estado de S. Paulo, realizados 

,-pela Assembléa Legislativa e sua respectiva Mesa", — 

vem:éspôr e requerer o seguinte: 

i' Pelo trecho da inicial-supra transeripto se vè que 
O acto contra o qual se recorre foi praticado"peía Assembléa 
Legislativa e sua respectiva Mesa": são, pois, estes os recor
ridos, sendo o Governador eleito, e empossado, apenas bene
ficiário do acto contra o qual se recorre. 

2.° Na "Colocação do Ãssumpto" em sua defeza, desse 
eminente'Governador, no inciso n . 45 se allega (fls. 113 dos 
au tos ) ; . . -

"Ahi, no logar èm que se deu a presumida lesão 
de direito, é que deverão ser notificados os interessa
dos, afim de produzirem allegações e provas ." 

. E logo,, no item 48 pergunt t : "Como • poderiam os inte
ressados "Recorridos" ser intimados? Como poderiam, .se
quer, saber da existência do recurso sé não transitara pelo 
ÍTibunal Regional? Como poderiam se defender?" 

3.° Ora, Ex*mo. Sr, Desembargador Relator, os Recor
ridos directòs, aquelles que executaram o acto contra cuja 
validade áe reclama) não foram ouvidos, não foram intima
dos, na<* tiveram scieiicia officiai do presente' recurso e dos 
respectivo?, prazos para defeza. 

Que na espécie vertente a parte recorrida é a Assembléa . 
e a sua Me?a, dil-o e o determini a jurisprudência deste Ve
nerando Tribunal Superior nos casos anteriormente decidi
dos à respeito dé eleição-de Governador: 

A) Processo n. 91, do Espirito Santo, Relator 
Dr . Miranda Valverdé' (relatório no Boi. El. n, 59; 
parecer no Boi. El . 64; Acc. no Boi. El . n , 68, to
dos do 1935); . 

B) Processo n. 93, do Pará, Relator Professor 
João Cabral. (Bois. EIS. ns . 63 e 70 de 1935); , 

C) Processo n . 94, de Santa Gatharihã. Rei. Des
embargador José Linhares (Bois. Eis . ns . 60 è 71 de 
1935); 

/)) Processo n. 208, do Rio de Janeiro, Rei. Mi
nistro Eduardo Espinola (autos ainda na Secretária 
deste Tribunal Superior: ver fls. 55 e 255); 

E) Processo n . 229, do Rio Grande do Xorlé, Rei. 
Desembargador Collares'Moreira (Bois. Eis . ns . 139, 

; 146 e 147, de 1935). . 

.Em todos'elles sempre os recorridos foram a.Assembléa 
Legislativa e siia respectiva Mesa. 

4." No caso vertente, esse imperativo legal não foi cum
prido, e contra elle. já reclamou em suas razões um dós in^ 
teressados (item 2 desta pet ição). 

5." Accresce que pelo art. 142 do Regimento interno estes 
recursos (cujo termo pôde, ex-vi do § 2 o do art. 141 ser toma
do indifferehtemente na Secretaria do Tribunal Regional, ou 
na deste Tribunal Superior) tem processo alli prefixado, in-
olüslve que .se "mande notificar, da sua ínterposição, por 
edital, com o prazo de 48 horas, os interessados no pleuo 

eleitoral", certificado esse a ser publicado no "Boletim Elei
toral, onde houver," ou nò órgão officiai do Estado". Isso 
mesmo foi requerido pelos Recorrentes no final dó sua pe 
tição, a fls. 7 . 

6.° Dos autos, porém, não consta o cumprimento dessa 
formalidade insubstituível, e cujo descumprimento acarre
tará a nullidade do proôesso. 

7." Éto yista do exposto, Exrno, Sr . Desembargador Re
lator, ã Procuradoria Geral, no estricto cumprimento de seu 
dever de "zelar peia execução das leis, decretos e reaoluçõs 
eleitoraes que tiverem de ser applicadas" (Decreto 2L838, 
dé ÍÔ-VI-1933, a r t . 4° letra e requer a V. E x . ; 

à) selam publicados, no Boi. E l . desta cidade e 
ao do Estado de S. Paulo (ou respeotivo Diário Of
ficiai) os Edítaes determinados pelo referido a r t . l l ã 
do Reg. Interno; • • , 

b) sejam notificadas a Assembléa Legislativa do 
Estado de S. Paulo e sua respectiva Mesa, por inter
médio dos mesmos Êditaes; 

. c) que em seguida, findo o prazo, com ou sem ra 
zões desses recorridos, e juntas aos autos as provas 
dessas publicações, voltem elles conclusos a esta Pro
curadoria Geral para opinar sobre o merecimento do 
recurso. , 

®.e V. E x . em assim deferindo, fará a costumeira. 
í ú s u ç a . 

D r . J W Maria Mae Dovoèíl ia Casta, procurador Gèffc! 
Eleitoral, interino. 

Districto Federal 

Recurso de Mandado de Segurança n . 70, elâsse 1» — 
Recorrente, Celso Magalhães — Recorrido, Tribunal Regio
nal Eleitora! — «Paciente, Gamara 'Municipal do Districto F e 
deral — Relator. Exrno. Sr , Professor João Cabral. . 

PARECER N . 698 

1. O recurso está interposto no prazo ida le i . Cita-se. 
jurisprudência que se pretende offendida: é, pois, de se co
nhecer do mesmo. . 

2 ; As longas razões de fls, 119 usque 128, aem a extensa 
petição inicial, dè fls. 4 a 14, lograram convencer,exista qual
quer d i re i foao que pretende nestes autos. 

3 . Argumentando por absurda: < 

a) O reoorrente, supplente menos votado ,.que ò 
recorrido, seria convocado e empossado definitivamenr-
te para a vaga do vereador fallecido. Portanto, seria 
vereador "Effectivo" até ao final da legislatura; 

«) O recorrido, supplente mais votado, continua
ria vereador "Provisório" no impedimento do verea
dor Olympio de Mello. Dentro, digamos, de# dois me» 
zes cessa o impedimento do.vereador Olympió de Mel
lo, que reassume o seu cargo. O recorrido v o l t a á sua 
qualidade de supplente ou passa a oecupar a Cadeira 
na qual se assenta, o recorrente? Entende elle que 
aquelle voltará á supplencia. 

Portanto, teríamos um vereador effectivo. eleito com 
menos votos do que o 1" supp len te . . . 

4. Precisará algo mais para demonstrar o acerto do ac
cordam recorrido? _ ' . .. . ' 

Rio de Janeiro, 26 de janeiroide 1937.— Dr . José Maria 
Mdc Dowelt da Costa, Procurador'Geral, interino. 

Território do Àere 
Consulta n . 2.070, classe 6* — Assúmpto: Consulta ao 

Exrno. Sr. Presidente do Tribunal Regional — Relator, 
Éxmo. Sr. Professor João Cabral. 

PARECER N . 699 

1. O Presidente do Tribunal Regional do Território do 
Acre, Consultai 

"Consulto Egrégio Tribunal sé* quando tiverem 
de realizar-se leíções municlpaes, não havendo 
juizes vílalieios numero sufficiente para composição 
todas juntas espôCiaes. pôde Tribunal Regional en^. 
carregar-êé apuração circules cujas Juntas não n c a -
rem organizadas Ou deve preferencialmente meumbir-
se apuração todos circules interrogação. Faço consulta-

http://que.se
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porque seu objecto parece não se enquadrar hypothe-
ses artigo quarenta e oito do Código Eleitoral. ResDS 
tods Djalmu Mendonça — Pres . Tribunal Regional 
Acre. ' , . , ' , . ' 

Parece que se se combinar o disposto no . a r t . 48 com o 
previsto no paragrapho único do ar t . 202 do Código Eleito
ral e adoptado o disposto no ar t . 1H s 2". a resposta á con
sulta será pela affirmativa, ficando á decisão do Tribunal 
incumbir-se da apuração de todos os círculos ou, preferen
cialmente, dos que não tiverem juntas organizadas. 

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1937.— Dr . José Mana 
Mac• Dowell da Costa, Procurador Geral Eleitoral, interino. 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEITORAL DO 

DISTRICTO FEDERAL 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional de Justiça 
Eleitoral do Districto Federal faz publico o "Accordao" p r o 
ferido QO requerimento de Boaventura Fernandes Netto — 
Presidente tía Associação do Partido Nacional de Educação e 
Saúde: . • 

l( Vistos etc.T 

!' A Associação do Partido Nacional de Educação e Saúde, r e -
íraereu o registro neste Tribunal, juntando os seus estatutos 
registrados. 

O Suppte.. declara que os seus fins são: (ar t . 2." dos e s 
tatutos) ; 

a) trabalhar pela diffusão,, moralização e regulamentação 
do ensino livre no Brasil; 

b) trabalhar em prol da saúde do povo brasileiro afim 
de que o Biasil continue merecendo o conceito de que goza 

mundf, civilizado e para attiugir os' destinos que lhe estão 
•reservados; 

c) promover entre seus associados o desenvolvimento 
physico, cultural e civieo: 

d) interessar-se pelos assumptos magnos da nacionalidade. 
E* verdade que no a r t . 1.° se diz que é uma associação 

'de caracter político, sem declarar 'entretanto qual a sua orien
tação. Na petição inicial se diz que a associação manterá uma 
ou mais dependências eleitoraes, com o fim de amparar as 
pretenções de "qualquer Político ou part ido" político que den
tro da forma governo vigente, fizer alguma cousa, de util á 
causa que serve de base ao programma que norteia a sua exis
tência . Ora, tal orientação ó vaga, e sem determinação e por 
e3sas razõss : 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional negar o regis
tro da Associação do Partido Nacional de Educação e Saudo 
como partido Político. 

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1937. — Vicente'Piragibe, 
Presidente. — Souza Gomes, Relator. 

Secretaria do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do 
Districto Federal, em vinte e cinco de janeiro de 1937. — 
Antônio Baptista Pereira, Director. 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico para conhecimento dos i n 
teressados que o Accordao proferido nos autos de Recurso 
eleitoral n . 96 — em que é recorrente — Nelson Mendes de 
Lacerda — é do theor seguinte: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que é recor
rente e recorrido o 

Dr . Juiz da Oitava Zona Eleitoral: 
O recorrente requereu a sua qualificação em de do anno 

fluente, e, portanto, subordinado ás exigências dà lei n . 48 
de 4 de maio daquelle anno. O Dr . Juiz, porém, indeferiu o 
pedido porque, como se vê do despacho de fls. 5, na petição 
respect !va o recorrente não lançara, cumulativamente as de
clarações de domicilio civil, districto a que pertence, rua e 
numero de sua morada. Não se conformando com essa deci
são o Dr . Antônio Dormund Martins, na qualidade -IS de
legado do Partido Autonomista, requereu para este Tribunal, 
tomando-se por termo o recurso, no prazo legal .(fls* 7_)«j 

O a r t . 169 n . 2 da lei n . 48 permitte ao delegado do par* 
tido recorrer e considera delegado aquelle que tiver a.uto« 
nsação para represental-o, permanentemente (paragrapho 
-umeo do a r t . ci tado). -

Encontram-se a f l s . : 6 *us razões de recurso que são as 
seguintes: O Dr . Juiz, a fls.. (maulcm o despacho recorrido) 

E' de negar-se em parte provimento ao recurso e man
ter-se a decisão recorida. A j«i, a meu ver, não contem e x - ; 
pressões muteis, e não lhe podemos amputar exigências e x 
pressas. 

O Código Eleitoral j io ar t . 18 exigia, apenas, que o elei
tor declarasse, ua petição de qualificação, a "residência"! ' ' 
Nada mais . Isto porque havia a liberdade de escolher 0 
"domicilio eleitoral". A legislação de emergência n$o alte-* 
roa esse principio. Mas, a lei n . 48 de 4 de maio >je 1935, 
inovou, profundamente, no assumpto. E' assim que o a r t . 59 
manda que o eleitor declare, de seu próprio puaho, seu do
micilio civil, e mencionando: 

a) u districto a que elle pertence; 
b) e quando de zona urbana, a indicação de rua e numero 

3e sua morada. Quando esta ultima hypothese não oceorre, 
isto é, náo se trata de zona urbana, claro está que a exigen* 
uia que lhe ó inherente, se dispensa. A lei, porém, não exige 
que o eleitor, redundantemente, declare domicilio civil e res i 
dência. O que se quer é que mencione o numero e rua dô 
sua resiawinia, isto é de sua casa, de sua habitação, de sua 
rncrada, toiu o que, mais facilmente, nos centros urbanos» 
fiscalisará a fraude, evitará a que se burle o principio de. que, 
devem coincidir o domicilio civil com o domicilio eleitoral., 
Nas zonas que não são urbanas é mais difficil a fraude, por
que a pipuíação é menos densa, as habitações mais espa
lhadas, as ptssóas mais conhecidas. Assim, quem declarai, 
que tem domicilio civil no Districto Federal, dirá, ao mesmo 
tempo, que o tem no districto de Cobacabana, á rua X n. X. 
Na e s p e ú e e m exame, o eleitor, diz que reside á rua EmiliaV 
Sampaio n . 16, Andarahy, e silencia sobre o s<ju domicilio 
civil. . Di-ver-se-á- inferir? Não, Elle indicou, apenas, a suai 
morada, a casa. em que habita, mas' -ai poderá encontrar-se' 
transitoriamente, sem aquella intenção de que ' ra ta o a r 
tigo 31 do Código Civil. De resto, ainda podem occorreíj' 
as hypoíheses dos ar ts . 32, 33, 37 e 38 do mesmo Código. 

Actualmcnte," não ha mais arbítrio para escoiher o domi
cilio ebitoral. que deve coincidir com o civil (ar t . 68 ) . A 
indicação de casa e numero, da morada, não é, porém, o 
que o caracterisa, mas corresponde a uma necessidade d(? 
ordem pratica e de competência,, isto é, para saber qual O 
juiz qua deve conhecer do^iedido e para se cumprir, "oppori-

• tunaniente". o que dispõe o ar t . 108 § da lei n . 48. 
A exigência da lei, 'está, ainda, fortalecida, pelo n . 4 dd 

ar t . 59, que, usa da expressão — "contar attestação por duas . 
testemunhas, da "verdade das declarações" do n . 3, e, de 
pois, indica a formula sacramentai do attestado, na qual sé, 
menciona a expressão — as declarações sobre "domicilio e. 
residência". Consoante a referencia contida no Accordao de' 
16 de abril de 1934 do Tribunal Superior é esta uma "for
mula officiai" e instituindo-a visou b legislador impedir fos
se attestação — acto básico da verdade eleitoral, firmada le
vianamente, sem conhecimento de causa". 

O'legislador sobejamente identificado com a doutrina ao. 
elaborar a norma conhecia a controvérsia que se estabele-» 
ceva entre o conceito de "domicilio e residência" a respeito dd 
que tem Ruy Barbosa, um parecer notabilissimo — Logo t 

não pretsndouo fazer exigência que pudesse accordar novas 
disputas doutrinárias. Eis porque na lei, o que se faz e s 
sencial, obrigatório, indispensável, é a declaração do domici-* 
lio civil, e, em determinados casos, nas qualificações de zona 
urbana, se exige, ainda, a menção da rua ê  numero da casa 
onde o eleitor mora. Substitua-se a pa lavra '— residência —< 
por casa, morada, habitação, prédio, e estará encerrada toda 
a duvida. 

Ainda me valho d oAccordão de 16 de abril de 1934, dq 
Tribunal Superior, para dizer que quando a lei estabele
ce uma forma especial para o acto, a forma é de sua substan
cia, é necessária á sua existência.. Ora, no caso a attesta-* 
ção está enire essas formulas e a attestação se refere a que 
consta da petição, logo, a petição deve conter a declaração 
de domisilio, que é referida na formula. 

