
ESTADOS ÚMIDOS DO BRASIL _ . 
(Decreto n . 21.076, de 84 do fevereiro de 1832); O 

ANNO Ví RIO P E JANEIRO, 2 DE FEVEREIRO DE 1932 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIQ 
ELEITORAL 

J U L G A M E N T O S 

O Sr, Ministro Presidente designou o dia 3 do oorreute, 
if; horas, para julgamento dos seguintes processos:. 

J. Recurso eleitoral n . 448 (Relator Sr. Professor Cân
dido de Oliveira Filho, sendo recorrente Wellington Brandão 
e recorrente o Partido Progressista de Minas Gerâes. (Em
bargos de. declaração). 

2. Recurso eleitoral n . 535 (Relator Sr . Desembargador 
Collares Moreira — revisor Desembargador Ovidio Romeiro), 
sendo recorrente Custodio de Paula Rodrigues e recorrido o 
Partido Progressista de Minas Geraes. • 

3 . Processo n . 12' (Relator Proíesror' Cândido de Oliveira 
F i iho) . Plano eleitoral da região do listado do Rio de J ineí ro . 

4. Processo n . 1.943 (Relator Sr. Ministro Plinio Ca-"' 
sadc, . Cancellarnemo.de inscripçõcs de eleitores do Districto 
Federal. : . " 

f>. Processo n. 1.945 (Relator Sr. Desembargador Colla
res Moreira). Cancellamento de inscripções de eleitoros da 
Parahyba. " •'. 

6 . Processo n . 1.953 (Relator Sr. Desembargador-Ovidio 
Romeiro). Reclificação de uome6 de eleitores do Estado de 
São Paulo) . 

7. Processou. 1.954 (Relator Sr. Professor João Cabral). 
Çancellamento de inscripções de eleitores do Piauhy. 

8. Processo n . 2.065 (Relator Sr. Professor Cândido de 
Oliveira F i lho) . O Presidente'do Tribunal Regional do'Ceará, 
consulta sobre se deve atlender ou não á solicitação da Rede 
Viação Cearense no sentido desfazer recolher & sua repartição, 
sob o. allegação de ordem superior, baseada no art . ' 25 LM 284, 
de 28 de outubro do turno findo,', os funccionarios daquella Es
trada. requisilpíl'.»s P"lu Tribunal Regional, em virtude.'do § 2° 
ar t . I o da lei - 'ÜÜ , de 31 de julho, para os eerviços determinados 
pela mesma lei. 

9. Processo n . 2.0(56 . (Relator Sr . Ministro Plinio Ca
sado). O Tribunal Regional do Rio.Grande do Sul consulta 
sobre «e durante o período de ferias forenses estaduaes, po-1em 
os ;Desembargadores, membros do Tribunal Regional, se afas
tar da capital, deixando o exercício das suas funcções no Tr i 
bunal, baseado no a r t . 209 do Código Eleitoral. 

10. Pispéfesso n . 2.067 (Relator Sr. Ministro Laudo Ca
margo) . O^ríbjánal Regional de Matto Grosso encaminha 'ao 
Tribunal èÉfferior a consulta que lhe foi formulada pelo juiz 
eleitoral tilMPlZona daquelle Estado, sobre se as dispósieõe? 
do Codigò^Elptoral, referentes aos cegos, no acto de votar se 
applicam aò^éleitor que tenha perdido uma das mãos, ficando 
impossibilitado • de escrever. 

. l . l .^Pj | |esso n . 2.071 (Relator Sr. Professor Cândido d© 
01ivc.irà ij;F

t ,»l'. O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
do DjSrictèmfeoeral consulta sobre se pode desde já c o n e 
ctar os funccionarios a que se refere o a r t . 14 da lei á . 374 
de janeiro do corrente anno, agora que delles necessita com' 

a maior urgência, ou se deve deixar taes contractos para, de
pois de 31 de .iulho1 quando ps archivos eleitoraes já devem 
estar rigorosamente em dia.. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiçai Eleitoral, em 
1 de fevereiro de '1937^-— Agripino Veado, Director da Se
cretaria. 

O Tribunal em sua 12* sessão ordinária realizada em 2i 
'de janeiro de 1937, sob a presidência do Sr. Ministro líerine-
negildo de Barros, resolveu: 

í°, negar provimento ao recurso de mandado de segurança 
n. 70 — I a — District Federal — (Relator Sr . Professor 
João Cabral) sendo recorrente Celso Magalhães e .recorrido o 
Tribunal Regional do Dislrictc Federal, unanimemente; 

2°, rejeitar, no recurso eleitoral n . 565 — 3 a Pernambuco 
(Relator Sr. Desembargador Collares Moreira) sendo recor
rente Paulo.da Moita silveira e recorrido Antônio Hericlyto 
do Rego, ás preliminares de se não conhecer do recurso.a) 
por não ter poderes para o mesmo, o advogado'que o inter-
poz; b) por falta cie citação/da jurisprudência não observada, 
tudo urauimemenle: de meritis,• dar provimento ao recurso 
para julgar valida i eleição das 2S, 3 1 e 7 a secções do m u n i c 

ípio de Surubim, unanimemente. (No julgamento des remrso, 
"usaram da palavra os.Srs . Dr . 'Bulhões Pedreira como advo
gado do recorrente o o Dr-. Nestor Massena", como advogado 
do recorrido: 

' 3V negar-provimento ao recurso eleitoral n. 600 — 3 a 

Minas Geraes (Relator -Sr. Ministro Laudo de Camargo} sendo 
recorrente o Partido Municipal "Gomes Frei re" e recorrido 
Josaphat Macedo, ipor não constituir nullidade o facto de não 

,'eer anteposto ao nome do candidato o titulo de Dr. unanime
mente; 

4", .proferir nos recursos eleitoraes n s . 597, 598 e 001, da 
mesma 1 procedência, decisão idêntica á proferida no recur.30 
n . 600. unanimemente. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
1 de fevereiro de 1937. — Agripino Veado, Director da Se
cretaria. 

, D E S P A C H O S 

bo SR. MINISTRO PRESIDENTE 

Atlendendc a que os cidadãos Rubem Seara Martins é 
bacharel Sydney de Moraes e Castro exhibiram os seus títulos 
de eleitores e a prova de estarem isentos do serviço militar, 
nada constando contra a capacidade moral de ambos, resolvo 
nomeàl-os para os cargos de servente e continuo do Tribunal 

.Superior de Justiça Eleitoral, respectivamente. 
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1937. —- EermencQilda' 

de "Barro*. ' " ' : Í - , ^ 

S E C B E T A R I A D O T R I B U N A L S U P E R I O R 

D E J U S T I Ç A E L E I T O R A L 

EXPEDIENTE DOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 
1937 

1.» SECÇÃG ' 

350 — Telegramma do. Tribunal Regional de Estado 
do Espirito Santo. 

"N. 351 —. Telegramma'729 do Tribunal Regional de San-1 

at Catharina. 

Confere com o Original 

http://Cancellarnemo.de


380 jérça-fe ira'2 BOLETIM ELElTüHAü Fevereiro tíe 1937 

N. 352 — Officio 109 do Tribunal Regional do Acre. 
• ?í. 353 — Officio 51 da Policia Militar do Distncto F e 

deral. 
.N. 354 — Razões dos recorridos no recurso 624, peiô 

advogado Nestor Massena. , ' 
N. 355 — Petição de Joaquim Cavalcanti de Brito, por 

míermcdio do seu advogado Dr. Barreto Campello. 

Accordãos copiados para publicação: 

Recurso eleitoral p. 509 - » classe 3. B — Minas Geraes 
- Relator Ministro Plinio Casado, 

Recurso eleitoral n. 555 — classe 3.S — Rio Grande dO 
Sul — Relator professor João Cabral. 

Recurso eleitoral 553 — classe 3." — Minas Geraes — 
Relator desembargador Collares Moreira. 

* Recurso eleitoral 459 — classe 3." Bania ~» Relator pro» 
ícssor João Cabral. 

Appellação criminal a . 53 — ciasse 5* Pará — Relator 
desembargador Ovidi Romeiro. 

Consulta n. 2.057 — classe 6.° Mattô Grosso•«*• Relator 
desembargador Ovidio Romeiro. 

Consulta E. 2.061 classe 6." — Matto Grosso — Re= 
lator desembargador Laudo Camargo. 

Processo n. 2.030 — Olasse 6.* — Aore «— Relator Mi
nistro Plinio Casado. 

'Consulta -f- aí 2 .058 — clássè 6.' — Alagoas — Relato» 
professor Jo&o Cabral. 

Processo 11 — classe 7.» Matto Grosso — Relator pro
fessor João Cabral. 

Processo 4 ««- ciasse 1? .»-» Sio Paulo * - Relator desem
bargador Ovidio Romeiro. 

Autos conclusos; 

Ao Sr. Ministro PlinJo Casado: 

Processo »„ Í.872 — classe 6.*,«- S8© Paulo — Recti-
ficaçâo da • naturalidade do eleitora! Antônio Silveira. 

Ao Sr." Ministro Laudo de Camargo: 

Processo n . 1.884 — classe 8.* — Distriotò Federal — 
Cascellamento de inscripção de eleitores. 

Processo n. í .938 — classe 6.* — Matto Grosso — Can-
celiamento de inscripções de eleitores. 

Ao Sr. Desembargador Collares MoreiraI 
Processo n . 'l .875 — classe 6. s Maranhão — Cancellameá-

to de inscripções de elitores. 
Processo n. 1.886 — classe 6.' — São Paulo — Cancel-

lamento de inscripções de elitores. 
Processo n. 1.934 — classe 6.* — Districto Federal — 

Cancellamento de inscripções de eleitores. 
Processo n. 1.939 — classe 6.» — Parahyba — CanCella-

mento de inscripções de eleitores. 

Ac S.'. Desembargador Ovidio Romeiro; ' 
Recurso n. 614 — classe 3." — Minas Geraes — Recorren

te José Capistrano de Abreu e recorrido Luiz Magno Mancilha 
e cutros. 

Ao Sr. professor João Cabral: 
Processo n . 1.979 - » classe 6.* — Minas Geraes «— Con

sulta do Presidente do Partido Municipal Dr, Benedioto 
Valladares, de Pouso Alegre, 

Ao Sr1, professor Cândido de Oliveira Filho: 

Recurso n. 448 — classe 3.* Minas Geraes — Recor
rente Wellington Brandão e recorrido o Partido Progressista 

Recurso h . 5Ò2 — classe 3.* — Rio Gi-ànâe do Sul — Re
corrente Partido Republicano Liberal e outro e recorrido Luiz 
de Oliveira Lessa e outro. 

Processo n. 1.894 — classe 6." —» Districto Federal — 
Cancellamento de inscripções de elitores. 

Processo n. 1.936 — classe 6." - * Matto Grosso —• Can
cellamento dS inscripções de eleitores. 

• Autos com vista do Sr. Procurador Geral 

Recurso n . 620 — classe 3.* — Piauhy — Recorrente Mi-
:;i.:el Sady e recorrido.!Joâ'o Chrysostomo da Silva. 

Appèllacão criminal n. 57 *— olasse 5.* — São Paulo—• 
\ meliante Luiz Ribeiro e appelJado o Tribunal Regional. 

Autos devolvidos d-Secretaria. 

Pelo Sr. Ministro Plinio Casado: , 

decurso n. 559 — classe 3.» — Minas Geraes — Recorren
te Partido Municipal "Gomes Freire" e recorrido Josaphat 
Macedo pelo Ministro Laudo Camargo. 

Recurso n. 600 — classe 3. ' — Minas Geraes — Recor
rente Partido Municipal "Gomes Freire" e recorrido Josa
phat Macedo. 

Pelo Sr. Desembargador Collares Moreira 

Recurso n. 60 — classe 4.B — Alagoas — Recorrente 
Mario Marróquim do Nascimento e recorrido Antônio Guedes 
Miranda. 