O argumento de que os Juizes eleitoraes, invariavelmente,-
não teem feito essa exigência e o próprio Juizo recorrido 
jnmais a fizera, não é de molde a aconselhar o provimento 
do recurso, pois que nem o juiz poderia "dispensar o que ai 
lei taxativamente exige, nem o abuso ou a inobservância dá 
lei justificaria a subsistência da pratica contraria aos seus! 
p r inc ip ia exnressos. Perseverar no. erro é que seria çon* 
dcmnaYç)^ , 
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Ha, todavia, um aspecto que deve merecer solução de 
equidade. Devem attingir a alguma contenas cs proeessos 
com aquella falha, e em andamento, pois que somente nesta 
sessão julgamos 123 recurso da mesma natureza, e inter
postos, sob a mesma allegação. Fora a Justiça eleitoral que, 
em parte, per inadvertencia contribuirá para essa situação. 
Ssrá, pois, razoável que neste, e nos demais processos em 
idênticas condições, o juiz determine que, em nova petição, 
e com as formalidades legaes o eleitor satisfaça a .exigência 
concernente á declaração simultânea do domicilio civil e local 
de sua residência providencia que deverão adoptav todos os 
juizes que tem em curso processos de qualificação com a men
cionada omifcsâo. 

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1937. — vi**nt* P*V/̂ _ 
eibe, Presidente. |— José Duarte, Relator. 

Idênticos Accordãós foram proferidos nos autos ae i te-
fcurso n s . : 

97 . Hermogenes Marinho de Souza. 
98 . Carlos Martins Sampaio». 
89 . Metario Cândido Silva. 

100. José de Castro. 
101. Neusa Vaz Magalhães. 
Í02. M v i o Bastos Varella. 
103. Mario José de Cerqueira. 
104. Manoel Francisco da Silva. 
105. Mario Moreira Campos. 
106. Maria Dolores Vidal. 
107. Maria Apparecida Noronha. 
108. Manoel Pereira Gonçalves. 
109. Milton. Carmo Carvalho Alves,, 
110. Laydo Cunha Costa. 
111. Luiz Ângelo Monteiro Carmo. 
112. Leonòr da Câmara Moret: 
113. Leonor de Vasconcellos Neves, 

•114. Ne.son Viegas de Carvalho. 
115. Ne.son Souza de Oliveira. 
116. Oscar José de Azevedo. . 
117. Odaléa Vianna de Castro, 
118. Phtladelpho de Almeida. 
119. Pedro de,Brito Amaral . 
120. Pedro Paulo dos Anjos. 
121. Ubirajara Sayão Lobato. 
122. Alberto Tenorio Corrêa. 

.123. Alexandre da Motta. 
124. Angolita Cavalcanti. 
i ? 5 . Aphrodisio Goulart. 
126. Adelino Martins Barbosa. 
127. Álvaro Belfort Torraca. 
128. Antônio Gonçalves da Cunha. 
129. Bernardino Braz da Costa. 
130. Balbmo Pereira de Oliveira. 
131. Carlos da Eiras Carvalho. 
132. Durval da Silva Almeida. 
133. Edgard de Oliveira! Gonçalves. 
134. Emilia Pinheiro. 
135. Francisco Soares de 'Medeiros 
136. Fernando Lopes de Araújo. 
137. Germano Frant inaü. 
138. Ismael Viegas de Carvalho. 
139. í r is Maria de Oliveira. 
140. João Felieio dos Santos. 
141. João Francisco de Almeida, 
142. João de Oliveira! 
Í43 . Orlando Cardoso Mendes. 
144. Oswaldo Rodrigues de Mello. 
145. Pietro Bandini. 
146. Paulo Ribeiro de Avellar. 
147. Roía dtAsstimpção. 
148» Renato Carneiro da Costa Guimarães. 
149. Arietti Souza Agra. 
150. Fiordelmonte Gampiglia. 
151. José Fittipaldi Fi lho. 
152. Rufüio Ferreira de Araújo, 
153. Romeu Miranda. 
154. Pedro Pereira de Almeida. 
155. Luiz Antônio de Araújo. 
156. Jaointha dos Santos Wilkei 
157. José Cònstántino Mendes. 
158. José Alâcy Tavares. 
159. Jacyr de Lacerda. 
160. Carlos Nogueira Louzada 
161. Jorge Soares da Rocha.. 
163. João Baptista Corrêa. 

163. João da Silva. . • 1 

164. João Ferreira da Silva Braga. 
165. João Pinho da Silva. 
166. João Buptista Leoncio. 
167. José Corrêa de Souza. 
1C8. Benudicto Batalha Padre de Souza 
Í69. Ai-;sstc de Oliveira Tavares. 
170. Aid* Sar t im. 
171. Antônio Chrispim. »•• 
172. Antônio Ribeiro. * 
173. An-*» Francisco Henriques. 
174. Américo Villachã. 
1.75. Alberto Marques Teixeira. * 

d 7 6 . Carlos dos Santos. 
177. Danilo Fernandes Monta. 
178. Doracy Marques. 
Í79. Elias Fa rah . 
180. Ernani José dos Santos Júnior 
181. Mareilio Machado. 
132. Migui;» de Araújo Loureiro. 
183. Nno.áu André. 
134. Lindolpho de Carvalho. 
185. Lourival de \ Arruda Travasse' -
186. Lu.z José da Costa. 
187. Lúcia Goulart Ribeiro. 
188. José Catharino da Costa. 
Í89. José Barbosa. 
190. José Adelino da Silva. 
191. José Marques Ventura. 
192. Vántuyl Pinto. y 

193. Sebastião Bueno de Moraes. 
<94. Ramiro de Araújo Netto. 
195. Mario Pereira de Carvalho. 
196. Laara Pinheiro Dut ra . 
197. João Vieira Santos. 
198. João Gomes de Oliveira. 
199. João Joaquim Castanho. 
200. João Tavares Júnior . 
201 . Alfredo Corrêêa. 
1:02. Syívio Estolano DrummondL 
203. Oscar Silveira. 
204. Syívio de Albuquerque Barroí 
205. Leandro de França Bastos. 
2G6. Joelila de Faria Góes. , 
207. Halevy Pereira Giordano. 
208. Geraldo Follain. 
209. Gastão Lopes Nunes. 
210. Heüo Lima Carlos. 
211 . Francisco Theophilo Ribeiro, 
212. Filomena Celeste Batalha. 
213. Francisco Coelho Cotta. 4 

2 í 4 . Stockler de Paula. 
215. Ewaldo Tavares Bastos. 
216. Edio Cardoso Santos. \ ' 
217. Octacilio Alves da Luz. 
218. Orlando Magliano. . v •.. 
219. Oswaldo Maia da Silva. 
2üw. Guitteberg Pierre . 
221. Francisco Costa de Freitas 
222. Francisco Passini Fi lho. ' " . o 

Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro, em vinte 
e seis de janeiro de mil novecentos e trinta e sete. —> O , 

1 Director. Antônio \Baptista Pereira. * 

QUALIFICAÇÃO R E Q U E R I D A 

Primeira Cireumscripção 

SEGUNDA ZONA ELEITORAS-

(Distr icto municipal 'de 85o José ) 

Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

v fscrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

INDEFERIDO • 

4.490. José Maria da Silva. 

[ QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 25 DE JANEIRO 
DE W i 

í . 505 . Maria Alves dos Santos 
&.506. Maurício Gudin. 
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QUALIFICADO POR DESPACHO DE 26 DE JANEIRO 
DE 1937 

4.508. Hélio Gonçalves Castello Branco. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

V uís tnctos municipaes de Santa Rita, Sacramento <» 
São Domingos £ 

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE JANEIhJ 
DE 1937 

t 
7.008. Nelson de Carvalho Villa'Real. . 
7.009. Oldemar Coelho" de Almeida. 
7.010. Oldina Pereira de Andrade. 
7 .011. Ormerindó Fonseca. 
7.012. Oswaldo Dias. 
7 .013. Pedro dos Santos. 
7.014. Pedro Scordino. 
7.015. Raphael Portugal de Lemos. 
7.016. Rosental Barbosa da Silva. 
7.017. Sjlas Oliveira de Assumpção. 
7.018. Sebastião José Machado. 
7.019. Sebastião Ferreira da Silva, 
7.020. Thomó Fonseca. 
7 .021. Wa-lter Pinto de Araújo. 
7.022. Waldemar de Queiroz Mascarenhas. 
7.023. Walter Figueira Duarte Moreira. 
7.024. Waldir de Andrade Gonçalves-
7.025. Zeferino Gomes Barroso. 
7.026. Jorge Loureiro. 
7.025. Manoel dos Santos 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 25 DE JANEIRO 
* DE 1937 

7.028. Arthur Dias do Souto. 
7.029. Itagiba Borges Coelho. 
7.030. Galdina Ribeiro Martins. 
7 .031. Gastão Augusto Vieira. 
7.032. íris Xavier de Brito. 
7.033. Homero Ferreira Goulart 
7.034. Zelia Lopes de Oliveira. 
7.035. Francischina Aletto. • 
7.036. Antônio Manoel. 
7.037. Carmen Gomes. 
7.038. Anna Maria de Lima Nunes.-
7.039. Eduardo Rodrigues.' ' . 
7.040. José Moreira da Silva. 
7 .041. Norberto da Silva. 
7.042. Henri Alexandre Pereira. 
7.043. Júlio de Oliveira. Medina. 
7.044. Justino Duarte. 
7.045. Henrique üooda.-
7.046. Raul Martins. 

* • 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 26 DE JANEIRO 
DE 1937 

7.047. Álvaro Souto Maior de Castro. 
7.048. Augusto Pinto Maia. 
7.049. Maria Apparecida de Carvalho Leme 
7.050. ítalo Fioravanle. 
7 .051 . Antônio Oliveira-Guimarães Filho, 
7.052. Jo<=é Romualdo da Costa. 
7.053. Orlando Ferreira dos Santos. 
7.054. Antônio Thiers Daumas. 
7.055. Dario Nunes Pinto. • • 
7.056. Carlos Rodrigues Barrocas. 
7.057. Ernani ' Guio. 
7 .058. Heitor Mattos Silva. 
7.0.59. Laercio Carneiro Leão. 
7.060. Martinha Carneiro de Jesus-. 
7 .061. Maria Monteiro Guimarães e Souza. 
7.062. Marcos Thomaz Lourenço.. 
7.063. David Rodrigues Gpmes. 
7.064. Waldemar da Silveira Machado. 

PROCESSOS DE INSCRIPÇÃO 

^ Primeira Circumscripçâc 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

{ Districto municipal de São José ) 

juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos ar t s . 43 do Código-e 25 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo da 2 a Zona Eleitoral, estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

WALTER COLOMBO PETROLLA MARTINS (5.685), filho de 
Victorino Ferreira Martins e de Maria P.etrolla Martins, 
nascido a 12 de outubro de 1916,-no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipa: de S José (Qualificação requerida, n . 4.402.) 

ADONIS GOULART (5.686), filho de Francisco de Assis 
Goulart e de Isaura Goulart Terra, nascido a 23 de agosto 
de' 1895, em Victoria, Estado do Espirito Santo, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida. B . E . 138. 
n . 4.147,) 

MANOEL FERREIRA DA ROCHA (5.687), filho de Manoel 
Pinto da Rocha e de Joàquina Amalia Ferreira, nascido 
a 4 de maio de 1901, no Districto Federal, operário,: ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B. E. 135. n . 4.098.) 

DORA FONSECA DE MAGALHÃES (5.688), filha de Francisco 
José Alvares da Fonseca e de- Saturnina Navajas Uchoa 
da Fonseca, nascida a 15 de abril de 1898, no Districto 
Federal, professora primaria, casada, com domicilio- elei
toral no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida. B . E . 5, n . 4.439.) 

4NICANOR DA SILVA PEREIRA . (5.689), filho de-Oresles 
da Silva Pereira e de Regina Maria Pereira, nascido a 
23 de agosto de 1909, em Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral nO 
districto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B . E . 84, n . 3.158.) . " 

EUSTACHIO RODRIGUES DA SILVA (5.6901, filho de Miguel 
Rodrigues dos Santos e de Emilianna Verônica da Silya, 
nascido a 12 de novembro de 1905, em Olinda, Estado de 
Pernambuco, motorista, casado, com domicilio eleitoral 
no districto munir-ipal de São José. (Qualificação r e -

- querida, B . E . 127, n . 3.960.) 
P \ULO DE CARVALHO (5.691), filho de Alberto de Car

valho e de Maria Barroso de Carvalho, nascido a 30 de 
novembro de 1917. no Districto Federal, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . H0, 3.680.) 

D-TANIRA GONÇALVES FORTUNA (5.692), filha de Galdino 
Antônio Gonçalves e de Maria de Mattos Gonçalves, nas-
3ida a 23 de fevereiro de 1919, em Nictheroy. Estado dc 
Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal dc São José. (Qualificação 
requerida. B . E . 142. n . 4.187.) 

ANTÔNIO RODRIGUES DE VASCONCELLOS (5.693), filho 
de José Rodrigues e de'Margarida Rita de Vasconcellos. 
nascido a 25 de setembro de 1897, em Barbacena, Estado 
de Minas Geraes, negociante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida,, n . 3.736.) 

OLAVO PEREIRA (5.694), filho de André Augusto Pereira 
e de Alice Barbosa Pereira, nascido a 10 de junho de 
1907. no Districto Federal, empregado no commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, n . 4.416.) 

ELBE TINO'(ÍO MARQUES (5.695), filho de Leonel Marques 
e de Deoclecia Alves Marques, nascido a 28 de abril de 
1908, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 5, 
n . 4.425.) 

0SMY TOLEDO (5.696), filho de Hermogenío Corrêa. Toledo 
s de Francisca da Costa Toledo, nascido a 19 de agosto 
de 1904, em Cachoeira do Itapemirim, Estado do Espirito 
Santo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
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djstricto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B . E . 5, n . 4.427.) 

ADALGIZA FERREM A NERY (5.597), filha de Gualter José 
Ferreira e. de Rosa Caneella Ferreira, nascida a 29 de 
outubro de 1905, no Districto Federal, funccionaria pu
blica, viuva, corn domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 142, 
n . 4.179.) 

VIGENTE TURCO (3.698), filho de José Tui-co e de Maglo-
nica Turco. ' nascido a 19 de abril de .1914, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida.. 
B . E . 1, n. 4.393.) • , 

FRANCISCO EDUARDO (5.099), filho de Bernardina Fran-
cisca do Desterro, nascido a 16 de julho de 1890, em 
Quissaman, Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, B . E . 1, n . 4.391.) 

WALDEMAR GONÇALVES DE CASTRO (5.700), filho de 
Manoel Pacheco de Castro e de Elisa Gonçalves de Castro, 
nascido a 11 de janeiro de 1901, em Rio Bonito, Estado 
do Rio do Janeiro, soldado mecânico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Qua
lificação requerida, B . E . 5, n . 4.441.) 

GUSTAVO HAROLDO KUHNEST • (5.701),-filho . de Luiz 
Kuhnest e de Beatriz de Araújo Kuhnest, nascido a 1 
de dezembro de 1916, no Districto Federal, funccionario 
oo Banco dê. Londres, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. José. (Qualificação reque
rida, B . E . 146, n . 4.292.) 

ORSINA DIAS-(5.702), lil-ha de José.Dias e de Maria Cân
dida'Dias, nascida a 23 de dezembro de 19J.6, no Districto' 
federal, domestica, -solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
B . E . 1, n . 4.411.) . 

LUIZ FELIPPE DO REGO BARROS (5.703), filho de Ameno 
Henrique' do Rego Barros e de Josephina Veiga Pinto do 
Rego Barros, nascido a 12 de junho de 1911, no .Districto 
Federal, funccionario publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualificarão 
requerida, B . E . 1/j6-; n. 4.243.) 

ALTIR CAVALHEIRO DE ABREU E SILVA (5.704), filho dtí 
Januário Augusto de Abreu e Silva e de Maria Cândida-
de Abreu e Silva, nascido a 10 de junho de 1914, em 
Curityba, Estado do Paraná, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto muriicipal.de S. José. (Qua
lificação requerida, 1?. E . 5, n . 4.440.) 

NAÍR BICALHO LIMA ROCHA (5.705), filha de José Augusto 
Bicalho e de Maria Magdalena Santos Bicalho, nascida a 

.2 de setembro de 1906, em Santa Maria Magdalena, Es
tado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com' domicilio, 
eleitoral no districto municipal (de S. José. (Qualificação 
requerida, B. E . 146, n . 4.246.) 