Recurso n. 565 ~ • classe 3.* — Pernambuco Recorren
te Paulo da Mottã Silveira e recorrido Antônio Heraclicto 
do Rego. 

Processo n. 15 ^ classe 7.' Alagoas — Pedido de dis
pensa do cargo de Juiz substituto do Tribunal Regional, feito 
pelo Pr, José Maria GbÇrêa das Neves. ; 

Proceso 1.869 — classe 6.» Matto Grosso —"Cancella-
ment) de mscripgoès de elitores. 

Pelo Sr. professor João Cabral: 

Recurso de mandado de segurança n. 70 — classe 1.' — 
Districtj Fedefal Recorrente Celso Magalhães e recorrido 
o Tribunal Regional. ' 

Recurso n. 525 — classe 3. ' — Ceará Recorrente juiz 
eleitoral Lauro Nogueira e recorrido juiz de Direito Cursino 
Belém de Figueiredo. 

Recurso n. 596 — classe 3. ' — Miftas Geraes — Recorreu-, 
te Partido Mnnicipa "Gomes Freire" e recorrido Josaphat 
Macedo. . ' I 

Processo n . 5 — classe 7. k — São Paulo — Requerimen
to de Oswoldo Branco Araújo. 

Processo n. 1.870 .— classe 6.» — Rio Grande do Sul — 
Cancellamento de inscripções de eleitores. 

Pelo Sr. Professor Cândido de Oliveira Filbo: 
Recurso o. 591 — classe 3." -— Minas Geraes Reoor< 

rente Partido Popular de Abaetá e recorrido o Partido Pro
gressista. ' 

Processo n. 18 plasse 7.» — Districto Federal — Re
presentação do Sr. Procurador Geral. 

Pelo Sr. Procurador Geral: 

Recurso n . 614 classe 3." — Minas Geraes —-Recor
rente José Capistrano Paiva e recorrido Luiz Magno Man-
cilhi e outros. 

Recurso h . 6Í7 — classe 3." — Minas Geraes — Recor
rente Nephtaly de Miranda Brandão e recorrido a Mesa da 
Camar?, Municipal da Conceição. 

Processo n. 2.065 classe 6.* — Ceará — Consulta do 
Presidente do Tribunal Regional do Ceará. 

Aôcordâos publicados m secretaria: 

Recurso n. 60 — classe 4.* — Alagoas — Relator Sr. 
Desembargador Collares Moreira. 

Recurso n. 525 — classe 3.* —Ceará <— Relator Sr. pro« 
Tessor João Cabral. 

, Recurso n . 528 —- classe 3 . d ~ Ceará — Relator-Sr. Mi
nistro Làudò de Camar^^^ 

Recurso n. 536 — classe 3.* — Minas Geraes — Relatos 
Senhor Desembargador Ovidio Romeiro. ,. 

Recurso 540 ^ classe 3.» — Goyaz — Relator Sr. MiníS^ 
iro Laudo de Camargo. 

Recurso n. 548 — classe 3,« — Minas Geraes — Relator 
Senhor professor Cândido dè Oliveira Filho. 

Processo n. 5 — classe 7.* — São Paulo — Relator Sè<* 
nhor professor João Cabral. 

Prooesfo n. 7 —• classe '7." — Minas Geraes — ReMor-
designadó professor João Cabral. 

Processo n. 15 — classe 7.» — Alagoas — Relator De* 
«embargado? Collares Moreira. 

Processo b. 1.869 — classe 6.* — Mattò Grosso ~ - Rela
tor Sr. Desembargador Collares Moreira. 

Processo n. 1.870 — classe 3.* — Rio Grande do Sul — 
Relator Sr. professor João Cabral. 

Processo n. 1.882 — classe 6.' — Districto Federal 
Relator Sr. ferofessor Cândido de Oliveira Filho, 
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S E G U N D A SECÇSO. 

Documento, archivados:. 

Um officio n . 693-S, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Ceará, junto as segundas vias das relações de.óbi
tos e um titulo eleitoral. 

Um officio n . 708-S, 'do Tribunal Regiona Eleitoral do 
Estado do Ceará, communicandò a transferencia de eleitores 
d'j outras regiões 7 para o referido Estado. " 

Uni ofíicio n. 22, do, Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado da Parahyba, acompanhado de terceiras vias de titu
les eleitoraes. 

Um officio n . 489, do Tribunal Regional Eleitora! do 
Estado cie,Sergipe, junto as terceiras vias de títulos eleitoraes. 

Um officio n . 448, do Tribunal Regional Eleitoral do 
.Estado de Sergipe , communicando a expedição de quartas 
vias de titules eleitoraes. 

• Dois oíficios números 1 e 18, do Tribunal Regional Elei
toral do Estado da Bahia, com as terceiras vias de títulos elei-

*' loraes. 
Um officio n . 8-D, do Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado do Rio de-Janeiro, inclusas as cópias das actas da 25." 
sessão extraordinária e das 52.* e 5 3 / sessões ordinárias. 

Um officio n. 25-D, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Rio de-Janeiro, acompanhado*de terceiras vias de 
títulos eleitoraes. 1 

Dois oííicios números 58-D e 68-D, do Tribunal Regio
nal Eleitora! do Districto Federal, juntos as segundas vias 
das relações de óbitos. 

Boletim Eleitoral 

Foi organizado e publicado o numero 12 dó Boletim 
Eleitoral, .- - . -

' Foram communicadas a Secretaria do..Tribunal Regional 
Io Estado de 8 . Paulo as.seguintes transferencias de eleitores-, 

. Paulo Antônio Pinto, • titulo n. 10.060, inscrípto na 
i* zona, Belía Vista, São Paulo, transferido para a í" zona, 
Candelária, Districto Federal . 

Edgard Vidigal,-titulo'- 'n. 4.480, inscrípto na 3* zona, 
ísnla Cecília, São Paulo, transferido para a '2 a zona, São 
esé, -Districto Federal . 

Angélica Vidigal, titulo n . 2.955, inscrita na 3* soma, 
lapitat, São Paulo, transferida para a 2" zona, São José, 

Districto Federal.». • • • 
Christiano Torres Filho, titulo n. 7.241, inscripto.ua 

I a zonc, Braz, São Paulo, transferido para a 2* zona, São 
José, Districto Federal. ' 

José Alvares' Costa, titulo n . 25, insCripto na 126* zona. 
Lorena, São Paulo, transferido, para a 14" zona, Realengo 
Districto Federal . * 

^ Jorge_ Kiehl, titulo a . 201, inscrípto na 88* zona, .Pira
cicaba, Sao Paulo, transferido para a 14° zona, Realengo, 
Difitric.l.o Federal. 

Francisco de Mattos Trindade, titulo n. 1.543, inscrípto 
na. 72 a zona, Mogy das Cruzes, São Paulo, transferido para a 
íí' zona, Meyer, Districto.- Federal . 

Paulo Guimarães, titulo s/n., inõcrípto.ua 76*' zona, 
Novo Horizonte, São Paulo, transferido para a 7" zona, Es
pirito Santo, Districto Federal . 

Manoel Pessoa Araújo, titulo n . 907, inscrípto na 18* 
zona, Araçatuba, São Paulo, transf&ftido para a ,7* zona, 
Espirito Santo," Distr icto 'Federal . . ^ 

Oswald Galvão, titulo n . 2.012, inscrípto na 5 ' zona,. L i 
berdade, São Pauio, transferido para a 1" zona, Candelária,. 
.Districto Federal . 

Dr . Francisco de Assis Peixoto Fortuna, t i tulo-s/n. , . ins
crípto sob n . 1.028, na'29* zona, Bauru, São Paulo, transfe
rido para a 4* zona. Ajuda, Districto Federal. • 

Libino José dos Santos Pacheco, titulo n. . i, inscrípto, na 
'22* zona, Assis,. São Pa ulo, transferido para a" 4" zona, Es
pirito Santo, Districto Federal . 

Edith Lima da Costa, titulo n . 340, inscrita na .70» zona, 
Piquete, São Paulo, transferida para a 4* zona, Espirito Santo, 

'Districto Federal . 
José Mollesíni, titulo s/n., inscrípto na 4* zona, Cidade, 

£ão Paulo, transferido p a r a ' a â*-zona, Santa Rita, Districto 
Federal. ' . ' , ' 

João de Souza-Paes, ti tulo n . 639, mscnpto na 46" zona, 
Descalvado, São• Paulo, transferido para a 3*-zona, São Do-
cningos, Districto Federal . 

Salvador Sellaro, titulo n . 629, inscrípto na 70" zona; 
Xorena, - São Paulo, transferido para- a 2* soaa, São José, 
Districto Federal. 

Mario Theophilo de Araújo Ribeiro, titulo j n , .3.119. 
inscrípto na 38' zona, Campinas, São Paulo, transferido para 
a 3* zona, São Domingos, Districto Federal . 

Pedro Corrêa Pinto, titulo n . 2.905, inscrípto na 5* zona, 
Santa Ephigenia, São Paulo, transíerido para a 1* zona, 
Candelária, Districto Federal . 

Olavo José de Oliveira, titulo n . 1.965, inscrípto na 
29' zona, Bauru, São Paulo, transferido para a 6* zona, An-
daraby, Districto Federal . . -

Mercedes Gardillo Guimarães, titulo n . 1.048, inècripla 
11A 76 a zona,.Novo Horizonte, São Paulo, transferida para a 
7* zona, Espirito Santo, Districto Federal. -s 

Alicio Mathias, titulo n . 3.599, inscrípto na '128*' zona. 
Sorocaba, São Paulo, transferido para ,-a 7* zona, Piedade, 
D i s t r i t o Federal . 

Theodoro Quintino de Oliveira, titulo s/n., Inscrípto na 
108" zona, Santos, São Paulo, transferido «para a 7" zona. 
SsnfAnna, .Districto Federal. 

Sebastião Gonçalves Leite, titulo n . 441, inscrípto na 
70 a zona, Lorena, São Paulo, transferido para a 7*-.'zona, 
Penha, Districto Federal. ' 

Rogério Marchioro, titulo n . 2.465, inscrípto na 1* zona. 
Cidade, São Paulo, transferido para a 6* zona,. Andarahy 
Districto Federal. 

JURISPRUDÊNCIA —. 

Revisão de provas, ' 

Foram revistas as provas dos accordãos dos seguintes 
processos: • 

Processo n . 8 — Classe 7* — Districto Federal —»iRe-
lator o Sr. Ministro.Laudo de Camargo. (1° Accordão). 

Processo n. 8 — Classe 7a — Districto Federal — Re
lator o Sr. Ministro Laudo de Camargo.. (2 o Accordão) „ 

Accordãos publicados: 

Foram mandados -publicar os accordãos dos seguintes 
processos: 

Recurso eleitoral n . 523 — Classe 3* — Estado do 
Pará — Relator o Sr. Desembargador GoIIares Moreira. 
(2° Accordão). • ' ' ' . ' 

Recurso eleitoral n . 35 — Classe 4 l — Estado de,Minas 
Geraes — Accordãos do Tribunal Regional de Minas Geraes, 
confirmados pelas conclusões: approvadas ' p e l o ' Tribunal 
Superior de Justiça'Eleitoral em 21 de março de £935 e pu
blicadas 110 Boletim Eleitoral de 2 de abril de 1935). 

Consulta n . 2.056 — Classe 6 a — Estado da, Parahyba 
— (Relator Desembargador Collares Moreira. 

Processo n. 8 — Classe 7* — Districto Federa! — Re
lator o Sr. Ministro Laudo de Camargo.- (1* Accordão).-. 

Processo n . 8 — Classe 7* — Districto Federal — Re
lator o Sr. Ministro Laudo de Camargo. ,(2° Accordão). 