IR.WMUNDO NAVEGANTE VASCONCELLOS (5.706), filho de 
Antônio Horacio de Vaeconoellos' e de Enedina de Souza 
Vasconcellos, nascido a 12 de abril de 1906, em Cámocim, 
Estado do Ceará, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal d e - S . José. (Qualificação 
requerida, B . E . 5, n . 4.428.) 

KENNETH LINDSAY MOLYNEUX (5.707), filho de William 
Molyneux- e de Eillen Molyneux, nascido a 23 de maio de 
1915, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, aeroviario, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, B . E . 5, n . 4.432.) 

FERNANDO MADUREÍRA (5.708), filho de Annibal Rollem-
berg Madureira e de Maria José Maxlureira, nascido a 8 
de outubro de 1916, em Aracaju, Estado de Sergipe, com
mercio, solteiro, com domicilio, eleitoral no districto mu
nicipal de S. José. (Qualificação requerida, B . E . S, 
numero 4.437.) 

AUGUSTO AM AN CIO VALLADÃO (5.709), filho de Fran
cisco Garcia Valládâo e de Brasilina Amancio Valladão, 
nascido a 28 de dezembro de 1898, no Districto Federal, 
funccionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. José. (Qualificação reque-
rda, n . 4.420.-) 

NELSON GONÇALVES NETTO (5.710), filho de Domingos 
Gonçalves Netto e de Georgina Antunes Netto, nascido a 
14 de novembro de 1894, em Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, artista-pintor, casado, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de S. Jo^é. ^Qualificação reque
rida, B . E . 146, n . 4.248.) ' 

JOÃO KALIL (5.711), filho de José Kali! e de Maria José 
Rissi, nascido a 16 de fevereiro de 1916, em São Paulo, 
Estado de São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. José. (Transfe
rencia.) 

MANOEL JOAQUIM DE MEDEIROS (5.712), filho de João 
Simplicio de Medeiros e de Maria Teixeira de Souza, nas
cido a 18 de junho de 1896, em Macau, Estado do Rio 
Grande do Norte, marítimo, casado," com domicilio elei
toral no districto municipal de S. José. (Transferencia.) 

JOÃO DOS SANTOS LISBOA (5.713), filho de Álvaro dos 
Santos Lisboa e de Zelia Lisboa, nascido a 22 de maio 
de 1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualficação requerida, B . E . 138, n . 4.365.) 

ANTÔNIO JOSE' MARQUES. (5.714), filho de Joaquim Joséí 
Marques e de iRosa Fernandes Gomes, \ nascido a 22 de 
fevereiro de 1915, no Districto Federal, motorista, sol
teiro, com domicilio, eleitoral no districto •municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, B . E . 5, n . 4.436 . )I 

AMÉRICO ADELINO LOBO (5.715), filho de Joaquim dos 
Santos Coelho Lobo Júnior e de Maria de Jesus Coimbra, 
nascido a 20 de outubro de 1917, no Districto Federal, 

-commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipai de S. José. (Qualificação requerida, B . E . 5, 
numero 4.443.) 

A DA IR TEIXEIRA DE ALMEIDA (5.716), filho de Carlos 
Hugo Teixeira de Almeida e de Maria Isabel Teixeira de 
Almeida, nafccido a 21 de outubro dé 1916, em Barrai 
do Pirahy,, Estado do Rio de Janeiro, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Ouulíficação requerida, B . E . 149, n . 4.344*.)| 

AMARO CORRÊA (5.717), filho de Maria da Gloria Corrêa, 
nascido a 19 de junho de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, l i . E. 5, 
numero 4.423.) , • 

F.LEUTHEIHIA SOARES DA SILVA (5.718),-filha de José 
Gregorio da Silva e de Ohristina Thereza dc Gouvfta e 
Silva, nascida a 27 de dezembro de 1898. em S. Luiz, 
Estado de Minas Geraes, domestica, casada, com • domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Qua
lificação requerida, B . E . 138, n . 4.122.) 

MARIA DE LOÜRDES DA SILVA (5.719), filha de Francisco 
Luiz da Silva e de Brasilina Gomes da Silva, nascida a 
20 de abril de 1917, no Districto Federal,,costureira; ^sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, B . E . 138, n . 4.118.) 1 

FERNANDO VINHA FERNANDES (5.720), filho de José Joa
quim Vinha Fernandes e de Maria. Ribeiro 1 Vinha • Fer 
nandes, nascido a 9 de março de 1910, no Districto F e 
deral, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dc S. José. (Transferencia.) 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

( Districto municipal de São José ) 

Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

(4.» VIA) * 

Faço publico, para os fins dos ar ts . 43 do Código e 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por esta 
Cartório e Juizo da 2" Zona Eleitoral, estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos; 

DOMINGOS GOULART (inscripção n . 1.206, titulo n. 1.1.60), 
filho de Francisco do Amaral Goulart e de Isabel Va-
nancio; nascido a 15 de fevereiro de 1893, no Estado do 
Rio de Janeiro, portuário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. José. (Qualificação sx-offU 
cio, B . E . 67, n . 95.) 

FRANCISCO NOGUEIRA FERNANDES (inscripção 1.789, 
' titulo n . 1.734), filho de Crystalino Fernandes de Queiroz 

e de Tercina Nogueira de Queiroz, nascido a 22 de junho 
de 1913, no Estado do Rio Grande do Norte, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de S. José. (Qualificação requerida, B . E . 83, n. 987.) 

MANOEL DOS SANTOS SOUZA (inscripção n . 13.020. titulo 
n . 2.224), filho de Domingos dos Santos e de Maria da. 
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Souza .'Prazeres, nascido a 24 de outubro de 1892. em 
Mespanha, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. José. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 31, n . 19.495.) 

FERNANDO. FERREIRA NETTO TRIGO (inscripção 14.093, 
título 14.133), filho de Manoel Netto Trigo e de Maria 
José de Barros, nascido a 24 de dezembro de 1894, em 

' Portugal, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. José. (Qualificação ex-officio, 

, B . E. 31, n . 42.499.) 
EDUARDO ANDRADE MADEIRA (inscripção n . 1.881, titulo 

n . 1.832), filho de Luiz Gomeô Madeira e de Luzia An
drade Vieira, nascido a 23 de julho de 1900, no Estado 
do Espirito Santo, officiai da marinha mercante, solteiro, 
com domicílio eleitoral no districto municipal de S. José. 
(Qualificação ex-officio B . E . 46, n . 23.500.) ' 

RAUL DA SILVA GUIMARÃES (inscripção 11.441, titulo nu
mero Í0.212), filho de Eduino da Silva Guimarães e de 
Maria-Baílud Guimarães, nascido a 16 de julho de 1897, 
no Estado do'Rio de Janeiro, operário, (A. Naval), casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. 
(Qualíificação ex-officio, B . E . 31, n . 12.524.) 

• MANOEL'IAS DOS SANTOS (inscripção n . 139, titulo n . 133), 
filho de Vicente José dos Santos, nascido a 4 de outu-

. bro de 1907, JIO Estado de Sergipe, operário, solteiro, com 
domicilio eleitora! no districto municipal de S. José. 
fQualificação requerida, B . E . 62. n . 5.688.) 

TERCEIRA ZONA. ELEITORAL 

(Bistr ictos mnnicípaes de Santa Rita, Sacramento 
São Domingos) 

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos artigos 43 do .Código e 23 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juízo da 3.* Zona Eleitoral, estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

MARIA XAVIER BAPTJSTA (7.840), filha de Henrique Xa
vier fJapüsta e de Livia Damascena Baptisia, nascida 
a 3 de junho, de 1908, no Districto Federal, solteira, do
mestica, .com domicilio eleitoral no districto municipal 
dê .Santa Rita. (Qualificação requerida 3." zona. n.6.608.) 

.TOSE' BONIFÁCIO DA SILVA (7.841), filho de Antônio d a 

. Silva e de Marietta da Silva, nascido a 30 de janeiro de 
1915. em Perto Novo do Cunha. Estado de Minas Geraes, 
Solteiro, commercio. com domicilio. eleitoral no distr i
cto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida 
3." zona, numero 6.804.) 

ARISTÓTELES SILVA (7.842), filho de Adolpho da Silva 
e de Izabel Ribeiro da Silva, nascido a 29 de novembro 
dé 1901, em Santo Ângelo, Estado do Rió Grande do Sul, 
casado, commerciario. com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa 'Rita._ (Qualificação requerida 
3. ' zona, numero 6 . 0 4 8 . ) ' 

PASCHÒAL GRANATO (7.843), filho de Francisco Granato 
<» de Domingas Fravetta. nascido a 8 de junho dè 1910, no. 
Districto Federal, solteiro, operário, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação 
requerida 3. ' zona, numero 6.054.) 

9CTÀVK*. TEIXEIRA RIBEIRO (7.844), filho de Sebastião 
Teixéiia Ribeiro e de Sebastiana Rosa. nascido a 29 de 
1915, cm Bom Jardim, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, 
funccionario publieo, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Rita. (Transferencia dò Estado 
Rio do titulo 9.117.) 

,/OSE' CASTELLO DE FIGUEIREDO (7.845), filho de João 
Rcmalho de Figueiredo e de Adelaide Castello de Figuei
redo, líascido a 3 de novembro de 1909, em Fortaleza, 
Estado do Ceará, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de S . Domingos. (Qualifica
ção requerida 3.' zona, numero 6.807.) 

JOAÒ SACERDOTE DOS SANTOS (7.846), filho de Maria , 
R-níina dos Santos, nascido a 14 de julho de 1901, no Dis- I 
tricto -Federal, casado, funccionario .publico, com domi- , 
eilio dei toral no districto municipal de Santa Rita.: | (Qua-

RFNAULT DURVAL PEREIRA DA SILVA (7.847), filho de 
Vergilío Pereira da Silva e de Tharcilia de Souza Es 
trella da Silva, nascido a 25 de junho de 1899, Estado da 
Bahia, São Salvador, casado, medico, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos* (Quali
ficação requerida 3.* zona, numero 6.783.) 

BELLARMINO JOSE' DE OLIVEIRA (7".848), filho d e . B e l -
larmino José de Oliveira e de Francisca Cidalina da Sil
va, nascido a 21 de abril de 1884, no Estado da Parahyba 
Guarabira, casado, funccionario publico, com domicilio 
eleitoral na districto municipal de São Domingos. - (Qua
lificação requerida 3. 1 zona, numero 6.683.) 

H1LTON TEIXEIRA BASTOS (7.849), filho de João Teixeira 
Bastos e de Leonor Teixeira Bastos, nascido a 30 de abril 
de 1904, no Districto Federal, casado, escripturario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida 3.* zona, numero 6.364.) 

JOÃO TAVARES DA SILVA (7.850), filho de João Tavares 
da Silva e de Maria Tavares, nascido a 29 de agosto de 
1911. no Districto Federal, solteiro, commercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida 3.* zona, numero 2.152.) 

JOAQUIM DA SILVA DEÍRO' (7.851), filho de Antônio P e 
dro da Silva- Deiró e de Carolina Hehriqueta da Silva 
Deiró, nascido a 8 de setembro de 1911, no Districto F e 
deral, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida. 
3.* zona, numero 6.155.) 

JANYR CLEMENTINÒ PEREIRA (7,852). filho de José C!e-
mentino Pereira e de Maria Alves Pereira, nascido a Í5 
de novembro de 1911, Estado do Rio, São Pedro da Aldeia, 
solteiro, pedreiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida 3.* zo
na, numero 6.680.) 

ANTÔNIO JOSE' CIQUEIRA (7.853), filho de José Antônio 
Ciqueira e de Rosa de Araújo, nascido a 15 de setembro 
de 1916, no Districto Federal, solteiro, operário, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida 3." zona, numero 5.632.) 

ANTÔNIO MENDES VASCONCELLOS (7.854), filho de Joa
quim Mend*es de Vascòncellos e de. Maria da Conceição, 
nascido a 23 de Janeiro de 1915, no Districto Federa!, 
solteiro, tóarcineiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida 3.* 
zona, numero 6.769.) 

OSWALDO THEDIN COSTA (7.855), filho de José Qctavio 
Thedim Costa e de Noemia D'Assumpeão Thedim Costa, 
nascido a 7 de janeiro de 1913, no Estado do Rio. Pe -
tropolis, solteiro, funccionario publico, eom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Sacramento.. (Qua
lificação requerida 3." zona, numero 6.447.) 

CEGILTA FONSECA (7.856). filha.de Alicio da Fonseca Mar-
mora e de Maria da Conceição, nascida a 26 de novembro 
de 1915, no Districto Federal,: solteira, commercio, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida 3.» zona, numero 5.595.) 

AVELINO PINTO MACIEL (7.857), filho-de Theodora Maria 
da Conceição, nascido a 3 de janeiro de 1893. no Districto 
Federal, solteiro, commerciario. com domicilio eleitoral 
no districto municipal de . São Domingos. (Qualificação 
requerida 3.." 'zona, numero 6.755.) . 

JOSE" LOURENÇO (7.858). filho de Joacjuim Lourenço o de 
Brazilima Maria da Conceição, nascido a 14 de abril de 
1910, Estado do Rio, Cachoeira Grande, solteiro, commp.r-
cio, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos. (Qualificação requerida 3. ' zona. nume

ro 4.060.) 

-ALBERTTNA OOLONNA DO AMARAL (7.859), filho de Al
berto Emílio do Amaral e de Emiíia Colonna do Amaral, 
nascida a ,24 de março dé 1902. no Districto Federal. soU 
teíra, funceionaria publica, com domicilio eleitoral. n« 
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação roque» 

t : • r ida 3.» •«ma, numero 7.007.) , Í Í W Í , <,•&$?*>.*. .) 

MARIANA DE CASTRO MENEZES (7.860)afilha de 'A lbe r 
to de Castro Menezes e de Mariana Silva de Castro Mene
zes, nascida a 27 de setembro de 1ÍO0. no Estado de Sãt 

j^§u] o» Jfompinas. . solteira,. funcciojaaria ^publica, „ com do» 

Confere com o Original 
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micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
<-• (Qualificação requerida 3.* zona, numero '6 .949.) ' ' 
EM MANUEL XAVIER (7.861), filho de Carlos Jorge Xavier 

, e de Odelte Corrêa Xavier, nascido a 16 de setembro de 
19.14, no Districto Federal, solteiro, commercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São Domin
gos. (Qualificação requerida 3.* zona, numero 6.879.) 

HELENA CONSTANTINI AMIGO (7.852), filha de Romeu 
Consíanfini e de Êmilia Noto, nascida a 16 de março de 
1915, no Districto Federal, casada, domestica, com domi
cilio eleitoral 1 no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação requerida . 3 . " . zona, numero 3.638.) 

1ARIA DE LOURDES BONIFÁCIO DE AZEVEDO (7.863). 
filha de Domingos x\lves Bonifácio e de Zelia Pereira 
Bonifack, nascida â 10 de março de 1906, no,Estado-de 
São Paulo,, São Paulo, casada, professora municipal, com 

• domicilio • eleitoral mo districto municipal de *Santa Rita. 
(Qualificação requerida 3." zona, numero .5.216,) 

iERNANI SANDIN DE BARROS J7.864), filho de Jeronymo 
Ferreira de Barros e de C£«rmen Sandin de Barros, nas
cido a 13 de fevereiro de 1918, no Districto Federal, spl-

' leiro, estudante, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida 3. a .zona, 
numero 0.728.) • ' 

ADELAIDE FERNANDES DE FIGUEIREDO (7.865), filho 
' de AYlelisa da Piedade Miller, nascida a 10 de junho do 

1910, no Districto Federal, casada, domestica, com domi-
'•' cilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. 

(Qualificação requerida 3 . s zona, numero 5.402.) 

IGSEVANTÜNES.DE FIGUEIREDO (7.866), "filho de Au-
• . gusto-Ferreira de Figueiredo e de Rota-Maria da Con

ceição, nascido a 19 de maio de 1901, no Estado do Rio, 
Maricá, casado, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos. «(Qualificação re
querida 3." zona, numero 5.401.) 

iANTONIO DA SILVA DIAS (7.867), filho de Manoel Caetano 
da Silva e de Delphina Augusta Dias, nascido a.4 de fe
vereiro de 19.10, no Districto Federal, casado, íuncciona-

. rio publico, com domicilio eleitoral-no districto muni
cipal de Santa Rita. (Qualificação requerida- -3." zona, 

- numero 6.760.) 

JOSE' ROMUALDO VILLELA (7.868), filho de Joviano Ro-
mualdo e de Messias Gonçalves Villela, nascido a 7 de 
fevereiro de' 1908, no Estado de Minas, Padre Brito, ca-

- sado, pedreiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Rita. (Qualificação requerida 3." zona, 

. numero 6.790.) ' 

QYAMA MARTINS DE OLIVEIRA (7.869), filha de Izaias 
Martins de Oliveira e de Maria Magdalena Maia, nascida 

. a 16 de dezembro de 1912, no Estado do Rio, Ponte Nova, 
. solteira, commercio, com domicílio eleitoral no .distri

cto municipal de Santa 'Ri ta . (Qualificação requerida 3." 
zona, numero 6.763.) ( i 

JOSE' FERREIRA NETTO (7.870), filho de Joaquim Fran
cisco Netto e de Maria de J e sus Ferreira, nascido "a 8 de 
setembro de 1884, Portugal, naturalisado, casado, func
cionario publico, com. domicilio eleitoral, no , districto 
-municipal.de Santa Rita. (Qualificação requerida 3.* zo
na, numero 6.759.) > • ' 

JOSET- PEDRO LISBOA (7.871), filho de Pedro Joaquim 
Antônio e de Maria do Carmo da Conceição, nascido a 19 
de março de 1909, Estado de Minas, Pouso Alto, casado, 
carpinteiro, com domicilio .eleitoral no districto muni
cipal de Santa Rita. (Qualificação requerida 3." zona, 
numero 6.657.) . ." 

•EMMANU1EL- JOSE' FERREIRA (7.872), filho de Antônio Jo
sé Ferreira e de Benedicta Rosa Ferreira, nascido a 2 de 
agosto de 1910, no Estado do Rio, Angra dos Reis, sol
teiro, funccionario publico, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida 
3. a zna, numero '6 .764 . ) 

•CHRISTOVao LIMA (7.873), filho de Antônio Francisco de 
Lima e de Leopoldina Maria da Conceição, nascido a 13 
de junho de 1897, nó Estado de Minas, Santo Antônio do 

. Chiador, viuvo, lavrador, com domicilio eleitoral no dis-
; tricto municipal de Santa Rita. (Transferencia do E s 

tado do Rio, titulo 2.880.) 

ANTÔNIO PROCOPIO (7.874), filho de Rosalina Procopio, 
nascido a 14 de junho de .19!15, no Disticto Federal, soU 

. tetro, funccionario publico, com domicilio eleitoral nd 
districto municipal de Santa Ri ta . . (Qualificação reque
rida 3.* zona, numero 6.687.) 

DARCY DA SILVA. (7.875), filho de Pedro da Silva e de 
Olympia da Silva, nascido a 14 de agosto dè .1916, no Dis
tricto Federal, solteiro, funccionario publico, com domi
cilio eleitoral no 'dis t r ic to municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida 3 / zona, numero 6.889.) 

DERCILI3. TEIXEIRA. (7.876), filho de José Victorino,Tei
xeira e d e Leonor Teixeira, nascido-a'18 de setembro de 
1913, no Districto Federal, solteiro, funccionario publi
co, com domicilio eleitoral .no districto municipal de Sã" 
Domingos. (Qualificação requerida 3." zona, n . 6.531. ' ' 

JOSE' MACHADO DE ALMEIDA (7.877), filho de Ignaciu 
Machado da Costa Netto e de Eudoxia Epiphania de Al-

•. meida Machado, nascido a 27 de fevereiro de 1.907, no 
Esíado cie Pernambuco, Bezerros, solteiro,' motorista, com 
domicilio, eleitoral no districto municipal de São Domin
gos. (Qualificação requerida 3." zona, n . 6.776.) 

LUIZ PINHEIRO DE SOUZA JÚNIOR (7.878), filho.de Lui/ 
Pinheiro de Souza e de Judith Oliveira de Souza, nascidc 
a 19 áè julho de 1917, no Districto Federal, solteiro,, mo-
noüpisla, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa" Rita. (Qualificação requerida 3.* zona, n. 6.383.)' 

GENTIL LOPES DA CRUZ (7.879), 'f i lho de Bellarmino Al
ves da Cunha e de Modestina Lopes da Cunha, nascido 

' a 24 de agosto de 1907, Estado do Espirito Santo, Con-
' ceição. da Barra, casado, commerciario, com domicilio 

eleitoral no districto. municipal de Santa Rita. (Quali
ficação requerida 3. a zona, numero ,6.178.) ' ' . ' 

ARTHÚR CARVALHO DOS SANTOS (7.880), filho de José 
Baptisla dos Santos e de Rita Alzira dos Santos, nas
cido a 3 de março de 1911, no Estado de Sergipe, Boquim, 
casado, funccionario publico, com domicilio eleitoral nó 
districto municipal de São EÍomingos. (Qualificação re
querida 3.* zona, numero 6.903.) 

JOSE' PEREIRA CHAVES FILHO (7.881), filho de José Pe-
• reira Chaves e de 'Feliciana Francisca. Chaves, nascido 
a 5 de setembro de 1915, no Districto Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto muni.-
cipal de Santa Rita. (Qualificação requerida 3." zona. 
numero 6.762.) . ' . . . 

LUIZ GOMES. DE'BARROS (7.882), filho dê Manoel Gomes 
de. Barros e de Anna Nogueira de Barros, nascido a '29 
de junho de 1917, no Districto Federal, solteiro."commer
cio. com domicilio eleitoral no districto municipal de 

-Santa Rita. (Qualificação requerida 3.* zona, n . 4.298.) 

MANOEL SIMÕES BAPTISTA (7.883), filho de Luiz Simões 
Baptista e de Joaquina.Baptista, nascido a 25 de junho 
de 1882, no Estado de São Paulo, Santos, casado, enge
nheiro eleotricista, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 3." 
zona, numero 6.608.) , ^ - ' _ 

ALBERTO BAPTISTA DE SOUZA (7.884), filho .de . Anna 
de Souza, nascido a 4 de abril de 1913. no Districto Fe
deral, solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida 3.' zona, numero 6.793.) 

LAURO RAINHO (7.885), filho de Francisco dos Santos Rai-
nho e de Benedicta de Carvalho Rainho, nascido a 25 de 
novembro'de 1890, no Estado do-Rio, São Fidelis, ca
sado, commercio, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida 3.". zo
na, numero 6 .'731 -) 

ANTÔNIO DA SILVA (7.886), filho 'de.Antônio Arja Anharja 
e de Esther Corrêa da Silva, nascido a 8 de dezembro de 
1911,* no Districto Federal, casado, funccionario publi
co, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa i ta . (Qualificação requerida 3." zona, n. 6.347.) 

ANTÔNIO RIBEIRO DE BRITTO JÚNIOR (7.887), filho d-
Antônio Ribeiro de Britto e d e Ignez Maria de Jesus, nas
cido a 2 de julho de 1917, no Estado de Minas, Guericeimi. 
solteiro, commercio, com; domicilio eleitoral.no dislriçU: 
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida 3." zo
na, numero . 6.767.) 
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JCMO RODRIGUES (7.-888), filha de Arlhur Rodrigues e de 
Flora da Silva Rodrigues, nascido a ' 5 de novembro de 
í 912, no Districto Federal, solteiro, funccionario publico, 
çütlí domicilio eleitoral no districto municipal de Sauta 
Rita. (Qualificação requerida numero 6.7&5.) 

wSTRP.MANIA GOMES (7.889), filha de Francisco Joaquim 
Gomes e de Eriríelinda Gomes, nascida a 3 de novembro 
de 1904, no üistriclo Federal, solteira, modista, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação requerida 3.* zona, numero 6.774.) 

Districto Federal, aos 26 de janeiro de 1937. — Pelo 
Escrivão, Maurício Teixeira de Mello, 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 
Segunda Circurascripção 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

i t>e ordem do Sr. Dr . Juiz Eleitoral da 6" Zona, da 2* Cir-
cumséripção do Districto Federal, faço publico, para conhe-
cimeDlo*dos interessados, que foram expedidos os títulos elei
toraes dos seguintes cidadãos: ' 

6 .173. José Manoel de Macedo Soares (6.173). filho de Ale
xandre, de Macedo Soares e de Eudoxia de Macedo 
Soares, nascido a 22 de abril de 1916. na capital 
do Estado de São Paulo, estudante, solteiro, com 
domioilio eleitoral no districto municipal de Lagoa 
e residência á rua das Palmeiras n . 6 . (Transfe
rencia) .' 

6.174. Carlos Perini (6.174), filho de Attilio'Perini e de Or-
1 ! nelia Perini, nascido a 27 de janeiro de 1910, em 

Mendes, Estado do Rio de Janeiro, pharmaceutico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Copacabana e residência á rua Gustavo 
Sampaio n . 12.v (Qualificação requerida, numero 

, 3 .293) . 
6.175. Paulo Bittencourt (6.175), filho de Antônio Teles 

Bittencourt e de Palmira Brandão Bittencurt. nas
cido a 29 de junho de 1906. em Iguassú, Estado do 
Rio de Janeiro, funcionário publico, casado, com 

• domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa 
e residência ô rua Paulino Fernandes n . 13. (Qua-

. I, lificação requerida, n . 6 .189) . 
6.176. Joaquim, Antônio Vasques (6.1?6). filho de Luiz da 

Câmara Vasques e de Esther Garcia Vasques, nas-
ciúc a 18 de junho de 1906, em Uruguayana, E s 
tado do Rio Grande do Sul, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Copacabana e residência á rua Gustavo Sampaio 
n . 153.* (Qualificação requerida n . 6.658). 

5.177. Jorge da Rocha Chataignier (6.177), filho de Cartos 
Chataignier e de Laura da Rocha Chataignier. nas
cido a 22 de dezembro de 1916, nó.Districto F e 
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gávea e residência,á rua 
Voluntários da Pátria n . 416. (Qualificação r e 
querida, n . 6 .693) . 

6.178. Raul Leite Filho (6.178), filho de Raul Ferreira Leite 
e de Mathilde de Rezende Leite, nascido ã 4 de de
zembro de 1914, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Copacabana e residência á rua Belfort 
Roxo ,n. 76. (Qualificação requerida, n . 5 .814) . 

6.179. Francisco Brasil Barreto (6.179), filho de Alexandre 
- Barreto e dé Maria Brasil Barreto, nascido a 2 de 

abril de 1912. em Pedra Branca, Estado do Ceará, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto mrnicipal de Gávea e residência á rua 
Marquez de São Vicente n . 182. (Qualificação r e 
querida, n . 3 . . 9 7 7 ) . 

6.180. Arnaldo Pereira •Bania' (6.180), filho de Maria B i -
hia. nascido a 13 de janeiro de 1912, em São João 
dei Rey. Estado d« Minas Geraes, commercio. sol-
teiio, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gávea e residência á rua Corcovado n . ' 1 3 , 
casa 5 . (Qualificação requerida, n . 4 .092) . 

6 .181 . Antônio Rodrigues da Motta (6.181), filho de José Ro
drigues da Motta e de Angélica de Almeida Motta, 
nascido a 28 de maio de 1910, no Districto F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districio municipal de Gávea e.residência á rua 

Faro n . 56, casa 1. (Qualificação requerida, Efê
mero 6.175). 

6.182. David Cava (6.182), filho de Antônio Cava e de Luzia 
Volpi Cava, nascido a 16 de junho de 1912, em Mi-
racema, Eslado do Rio de Janeiro, commercio. sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Lagoa e residência á rüa Assis Bueno nu
mero 35. (Qualificação requerida, n . 4 .158) . 

6 .183. Euphrasiano Murcenal .do Nascimento (6.183), filho 
de João Bernardo Marcenal e de Philomena Buia-
maiqui Marcenal, nascido a 1 de março de 1881 
DO Districto Federal, doméstico, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gávea 

\ e residência á rua Marquez de São Vicente n . 157. 
(Qualificação requerida, n . 3 .471) . '. 

6.184. Aloyáio Ribeiro da Silva (61184), filho de Antônio Ri-
jbeiro da Silva e de Joanna Ádelina da Silva, nas
cido a 20 de janeiro de 1909, em Pojuca. Estado 

/ da Bahiá,.-commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gávea e residência 
a travessa João Affonso s /n . (Transferencia). 

6.185. Henrique Medina de Oliveira (6,185), filho de Arlihdo 
Medina de Oliveira e de Marciana Pontes de Oli
veira, nascido a 6 de maio de 1918, no Districto 
Federal, commercio. solteiro, com domicilio eléito-

. ral no districto municipal de Copacabana e resi
dência á rua Copacabana n . 907, fundos. (Quali
ficação requerida, n . 6 .171) . 

6.186. Renato de Moraes Bastos (6.186). filho de Joaquim 
de Moraes Bastos e de Mathilde de Moraes, nas 
cido a 5 de agosto de 1915. no Districto Federa l 
furiccionario publico, casado, com domicilio eleito
ra" no districto municipal de Gávea e residência 4 
rua Jardim Botânico n . 650. (Qualificação reaue-
rida, n . 6.875). 

6;187~. Antônio Castéllo Branco (6-187). filho dé Pedro Leão 
Casfello' Branco e deFranc iSca Amélia Castetlo 
Branco, nascido a 8 de abril de 1899, em Baturitê, 
Estado do Ceará, empregado municipal, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gávea e residência á ladeira dos Tabajaras n . 64, 

' (Qualificação requerida, n . 5 .157) . 

6 . 188 . Raymundo Padilha (6.188), filho de Migdonío Pa-
dillia e de Benvinda da Rocha Padilha, nascido a 
10 de setembro de 189S. em Fortaleza, Estado do 
Ceará, .commerciario, casado, com. domicilio, elei
toral no districto municipal de Gávea, e residência 
á Estrada da Gávea S / b . (Qualificação requerida, 
n . 6 .522) . 

6.189. Albino Pereira (6.189). filho de Antônio Pereira da 
Cofia e de C.orolina Rosa di Co?ta. nascido a 20 de 
maio de 1913. no Districto Federal, commercio. sol
teiro, corri» domicilio eleitoral no districto munici
pal de Gávea e residência á eslrada da Gávea s /n . 
(Qualificação requerida. .n. 6 .522) . 

6.190. Manoel Felicio Martins (6.190). filho de José Fel l -
cio Martins de Barros e de Raymunda Maria Rosa, 
nascido a 17 de outubro de 1898, em Monção, Es 
tado do Rio de Janeiro, pedreiro, casado, com do-

> mirilio eleitoral no districto municipal de Gávea 
e residência á rua i l r ineu Silva s/n. (Qualificação 
reouerida, n . 6 .599) . 

6 .191 . Elias Manoel Mendes da Silva (6.191), filho de Ma
noel Mendes da Silva e de Maria Mercedes da Silva, 
nascido a 2 de fevereiro de 1909, em São Salvador, 
Estado da Bahia, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Copacabana 
e residência á rua Prudente de "Moraes a . 199. 
. (Transferencia). 

6.192. Dagoberto, Hilário de Jesus (6.192), filho de Cécilio 
Domingos de Jesus e de Antonia Lima d« Jesu«, 
nascido a 13. de janeiro de 1888, em Villa Viçosa, 
Es'ado da Bahia, motorista, marítimo, casado, com 
domicilio eleitoral no districto,municipal de Gavoa 
e residência á estrada da GaVea s/n. (Qualificação 
requerida, n . 6 .778) . 