E D I T A L 

O Bacharel Agripino Gomes Veado, Director da Secre
taria do Tribunal Superior de Justiça Elei toral : , 

Faz saber^aos que o presente edital virem ou.dejle no-
f e i a tiverem, que, de ordem do Sr. Ministro Presidente dc 
Tribunal, .está'aberta, nesta Secretaria, pelo prazo de 15 dias 
a contar da publicação deste, a inscripção de candidatos ac 
concurso para provimento de tres logares de daclylographos 
desta Secretaria de accordo com as bases devidamente .ap
provadas- pelo mesmo Sr . Presidente e que abaixo s e , en
contram. 

E, para que.chegue a noticia ao conhecimento.de Iodos 
mandou lavrar o presente edital que vae • publicado on 
'•Boletim Eleitoral". • ' • 

(Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1937. — Agripino 
Veado, Director da Secretaria do Tribunal Superior. 

BASES PARA O CONCURSO DE DACTyL0GR4PH0S BA. SECRETARIA- DO 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA ELEITORAL 

Poderão inscrever-se brasileiros de ambos os sexos entre 
iS & 35 annos. 

Os candidatos- deverão apresentar seus requerimentos 
devidamente igeílados (inclusive a taxa de inscripção) d ir i 
gidos ao Director da Secretaria do Tribunal, acompanhados 
aos seguintes documentos (firmas r econhec idas ) : 

a) prova de quitação do serviço militar, se o caso; 1 

b) prova de que o candidato não soffre de moléstia in-
fecto-contagiosa: (o exame será feito na-repart ição ' compe
tente, se o candidato residir no Districto-Federal) í . 

j 
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c) prova do bom procedimento; 
d) titulo eleitoral, que eervirá também para & compro

vação da idade. 
Nâo será recebido pedido algum de inscripção sem que 

o requerente deposite na Secretaria, a importância de 15$000, 
uestinada áo pagamento dos examinádores. 

* A prova constará de uma cópia, durante 15 mintítós, de 
trecho sorteado na occasião, sendo. desclassificados- os can
didatos que nâo attingirém o mínimo liquido de 140 panbadas 
por namuto. 

Os candidatos que quizerem trazer machina sua para a 
prova teohnica, deverão deolarai-o no seu requerimento, e 
entregar tanto essa machina, como a mesa para a mesma, 
no logar que fôr designado para a prova, tta véspera desta; 
em caso contrario farão a prova em machina fornecida pela 
Secretaria do Tribunal. 

Serão nomeados tres dos candidatos que até o 10* lugar 
forem classificados pela oommissão examinadora. • 

O prazo para as inscripções será de 15 dias, a contar 
da datada publicação do respectivo edital. 

Instrucções especiaes para a prova 

A linha será de setenta pontos ou espaços. Empregar-
-se-á, entre as linhas, o espaço dois. O paragrapho será de 
cinco; a fita preta. ' 

O computo dos erros terá logar de accordo cèm a tabeliã 
seguinte: 

Cada letra ou slgnal errado, omittido, falhado, mal im
presso ou excedendo as margens, 1 erro. 

• Cada duas letras ou signaes com as respectivas posições 
invertidas, 1 erro. 

Cada espaço, a mais ou a menos, entre as linhas, i erro. 
Cada palavra mal dividida, no fim da linha, 1 erro. 
Excesso'ou'falta de espaço nos paragraphós ou entre 

palavras e signaes; espaço no começo dá linha, afastando-a 
dá- margem; espaços aproveitáveis e não aproveitados no 
fim dà linha, 1 erro por espaço. 

Palavras ã menos, 1 ferro por palavra. 
Palavras a mais, certas, 1 erro por palavra. 
Palavras a mais, erradas — tantos erros quantos se ve

rificarem na palavra. , . „ . „ , * 
Linhas sujperpostas — deducçãò das pancadas respe

ctivas ê computo de dez erros. 
N. B . — Sempre que o candidato houver commettido 

qualquer desses erros e repetir, oorrectámente, a parte er 
rada,' ser-lhe-á, computado apenas um erro, qualquer que 
tenna sido o numero delles. 

O Bacharel Agripino Gomes Veado, Director da Secre
taria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, faz saber aos 
que o presente edital virem que," de conformidade com o dis
posto no I f t . 142 do. Regimento Interno do Tribunal Supe
rior, fica notificada á Assembléa Legislativa do Estado de São 
Paulo, por1 sua Mesa de que foi interposto para esta Instân
cia, em dois do corrente mez e ânho pelo Partido* Republicano 
Paulista e sua representação na mesma Assembléa, recurso 
contra a eleição do Dr.' José Joaquim Cardoso de Mello 
Nettõ í>ará ô cargo de Governador do mesmo Estado em sub
stituição ao Dr. Armando de Salles Oliveira. „ ' , J 

Dado e passado na Secretaria do Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral, afim de ser publicado no "Boletim Eíei-
torar e no órgão official de Justiça Eleitoral do Estado de 
São Paulo, aos trinta dias do mez de janeiro de mil.nove
centos e trinta e sete. - c Agripino Comes Veado, Director 
da Secretária do Tribunal' Superior. 

AVISO 

Ae sessões do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 
passam a «er á B 13 horae da tarde. 

Ã C T A 

ACTA DA 12* SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE 
JANEIRO DE 1937 

Í>RE8Í&Í&ÍCIA 0 0 S R . M I N I S T R O ' É E B R M E N B G I 1 / 0 0 O S B A R R O S , 

Aos vinte e nove dias do mez de janeiro' do áàno de mil 
novecentos e trinta e sete, ás. nove horas, na sala das sessões 
do Tribunal Superior de Juètiça Eleitoral, presentes òs juizes 
Srsi Ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo, Desembar-* 

lâJòíés. Collares Moreira e Ovidio Romeiro* professores João 
Gábrâí e Gâjidídò dè Oliveira Filho, presente ainda o Procurar 
dor Geral, Sr. Dr. José Maria • Mac-Dõwéll da Gosta, j&elo 
Presidente, Sr. Ministro Hermenegildo de, Barros» foi decla r 

fádá aberta a sessão. E' lida e approvadá a aòta da sessão 
anterior. Tratando dos casos que &e achavam em pauta pára 
julgamento, o Tribunal resolveu: 1") negar provimento ao re-
cdrso dè manâá.do de segurança n. 70 — l\ Difitríoto;fe
deral - i . {Relator Sr, Professor João Cabral) sendo fecorjrente 
Celso Magalhães e recorrido o Tribunal Regional do Districto 
Federal, unanimemente; 2°) rejeitar, no recurso eleitoral nu
mero'565 — 3" Pernambuco (Relator Sr.. Desembargaddf Col
lares Moreira, sendo recorrente Paulo da Motta Silveira é Ver 
corrido Antônio Heraolyto do Rego, as preliminares de. se1 não 
cbriaecer do recurso, «). por não ter poderes para o mesmo, 
o âdvpgádo que o interpoz; 6) por falta de citação dá Jur is
prudência não observada, tudo unanimemente;, de wjfcite, 
dar provimento ao recurso.para julgar valida a .eleiçatída.e 
2°, 3 a e 7 a seccões do município de Surubim, unanimemente. 
(No julgamento deste recurso, usaram da palavra os Sèt|Hò-
res Dr. Bulhões Pedreira.como advogado do recorrente è o 
Dr. Neslor Mâssena, como advogado do recorrido;.3°) negar 
provimento ao recurso eleitoral n . 600, 3 \ , Minas Góraes 
(Relator Sr, Ministro Laudo de Camargo),, sendo recorrente 
c Partido Municipal "Gomes Freire" e recorrido JOsaphat 
Macedo, por nâo constituir nullidade o facto de não ser.âHte-
posto ao nome do candidato o titulo de Doutor unanimemente; 
4") proferir nos recursos eleitoraes ns . 597, 598 e 601, da mes
ma procedência, decisão idêntica á proferida no recurso n u 
mero 600, unáiíífljemente. Considerando o adeantam^nté dá 
hora, o Sr. MiniStro-Presidente levantou a sessão e cofiVóeóu 
outra para o dia 1 de fevereiro ás nove horas. Do quê para 
constar lavrei :a presente. Eu, Raul Pacheco dè Medeiros, auxi
liar da Secretaria a escrevi. E eu Agripino Veado, Secretário 
do Tribunal a subscrevo. — Hermenegildo de Éari-os, PrTâsi-.J 
dente. v 

J U R I S P R U D Ê N C I A 

Estado do Pará / 

Recurso Eleitoral n. 523, classe. 3 à do artigo SO do Re- 1 

gimehto Interno. 

(Carta testemunhavel; 

Não se toma conhecimento do embargo àè de
claração oppostos pelo Dr. Procurador Gerai por, 
não sér este parte hb feito. 

2* Accordão 

Vistos, relatados è discutidos os presentes embargai ae 
declaração, oppostos pelo Dr. Procurador Geral ao accordão 
de fls. pelo qüál foi dado provimento á carta testemunhavel 
em que é testemunhante Victor Engelhard e testemurinldò, 
o Tribunal Regional do Pará; e ' 

Attendendo a què só p̂ ódê  recorrer aquelle no feito for 
parte; 

, Attendendo a que, se ao Dr. Procurador Geral compete 
offióíâr" e dizei' de facto e de direito nos processos crimlnaes 
o nos eleitoraes em que houver impugnação (Código Elei
toral artigo 52 letra bV ou dar .parecer sobre os assumptos 
subôiettidos á deliberação do Tribunal e tomar parte nos de
bates {letra o) , elle não é partô.no processo senão qüafido o 
Ministério Publico exerce a accâo publica é prômovfe*a afinal 
em iodas áè" causas da competência do Tribunal (letra a do 
citado artigo); * 

Attendendo a que sendo parte recorrida, testemunhada 
nesta carta, o Tribunal Regional do Pafá caberia reprêsên-
tal-o, como tal, o respectivo Presidente; 

: Âttondendd a que ,á situação do Procurador Geral da 
Jüètlèà Eleitoral ,é equivalente'òü semelhante á do Procurador 
Geral da Republica, definida, quanto ás aitribuiçôès l e s t e , 
no artigo 111 .do decreto n. 3,084, de 5 de nbvemb.ro de 18Ô8 
e artigo 21 e incisos do Regimento Interno do Supremo Tri-= 
SuSal Federal, hoje Corte Suprema, onde o Procurador 'Gerai 
da .Republica .tômã parte nas discussões de todos ós âssuift» 
ptoè submettidos'áquelÍè TriblináKart §4) e offieiar é difêr de 
direito nas causas çriminaes, nas eiveis que interessarem á 
União, á Fazenda Nacional e a pesâóàs incapazes {ârt. tt. S ) s 

mas cujas decisões, corno é sabido, só pôde, recorrer, isto' ê, 
embargar, quando no feito se trata de eSerCicio da aeçãig 

• " " ' " ' ' l i H'l ' 11 M i r » m 
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publica, como em matéria criminal oú quando nella são,par
tes a União ou a Fazenda Nacional ou incapazes, accordam 
os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral em não 
tomar conhecimento'dos embargos de declaração por-terem 
sido.oppostos,pelo Dr. Procurador Geral que não é parte no 
'feito. ' • 

Rio de' Janeiro, 13 de janeiro de 1937. —",Hermenegildo 
de Barros, Presidente Collares Moreira, Relator. — L a u d o 
•de-''Camargo,!-vencido pelos fundamentos que se!seguem., , 

• O Dr. Procurador Geral offereceu embargos declarato-
riós ao accordão proferido pelo Tribunal Super ior . , 

'• Este, p o r é m / e contra o meu voto, entendeu'de não co
nhecer dós mesmos embargos, pela illegitimidade de quem os 

/apresentou.-' '" • ' • ' ' 
• Náo : me-parece se haja decidido com acer to . , -

Dispõe * d-artigo 52 letra h do Código-Eleitoral; ^Cumpre 
.ao Procurador • Geral; como chefe do Ministério: Público, de 
^que é prgãp; jun to ao Tribunal Superior, offieiar. e dizer de 
facto e í{9 direito, .nos, processos çriminaes e nos processos 
eleitoraes em. que .houver impugnação.. . •, 
, Vé^se'do preceito 'que o Procurador, além-de, offieiar — 
dirá--de facto e dè;direito em casos taès. 