6 .193. Paulo Antônio (6.193), filho de Domingos Antônio « 
< de Maria da Conceição, nascido a 29 de maio d« 

1917^"no pistríeto Federal, .operaíip, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Co
pacabana e residência á rua Figueiredo Magalhães 
n . 96 . (Qualificação requerida, n . 6 .747) . 
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«.•IM. Bento de Carvalho Alves (6.194), filho de,Manoèl José 
Alves e de Adelina de Carvalho Alves, nascido a 

' 25 de,abril de 1913, em São Salvador-Estado da 
Bahia, commerciario, casado, com domicilio eleito-
ral no districto municipal de Gávea- e residência _ 
á praia do Pinto s/n. (Transferencia)., • • • < 

6.195. Roberto Nathalino Rodrigues Samico (6.195)', filho 
de Ângelo Pereira Samico e de Justiniana /Rodri
gues Samico, nascido *a 28 de dezembro "de' 1911,• 
no Districto Federal, commercio, casado, com* d o - ' 
micilio eleitoral rjp districto municipal de Gavea^ é 
residência á rua fiopes Quintas n . - 4 0 . (Qualifica
ção requerida, n . 6 .713) . 

6.196. Alipio Alves (6.196), filho de Manoel Benjamim .Al
ves' e de Maria da Annunciação Alves, nascido a 
15 de agosto de 1900, em São Bento, do Inhata, 
no Estado da Bahia, operário,-casado, com domi- * 
cilio eleitoral no districto municipal de Lagoa e r é -

' SI-dencia á rua Arnaldo Quintella n . 88. ^Qualifi
cação requerida, n . 6.600) ' ' - '* • 

6.1971 Ricardino. Nogueira (6.197), filho dè Joaquim No-
íjueira,e de Etelvina Victor Nogueira, nascido a 

, 2 de maio dc 1915. no Districto-Federal,' operário, 
soli.eiró, com domicilio eleitoral' no districto mu-

- ' ' nicipal dc Gávea- e' residência á rua Jardim.Bota- ' 
nicd n. 738. casa 4. .(Qualificação requerida, • ou-
mero 6.463) . , t . ' . 

6-198.. Mario do Carmo Lucas'Cosia (6.198), .filho de Octa-, 
VI o Gosta e de Genuína Lucas Costa, .nascida .a -!7, 
•le novembro dé 1917. no Districto ..'.Federal, -estu
dante, solteiro, com domicilio, eleitoral nò :.districto 
municipal - de Gávea - e residência:. á.'"praça Santos 
Dumont.ri.C6-. (Qualificação requerida, n . .4,605). 

6.1Ü9. Jorge da Ressureição 'Sobral.' (6.199), .filho de Luiz 
França da Ressureição Sobral .e de "Francisca Mo
reira-Piri-tu Sobral, nascido a 27 de janeiro de 189i; 
em Cruzeiro.-Estado'cie.São Paulo, operário, "^asa- .. 
do, com domicilio eleitora! ho:districto municipal 
de Gávea ,e residenciá^-á -rua' Marquez de' São Vi
cente n . 7õ; (Qualificação requerida, ri. 6.353)'. ' 

6 . 2 U 0 . Maneei Fernandes Moço (6.200),Milho de Francisco 
Fernandes c de Maria'Jósephina"da Çonc.eição,.Irias-
cid.o a S de setembro de 1896, em Campos, : Estado 
do Rio de Janeiro.' operário,- casado, com domicilio 
eleitoral no 'districto municipal de Gávea e.'i;esi-"' 
dencia a rua Duque. Estrada/n.' '89,'.,(Qualificação 
requerida, n . 6.3*50); , . -

6 .201. Jordaoo. Bordoni, (6.201.), -lilho'-d.è Gustavo Bordoni s 
de Magdalena Bordoni, 'nascido "a 24 de fevereiro 4 

de 1910.- no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de • 
Gávea e residência á rua Jardim Botânico.n. 642. 
(Qualificação requerida* n . 5.603). 

6.202. Mathil Simões Delgado (6,203). filha de Manoel 'Si
mões Almeida e de Mathilde Martins, nascida, a ,2 ' 
de novembro Je 1907. no Districto .Federal, 'domes
tica, casada; com domicilio eleitoral no districto 
municipal dc Gávea e residência'á rua Duque-Es
trada n . 46, casa 4. (Qualificação requer ida-nu
mero 5.439). ' ' • ' . _ , , ' , ' ,--

6.203. Cerino de, Almeida (6.203), filho de Miguel-de" Al
meida e de Alexandrina Valeiilina da'Conceição, 
nascido a 3 de janeiro de 19'18, no 'Distr ic to ; Fe-..' 
deral, operário, solteiro, com-.domicilio eleitoral- aif 
districto municipal de Copacabana e reisidencia''! 
rua Figueiredo Magalhães n. 118. (Qualificação 
requerida, n . 6.737). . '" * ' . 

6.2U4. Manoel Francisco (6.204), filho de Guilherme Fran
cisco de Moura e de Benedicta Maria Luiza da.Cpn-
ceicãò, nascido a 14 de março de 1907, em Igúâssú, 
Estado do Rio de Janeiro, funccionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gávea e residência á rua Marquez 'dé São 
Vicente n . 119. (Qualificação requerida numero 
5.683) . 

6,205. Carlos Eduardo Thomé de Saboya (6.205),-filho de 
Eduardo Thomé de Saboya e-de Francisca Viriato 
de Saboya. nascido a 11 de junho de 19,08, em For
taleza, Estado do Ceará, medico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de-Lagoa 
e residência â avenida • Pasteur n .^250. (Qualifi--
cação requerida, n. 6 . 874 ) . " - >' 

6)206,. Aurora Rosa de Souza (6.206), filha^de Jo?6 Joaquim 
Brandão e- de Joanna Rosa Brandão, nascida a : :> 
de fevereiro de 1894, em Macahé, Estado do i l . j 
de Janeiro, domestica, casada,, com domicilio elei
toral no districto muincipal dé Lagoa e residência 

- á-ruá.í*9 de fevereiro n . 193. (Qualificação reqiiu 
rida. n . 6 .037) . 

6.207. Adaulo "Araújo Santos (6.207), filho de Rita Mari.i 
Francisca da Conceição, nascido a 6 de dezembr • 
de 1915, em Cabacinha, Esfedo da Parahyba, ope-

'• • rario, solteiro, com domicilio èleitoraltno district'.' 
municipal de Gávea e residência á estrada da Gá
vea s/n. (Qualificação requerida, n . 6 .004) . 

6.208. ..Waldemar Montes (6.208)' filho de José Montes." e ás 
Elièa da-Conceição, nascido a 14 de dezembro do 

- . ' 1905, no Districto Federal, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no. districto municipal de Ga-

. . . yca residência á travessa João Affonso n, 34. (Qua
lificação requerida, n . 6 .527) . ' ' . 

6.209 Augusto Narciso da Costa (6;209)'. filho de Antônio 
Joaquim da Costa e de Maria de 1 Jesus Narciso -da 
Cóíta, nascido a^3 de fevereiro de 1912, no Dis.tr.i-
cto Federal, commei"cio, casado, com domicilio elei
toral no'distr icto municipal de Gávea e residen-

-, cia ã . rua Caminhoá n. 25. (Qualificação requer\ -
. f . • • du, n . 6.731). . * \ 

6.210, Aristides Salles Pitombeira (6.210), filho de Fran
cisco Salles Pitombeira e de Marcionilha de Lima 
Pitombeira, .nascido a 21 de margo de 1902' ém 
Passos de ^Caràgebes, Estado de Alagoas aftista, 
casado, com domicilio eleitoral no districto-muni

R E I pai, DE Gávea ' E residência Á travessa Martins 
FEITEIRÂ s / n . . (Transferencia). 

Districto Federal,:aos 8 de janeiro de 1937. 
crivãd; Arnaldo Abreu.- " . - ' 

SÉTIMA ZOMA ELEITORAL 

Pelo es-

' De. ordem do Dr. Juiz Eleitoral da. 7 a 'Zona, da 2l Gir-
cumâcripçãd do Districto 'Federal, faço publico, para conhe
cimento'dos'interessados, que foram expedidos os títulos elei
toraes. dos seguintes'cidadãos: '. -: ; 

10.348.. Oswaldo Martins- Rosa, filho de Francisco Martins 
. Rosa-e de Julia de Andrade Rosa, nascido a''17 de 

fevereiro do 1917, no Districto Federal, commer-
i- cio, solteiro, 'com domicilio eleitoral .no districto 

municipal de SanfAnna e residência á rua Senador 
' , Eüzebio ri, 208. 

10.549., Luiza dè'Andrade Pinto, filha de Nicolau Ferreira e 
. dé Stélla'.'Pinto', nascida a 16^ de janeiro de -1918, 

no Districto Federai, domestica, solteira, com do-
'micilio '"eleitoral dò -districto- municipal. 'íle-' Santa 

\ Aiíriã e resdehcia á rua Júlio do Carmo n. 74. 

10.550. Octacilio Luiz dos Santos, filho de Carlos Luiz dos 
'Santos e de Idalina Luiza SanfAnna dos• Santos, 
nascido a i de novembro dè 1912, no Districto Fe
deral, commercio, casado,' com'domicilio eleitoral 

•• no ; districto de; SanfAnna e residência á rua Gé-
' ' neral Pedra n.- 85. 

10.552. Martinho Mendes, filho de Albino-Mendes e de Ame-
• , ' lia Mendes, nascido a 20 de.março de 1896, no Dis-

N : ' tricto Federal,, solteiro, com domicilio eleitoral nu 
' • districto- - municipal Üe SanfAnna e residência á 

rua Bènedictó Hyppòlito n . 94. 

' 10.553. Humberto* Bernardo,. filho de José Bernardo e du 
Maria Amélia, nascido a 2 de maio de 1918, no 
Districto Federal, coirimercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral rio districto municipal de SanfAnna 
e residência á rua Visconde de Itauna n . 230. ..' 

10.554. Djalria Machado Dutra, fjlho de Francisco Machado 
'Dutra e de Camilla Augusta Machado, nascido u 

' 16 de-março de 1916, no Districto Federal, ope-
: • . 'rario, 6olteiro, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de SanfArina e residência á rua .Se
nador Eüzebio n . 230. 

10.555. Léo Lucchesi, filho dè João Baptieta .Lucchesi e de 
Rosa - Priettó,. naecido a 19.de março de 1915, no 

«Estado-de'São Paulo, estudante, solteiro, com do-

Onginal ilegível 
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miciliü eleitoral úo ditlricto municipal, de Espirito 
••sr.üí.0 e residência á rua D. Minervina n. 35. 

JO.i i i í . Carlos Cabral Mendes, filho de Manoel Xavier Ca
bral e de Ro^a Ferreira Mendes, ^nascido a 1 de 
agosto de 1906,' tio Districto Federal, desenhista,' 
.solteiro, com domicilio eleitoral no districto inu-

• . nicipal de SanfAnna e residência á rua MoneorvG 
Filho n. 46. • • ' , 

I Ü . w T . Sevpríno Bezerra da Silva, filho de Antônio Bezerra 
da Silva e de Antonia Caetana da Silva, nascido a 
12 de dezembro-de 1903, no Estado'de Pernambuco,, 
sargento 'da Armada, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e 
residência á < srua Pereira Franco n . 33. 

10.55». Victorio da Conceição, filho de Corina Angélica da 
~ Conceição, nascido-.a 4 de abril de 1907, no Estado 

'do Rio de Janeiro, armador, solteiro, com domicilio^ 
.eleitoral no districto' municipal de Gamboa e r e - ' 
sideheia á rua da America n . 35.*' 

íl\&51>; Fidelina de Almeida Pires, filha de Nosam Rodrigues 
Almeida e de Dionysia Silverio Almeida-, nascida 
a 13 de julho de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência á 

- rua D. Minervina n . ,15. 

lu.560. João Pedr.o Baptista, filho dé Manoel Pedro Baptista 
á de Nóeníia da Conceição Baptista, 'hascido a 21 

s. . ' de maio de 1911, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no'distr icto .nau-

• nicipál de SanfAnna.e residência á^rua- Viâconde 
'•de ítaúna n. ' 33 . 

10.561. Francig Amado, filtío de Humberto Amado e de Olga 
de Almeida Amado, nasci do-a-20 de maia-da 1916,' 

- no Districto Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de f Santa 
Anna e residência.á, rua. Frei Caneca u . ' 5 5 . 

10.562; Maria• ChJateín, filha de Francisco Clilatem e dc Cân
dida Santiago, nascida a 4 de dezembro de t9i7, 
no Districto Federal, estudante, solteira, com" domi
cilio eleitoral.no districto municipal de SanfAnna 
e residência á' rua Frei Caneca n. 72. 

10.563. Carlos Fernandes des Souza, filho dc Antônio Joa
quim de Souza e de Amélia Geraldiua Magalhães, 
nascido a 25 de janeiro de 1880, no Estado dc 
Minas Geraes, commercio, casado, .com. domicilio 
eleitoral no districto municipal dc SanfAnna e r e 
sidência á rua Visconde de ítaúna n. . 27. 

10.564. Cyrillo Martins de Souza, filho de Manoel ..Fernandes 
Souza, e de*Judith Martins, nascido a li) de julho 

s . d e 18*99, no Districto Federal, commercio, casado, 
' v com domicilio eleitoral no districto municipal de' 

SanfAnna e residência á rua General Pedra nu
mero 233. ' . ' "* 

Í0.565. Humberto Vieira, .filho de Pedro Vieira, da R^sur- _ 
reição e. de Adelaide Vieira da Resürre>çâo, mas- ' 
cido a 3 de março,. no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- 1U.579 
tricto .municipal de SanfAnna e residência á Ge
neral Pedra n. 171; • , ' . - , . ' 

Í0 .566. Plantino Soares Silva, l i lho de Plantino-"Dias Soares' 
e de Carmelita Pinheiro Soares, nascido a 19 de 
junho de-1914, no Estado de Minas Geraes, .com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s - / 10.580. 
tricto municipal de Gamboa e residência á rua da 

• , Harmonia n . 17. ,% . 

iu .567 . Antônio Ferreira Marinho, filho de José Ferreira* 
1 Sobrinho e de Firminá Maria Conceição,. nascido 

• a 15-de fevereiro de 1899, no Estado do Rio Grande 10.581. 
do Sul, funccionario publico, ^casado, com domi- ' 
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna ' 
e residência á rua Visconde í taúna 'n . 120. 

t0.5.>8. Nápoleão Teixeira, Ribeiro, filho'de Narcizo Teixeira 
Ribeiro e de Maria Herminia, nascido a '8 de julho 10.582. 
de 191.1, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Santa Anna e residência á rua Frei Caneca n. 18. 

10.ÕO. «fulio'- Cancella de Souza, filho de Ju.lieta Cancella de ' 
.Souza, nascido a'29 de' dezembro 'de 1900, no Dis-'' 

tricto" Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dè.Espirito Santo 
e residência á rua do Pinto- n . 20. 

l i o . 570. Maria Bernardetíe Jardim Polverellí, filha de Quin-
tiliano Jardim e de Erneetina Arminda Jardim, 
nascida a-25 dé janeiro de 1902, no Estado de Mi-

v nas Geraes, funccionario municipal, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residencií á Senador Eüzebio n . 12. 

10.571. Francisco Ferreira V aliei filho de Armanda Michaela, 
nascido a 18 de abril de 1912, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espírito Santo e residência 

•" á praia de Ramos n . 23 . 

10.572. Iracema Marinho, filha de André Nunes Santos e de 
I • Ernefitina Nunes Santos, nascida a 7~de agosto de 

- * 1902, no Estado do Rio de Janeiro, doméstica, ca-
/ sada, com-domicilio eleitoral no districto muni-

copal de SanfAnna e residência á rua Senador Eü
zebio n. 14. , 

10.573. Alcidéa Couío Ramos, filha de Flavio Couto e de 
Maria Souza- Couto, nascida a 7 de julho de 1902, 
no Estado do Rio" de Janeiro, funccionario muni
cipal, casada, com domicilio eleitoral no districto ' 
municipal 'de Espirito Santo e residência á rua 

* ' Pedro Rodrigues n. 21 . 