Corno . então' recusar-lhe o pronunciamento sobre quai
squer' omissão " ou còntrádicção por ventura existente' no 
;julgado? - ' ' " . " . , - ' " ' , 
<-- Ainda reÇentèmente, è em recurso-do Ceará, .as'-duas 
partes entenderam de açcordar-se, após a deoisão que atíflül-
-loü', as , eleições, vpara que o recorrente desistisse, cOmo desis
tiu, do recurso já julgado. . . . . . . 

- Não Obstante isso, o Tribunal Superior deixou de 'homo
logar a desistência, sob o fundamento de existir interesse pu 
blico..sobrelevandò ao interesse part icular . • 

Decidiu-se^ então que a execução do julgado não fica na 
dependência.deste ou daquelle interesse, senão na alçada.da 

.justiça eleitoral faze!-o obrigatoriamente «umpr idò . . 
Mas, para cumprir o accordão, mister se faz s e j a e l l e 

claro por seus termos e certo por suas conclusões. ' 
-Estas as palavras de João Monteiro sobre os embargos 

de declaração: "não são propriamente um-recurso no sen
tido .technico de remédio, senão o único meio de' logicamente 
desbravar a execução de ' difficuldades futuramente pro
váveis". / ; 

Natural, portanto, que a Procuradoria.Geral procure ver 
declarada a decisão. 1 • 

Nem se comprehende que, áquelle a quem o negocio toca 
e a quem sé deve intimar da* sua solução, se prive o. direito 
dé exigir .tenha.0 julgado a clareza "devida,, para. executál-o. 

. por-uma'conclusão éxàcta. . 

E ' o que reclamam as funeções da Procuradoria Geral, é 
o que está a exigir o interesse publico e é o que tem decidido 
o próprio Tribunal Superior ém.casos vários, como, o conhe
cimento de embargos nas mesmas condições dos destes autos. 

Estado-do Pará 

Aeçurso Eleitoral n . 523 —, Classe 3 a do a r t . 30 do RegJ Int . 

(Carta testemunhavel) 

Não se toma conhecimento dos embargos, áenomi-
•• • ' nados de declaração, por serem' infringentes".• 

-Vistos, etc. 
Accordão 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça Eie-L-
toral em regeitar os embargos denominados de declaração, 
oppostos por Sevèrino Fonseca da Silva ao accordão de folhas 
.119.,proferido'no julgamento da carta testemunhavel, por -se-./ 
rem infringeptés, devendo este autos-serem, rémettidos áò se
nhor Dr . • Procurador Geral, conforme requereu, para provi 
denciar. . ' ( - . 

, , Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1937. — Hermenegildo 
de Barros,.Presidente. —, Collares Moreira, Relator. , 

Estado de Mirias Geraes .» • : . 

tRecurso eleitoral n . 3 5 — — Classe 4* do a r t . '30 do Reg. Int. . 

. Accordãos do Tribunal Regional de Minas Geraes confir-
Sriados pelas conclusões' anProvadas pelo Tribunal Superior 
de Justiça-Eleitoral em 21 de março de 1935 e publicadas no 
-IBolélim Eleitoral" de abril de 1935,. 

-Accordão no,recurso parcial n /402 — (Minas Geraes) 

Vistos:" ' " 

O recorrente Dr . Octacilio Negrão de Lima, candidato do 
Partido Progressista, recorre'da, decisão da turma apura ior.i 
33V computando-votos-para-o candidato Emilio Soares da Sil-
veira,*em :'desaocordo com o-despacho do Exmo. Sr. Presi
dente do Tribunal i ã o permitt indo'al terar o nome do candi
dato .inscripto Emilio Soares de Oliveira, para Emilio Soares 
da Silveira;. Não consta a data em que foi proferida decisão 

.recorrida;:nem qual a urna em-cuja apuração teve,logar o'fa-
cto. a que .seiallüde'..-Entretanto,-no despacho exarado na pe
tição do recurso, datado do;mesmo dia,1 em"que,esta o foi, de
termina, o ' presidente da turma, seja o .mesmo-,recurso con
signado na,acta,'e manda encaminhai-o á Secretaria do Tribu
nal e-dahi .se-conclue haver sido o referido;recurso'.interposto 
noprazo.-legal. ; , '. • ; • , . - . . •* 

. E, assim, i . > ' • .. * 
.Resolvem, os juizes do Tribunal;dellé conhecer, e, de<me-

ritis, negar-üib -.provjme.nto,-ipara - confirmar, a decisão*recor
rida, .pelos seguintes fundamentos: 

.Está deslocada a questão sobre, que-versa-o p resente / re
curso. Nò caso -.exposto, não se trata de cédula sobre legenda 
registrada." contendo nome extranho á;lista'registradá- sob -uma 
legenda. Emilio Soares de-Oliveira foi o «nome que se incluiu 
ria lista registrada sob a -legenda — "Partido Republicano 1 Mi
neiro". E a apuração de cédulas, contendo o nome Emilio-.Soa
res da Silveira 'qúè só" differé' daquelle no ultimo pronome, 
confúridindorée facilmente um.com .o-outro, mas sem * se., con
fundi^ corri qualquer ,'oütrò candidato . que figure em chapa, 
não lia cbmo',em face do disposto rio artigo.44, n . 3 , , das ln -
strucções approvadas pelo Tribunal Superior de Justiça Elei-
.ioral, em 3-1 -de julho do corrente, annb, se possa impugri"al-a. 
Se não é Emílio Soares de "Oliveira o nome .do candidato re 
gistrado sob a legenda "de que se trata.- e, sim, Emilio. Soares 
da Silveira, cuja rectificação não foi permittida, com,isso ;nada 
tem que vér as turmas apuradòrâsj: será questão para susci
tar-se por ©ocasião-da expedição do diploma, e não agora; • 

Bello'Horizonte, P de novembro, de 1934. — Horacio -An* 
drade.Presidente..— Correia.de Amorim, Relator, 

Accordão no recurso parcial n. 403 — (Minas Geraes) 

Vistos, etc. . • - . - .' 

Recorrente,'.o Dr. Octacilio Negrão de Lima — Recorrido, 
o Presidente' da 33a- Turma Apuradora. ' 

Allega-o recorrente a .existência do registro do nome que 
está sendo votado nas 'cédulas .em questão — Emilio Soares 
áa. Silveira,.o que, eífectivamèrtte; ficou constatado. 

Aconte'c'e,'.r)orém,'..Que, :depois de' cuidadoso exame verifi
cou o Tribunal"que, sob legenda do Partido Republicano Mi
neiro — Minas Autônoma, .se encontra nome muito semelhante 
ao do impugnado, que ó o de Emilio Soares de Oliveira, me
dico em- Alférias e candidato á Assembléa Constituinte Es
tadual. . ( • • ' : ' • • • ' ' . ' " 

.Ora, as cédulas apuradas são todas, nemine discrepanle' 
para a mesma Assembléa. sob. legenda desse partido' e. t ra
zem, invariavelmente, o nome'de Emilio Soares da Silveira, 
cuja differença-está apenas na primeira syllaba do ultime 
sobrenome. -,. - - ,"" 

" O Código Eleitoral, e com elle as ultimas Iristrucções. dó 
Superior Tribunal, • especialmente elaboradas para as eleições 
que. ora vão. sendo; acuradas expressamente determinam ique: 

- " ' "no caso de falta ortographica, differença- leve de 
nome -oú -^pronome, inversão ou suppressão de alguns 
destes, decidir-sè-á pela validade do> voto em favor' do 
candidato notório, desde que não seja pvssivel confitr 

são corn'outrr/ candiddto que figure em chapa''' '(Con
digo .Citado;'-'.artigo 91, n . 4:, Instrucções citadas^-artigo 
44, letra / , n . 3 ) . 
. . , ^ - • . . . . . . . . . 

. Não. estando .registrado 'Emilio Soares - da -Süvèim • como -
candidato ás eleições que se realizaram a 14 de outubro 'pró
ximo passado,,nem havendo, em listas, outro que se possa.con
fundir com o nome..para todos,os effeitos registrado'"par-a'o 
alludido pleito, sob legenda do Partido Republicano Mineiro 
~ Minas Autônomo, para a Assembléa-Constituinte Estadual, 
que é o de Emilio Soares âe'Oliveira; accórdá o Tribunal Ro r 

giorial de Justiça'Eleitoral, em-sessão e por .unanimidade do 
votos, em negar provimento ao recurso -e .Mandar, em coiv"-;-
quencia, que sejam apuradas, para esto- candidato ás- ceJ;i'" •' 
com as respectivas !egenda,s. em às quaes vem, com leve <;'•!'-
ferehça, o seu u l t i m f sobrenome. ' . ' • . 

"•Bello Horizonte, 3 de .novembro de 193-4.•— Iloracio .'>.,- ' 
dràde. Presidente. — / . Ribeiro Vio.nna, Relator'.' 
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Accordão no recurso parcial n. 487 — (Minas Geraes). 

Vistos, e t c . : 

Accordam os juizes do Tribunal Eleitoral em negar pro
vimento ao recurso «' confirmar- a decisão da 24 Turma Apu
radora que apurou as Cédulas contidas nas .sobrecartas en
terradas ftà Urna n . 1.612, da secção única de pirauba, mu
nicípio de Pomba, e contra cuja. apuração reclamou o 'recor-
rente, "dizendo que as sobrecartas eram transparentes, e, 
assim, podendo ser revelado o sigilo dos suífragios. às cé
dulas seriam inapuraveis. Esse recurso interposto por Dan-
roít de Souza, fiscal do candidato Pedro Aleixo, foi oppor-
f.tmámenbe interposto e fundamentado. O Tribunal Regional 
requisitou a urna respectiva á apuração impugnada a verifi
caram todos os Juizes, cada um de per si, introduzindo pa
peis esbriptos e dobrados, á guizà de cédulas, e levantahdò 
as sobrecartas tiradas da urna contra a lu2, que não havia 
a transparência capaz de trabir, ou revelar, o segredo do 
suffragio, accrescendo que a mesa receptora Justificou, na 
acta de encerramento que o juiz Dr. Ribeiro Vianna leu 
altó o motivo pelo qual haviam sido utilizadas sobrecartas 
communs ou não officiaes, mas revestidas das exigências 
íuithettticádorás impostas pelo Código Eleitora!. 

Bello Horizonte, 2o de dezembro de 1934., — Horacio 
Andrade, Presidente. — Guydc de Menezes, Relator. 

Accordão na representação n . 2.392 — (Minas Geraes) 

vistes, e t c . : 
A 7* t u rma apuí adora pela representação de fls. 2, com-

münicou â este ,Tribunal que havia deixado de aourar a 
urna 165, secçân única, zona 107, districto de Taiobeiras, 
mutiicipiò de Salinas, por não coincidir o numero de sobre-
cariai encontradas na alludida urna com o de eleitores que 
as|ígaa?ara ae respectivas folhas, não declarando, porém, se 
differ«nça essa em excesso ou se em faita. 

j • Este Tribunal tendo encaminhado a urna, as folhas de 
votação e "filais papeis referentes á mencionada u m a , ver i 
ficou que houve a falta digo excesso de/uma sobrecarta. não 
podendo explical-o accórdou por seus juizes em confirmar g 
BCtO da Turma o não mandar- a u rna . 

Bello Horizonte, 8 de dezembro de 1934. — Horacio 
Andrade, Presidente. — Celso Nogueira, Relator. 

Aeedráfco na. representação n . 2.396 — (Minas Geraes) 

Vistos» etc.; 
O.jSr. Presidente da 2* turma apuradora Guido Cardoso 

d* Mênôiès o Souza communica que não foi apurada a urna 
n,.J«S29. da 2* secção de. Igaratínga, município de Pará de 
Minas, zona.79', porque verificou-se excesso de sobrecartas 
sobre ô- tmmero de votantes, fornécendo-se uma certidão ao 
D r . Maeio de Abreu e Lima, Delegado do P . P . que recor
reu, âo aeto da' t u rma . Tomáiido conhecimento da rôpreseh-
títçfio, accordam em Tribunal Regional em mandar se apurar 
a urna mencionada, porque verificou-se corresponder o nu»-
lüAro d« sobrecartas «•*• 1 7 9 — com o de votantes, computan-
do*4ô nestes, os físcaes. 

. Çellô ifòrizonte, 4 de dezembro de 1934. — Horário 
Aiiâiéâê, Píéèiflénté. — Júlio Ribeiro Gorgulho, Reiator. 

Aôèórdão no recurso parcial n . 483 — (Minas Geraes) . 

Vistos, etc.; 
. João Gomes Teixeira, candidato á depütação federal, r e 

corre da decisão da 11* turma, que apurou a segunda eecção, 
dito, apurou a urna da segunda secção'do Jacutinga, distr i 
cto da cidade, por conter dita urna cédulas sublinhadas, para 
as ctoatae íéáeral e estadual, do Partido Progressista, riul-
lidadà previsto no art. 44, letra d, das Inêtrucçdes. 

Õ íécurso foi tomado por termo no mesmo dia da in-
terposição «*~ l é de novembro do corrente anrio o consta no 
livro de setas ainda do mesmo diã,' que o recorrente não 
•pediu constasse da acta o seu recurso. 

' Accordam, em Tribunal .Regional, conhecer do raourso e 
regar-lhe provimento, conforme a jurisprudência do mesmo 
Tribunal. 1 

Bello Horizonte, 27 de dezembro de' 1934. — Horacio 
Andrade, Presidente. — Júlio Ribeiro Gorgulho, Reiator. . 

.Accordão no recurso parcial n . 482 — (Minas Geraes) 

Vistos, e t c . : 
Accordam todos os Juizes do Tribunal Regíoaa1!, em d«*> 

negar provimento ao recurso do D r . ' P e d r o Santa Rosa con
tra a apuração da urna da 2* secção', do Espinosa, porque as 
allegaçôes do recorrente não se baseiam em prov i alguma, 
e sendo que as irregularidades mencionadas na repiesentução 
r.ão eram sufficientes para justificar a não apuração da urna 
en. apreço, pois a representação affirmà a correspondência 
do numero de sobrecartas com o numero de votantes da acta 
e das iblbas de Votação e. o repudio das cédulas pela turma 
apuradora esteve de accordo com as InstrucÇões do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

' Bello Horizonte, 19 de dezembro de 1934. — Horacu 
Andrade, Presidente. — Guydo de Menezes, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 481 —- (Minas Geraes) 

Vistos: 
Armando Ribeiro Vianna, delegado do Partido Republi

cano Mineiro, apresentou ao Presidente da 5" tu r im apura-; 
dora razões de recurso da decisão da mesma turma, por ter 
apurado a urna n . 593 da 1* secção do districto da cidade 
de Patrocínio, 8 4 a zona eleitoral, dado como fundamento do , 
recurso o facto de constar da acta de encerramento dos t ra -
baíjhos da mesa receptora terem sido estes encerrados antes 
da hora legal (não declara a hera do encerramento). 

Informa o presidente da alludida turma ter-se proce
dido á apuração da urna no dia 17 de novembro, sem que, a 
esse-acto, tivesse sido apresentado nenhuma impugnação ou 
protesto. 

Resolveu o Tribunal não conhecer do recurso por nã.o 
ter sido elle interposto regularmente, de accordo com o- d i s 
posto no a r t . 45, n . 1, das Instrucções do Tribunal Superior 
de Justiça Eleitoral. 

Bello Horizonte, 18 de dezembro de 1934. — Horacic 
Andrade, Presidente. — Correia de Amorim, Relator . 

Accordão no recurso parcial n, 479 — {Minas Geraes) 

Vistos, e t c . : 
O candidato Dr. Pedro de. Santa Rosa não se confor

mando com o ácto da Junta que apurou a urna da 2 a secção 
de Tremedaí, zona 1.18, delle recorreu para este Tribunal, o 
pelos motivos constantes de suas razões de fls. 3 e porque 
essas razões não procedem em face das informações do p r e 
sidente da Turma, de fls. 2, accordam os Juizes do Tribunal 
em negar provimento ao recurso e confirmar a reienüã 
apuração. * 

Bello Horizonte, 30 de novembro de 1934. — Morado 
Andrade, Presidente. — Celso Nogueira, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 478 — (Minas Geraes) 

Vistos, e t c . : • 

O Presidente da Turma 26 a encaminhou o recurso do 
candidato Dr . Carlos Goimbra da Luz contra a decisão da 
Turma, deixando de lhe apurar dois suffragtos, em 1° Turno, 
sem : que viessem as cédulas mal6inadas, allega o Presidente 
da Turma, porque, quando se interpoz o recurso, já a urna 
e papeis haviam sido entregues á secção da Secretaria do 
Tribuna}, e o recurso foi interposto 24 horas após 'a de
cisão. 

, O fiscal do candidato, e recorrente, fundamentou seu r e 
curso, dizendo que no decorrer da apuração da urnii dá 5* 
seocão de Lambaryzinho, município de L&riibary, appareee-
ram duas sobrecartas, nas quaes estavam, apparentemônte, 
duas cédulas para deputados féderaes, mas na realidade só 
havia umá cédula avulsa em cadá sobrecarta, e que devia 
ser apurada, pois a outra estando os nomes dos candidatos 
escriptos em duas cólümnas já era nulla, pelo a r t . 44, le 
tra e, e se o a c t o nullo não produz ef feito, as cédulas nUllas 
por lei não poderiam invalidar as que eram validas, e -que. 
deviam ser apuradas. . O secretario da Turma certificou que 
o recurso foi, interposto no prazo legal das 48 horas, e a fo
lhais 4, o mesmo secretario réotifica que não Houve recurso, 
3 sim impugnação do procurador do candidato e que dôl» 
votos foram contados em segundo turno, á legenda lio Part ido 
Progressista, deixando-se de contar em primeiro turno por 
differença-dos nomes iniciaes. No emtanto, do propí io o i -
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ffcio, que apurou a petição do fiscal Danton de Souza e na 
qual expressamente esse fiscal declara recorrer da decisão 
para o Tribunal Regional, desse mesmo officio do Presidente 
da Turma consta que este passa ás mãos do Exmo. Senhor 
Presidente do Tribunal 'Regional os documentos referentes 
ao recurso parcial oíferecidos pelo candidato Carlos Coimbra 
da Luz. Accordam em Tribunal Regional converter o juiga* 
aiento em diligencia para que o Presidente da Turma faca 
Juntar aos autos copia integral da acta dos trabalhos da apu
rarão e durante a qual foi interposto o recurso, ?m lide, 

Bellô Horizonte, 29-XI-1934. — Homcio Andraãei Pre
sidente. ^— Guydo de Menezes, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 478 — (Minas Geraes) 

Vistos, e t c : Accordam os Juizes do Tribunal Regional 
em adoptado o relatório do I o accordão a fls* 5 a 6 verso, 
« em face do cumprimento da diligencia naqueüe julgado 
determinada, em negar provimento ao recurso interposto 
peio Dr. Canos Coimbra da Luz, e confirmar a decisão cfâ, 
26 s Turma Apuraüora, deixando de lhe computar, em 1° 

'turno, dois votos, porque a decisão da Turma Apuradora» 
por seu Presidente, está de accordo com os dispositivos das 
Instrucsçôes e do Código Eieitoral (artigo 44, letra e, .Ias 
lnstrucçóesj . Effeçtivamontc consta da acta cm certidão de 
fls. requisitada em diligencia por esto Tribunal, que qua-

/tro cedoias para Deputados Federaes não foram considerar 
das validas, duas encabeçadas pelo nome do candidato dou
tor Carlos Coimbra da Luz, havendo junto outras cédulas, 
na mesma sobrecarta, encabeçadas com outros nomes de 
outros 'candidatos, não se podendo distinguir a vontade do" 
eleitor, nos sufíragios conjunetos para candidatos differen-
tes. em primeiro logar, declarado nas cédulas. 

Bello Horizonte, 20-XII-1934. — Horacio^ Andrade, Pre
sidente. — Guydo de Maneies, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 477 — (Minas Geraes) 

Vistos, e t c . : 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional, em maioria 
absoluta, em negar provimento ao recurso e.conformar a 
apuração procedida dos suffragios da urna da 3» secção elei
toral da cidade de Peç.anha, porque a insignificante difíe-
rença de urna sobrecarta a maior sobre o numero de vo
tantes declarado na acta encontrou justificativa na sobre-' 
carta vasia e aberta desprezada pela Turma Apuradora, na 
urna, provavelmente intmdüzída conjunetamente na uma 
por algum eleitor que inadvertidamente a tomou Unida á 
sobrecarta com que votou, não transparecendo nisso indicio 
algum de fraude, de vez que a sobrecarta' vasia não trazen
do cédula não iria alterar á votação, desencontrando o nu
mero de cédulas, a maior uma, a do numero de votantes. O 
Juiz Guydo de Menezes foi designado para o accordão, por 
haverem Votado dando provimento ao recurso Os Exmos. 
Juizes desembargadores Celso Nogueira e Ribeiro Vianna. 
por entenderem que, desde que a sobrecarta vasia estava 
authénticada e dentro na urna, não deveria ser ella, por 
modo algum, dedu2ida do numero, para ajustal»o ao d e vo* 
tantee da ac ta . 

Béllo Horizonte, 18-XII-Í934. — Horacio Andrade, Pre
sidente. '•— Guydo de Menezes, Relator ad-hoc, 

Accordão no recurso parcial n. 476 —. (Minas Geraes). 

Vistos: 
Da, decisão da 19* Turma Apuradora, nâo apurando os 

íuffràgios. contidos .na urna n . 1.670, da 1* secção do d is-
irietó de Engenho Novo, municipio de Mar de Hespanha, .66* 
sona eleitoral, sob o fundamento de que não corresponde o 
numero de sobrecartas encontradas ao de votaUtee decla
rado na acta'de encerramento dos'trabalhos da mesa raeé-
ítora, interpoz o Dr. Mucio de Abreu e Lima, procurador 
Jo candidato,Dr. Pedro Aleixo, recurso para este Tribunal. 

O s Tribunal, tomando conhecimento do recurso, mandou 
vir a urna impugnada e procedeu a rigoroso exame em to
los os papeis que a acompanharam, referente* á eleição, 
verificando ter havido engano na acta, consistente em não 
ter tido computado no numero dos votantes alguns dos fis-
sàél; polg, sendo de 178 o numero dos votante* alguns dos 
fisckès: pois; sendo-de 178 o numero de eleitores da aecção 
ijtiè compareceram e votaram, de 26, o de eleitores de , outras 
secções qne tamibem votaram, de 7, ó dos físcaes e de 2, o 
le delegados de partido, que igualmente votaram porque es^ 

tiveram presentes até final, como consta dos actos. de in-. 
stalíacâo e encerramento e das procurações encontradas, 
elevasse o total dos votantes a 213, numero este, exaclamen--
te, o de sobrecarlas existentes. 

E, nestas condições, resolveu o Tribunal dar provimen-t 
to ao recurso, pára reformar a decisão recorrida, como o-
faz, e mandar apurar os suffragios da al ludid- urna. 

Bello Horizonte, 3 de dezembro.de 1934. — Horacio de 
Andrade, Presidente. — Corrêa de Amorim, Relator. 