10.574.. Pedrina Calasans, -filha de Pedro Angeroto Calazans 
e "de Maria Marcondes de Calazans, nascida a 11 
de agosto de 1898, no Estado de São Paulo, medica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo e residência' á rua Machado 
Coelho n . 105. 

' 10.5'?5. Ernato Botelho ã\ Menezes Montenegro, filho dc 
Olinda cia Conceição Botelho Menezes, nascido a 
10 de setembro de 1905, em .Portugal, commercio, 

( casado, com domicilio eleitoral no districto muni
c ipal de SanfAnna e residência á rua Frei Caneca. 

- _n. 62 . • 

10.576, ÁlvaroIAugusto Iglesiaç,• filho de João Augusto Igle-
siaõ^e de Jovita Pires Co5ta Iglesias, nascido a 25 
dc novembro de 1892, no Estado do Rio Grande dc 

r- Sul; empregado publico, casado, com; domicilio elei
t o r a l no districto municipal de SanfAnna e resi
dência á rua Marquez.de Pombal n . 63. 

10-S77.Decío Leite da Silva, filho de Antenor Leite da Silva 
e de Alice Pessoa da Silva, nascido a 30 de dezem
bro de 1917, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gamboa e residência á rua da America , 
n. 53. 

10.578.Luiz da^ Costa Reis, filho de Joaquim Bernardo Reis 
e de Elisa da Costa Reis, nascido a 23 de outubro 
dé 1906, no" Districto Federa, commercio, casado/ 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna-e residência á rua SanfAnna u. 42. 

Maria de Mello, filha de João de Mello Costa e de 
'Maria Rita, de Jesus, nascida a 25 de setembro de 

- 1897, no Estado de Minas Geraes, domestica, sol
teira, com- .-domicilio eleitoral no districto muni

c i p a l de Espirito Santo e residência á rua Machado 
Coelho n. 97. 

Jorge • Magno -da Cruz, filho de Raymundo Nonato 
Cruz' e de Begnigna Magna Cruz, hascido a 23 de 
abril de 1901, no Estado do Pará, operário, casado,, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gamboa e residência á rua Cunha Barbosa n . 52. 

, Militino Boreario, filho de Antônio Boraariò e de 
Maria Borsãrio, nascido a 8 de. abril de 1910, no 

' Districto Federal, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral/no districto. municipal de Espirito 
Santo e residência á rua São Chrietovão n . 36 . 

José Luiz de Mesquita, filho de Octaviano Oliveira 
Mesquita e de Herondina Amélia Aranha, nascido 
a 12 de junho de 1916, no Districtto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gamboa e residência á rua 

_ Monte- n . 15. 
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.10.583, Aphrodieiò Pereira dos Santos, filho de Guilhermina 
Pereira dos Santos, nascido a 2 de dezembro- de 
1906, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á praça da Republica n. 4 1 . 

10.584. Abellar Antônio Ribeiro, filho de Blpidio Antônio 
Ribeiro e de Idelvinà Rosa Ribeiro, nascido a 17 
de junho de 1917, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de SanfAnna e residência á rua Visconde 
Itaüna n . 40, 

10.585. Affonso Viega, filho de Domingos Viega e de Se-
cunditía Cardoso V.iega, nascido ã Bi de janeiro de 
1912, na Capital Federa, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gam-

- boa e residência á rua .Barão da GambAa n . 53. . 
10.586. Amadeu Ciü Iglesias, filho de Francisco. Cid e de-

Cantunalce Igíêsias, nascido a 30 de março de 1913, 
hei Districto Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residência á. Vídal Negreiros n. 20. 

10.587. Maria José Miranda Machado, filha de José Miranda 
Machado e de Victoria Pereira Miranda Machado, 
nascido a 10 de julho de 1895, no Districto F e 
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito • Santo e resi-

•: , dencia á rua-Pedro Rodrigues n . 23 . 
10.588. João Baptista de Abreu, filho de Joaquim Soares 

Abreu e de Maria Amélia Simbera, nascido a 24 
de junho de 1894, no Estado de Minas Geraes, com
mercio, casado, com. domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna e residência, á rua Vis
conde í taúna n . 66. 

Í0.5S7 1. Joaquim Duarte (10.689), filho de José Duarte e do 
Anna Maria Gôneeiçad,. nascido a 1 de janeiro dè 

. Í907 ; no Estado do Ceará, côrilmércio,. casado, com 
• ' ,domicilio1 eleitoral no districto municipal dê San-

ta Anna e residência á rua Júlio do Carmo n . 40. 
10.590. Ataríde Pires (10.690), filho dê Antônio Baptista P i 

res e de-Cândida Pires, nascido a i de março-de 
1918, no Districto. Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gamboa e residência ã rua Barão da Gamboa nu
mero 178. 

Í0 .591 . Maria Lopes Reis (10.691), filho dê Manoel de Sou
za Lopes e de Mariana Augusta Lopes, nascido a 1 
de março de 1911, no Districto Federai, domestica, 
casada, com .domicilio eleitoral no districto mu-
niciFiíu àc SanfAnna e residência á rua de Santa 

• ' Anna n . 42. 

10.592. Manoel Teixeira Chaves (10.692). 'filho de Manoel 
José da Cunha Chaves e deíDulcina Chaves Neves, 
nascido a 22 de maio-de 1915, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
t r a i o municipal de SanfAnna e residência á rua 
Benedicto Hypolito n . 109. 

10.593. Pedro Alcântara Júnior (10.693), filho de Pedro Al
cântara Santos e de Genina de Carvalho Alcân
tara, nascido a 25 de agosto tde 1911. no Estado 
dc Ceará, guarda livros, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
o residência á rua São Christovão n . 36. 

10.594. Elvira Machado Dias (10.694), filha de Antenor Ma
chado e dé Antonia Rita Dias, nascida a 11 de 
março de 1916, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio, eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residência á rua Marquez Sa-
pueahy n . 320. 

10.595. Ernostina Lima da Motta (10.695), filha de João 
Theòtonio Meira Lima e de Zulmirá Accioly Lima, 
nascida a 25 de fevereiro de 1905, no Estado de 
Pernambuco, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residência á1 rua São Christovão n . 2 1 . 

Í0.596. Serinaudo Antônio Azena (10.696), filho de José 
Loureiro Azena e de Alberica Carrotí, nascido a 7 
de março de 1918, no Estado de Minas Geraes, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Espirito Santo e residência á ruê 
Corrêa Vasques n . 3., 

10.597. Astromar Toledo dos Prazeres (10.60?}, filho de .EU-, 
zio José dos Prazeres, nascido a 13 da abnJ de t»07, 
no Estado de 1 São Paulo, fundidor, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto munielp»; de Sautâ 
Anna e residência á Praça da Republica n . &6. 

10.598. Aründo de Almeida Cardoso (10.698),,, filho de Ce-
iina Castorina de Almeida, hascido a 17 de gelem-

" b r ô de 1906, no Dis t r ic to ' ,Federa l , eommercto; 
solteiro, com domicilio .eleitoral no districto mu* 
nicipal de Espiri to Santo e residência á rua Arit-
bai Benevelò n . 55. ' ' ' ,. 

10.599. Antônio dos Santos (10.699), filho de Antônio des 
Santos e de Guilhermina dos Anjos," nascido a 3 
de junho de 1908, no Dislricto Federal, • l imador / 

\ solteiro, com domicilio eleitoral no districto mü* 
íticipâí de Espirito Santo e, residência á rua do 
Pinto s i» . „ , : 

10.600. Maria do Carmo de Souza. Santos (10.700), filha de 
Oscar Santos e de Alzira Souza Santos, nasc ida 'a 
31 de julho de 1912, no Estado de Pernamnttcò, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no-dis» 
tricto munic iparde Gamboa e residência á rua do 
Monte n . 35. ! v" "' • 

10.601. Jorge Gusmão Gonçalves' (10.701), filho de Ernesto 
de Souza. Gonçalves e de Hortencia* Gusmão - Gon
çalves, hascido a 3 de maio de 1893, no Dístrféfe 
Federal, commercio» solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de-SanfAnna-e resí» 
dencia á rua Senador, Eüzebio o . 40-. 

10.602. José Moreira Guimarães (10.702), filhe de Jeronyroô 
José Moreira e de Josepha Mâriá dè Jesus, na*» 
cido a 17 de março de 1899. Estad» de Mina» <3è. 

, raes, cosinheiro, casado, com domicilio eleitoral BO 
districto municipal de SanfAnna é residência á rua 
Visconde de ítauna n . 239. ., 1 #/ 

lb.Ô03. Adriano Ribeiro Peixéto (10.703),' f i lho'de Bernardo 
Ribeiro Peixoto e de Margarida "Rosa/Francisca, 
nascido a 27 de setembro de 1907. a o Districto F e 
derai, commercio, casado, com domioilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e, residência 
á rua Senador Eüzebio n . 34 . . 

10.604. Alexandre Eboli (10.704), filho de Dito Eboli e de 
Fortunato Eboli, nascido a 12 de Junho de 1804, 
no Estado de São Paulo, commercjo, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua de SanfAnna nurae^ 
ro 42. . v ' v / 

10 .605. Hernani Vargas (10;705), filho de Manoel Vargas 
e de Lconor Vargas,' nascido a 7 de janeiro de 
19,16, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no. districto municipal ,de 
SanfAnna o residência á rua Frei Caneca n . ; 26. 

10.606. João Peixoto Guimarães (10.706), filho de Irene da 
Silva Guimarães e dé Casilda Peixoto, commer-
cioi\ solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e resideneta á rua 
Souza Névès n . j49\ •;.-> 

10.607. José de Carvalho (10.707), filho de Ma&oèi Carvalho 
e dc Maria da Conceição, nascido a 31 de outubro 
de 1907, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua Visconde de i launa 
n . 149. | 

t ü .608 . Joaquim Moraes Ribeiro (10.708), filho de João 
Marques Ribeiro'e de Felismina Calho Bento, nas
cido a 6 de fevereiro ide 1906. no Districto Fedoral 
commercio» solteiro, com domicilio eleitoral no d is . 
tricto municipal de SanfAnna e residência á rua 
Senador Eüzebio n . ;12^ • * \ ' •' 

10.609. Virgínia dos Santos Meira (10.70o), fiíha "de Josá 
Maria dos Santos e de Théotonia Mafhias do» San
tos, nascida a 3 de Ju lho de 1911, na Capita! Fe
deral commercio, casada, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Gamboa e residência & 
rua Cunha Barbosa n . 30 . , ' 

íô . 610 . Waldemiro Magdalena (10.710), filho de Francisco 
Magdalena e de Maria Veieira Maffdaiena. nascido 
â 18 de ju lho de 1915, no Districto Federal, ope

rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto 
- ' I 
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municipal de SanfAnna e residência á rua Frei 
Caneca n . 21 . 

10.611.. Jarbas Barroso (10.711), filho de Felizardo Barroso 
de J9I3, no Estado do Rio de Janehn, Campos,, 
e de Maria Alice Barroso, nascido a 27 de marco 

. commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e .residência á 
A.venida Salvador de Sá n . 186. 

n\.M9.. Alcides José Teixeira (10.712), filho de Antônio José 
Teixeira e/de Leonora de Souza Teixeira, nascido 
a 12 de fevereiro de 1918, no Districto Federal, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto.municipal de SanfAnna e resi-

• . dencia á rua Senador Eüzebio n . 2 i 2 . 

110'.613. -Nepúmuceno Maia Júnior (10.713), filho de Nepu-
, , mueene Maria e de Dolores de SanfAnna Maia, 

nascido .a ,14 de novembro de 1913, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleüoraí 
no •districto municipal de SanfAnna e residência 
á, rua Júlio do Carmo n . 40. 

in . f i i i . Augusto .Gonçalves (10.714), f i lho de Antônio Fran
cisco /oonçalves e de Feliciana Maria ,de Abreu 
Gcuçaíves. nascido a 13 de junho de 18,84, no Dis
tricto Federal, corretor, casado, com domicilio elei-
lorai no districto municipal de SanfAnna e resi
dência íi rua Marquez Sapucahy n . 108., 

10.615. Oswaldo de Mattos (10.715), f i lho de Simphromo de 
Mattos - e de Maria da Silva, nascido a 23 de maio 
de 1918. no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. Espirito Santo e'residência* á rua Miguel de Frias 
n . 23. 

10.616. Filonila Marques de Oliveira (10.716), filha de II-
defonso Alves de Oliveira e de Maria Marques de 
Oliveira, nascido a 17 de janeiro de 1918, no Es
tado de Pernambuco, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua Júlio do Carmo n . 46. 

10.617. Álvaro Dias (10.717), f i lho de José Augusto Elvas 
Dias e da Balduina Maria Cardoso, nascido a 19 
de junho de 1908, no Districto Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna e residência á rua Sena
dor Eüzebio n . 18. 

10.61». Cicero Pereira de Lima (10.718), filho de Joa
quim Domingos Silva e Paulina Maria da Con
ceição, nascido a 16 de dezembro de 1907, no 
Estado de Alagoas, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua Senador Eüzebio nu
mero 220. 

10.619. Manoel Rosa (10.719), filho de Pedro Joaquim da 
* Rosa e de Alzira Ribeiro Rosa, ^nascido a 8 de 

abril de 1910, no Districto Federal, commercio, 
solteiro,! com domicilio - eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e residência á rua 
Carmo Netto n . 248. 

10.620. Lucilia Leite e Silva (10.7,20), filha de Joaquim 
Augusto Leite e Silva e de Laura Leite e Silva, 
nascido a 15 de novembro de 1904, no Estado do 
Pará, bancaria, desquitada, com domicili oeleito-
ral no districto municipal de SanfAnna e res i 
dência á rua de SanfAnna n . 79. 

10.621.. José de Mello Salles (10.721), filho de Jacintho 
Pereira de Salles e de Julieta Mello de Salles, 
nascido a 28 de juho de 1908, no Estado do Rio 
de Janeiro, funccionario publico, . solteiro, com 
domicilio , eleitoral ho districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua Visconde de, í taúna 
numero 211 . 

10.622.' Accacio Cândido de Almeida (10.722), filho de João 
Cândido de Ameida e de Julia Cândida de AlmeÍT 
da, nascido a 9 de maio de 1988, no Estado do 
Rio e Janeiro, operário, casado, c o m domicilio 
eleilralo no districto municipal de SanfAnna e 

' r es idênc ia á rua Senador Eüzebio n . 22. 

10.623. Maria de Lourdes de Almeida (10.723), filha de 
Cândido de Almeida e de Afra de Almeida, nas
cida a 7 de novembro de 1913, no Districto Fe
deral, commercio, solteira, com domicilio eleito

ral no districto municipal de SanfAnna e resi
dência á rua General Caldwell n . 222. 

10.624. Ibsen Feitosa Lima (10.724), filho de Jayme W . 
Ferreira Lima e de Maria Feitosa Ferreira Lima," 
nascido a 8 de fevereiro de 1913, no Estado do 
Ceará Fortaleza, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residência á rua Tião Brito Ferreira n . 13. 

10.625. Izauro de Araújo Medeiros (10.725), filho de Agapiffl 
de Lemos Medeiros e de Maria Izabel de Araújo 
Medeiros, nascido a 31 de março de 1878, no Es
tado de Alagoas, sacerdote, solteiro, com domicilie 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santc 
e residência á rua São Christovão n . 89. 

10.626. Waldemar de Souza Maia (10.726), filho de Nepo-
muceno Maia e de Dolores SanfAnna Souza, nas
cido a 12 de ma!o de 1917, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residência á rua* 
Frei Caneca n .52. s 

10.627. Amaury Hipperti Verdina (10.727), filho de Faustc 
Verdina e de Leonor Hipperti Verdina, nascido a 1 
do exercito, solteiro, com domicilio eleitoral no 
de dezembro de 1915, no Districto Federal, officiai 
districto municipal de SanfAnna e residência á 
Praça da Republica n . 56. 

10.628. Edmundo Cavalcante (10.728), filhd de Antônio Ca
valcante, nascido a 25 de fevereiro de 1897, no 
Estado de Alagoas, commercio, casado, cóm domi
cilio eleitoral on districto. municipal de SanfAnna 
e residência á rua Júlio do Carmo n . 42. 