Accordão no recurso parcial n. 410 — (Minas Geraes 

Vistos: 
O Tribunal não conhece do presente recurso, que nào 

foi regularmente interposto, por não ter objecto, uma vez 
que nenhuma decisão íoi ainda proferida pcia turma rela
tivamente á apurarão ou não da urna de que (.rata, liuii-
tando-ee a mesma turma a mandar procedei u um exame 
pericial de cujo resultado depende, no seu entender, a de
cisão a proferir, como se vê da copia da acta oííerecida peio 
próprio recorrente, a qual vae em avulso para ser junta aos 

. autos. 

Bello Horizonte, 8 de novembro de 1934. — Horacüo 
Andrade, Presidente. — Corrêa de Amorim, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 411 — (Minas Geraes) 

Vistos, relatados è discutidos estes autos de recurso 
eleitoral n.' 411, recorrente, Vicente de Paula Silveira e, 
recorrido o Presidente da 33* Turma Apuradora. Não se . 
conformando o recorrente, na qualidade de fiscal do candi- .-
dato á Constituinte. Mineira, Dr . Juscelino Kubitsobek de-
Óliveira com o acto da junta mandando apurar cédulas.en
cimadas com os dizeres — P . R. M. — Minas Autônoma —. 
do mesmo recorreu. O Tribunal converteu o julgamento do-
reourso em diligencia para o Presidente da Turma juntar* 
aos autos um extracto da acta da apuração, o que foi fctto 
e vê-se a fls, e ainda uma das cédulas impugnadas, que 
ainda foi cumprido a fls. 

O Tribunal, depois de bem examinado o recurso, resol
veu negar4he provimento e assim decidem pelos motivos 
que levarão a junta a tomar a resolução que tomou, que 
reputa de toda a procedência e isto contra os votos dos se
nhores Juizes Dr . José Ribeino Vianna e Dr. Gorgülhb. 

Bello Horizonte, 22-11-1934. — Horacio Andrade, Pre
sidente. — Celso Nogueira, Relator. 

Estado da Parahyba 

Consulta n. 2.056 — Classe 6 a , do art. 34, do Reg. Int. 

, O escrivão eleitoral de uma zona não pôde 
accumular esta. funegão com a de secretario da 
Prefeitura do Município., ' 

Accordão 

Vistos, e tc . : 
Consultou o Dr. Juiz Eleitoral da 13* Zona do Estado 

dá Parahyba, por intermédio do respectivo Tribunal Regio
nal, sobra se p" ode o escrivão eleitoral da referida , zôfta 
accumular esta com a funeção de secretario da Prefeitura 
do Municipio, sendo que 0 Dr. professor Cândido dè Oli-
veifa Filho, embora de accordo com a opinião da maioria 
dó Tribunal, entendia que ao TribubafRegional cabia resol
ver sobre a consulta com recurso para o Tribunal Superior. 

Rio de" Janeiro, 11 de janeiro de 1937. —r Hermenegildo 
de Bam>$, Presidente. Collares Moreira, Relator. 

Districto Federal 

Processo n. 8 — filasse 7*, do art. 34, do.tteg. Int. 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo 
n . S, era que o Partido Collectivista .Brasileiro pede seu-re
gistro, accordam em Tribunal Superior converter o julga
mento em diligencia, para que o requerente, dentro de oito 
dias, satisfaça ae exigências legaes. 

Trfbtktaàl Süpèfior de Justiça Eleitoral, èm 15 de Ja
neiro de 1937. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — 
Laudo de Camargo, Relator, 

http://dezembro.de
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Districto Federal 

PROCESSO N. 8, CLASSE 7» DO ART. 34, DQ REGIMENTO 
INTERNO 

Accordão 
Vistos, e ío .ü 
A Procuradoria Gerai representou ao Tribunal Superior 

sobre a data das eleições a se realizarem, quer para a Presi
dência da Republica, quer para Deputados e Senadores; ainda 
sobre a inelegibilidade das pessoas indicadas na letra b do ar
tigo 112 da Constituição Federal e, finalmente, sobre a fi
xação do numero de Deputados. 

• A representação conclue opinando pela fixação: a) de 
uma só data para todas as eleições; 6) dd prazo de um anno • 
para qae cesse a inelegibilidade e c) do mesmo numero actual 
de representantes do povo. 1 . 

E a esta conclusão chegou, por- entender inconveniente, 
sob vários aspectos, a separação dos pleitos e por entender 
que deve ser idêntico, o prazo para a desincompatibilidade 
prevista nas letras a e 6 do citado preceito. 

• Summariada deste modo a matéria da representação, 
passa o Tribunal Superior a resolver a respeito, aliás em 
obediência ao seu próprio julgado, proferido a propósito da 
consulta n. 2.003 e assim concebido: "Resolvem os juizes.do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral conhecer da.consulta 
e responder que as eleições para Deputados Federaes e Se
nadores deverão realizar-se em dia que o Tribunal Superior 
fixará opportunamente, no uso da attribuição que lhe é con
ferida pelo art. 83. letra d da Constituição Federal". 

Data das eleições 
Segundo o disposto no art. 1% § 3° das Disposições Tran

sitórias da Constituição Federal, o mandato do actUal Presi
dente da Republica vae até 3 de maio de 1938. E. segundo o 
§ 4* do mesmo dispositivo, nessa mesma data terminará.a 

"primeira legislatura. 
t Sendo assim, fácil o estabelecimento da data para a elei
ção respectiva, uma vez expresso o art. 52, § 1°, concebido 
nestes termos: "a eleição presidencial far-se-á em todo o 
território da Republica, por suffragio universal, directo, se
creto e maioria de votos, cento e vinte dias antes do termi
no do quàtriennio.. ." 

Como se vê, é taxativo o preceito quando allude á data e 
faz certo o prazo, sendo que a simples contagem deste faz re-
saltada aquella. 

Pelas expressões usadas, o legislador não permittiu qual
quer avanço ou recuo de tempo. 

Si estabeleceu que a eleição se'realizaria 120 dias antes 
do termino do quàtriennio, certamente que prohibiu toda dil-
latação ou restricção desses dias. Portanto ha nesta fixação 
de tempo um prazo certo, preciso, immutavel, a merecer in
teira observância. . , 

* Attendendo-se, pois, ao dispositivo constitucional, a f-i 
exação outra não pode ser senão para 3 de janeiro de 1938, 
j , . . Já regulando as outras eleições, diversamente se dispoz 
F pelo art. 83. letra d, nestes termos:" Caberá á Justiça Eleito-
--ral fixar a datadas eleições, quando não determinadas nesta 

Constituição ou na dos Estados, de maneira.que se effectuem, 
em regra, nos três últimos ou nos três primeiros mezes dos 
períodos governamentaes". 

Conclue-se dahi que, quanto ás eleições de representan
tes, a, disposição outra é, pois a expressão em regra, da Con

stituição ou de preferencia do Código Eleitoral (art. 13 letra 
' iy, está a indicar que a data se não tornou precisa, dada a 

elasticidade do prazo, a ser maior ou menor que o mencionado. 
E si tal é permittido. motivos ha reclamando a coincidên

cia das datas das eleições — presidencial e de representantes 
— uma vez que os mandatos — executivo e legislativo — 
têm como idênticos o seu termino e inicio. 

Visíveis Os inconvenientes de proceder em contrario, por
quanto já se disse que "o processo eleitoral é demasiado dis
pendioso e naturalmente complexo, distrahindo os cidadãos 
das suas occupações habitUaes". 

E essa distração das occupações constitue circumstan-
cia de grande relevo, pois circumscripções eleitoraes existem 
em muitos Estados que, com a separação dos pleitos, estariam 
exigindo a permanência do eleitor no local das eleições até a 
decisão do ultimo, sem possibilidade de regresso no pequeno 
intervállo existente entre ellee. 

Mas a todas as circumstancias sobreleya esta: o deixar 
desde logo normalizada uma situação política, arredando pai
xões em suspenso e as preocoupações prolongadas, fontes que 
são/ entre nós, de dissídios e de males irreparáveis para a 

"Vvida/Jo paiz, factos na actualidade aggravados e que estão a 
L-xisir 'se abra excepçãoá regra. 

Inelegibilidade 

Á inelegibilidade se tornou certa com a nomenclatura';das 
pessoas por ella alcançadas, segundo o disposto no art. 1 1 2 
da Constituição. • . , '. 

O prazo, porém, para o seu desapparecimento só se preci
sou para alguns E não todos os interessados, conforme "se; ca-
paoita com a simples leitura do texto, por suas letras. • 

Em vista disso, pretende-se que prazo idêntico — ou seja 
o de um auno — vigore,; quer para as pessoas mencionadas 
na letra a, quer para as da letra 6. > : • 

^ Mas nãõ.é .posBsivel-semelhante.equiparação, pois 'o es 
tabelecimento de prazo só se deu quanto ás primeiras'EI nâo 
quanto ás segundas. 

3 onde o legislador nada estabeleceu, á. Justiça Eleitoral 
será defeso fazel-o, pois não se restringem direitos, que am
plos devem ser. - Y 

Si se tratasse de .incompatibilidade--de funcções,, ao* in
teressado só; afinal, e depois de eleito, caberia optar pelo ̂ car
go occupado ou pelo. da eleição. . . 

Tratando-se, entretanto, de inelegibilidade. mas sem,pra
zo previamente estabelecido para a sua cessação por cêrtoque 
o interessado só poderá apresentar-se candidato e'obter o re
gistro legal após a perda do'cargo"que occupa.' ' , •; 

Desde que o-faça, e venha a cumprira exigência,-a snada 
mais • poderá ser compellido. v. . 

Não ha, pois, como extender o.prazo de um anno, .previsto 
na letra a do art. 112, da Constituição, aos interessados,que-o 
mesmo dispositivo contempla na letra b. / 

y Numero de deputados , v . 

Dispõe o art. 23 § 2 o da Constituição: "O Tribunal'S.u*1 

perior de Justiça Eleitoral determinará, com a. necessária ^an
tecedência, e de accordo com os últimos computos ofíiciaes 
da população, o numero de deputados do povo que devem iser. 
eleitos em cada um dos Estados e no Districto Federal". 

Segue-se do preceito transcripto que a fixação está-ns 
dependência dos dados officiaes obtidos. 

Ora, nada existindo ainda sobre o recenseamènto geral 
da população, a que allude o art. 5° n. XVII da Carta Magna, 
forçoso á Justiça Eleitoral se atter ás estimativas constantes 
do Annuario Estatístico do Brasil — anno I I — 1936, pag, 62. * 

Justificando este proceder ha ós informes prestados pela 
Dírectoria de Estatística Geral nestes termos':- "Installàdò.-o 
Instituto Nacional de Estatística em 15-de maio de 1-936,. foi-
lhe, desde logo, atttribuido, por esta directoria, o estudo do 
problema populacional, de vez que os resultados obtidos com a 
formula adoptàda colíocaria o paiz em situação excepcional 
perante os demais povos, com uma taxa de crescimento de 
3 % tão exaggerada que motivou delicada e judiciosa critica 
dos technicos da Liga das Nações. 

''Entregando-se á tarefa, o Instituto, procedeu á revisão 
necessária, tendo em vista que o augmento populacional, bra
sileiro, segundo estudos recentes, confirmados pelo recensea
mènto. do Estado de São Paulo (934); e pelo calculo da Liga 
das Nações, declinou de intensidade; e o resultado dessa revi
são, aliás, já approvado pela Assembléa Geral do Conselho 
Nacional de Estatística, em sessão realizada de 15 a 31 de 
dezembro ultimo, é o que figura no "Annuario Estatístico do 
Brasil", anno II — 1936, passado. Aliás, de todas as tabellas 
que aü se encontram sobre o assumpto a que maior interesse 
deverá despertar é a da pagina 62". 

Ante as : considerações adduzidas, resolve o Tribunal Su
perior de Justiça Eleitoral; 

a) marcar a eleição de Presidente da Republica para-8 
de janeiro de 1938; 

6) marcar as de Deputados do povo E Senadores para ; a 
mesma data; -

c) declarar que, além das exigências para o.registro, não 
ha prazo para fazer cessar a inelegfbilidade de que trata' a 
letra b do art. 112 da Constituição e finalmente, 

d) acceitar os dados relativos á população dos Estados 
que se encontram a fls. 62 do "Annuario Estatístico do Brasil" 
— Anno II — 1936, para,que em sua conformidade E . para os 
fins. do art. 23, § 2' daquella Constituição, a Secretária con
feccione o quadro necessário, contendo a população estimada 
e o numero de Deputados. ' 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1937. — Hermenegildo 
de Barrosi presidente. —• Laudo de Camargo, relator; 
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3 ' Deixaram as sobrecartas em questão de sé> apu-
- ^ ' .. . , * , rafas, tão somente porquê .não'continham aá* mesmas 
tyMMBv t ^ M A W O peto seeretaria do Tribunal Superior de as assignaliras doe Presidente e Seérêtàrió dá Mesa 

íustiça Eleitoral, contenda a estimativa da população • Eleitoral, mas apenas U M A dessas rubricas. 
do Brasil-para o anno de 1935, e o numero de repre- Orarem U M município C O M O o dê Conceição, onde 
têntanm do Povo na Câmara Federal, tendo em vista a houve á insignificante differença de 41 votos, em favor -
resolução do mesmo Tribunal no processo n. 14, da de um dós Partidos, a apuração de 49 ((füárenta è íiove) 

7V do art. 34 do seu Regimento Interno. sobrecartas. lacilmente poderá modificarão resulUCo 
" ' ' . " "' :, . , * . final tíopleili ultimamente realizado". 

. . População dos N u m e r o . . n „ ; ' í . d ; . , • ' , , istâdos Estados, em actual de z

t T~ 0 Tribuna, Regional indeferiu 6 recurso: dahi este 
1635 Deputados o r a sob julgamento, interposto em tempo hábil,,;porém, hão 

(Estimativa) arrazoatíc; E o único aresto citado, a fls. ''21, é* àbèltílülarnente 
, , . . ' ' • impertinente. » , '»* 

ÁlôMas 1.205.204 , 8 ' ' • 3 — S è - êomtutío, o Venerando Tribunal Superior ;nten-
Amázorias .' . . . . . . . . . . ; , „ , , , 438 691 4 ° e r conhecer do recurso, desprezada essa preliminar, parece 
fcafiia Í . 4 . 2 0 3 * 0 3 3 ' .' 24 . qtié tottfea -cabimento'a de'improcedencia: 

£ $ Í I : " W « V i m m • M 5 ? ? - 9 . ^ l i "Vim'os nélos fundamentos expostos na iniciil que 
Díit£ictõ Federal. 1.711.466 10 a pretensa hüllidadb ee deu por não terem sidVtipu-
Espírito santo 691.169, 4 rada» 49 sobrecartas que não continham "as askigúa-

MS-S3rtk-" * ' ' * * " * ' * " ' * * ' I If|*j|S'l « / turas dò'PRE.siderite e Secretário dã Mesa Eleitoral, mas 

Marannao 1.168.167 7 apenas uma dessas 'rubricas". 
Matto Grosso. . . , 364.070 4 „ . ,. , . .. \ , - ' 
Minas Geraes . . . . . . . . . . . . . 7.583.673 38 Vale dizer: foi cumprida a jurisprudência desta supenor 
MM,,:,ví.«.. i.499.213 ' • 9 Instância. E por m fcè recorre? • ' • r 
PáráayM . . . . . . . . . . ' . .»» . í.367.172 9 , 4 Se («aso fosse de recurso, sel-o-ia daqupjla apurarão 
Paraná . . . . . 1.0(4 177 6 e da proclamaçao dos eleitos: nao agora e nestoutro processo. 
P e m m b u c o . . . . . . . . . . . . . . 2.949.634 lô de todo em todo .«cabível. . , , ' , 
PiaüK-y . . . * $31.737 5 5 — Se taes preliminares nao forem vencedoras, de me* 
Rio fê Jàfièlro . . . . . ' ; 2.038.943 - '11, ritis opino pela reforma do 'accordão E annullação das eleições 
Riô Grande d o ' N o r t e s 4 . . . 7 6 4 . 0 7 0 5 « « apreço — inclusive a de Prefeito .processada no 'metimo 
Rio Grande do S u l . . . . . . . « :3.052.0Ô9 20 " ãcto. 
Santí» Câtharina at*.'..' '986.855 " 6 / 6 * - E 0 faço pelos seguintes fundamentos já expêndidós 
SãO Paulo . . . . . , . . . . < : . , . . 6.634.389 34 • .no recurso n. 614 désté mesmo Estado de.Minas Gerats, a 

1 Seigipe . . . . . . . . . . . . . . 651.887 " 4 . saber:,' - ' ' - c' . 
Território dd A c r e . . . . . . . . . . . . . . . 118.451 2 * "Mas, a reunião e a eleição tendo sido presididas 

» fW|í .»* - - v •"..;'.. ""•'••ri', • •, • ;' por pessoas estranhas á Justiça Eleitoral, e tendo por 
' ' , , 41.56Ò.Í47 ~'251 * f im ex*vi legis, e aotó continuo eleger o prefeito, oh^fs 

, 1 1 ,do Poder Executivo Municipal; — ahi é que M E parece 
Observações — .Os Estados dó Amazonas, Matto Grosso, existir a uullidade; ou Melhor: o<vicio* da inbònstitb-

Rio de Janeiro e Sergipe, encontram-sé com a representação - ciphálidhde. B desse mésmó vicio estão eivadas as Leis 
que tiveram na Assembléa Constituinte de 1933, em face db Mineiras r s . 55 e (principalmente) 173, cuja'aí)tpii0*-
artí.,180 datConstituição Federal, que não permitfe quê aqüella ção se pede a este Collendo Tribunal Superior., 1 , 
reprp^niáçlo seja alterada para menos. . Com éffeito: A Constituição Federal estabelece no 
, v O Território do Acre, tem dois*(2) representantes E M art. 5% n. XIX, f. a competenecia privativa da União 

yirtúde dodisposto na parte final do § 1" do art. /23 da Con- para: 
stitiilçâo Çêdèral. Pela sua população o Districto Federal "Art. g.» . . 
merece s lr contemplado com mais um, Deputado. • ' f) aiateria eleitoral da Ütíi&O, dos Estados e d b s 
. ,jSécretaria do.Tribunal Superior.de Justiça Eleitoral, em Municípios, inclusive alistamento, processo das. eléi-
20 ao janeiro de 1937. — Ô offici.al, Braz Corrêa Sampaio. ções, apüraçâb, recursos, proclamação dos eleitos e êx-
dOttfere. Em 29 de janeiro de 1937. —- Jaymè de Assis AU pedição,de diplomas". 
Êéde janeiro de 1937. —> I/iudò d* Camargo, Relator. ' . ^ t t e t ó ^ 

•'''« <-w. ««.UM. • FEOMENFP para "lupprir ás lacunas nu deficiências dá legislação 
]&„ . .federa) *efodispensar as eàigenóua destas". E somente pára 
JPHOCÜ1ÍADORIA GERAL DA JUSTIÇA ' ;

 .asmmn^ enunciadas neêise § 'É° do art. 5° é que os fíltiidos 
' M f n t M A t i t l ' • teetn p - ÍJ^r para elaborar taes leis, ex-vi do n. III do a w 7* 

X I U S F L L U K A L R . • . . . da mesíiiú.Coiwtituiçâo. 
'"' '• , • . ' É no à r l . 8 3 . assim ee expressa O Estatuto Federá!: , 

\ Estado de Minas Geraes , . -Art . 83. A' Justiça Eleitoral, que terá conim^ 

níltro Plinio Casado. '6.) fazer o alistamento; 
• ftj.DWR.UBVT TÁ» . ' <?),, .resolver sobre arguições de inelegibilidade è. m-

PWum » . 701,-. . compálibilitiftde; 

1 W Népbtãli de Miranda Brandão e Oséar Silva.vêrea^ , • Jll™**** * a p o r 8 ç S o d 0 s s u f f r a g i o s e V™1**" 

i t f à Í $ t o £ $ $ $ ^ ' T d e c r e t a r perda do mandato legislativo, nos ca, ^ 
SSlFÍSSS^ ft!«S^SS2?: r ê c ô i ¥ è r a m d a e ! e i c 5 ° d a M e s a - estabelecidos nesta Constituição E nas dos Estado'?; 
pelos .seguintes fundamentos, . §'2.° Os Tribuhafè Rêgion^ES decidirão; EM'ul t ima 

' --Em tempo hábil, foi solicitada a revisão das ur^ ^tf^Í!^t c 5r^«?rS&flt nM fcfê 
m, a Junta Apuradora do «• Circulo Eleitoral, t J J L l 0 d i r e c t t í m e n t e P ^ a 3 G o v l < > 

èis que se nSo apuraram 10 (dez) sobrecartas existentes supiema, e no ao s o • 
fca urna n. 861. da,25f sêòçãô do districto dePassubem, Que tâes princípios são institucionaes, isto ê, básicos do 
pertencente a ' e l k ' ^ Z ô n a ; , ! 4 ' d i t a 6 existentes na urna regime ádoptado pela Lei Magna, basta ler-íhè 0 árt. 178. 
161. dà 15* «ccçâo, e 9 encontradas na urna n. 1.163, / . . ' 
da 16* sectSo, ambas do districto de São Sebastião"do "Art. 178. A Constituição poderá ser emendada, 
RIp Preto; 16 ditas na urna n. 1.281, da 14* secção, do quando as alterações propostas não. modificarem á es -

• districto dò Santo Antônio do Rio Abaixo e em'varias truetura política do Estado (arts. 1 a 14, 17 a 21); a 
outras'. organização ou a competência dós podéres da sóberani* 

http://Superior.de
http://ftj.Dwr.uBVT
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(capítulos Il>in, IV, <"o Titulo I; o capitulo V, do-Ti-
f i tulo I, o Titulo IL o Titulo III; e os arfcs. 175, 177, 181, 

e este mesmo art. 178); e revista, no caso contraiio'. 

Nem mesmo emendas á Constituição podem alterar esses 
dispositivos, isto é, (na parte que directamente interessa 'ao 
caso vertente) os artigos acima transcriptos. 

Ora, a invocada lei 173, cuja applicação pretendem os re
correntes seja ordenada por este Tribunal Superior, fere de 
frente dispositivos claros e taxativos do Código Eleitoral (Lei 
Orgânica, ex-vi tíos a r t s . 39 n. 1 e 82, § 6 o in fine às, Consti
tuição Federa l ) . Basta ler, dessa lei estadual, os artigos 
.1 — 2 § 2° e seus §§ ,4° e 5 o, que disciplinam: 

•" a) eleeição do prefeito sob presidência alheia á . 
, Just iç i Eleitoral; , 

6) cassação de mandato de vereador sem ser pela 
Justiça Eleitoral; J 

c) registro de candidatos a Prefeito contra os pra
zos fixados no Código Eleitoral; 

d) apresentação de candidatos a Prefeito sem ser 
pelo numere de eleitores determinado pelo. Código 
Eleitoral; 

c) desempate'na eleição de prefeito em desacoordo 
com os dispositivos do Código Eleitoral. 

A própria Mesa da digna Assembléa Legislativa, na just i 
ficação transcripta pelos recorrentes, é quem se encarrega de 
provar a isicoustitucionalidade dessa lei, ao declarar que elia 
veio somente "preencher uma lacuna" "e justamente de ac
cordo cr:n o processo eleitoral estabelecido pela Constituição 
Federal". 