10.629. José Marandino (10.729), filho de Maxmino Maran-
dmo e de Christina Contadora, nascido a 7 de agosto 
de 1911, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residência á rua do Pinto s |n. j 

10.630. Ricardo Pereira de Mesquita (10.730), filho de Ma
noel Pereira de Souza e de Maria da Graça Mes
quita, nascido a 29 de abril de 1918, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleito-
vil no districto municipal de SanfAnna e residenc'a 
á rua Júlio do Carmo n . 40. 

10.631. João Baptista Antunes (10.731), filho de Francisco 
Baptista Antunes e de Álcina Camameiro Antunes, 
nascido a 15 de maio de 1907, no Districto Federal, 
sommercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SantAnna e residência á rua 
Senador, Eüzebio n. 40.) 

10.632. Werner Kriemler (10.732), filho de João Kriemler 
e de Victorina dos Santos Kriemler, nascido a 15 
de junho de 1891, no Districto Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna e residência á rua Marquez de 
Sapucahy n. 94. 

10.633. Erotildes da Silva ,(10.733), filha de Virgílio José 
da Silva e de Fabida da Silva, nascida a 12 de 
outubro de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, 
enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirite Santo e residência 
á rua do Pinto n. 21 . 

10.634. Leonidio da Silv Braga (10.734), filho de Martinho 
Domineuse Braga e de Bellarmina Pereira da Silva 
Durão, nascido a 23 de julho de 1884, no Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residência á rua Capitão Senna n. 58. 

10.635. Adhemar Francisco dos Santos (10.735), filho de 
José Francisco dos Santos e de Maximiana Cruz 
dos Santos, nascido a 9 de outubro dé 1918, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna 
e residência á rua Visconde de í taúna n. 111. 

10.636. Egydio de Almeida (10.736), filho de Arthur Her>. 
minio da Silva Almeida e de Beatriz da Conceição 
Alves, nascido a 18 de setembro de 1914, no Dis 
tricto Federal, commercio, casado, com domiciliai 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e r e -
sídenoia á rua General Pedra n. 335. 
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10.637. Rumulo de,Rezende (10.737), filho de José Augusto 
de Rezende e de Gabriel da Costa Rezende, nascido 
a 4 de feveriro d 1910, no Esado de Minas GÈráès, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência ã 
sua Pessoa de Barros o. 33. 
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10.638. João Paulino Portes (10.738), filho de Joaquim Pau-
lino Portes e de Ottilia Pinto Coelho Portes, nas
cido a 29 de marco de 1915, no Estado de Minas 
Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo e residên
cia á rua do Pinto e /n. 

10.639. Wilson Gil (10.739), filho de Alberto Gil e de Flo-
rinda Lanzelote, nascido a 24 de abril de 1916, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral rio districto municipal de SanfAnna ^ 
e residência á rua Visconde de Ítaúna n. 149. 

10»640. Fidelio Baptista (10.740), filho de Sebastião Baptista 
e de Francisca Baptista, nascido a 28 de se'embro 
de 1916, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espírito Santo e resideaciaá rua Pessoa 
de Birros k 30. 

10.641, Eortepcia de Oliveira ASÍSD (10.741),' filha de Te-
lesphoro Firmino de Oliveira e" de Helena Pinto 
Barbeito, nascida a 13 de janeiro de 1892. uo Dis-
tricto Federal., domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e re
sidência á rúá'General Pôdra a. 6 3 / " 

i6'".6ti. Pedro Paulo Motta (10.742), filho de Antônio Fran
cisco Motta e de Florentitia Mottá, nascido a 2 de 

R julho de 1905, no Estado do Rio de Janeiro, sapa-
tejrq, casado, com domicilio eleitoral no districto 

' municipal /de Espirito Santo e residência á rua 
Guape n. 5. 1 

30.643. Agostinho de Souza (10.743), filho de Henrique de 
vi Souza e de Anna Figueiredo de Souza, nascido a 

15 de maio de 1908, nascido em Portugal (brasi-
. leiro naturalizado), motorista, casado, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de SanfAnna e re
sidência à rua General Pedra n. 235. 

10.644. Aristóteles Brasil da Costa (10.744), filho de Adolpbo 
Maimiano da Gosta e de Adelaide Brasil da Costa, 
nascido a 12 de fevereiro de 1904, no Districto Fe
deral, Solteiro, telegraphista, com domicilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna e residência 
á rua Frei Caneca n. 65. 

40.645. Curvai Paulo Martins da Silva (10.745), filho de 
Sérgio Martins da Silva e de Juversina Nascimento 
da Silva, nascido • a 14 de novembro de 1914, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna 
©residência á rua Monçorvo Filho n. 101. 

$0.646. Maria Alice Silva (10.746), filha de Francisco Pe
reira Silva, nascida a 5 de julho de 1909, em Belém, 
Estado do Pará, auxiliar do commercio, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto'municipal de 
Espirito Santo e residência á rua do Pinto n. 108. 

i u . 0 4 7 . Nepomuceno Maia (10.747), filho de Custodio Maia, 
nascido a" 17 de maio de 1891, no Districto Federal, 
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residência 
á rua Júlio do Carmo n. 40. 

10.648. Joaquim Antônio Fiúza da Rocha (10.748), filho fie 
Forlunato Antônio d'Almeida e de-Ephigenia Rosa 
da Costa, nascido a 3 de janeiro de 1894. em Por
tugal (brasileiro naturalizado), commercio, casado, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua Júlio do Carmo nu
mero 98. 

Í0.649. Eulice Nunes (10.749), filha de Francisco Nunes,e 
de Castorina Georgina Nunes, nascida a 22 de junho 
de 1918, no Districto Federal, daclyíographa, sol
teira, com • domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna e residência, á rua Senador Eüze
bio, n. 106. 

10.650. Joaquim Marcellino Antunes (10.750), filho de Cân
dido Baptista Antunes e de Maria Balbina da Silva 
Antunes, nascido a 7 dejmaio de 1897, no Districto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residência 
á rua SanfAnna n. 70. : 

10.651. Roberto Asterio de Oliveira (10.751), filho de Manoel 
Paulo de Oliveira e de Mana Authera de Oliveira, 
nascido a 7 de junho de 1904, no Estado da Bahia, 
sapateiro, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residência á rua 
Moncorvo Filho n. 44. 

10.652. Oewaldo Hellmeister (10.752), filho de Pedro Hell-
meister e de Verginia Cássone, nascido a 22 de 
junho de 1913, nó Districto Federal, commercio, 

; solteiro, cohí domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna e residência á ruà Senador 
Eüzebio n. 160. 

10.653. Gaudencio Deolindò de Carvalho (10.753), filho, de 
Deolinda Rosa da! Conceição, nascido a. 31 de agosto 
de 1911, ílo Estado do Rio de Janeiro, operário, 
solteiro, com domicilio, eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna e residência á rua Senador 
Eüzebio D'. 2ÍS8. j 

í 0 .654 . Alzira dos Santos (10.754), filha de Maria Santos, 
nascida a 15 de agosto de 1911, no Districto F e j 

deral, módista, $olteira, com. domicilio eleitoral ho 
districto municipal de SanfAnna e residência â rua 
SanfAnna n. 42. 

10.655. Sydney Alves Cunha (10.755), filho de Osório Alves 
Cunha, nascido a 22 de abril de 1899, no Estado 
do Rio dé Janeiro, ferroviário, solteiro, coní do
micilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna 
e residência á rua Senador Euzèbio n. 84. 

Í0 .656, Murillo Garcia Ramos (10.756), filho de Vicente 
Garcia é de Barbara Violante da Conceição, nascido 
a 2 de agosto de 1918, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto munioipal de SanfAnna e residência á rua 
SanfAnna n. 10. 

10.657. Jaemerim de Oliveira (10.757), filho de Ootavio de 
Oliveira e de Christina Russo de Oliveira, nascido 
a 15 de junho de 1912, ho Districto Federal, pintor, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

' nicipal de SanfAnna e residência á^rua SanfAnna. 
10.658. Jadir Carlos Maciel (10.758), filho de Júlio Carlos 

Maciel e de Edwiges da Cunha Maciel, nascido a 
18 de outubro de 1908, no Estado do Rio de Ja
neiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residência 
á ruà General Pedro n. 235. 

10.659. Otello Ballerini (10.759), filho de Virgílio Balle-
rini e de Doralice Ballerini, hascido a 18 de 
agosto de 1899, no Estado de São Paulo, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gamboa e residência a rüa 
Barão de S5o Felix n, 100, 

10.660. Ulderico Cerqueira Luz' (10.760), filho de Feltx 
Antônio Luz Sobrinho, e de Algum Luz, nascido 
a 23 de maio de 1901, no Estado de Minas Ge
raes* escriptursrio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna e re-
eidenoia á rua Frei Caneca n. 1 . 

16.661. Ltjpercío Vieira Machado (10.761), filho de José 
vieira Machado e de 'Antonia Emitia do Coração 
Jesus, naícido a 1 de|dezembro de 1881, no Dis
tricto Federal, oommerció, solteiro, co,m domici
lio eleitoral no districto municipal dé SanfAnna 
9 residência á rua Senador Eüzebio n . 42. 

10.662. José Martins (10.762), filho de Saturnino Martins 
e de Dolores Martins, nascido a 27 de dezembro 
de 1004, no Estado de São Paulo, operário, casa
do, com domicilio eleitoral nò districto munici
pal de SanfAnna e residência á rua Senador Eu 
aebio O- 9, 

10.663. Pedro Csscjalves (10.763), filho de Pedro Gonçal
ves e de Virgohna Gonçalves, nascido a 20 de 
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outubro de 1908, no Districto Federal, operário, . 
casado, com-domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna e residência á rua de Santa 
Anna n. 169. 

10.664. Francisco Herminio de Souza (10.764), filho de 
Sabino Ferrei ra de -Souza e de Paula Maria E s 
pirito Santo, nascido a 14 de abril de 1895,, no 
Estado do Ceará, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e 
rc idenoia á rua Frei Caneca n . 115. 

.10.663, Mario Vaz (10.765), filho de José Vaz e de Mareei-
Hra Rosa ria Silva, nascido a 20 de abril de 1918, 
iir, [-.-TUDO do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 
c.FIU domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência a rua Senador Eüzebio 
numero '11. 

10.606- Gu!'I;cra>e Carneiro Guedes (10.766), filho de Os-
'•ar Paiva Guedes e de Laura Guedes, nascido a 
•! ' de agosto de 1918, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
Iricto municipal de SanfAnna e residência á 
rua Frei Caneca n . 190. 

10.667. Punciano Luiz Pereira (10.767), filho de Suzana 
Maria da Conceição, nascido a 10 de janeiro d<í 
1890, no Estado do Rio de Janeiro, empregado 
publico,, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna e residência A 
rua Júlio .òo Carmo n . 60 . 

.10.668-. Geza Lyres do Nascimento Silva (40.768), filha de 
Aristides do Nascimento. Silva e de Carmen do 
Nascimento Silva, nascida a 16 de março de 
1916, no Districto Federal, funecionaria publica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna e residência á rua de 
SanfAnna n . 40. 

;40.669,. Laura Saraiva Fortuna (10.769), filha de João 
Saraiva da Cruz e Costa e de Luiza de Albuquer
que Saraiva, nascida a 2 de julho de 1902,, no 
Districto Federal, professora, casada, com do
micilio eleitoral nd districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua General Caldwell nu
mero 143. 

10.670. Albino de Souza Freire (10.770), filho de F ran 
cisco de Souza Freire e de Justina Rosa, nascido 
a 27 de novembro de 1888, em Portugal, casado, 
negociante, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna e residência á rua de 
SanfAnna n. 34. 

;i0.67i. Carlos CFA Rocha (10.771), filho de José da Rocha 
e de Aurora, da Rocha, nascido a 13 de março de 
1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Gamboa c residência á travessa das Partilhas 
numero 123. 

10.672. A-.idré- Luz (10.772), filho de Álvaro Ribeiro de 
Almeida e Luz e de Andrelina Maria Chalreo de 
Almeida Luz, nascido a 30 de maio de 1908, no 
Estado do Rio de Janeiro, jornalista, solteiro., 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
-de Espirito Santo e residência á rua Pessoa de 
Barros n . 33. 

10.673., Mozart Sampaio For tuna-(10.773) , filho de Theo-
philo de Almeida Fortuna e de Albertina Sampaio 
Fortuna, nascido a 31 de julho de 1902, no Estado 
do Maranhão, funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf 
Arma, e residência á rua General Caldwell n . 143. 

10674. Gilberto Corrêa Pinto Peixoto (10.774), filho de José 
Corrêa Pinto Peixoto e de Laura Augusta Peixoto, 
nascido a 5 de junho de 1912, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sanf Anna, e residência á rua 
Moncorvo Filho n . 40. 

10.675. "Francisco Guimarães Costa (10.775), filho de Hen-
; ' rique Guimarães Costa e de Alice Guimarães Costa, 

nascido a 2 de novembro de 1911, no Estado do Rio 
Grande do Sul, funccionario publico, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Sanf 
Anna, e residência á rua Visconde de Itauna n . 15.. 

10.676, Nelson Gaspar (10.776), filho de Elisa Gaspar, nas 
cido a 24 de janeiro de 1915, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-. 
tricto municipal de SanfAnna, e, residência, á RUAI 
Moncorvo Filho n. 40. 

10.677, Hercilia Pereira Cardoso (10.777), filha de Lorestino 
Pereira Cardoso e de Anna Pereira Cardoso, nas 
cida a 1 de agosto de 1918, no Districto-Federal; 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna, e residência á rua 
Visconde de Itauna n . 14'9. 

10.678, João Carneiro (10.778), filho de Manoel Pereira 6 
de Almerinda Maria do Rosário, nascido a 27 de 
junho de 1918, no Estado do Espirito Santo,, com
mercio. solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Sanf Anna, e residência á rua 
Visconde de Itauna n. 4. 

10679. Francisco Pires Machado (10.7 79), filho de Irineu P i 
res Machado e de Dulcelüia da Luz.Machado, has
cido a- 10 de outubro de 1912, no Estado do Rio de' 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sanf Anna, e r e 
sidência á rua Senador Eüzebio n . 18. 

10.6su. Vicente Marques Ferreira (10.780), filho de Ma
noel Marques Ferrei ra o de Izoiina dos Santos 
Mercio, nascido a 22 dc janeiro de 1910, no' 
Districto Federal, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gam-i 
bôa e residência á rua Bento Teixeira n . 17.; 

10.681. Adauto Lima Machado (10.781), filho de Antô
nio de Carvalho Machado e de Hercilia de Lima 
Machado, nascido a 22 de março de 1918, no Es 
tado do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua Moncorvo Filho nu
mero 45. 

10.682. Oréano Gonçalves (10.782),-filho de Álvaro Silveira 
Gonçalves e de Francina Gonçalves, nascido a 20 
de julho de 1910, no Estado da Bahia, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Sanf Anna e residência á rua Santa 
Anna n . 70. 

10.683. Ivaho Craveiro de> Sá (10.783), filho de Joaquim 
Craveiro de Sá e de Maria Leonor de Barros Cra
veiro, nascido a 4 de janeiro de 1902, no Estado 
de Goyaz, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e 
residência á rua Pessoa de Barros n . 39. 

1 0 . 6 8 4 . Fernando Paiva da Rocha (10.784), filho de Álvaro 
Paiva Rocha e de Eliza Pereira da Costa, nascido 
a 12 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência á 
rua D , Marianna n. 30. 

10.685.-Waldemar Carneiro de Medeiros (10.785), filho de 
Abel Carneiro Medeiros,Júnior e de Rosalina Rosa 
Pacheco Medeiros, nascido a 2 de setembro de 
i914, no Estado do Rio de Janeiro, pintor, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residência á rua Alpha n . 15. 

10.686. Roberto Fontes Simões (10.786), filho de Ernesto 
Paranhos Simões e de Isaura Fontes Simões, nas
cido a 4 de janeiro de 1912, no Districto Federal, . 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Sanf Anna e residência á 
rua Marquez dé Pombal n . 6 5 . 

10.687, Plinio Vargas (10.787), filho de Joaquim Soares de 
' ' Vargas e de Idalina Vargas, nascido a 20 de abril 

de 1909, no Estado do Rio Grande do Sul, com-
• mercio, solteiro, com domicilio • eleitoral no dis-

óricto municipal de Espirito Santo e residência á 
rua Carlos Gomes n . 23. 

.10.688. Cacilda Simões (10.788), filha de Joãp Simões P e -
cegueiro e de Maria de Magalhães Varella, nasci
da a 1 de janeiro de 1916, no Districto Federal , 
dentista, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito. Santo e residência á 
rua Machado Coelho n . 17. 
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DÉCIMA Q U A R T A Z O N A E L E I T O R A L 

De ordem do M. M. Dr. Juiz da 14* Zona Eleitoral, face 
publico para conhecimento dos interessados, que foram ex
pedidos os títulos eleitoraes dos seguintes: > 

5.748. Manoel Francisco da Silva (Insc. n. 5.752), filho de 
Jovelina Maria da Conceição, nascido a 25 de se
tembro de 1895, em Paty do Alferes, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Realengo e residência 
á rua Rosa de Almeida n . 28. (Qualificação reque
rida n . 4.447.) 

5.749. Ananibio de Souza Torres (Insc. a . 5.753), filho de 
Bejtnardino de Souza Torres e de Jacintha de Oli
veira Torres, nascido a 10 de julho de 1880, em São 
João Marcos, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dé Realengo e residência á rua dos Açudes 
n. 34, (Transferencia.) 

5.750,. Isaura Maria da Silva (Insc,. n . 5.754), filho de Ar-
thur Henriques Silva e de Claudina Maria da Silvas 
nascido a 15 de abril de 1905, em Leopoldina, Esta
do de Minas Geraes, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo e resi
dência á rua Ceres n . 51. (Transferencia.) 

5*751. Margarida Ferreira Mellido (Insc. n. 5.755), filho de 
Marcos Garcia Ferreira e de.Maria Rosa da Concei
ção, nascido a 29 de. setembro de 1905, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo e residente á 
rua Coronel Tamarindo n. 630. (Qualificação re-

• querida, n . 7.155.) 

5.752. Dora Muniz Gomes (insc. n . 5.756), filho de Manoel 
José da Silva Gomes e de Cândida Cardoso Muniz 
nascido a 21 de fevereiro de 1902, no-Districto Fe 
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande e residência & 
rua do Encanamento n. 51. (Qualificação reque
rida, n . 7.054.) 

S»733. Gervasio Ferreira Lima (Insc. n. 5.757), filho de 
Rosalina Ferreira Lima, nascido a 27 de abril de 
19IB, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e residência á rua Aracy n. 457. (Qualifi
cação requerida, ri. 7 .375.) 

8.754. João dos Santos (Insc; n. 5.758), filho T de Maria 
Leopoldina dos Santos, nascido a .31 de julho de 
1906, no Districto Federal, operarão, solteiro, com 

' domicilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e residência à rua Bella Vista n. 91S k 

(Qualificação requerida, n . '7 .064. ) 

5 .755 . ' Joaquim Pombo (Insc. n. 5.759), filho de Manoel 
Pombo e de Maria Granja Martins, nascido a 2 de 
maio de 1910, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Campo Grande e residência á rua Thereza Da- . 
m a s i o n . 176. {Qualificação requerida, n. 7.384.) 

5.756; João Garcia Ferreira (Insc. n. 5.760), filho de Luiz 
Pedro Gareia e de Benedicta Nunes de Oliveira, 
nascido a 6 de abril dé 1904, no Districto. Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande e residência <ò 
rua Pereira da Costa n. 549. (Qualificação reque
rida, B . 7.379.) 

Í.7S7V Jüilio Baptista de Oliveira (Insc. n . 5.761), filho de 
Joãp Baptista de Oliveira e de Antonia Maria de 
Oliveira, nascido a 21 de julho de 1914, no Dis-

• tricto Federal, commeroio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande 
e residência á rua dos Limoeiros n . 24. (Qualifi

cação requerida, n . 7 .383.) 

5'.758.1 Manoel Francisco da SiJva ( Insc n . 5.762), filho de 
Isidoro Francisco dà Silva é de Antonia Medeiros da 
Silva, nascido a 8 de abril de 1904, em Duas Bar
ras, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com 
domicilio e leUoralno districto municipal de .Campo 

Grande e residência á estrada do Csbuçu' sem nu
mero. (Transferenoia.) 

5.759. Anísio Nunes de Oliveira (Insc. ú. 6.763), filho de 
Joaquim Nunes de Oliveira e de Joanna Maria do 
Nascimento, nascido a 23 de setembro de 1807, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande 
e residência á estrada do Joary n . 369. (Qualifica
ção requerida, n. 6.764.) 

5$760. Pedro Gomes de Oliveira {Inso. a . 5.764), filho de 
Manoel Gomes de Oliveira « de Maria Dionisia dos 
Santos, nascido a 17 de abril de 1909, em Própria, 
Estado db Sergipe, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral ho districto municipal de Realengo e 
residência á rua Junqueira n. 124. (Qualificação 
requerida,, ni 1 6.830.) 

5 .761. Oldemar Azevedo (Insc. n . 5.765), filho de Joaquim 
Faria de Azevedo e de Leopoldina Bulcâo de Aze
vedo, nascido a 17 de março de 1916, em S. Vicente 
de Paulo, Estado do Rio de Janeiro, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Campo Grande e residência á rua do Encana
mento n , 42. (Qualificação requerida, n . 2 .415.) 

5.762. Pedro Ferreira da Silva (Inso. 5.766), filho de José 
Gabriel Ferreira Júnior e de Maria Augusta ds 
Silva, nascido a 27 de abril de 1903, em Dores de 
Indaya, Estado de Minas Geraes, empregado publico, 

, solteiro, com domicilio eleitoral ao districto muni
cipal de Campo Grande e residência & estrada 
Mendanha n. 1.994. .(Qualificação requerida, nu
mero 7 .362.) 

5.763. Olympio Caio da Silva (Inso. 6.767), filho de Antônio 
Caio da Silva e de Emitia Julia da Silva, nascido 
rario, solteiro, com domicilio eleitora!-'no districto 
a 8 de agosto de 1917, no Districto Federal, ope-
muriicipal de'Campo Grande « residência & wta Ma
rechal Hermes n . 31 . (Qualificação requerida, nu
mero 6.630.) 

3.764. Augusto Pedreira de Cerqueira (Inse. o . 5.768), filho 
de Thomaz Pedreira de Cerqueir» e de Umbelina 
Carolina Lopes, nascido a IO de dezembro de 1918, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e residência á estrada do Monteiro n . 823. 
(Qualificação requerida, n . 5 .760.) 

5.765. Dermeval Alves de Lima (Insc. n . 6*769), filho.de 
Francisco da' Costa Lima e de Maria Alves Lima, 
nascido a 28 de abril de 1916, no Districto Federai, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba e residência & estra
da da Ilha ,sem numero. (Qualificação requerida, 
n . 5.385.) 1 • . 

5.766. Waldír Alves Lima (Insc. n . 5 .770), filho de Fraa-
cisco da Costa Lima e de Maria Alvee Lima, nascido 
a 18 de março de 1915, no Districto Federal, com» 

. mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
niutucipai df> Guaratiba * residência á estrada da 
Ilha sem numero. (Qualificação requerida, numero 
5.389.) " j 

5Í76'Í. Etelvino Martins da Silva ÍIBSC . n , 5.771), filho de 
• • 1 Benedioto Martins da Silva e de Leopoldina Arruda 

da Silva, nascido a 2í ãe novembro de 1902, em 
Santa Thereza, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, 
solteiro',- com (domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Realengo e residência á ru ada-Maravilha 

H. 354. (Transferencia.) 
5,7.68. Assumpção de Menezes Fortes (Insc. n . 5.772), filho 

de Aggripino 1 Joaquim Fortes e de Elisa Menezes 
Fortes, nascido a 1 de junho de 1916, no Districto 
Feder3'., operário, solteiro, coro domicilio eleitora! 
no districto municipal de Campo Grande e residên
cia á ' r u a Thereza Damasio n» 175, (Qualificação 
requerida, n . 3.683.) - ' 

5.760. Ádelia Maria Rodrigues ( I n s c o . 5.773), filha de 
Benedicto Antônio Rodrigues e dô Mari a * Angela 

° ! Rodrigues, nascida a 2 de outubro 'á6 1902, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba e re» 
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sidencia á estrada do Catruz sem numero. (Qualifi
cação requerida, n . 7 .522 . ) ' 

5.770. Jovita Christina dos Santos ( I n s c n . 5.774), filha . 
Delphina.Maria da Conceição: nascida a 24 de julho 
de 18S6, no Districto Federal, domestica, viuva, 

4 com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba e residência á estrada do Catruz sem 
numero. (Qualificação requerida, n . 7.527.) 

5 .771. Jarbas Pereira Lima (Insc. n . 5.775), filho de Flo-
riano Pereira Lima e de Merentina Lopes da Con
ceição, nascido a 12 de maio de 1913, no Estado dõ 
Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Guaratiba e re 
sidência á estrada da Ilha sem numero. (Quali
ficação requerida, ni 7.472.) 

5.772. Benedicta Rodrigues Lúcio (Inso. n . 5.776), filha de 
Benedicto Antônio Rodrigues e de Maria Rodrigues, 
nascida a 19 de outubro de 1900, no Districto Fe 
dera!, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
riftfriclo municipal de Guaratiba e residência á es
trada do Catruz sem numero. (Qualificação reque
rida, n . 7.525.) 

5.773. Maria Angela Rodrigues (Insc. n . 5.777), filha de 
Bencdiclo Antônio Rodrigues e de Mari aAngela Ro
drigues, nascida a 11 de dezembro de 1905, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no' districto municipal de Guaratiba e re 
sidência á estrada do Catruz sem numero. (Quali
ficação requerida., n. 7.532.) 

i 5.774. Lydia Cruz do Nascimento (Insc. n., 5.778), filha de 
Antônio Dias do- Nascimento e de Judith Maria 
da Cruz, nascida a 25 de junho de 1917, no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitora i 
no districto municipal de Guaratiba e residência ;i 

•»estrada do Catruz sem numero. (Qualificação re
querida, n . 7.529.) 

5.775. Margarida Dias do Nascimento (Insc. n . 5.779), filha 
Antônio Dias do Nascimento e de Judith Maria do 
Nascimento, nascida a 23 de setembro de 1911. 
no District oFederal, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba 
e residenria á estrada do Catruz sem numero. (Qua
lificação requerida, n . 7.531.) 

5.776, Üetacilio Carlos Soares (Insc. n . 5.780), filho &• 
Christino Carlos Soares e de Elisa Eleutheria do-

. Santos, nascido a 6 de fevereiro de 1914, no Dr -
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Cruz e resi
dência á rua Barão rle Ladario n. 75. (Qualifica
ção requerida, n . 5.313.) 

a . 7 7 7 , José de Carvalho (Insc. n. 5.781), filho de José-Mi-
' guel de Carvalho e de Maria José Pinho de Carva

lho, nascido a 20 de agosto de 190G, no Districto 
Federal, operário, casado, eom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba e residência ú 
Pedra de Guaratiba sem numero. (Qualificação re
querida, n . 7.528.) / 

5.77fe. Evandro Virialo de-Medeiros (Insc. n . 5.782), filho 
de Alipio Viriato de Medeiros e de Rita de Almeida 
Toscano, nascido a 14 de maio de 1911, em Ser
gipe, Estado de Pernambuco, empregado publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Guaratiba e residência ã estrada do Mon
teiro sem numero. (Qualificação requerida, nu-' 
mero 7.471.) 

5.779. Benedicto Carvalho da Silva (Insc. n . 5.783), filho 
de Adeodato Rodrigues Carvalho e de Joaquina da 
Silva Pinto, nascido a 22 de janeiro de 1909, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Campo Grande e residência á rua Generini sem 
numero. (Qualificação requerida, n . 7.217.) 

5.780. Euclides Cesario (Insc. n . 5.784J, filho de Antônio 
Cesario e de Maria Olympiá, nascido a 12 de outu
bro de 1904, em Ares, Estado do Rio Grande dc 

* Norte, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no-
districto municipal de Guaratiba e residência á 

estrada do Monteiro sem numero. (Qualificação 
requerida, n . 7.526.) 

.5.781. Oswaldo Mariano de Andrade ( I n s c n . 5.785), filho 
de Francisca Mariana Andrade, nascido a-28 de no-

' ' vembro de 1908, no'Districto Federal, operário» 
' casado, com domicilio eleitoral no districto munici

pal de Campo Grande e residência á rua Viuva 
Dantas n . 171. (Qualificação requerida, n. 5.441.); 

5.782. Benedicto Antônio Machado (Insc. n . : 5.786), filho 
de Francisco de Souza Machado e de Virgínia Ma
ria Tavares, nascido a 18 de outubro de" 1876, no 
Districto Federal, operário, casado, .com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo. Grande 
e residência AIag5as n. 54. (Qualificação requerida, 
n . 7.050.) ^ 

5.783. Pedro José da Silva (Insc. n . 5.787), filho de Basilio 
José da Silva e de Belisario Cardoso da Silva, nas -
ciso a 1 de agosto de 1882, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Campo Grande e residência á rua 
Aracy n. 449. (Qualificação requerida, h . 6.809.) 

5.784. Petronilho das Chagas (Insc. n . 5.788), filho de 
Bonifacia Maria da Penna, nasrido a 15 de junho de 
1911, no Districto Federá^ operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e residência á rua Coronel Agostiho n. 46. 
(ualificação requerida, n . 7.0S0.) 

5.785. Manoel Domingos X-Insc. n . 5.789), filho de Caridade 
do Sacramento, nascido a 26 de dezembro de 1904, 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Realengo e residência á rua dos Açudes 
n. 26. (Qualificação requerida, n . 7.510.) 

5.786. Pedro Nery Camelo (Insc. n . 5.790), filho de Antônio 
Camelo de Souza e de Luzia de Barros Camelo, nas
cido a 19 de outubro de 1907, e mS. Quiteria, E s 
tado do Ceará, operário, solteiro, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de Realengo e resi
dência á rua Barão de Capanema n . 293. (Trans
ferencia.) 

5.787. Ignez Ferreira Chailes (Insc. n . 5.791), filho de 
e de Maria Rosa da Conceição, nascido a 27 de j a 
neiro de 1900, no Districto Federal, domestica, viu
va, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Realengo e residência á rua Céres n . 107. (Qua
lificação requerida, n . 4.043.) 

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1937. — Pelo escrivão, 
(oão Afjuiur Júnior. 

De* ordem do M. M. Dr . Juid da 14' Zona-Eleitoral do 
Di-tricto Federal, faço publico para conhecimento dos inte-
rc.-sadus. que foram expedidas as quartas vias dos títulos 
eleitoraes dos seguintes eleitores: 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 
\ 

EXPEDIÇÃO DE QUARTAS VIAS DE TÍTULOS ELEITORAES 

•1.685. Miguel' Marcelino César (Insc. n . 1.733), filho de 
João Marcelino César e de Minervina Maria da Con
ceição, nascido a 2 <í janeiro de 1907, no Estado 
de Pernambuco, funccionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral n odistricto municipal de, Gua
ratiba e residência á rua Licinio Cardoso n . 126. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 31, n . 7.139.) 

3.819. Durval Ricardo (Insc. n . 2.487), filho de Antônio 
Pinto Ricardo Júnior e de Elvina Maria Ricardo, 
nascido a 28 de fevereiro de 1907, no Districto F e 
deral, operário, casado, com domicilio eleitora lno 
districto municipal de Santa Cruz e residência á rua 
do Império n . 192. (Qualificação requerida, nu
mero 1.224.) 

Rio de Janeiro, D . F . , 22-de janeiro de 1937. — Pelo 
escrivão, João Aguiar Júnior. 
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