Se prr.cnckc uma lacuna, legisla em matéria eleitoral, in
vada o campo destinado privativa, exclusivamente á União 
Federal, padece do mal insanável de attentar contra a Magna 
Carta Fi.dcia.l: e leis iuconstitucionaes não podem ser cum
pridas .pelo Poder Judiciário. 

Por essts fundamentos, opino pela reforma do accordão 
recorrido o. que se proceda a nova eleição na' forma do* esta
belecido nas íqslrucções .proferidas no accordão n. 493, e no 
recurso n- 505 (Boi. EL* n . 142, de 5 de dezembro de 1935, 
pag . 4.0701. — Dr. José Maria Mac Dowcll da Costa, P r o - . 
curador Gerai Eleitoral interino. ' • 

Estado do Ceará 
•Consulta n. 2.0Ó5 — Classe 6 a — Assumpto. Do Esmo /se

nhor Presideiite ao Tribunal Regional — Relator, Exmo. se
nhor professor Cândido de Oliveira Fi lho. 

PARECER N. 702 

b .desembargador Pres idente ,do Tribunal Regional do 
Ceará expõe c seguinte: 

"Tendo feito em virtude paragrapho 2, artigo 1°, lei 
• 230, de 31 JUÍG , requisição funecionarios varias repar

tições Estado e da Rede Viação Cearense para a exe
cução dqs serviços determinados peía mesma lei, 10-
rebi - henlein diretcor da alludida Estrada solicitação., 
sentido fazu- recolher áquella repartição funceio?.a-
rios'Israel Ho!'anda Cavalcanti, Gouyôa Raulino e José 
Domingues . -H> allegação ordem superior baseada ar
tigo 25. lei 2>'i, 28 outubro findo. Não me parece de 
aítonder referida solicitação ex-vi dos próprios termos, 
lei citada pelo director Rede Viação Cearense, combi
nado com o artigo 196 do Código Eleitoral e paragra-* 
pliü 2" artigo 1' da lei'230. estretanto submetto o caso 
apreciação vossencia com a declaração prévia do pre
juízo que resultará para o serviço de revisão processos 
Clcitoracs se Secretaria deste Tribunal ficar .privada 
cooperação n-iv os. funecionarios que União tem addido 
C«LC Tribunal. — Saudações Attenciosas. — Olivio Câ
mara, Fresidtí'.:tu. Tribunal Regional". ~ , 

O Cudigo Eleilo:'a- determina no seu artigo 195 que o ser
viço eleitoral prefere a qualquer "outro.' O artigo da lei 284 
invocado, deve- ter 'ido sua numeração trocada, pois o 'artigo 
25 se não refere ao assumpto. Parece que é o artigo 2 6 o que 
consulta á espécie. , ' . 

E é oiseguinte:" 
"Art. 26. Salvo nos casos de licenças legaes, os 

funecionarios públicos não podem ser dispensados-ou 
afastados do exercício de seus cargos nem delles 'con
t inuar dispensados ou afastados com vencimentos to-
taes ou parciaes sendo para o exercício de commissão 

, constantes de iei ou de regulamento, ou das expres-
prêssamente autorizadas pelo Presidente da Republica, 
para fim determinado". 

Portanto, em havendo "licença legar o funecionario pu
blico pode ser dispensado, óu afastado do exercício de seu 
cargo ou delle continuar dispensado ou afastado até mesníd 
com vencimentos tolaes, desde que esteja, assim, no exercí
cio de commissão constante da lei ou mesmo de regulamento 

• Ora. a lei n . 2-ÍO, lei especial (portanto insusceptivel de 
ser derogada por outra de caracter geral, dês que a ella exr 
pressamente se não refira) taxativamente declara no § 2 o dc 
artigo 1°, invocado eom acerto pelo consulente: 

"§ 2°. O Presidente do Tribunal Superior de Jas-
tiça Eleitoral p os Presidentes dos Tribunaés Regio-

** naes ficam autorizados, para esse fim, mediante pro-
•. posta dos d i r e t o r e s das respectivas Secretarias, a re

quisitar dos directores dos serviços públicos federaes, 
estaduaes ou municipaes, de accordo com estes, e at-
tèndidas quanto posivel as necoessidades desses outros 
serviços, os lunocionariois que forem precisos, com 

- fundamento ita preferencia de que trata o paragrapho 
anterior". ~ 

E como se não bastante,, ainda aocentua no § 1°: 

'"§ 1°. Esse serviço de organização dos archivos elei
toraes fica considerado, pelo tempo alludido, serviço 
eleitoral, que, como o criminal respectivo, preferirá a 
qualquer outro, nos termos do artigo 196 do Código 
Eleitoral". 

Portanto,-em face de expressa disposição Legislativa Hei 
n..230, artigo lVparagraphos I o e 2°) nem sequer oppostà á 
excepção prevista nc artigo 26, da lei 284; parece que a res
posta deva ser pela aJfirmaíiva, isto é : 

-que o consulente responda ao director da Rede de 
Viação Cearense, que os funecionarios alludidos, exvi 
legis não podem ser dispensados da commissão para a 

. • qual foram requisitados e em cujo desempenho se en-
' c o n t r a m . — Dr. José Maria Mac Dowell da Costa, Pro

curador Geral Eleitoral, interino. '" 

Estado do Ceará 

' Consulta n.^2.073 — Ciasse 6" — Assumpto: Consulta do 
Tribunal Regional Eleitoral — Relator, Exmo. S r . Ministro 
Laudo de Camargo. 

PA1U5QER N. 703 

1 — O Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Re
gional no Ceará fez a seguinte consulta: 

.V "v "Tenho honra communicar Vossencia Dr. Ray-» 
; ' mundo "Gomes de Mattos, Juiz membro substituto deste 

Tribunal nomeado Governo Republica, promovido mem
bro effectivo/accordo a r t . 22 Código Eleitoral data dois 
(2) setembro anno próximo fmdo, acaba ser nomeado 
consultor geral Estado, cargo demissivel ad-nutum. 
Virtude, haver tomado posse dito cargo, lançou cota 
autos lhe . foram distribuídos'declaração impedimento 
funecionar Tribunal, deixando seguida respectivo exer-

\. "• cicio. Tendo em vista accordão esse Tribunal Superior 
25 novembro ultimo, publicado Boleíim n. 145 data 15 
dezembro anno findo-, pagina 4.197, este Tribunal Re- . 
gional, deliberou ultima sessão' consultar vossencia 
se perda judicatura Dr. Gomes de Mattos depende de
claração expressa desse colendo Tribunal Superior de
cretando vaga ou se Corte de Appellaç.ão poderá fazer 
escolha substituto apenas, mediante officio deste T r í -

, bunal Regional communicando referida incompatibi
lidade. > - / ' 

Attenciosas saudações. :— Fausüno Albuquerque. 
Presidente.-." ' -

2.— Parece á Procuradoria Gerai-que os termos do accor
dão citado na consulta não se prestam a duvida: é um dos tres 

- accordãos proferidos por este Colendo Tribunal Superior na 
conhecido caso Berquó — João Monteiro; de Goyaz. 

A decisão em todos elles foi de que o Dr. João Monteiro, 
embora chefe de Policia havia mais de anno, continuava J u ü 
substituto do Tribunal Regional de Goyáz até que este Supe- ' 
rior^Tribunal lhe concedesse exoneração. 
o - . 

3 — Portanto, e em resposta á consulta, parece, se deva 
responder: - , 

1) nenhum juiz effectivo1 ou substituto," de qual-
• quer tribunal, perde o seu cargo sem que o Tribunal Su

perior lhe conceda a exoneração pedida ou lhe decrete 
a perda nos casos e pelas, vias legaes; • • 
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2 ) O Juiz Eleiterí;L inclusive dos Tribunaes Re» 
g*onae$, que passar "o/,exercício do seu cargg sem 
«ümjpritírâhto dp dispôêto no item anterior, fica sujeito 
ao uieposlo no"inciso 13, in fine, do art. 183 do Código 
Eleitoral; 
' . 3) sem oumprimMto do disposto no item 1* não 
(existe vaga a ser prenenchida; »' 
'; 4) a iaêumpatibilidade de que trata a consulta é 
do segundo com ' ò ' primeiro cargo <e não desta bom, 
aquelle, isto é, só ex i s te 'a incompatibilidade pata 
nomeação -para o Tribunal Regional quando antes dessa 
nomeação o indíoádo' exerce cargo publico de que seja 
deaijseiVel ad riutúm (Cod. Êl . , art. 10, § 3» letra «):. 
Uaia Ve? nomeado, não pôde o Juiz procurar a incom
patibilidade pela nomeação para tal cargo, cuja accej-
tação depende de lhe ser regularmente concedida a exo
neração por este Tribunal Superior^ob pena de incidir 
m Êâncçâo legal do inciso 13 do art. J 8 3 do Código 
«isítoral. 

i fío caso em apreço, releva notar o seguinte: á Pr.o-
«aíadoria peral recebeu da presidência deste Tribunal Süpe-

• flor vta ófficío communicaado este telegramma i ' 

"Tenho u honra communioar. vossencia, afim resta
belecer composição Tribunal Regional razão incompati
bilidade declarada-Dr, Gomes do Mattos Juiz membro 
art.a&M&digo Eleitoral, que assumiu cargo Consultor 
Geral Estado, convoquei participar trabalhos deste Tri
buna), caracter substituição interina, qualidade membro 
substituto mesma classis, desembargador Pedro Pinto dá 
BiWh Mòiifa que* nesta data entrou exèrclôio. Atténclo-
&é& satídáíõêa, — Fàwstiúo Albuquerque, Presidente." 

- ròínaudo ae providencias que lhe 'pareceram' acer
tadas, le'egfâpíiOu ao Desembargador Presidente do Tribunal 
Regional do Ceará, o qual iíêlspondeuí 

. "Aiíeúdeüdo solicitação voáséuciá, telegraíüü.^'ur-
ente, numero 124 datado 25 corrente, informo 
r, Raymúndo tornes dê Mattos foi nomeado Juiz Síiti-

mUtó data vinte oito Í2S) Outubro? assumiu exercício 
sàrgo sueêtítuto data viste sete (â7) novembro mésmó. 
áaaô; foi promovido nela Corte Appellação Estado dáfà 
dois (Z) setembro aafiô 1Ô36 a JüiZ effectivo tendo as
sumido íüneções éfféctivãè mesma tíétá. Esclareço mais 
vossencia Dr. GOmés de Mattos serviu • interinamente 
funeções substituto 'durante periodo cinco (5) iígôéto 
até primeiifo (1°) referido mez setembro anno passado. 
Quarto itefn referido Juiz foi nomeado Consultor Geral 

Étado, data quátrO (4) janeiro fluente, tomando posse 
i se te (7) mesmo méz. Relativamente quinto (5) item 

devo informar que até esta dalá nenhuma autoridade 
o nomeou fuhcçíoes Juiz virtude só'poder fazel-o Co
lando Tribunal Superior ieé-vi árt. 13, létfá r. Sobre as
sumpto este Tribunal dirigiu consulta Egrégio. Tri
bunal Superior data dezenove (19) corrente. Sauda
ções' cordeaes. —- FausUtto Albuquerque, Presidenta." 

ti%m assim este Tribunal Superior,1 perfeitamente escla-
séeioè a .situação. W Dfi Jasê Maria Mae Dmcéll da Costa, 
Procurador «oral Eleitoral, interino, 

Disiricto Federal . 

umèulta n . 2.071 — Classe 6*,— Assumpto: Consulta do 
Bxmq. Sr. Presidente do Tribunal Regional — Relator, Exmo. 
Sr* Pífef«ssor Cândido de Oliveira Filho. 

* 

' ' P A R B O S R N . ?04 • . • . -

I . . O {Ilustre e esforçado Presidente do.Tribüna! Regional 
deste "Districto, St5.' Desembargador Vicente Pirngibe, con r 

#ulta «obre se, em vista do disposto na lei n. 230* de 31 de 
Julho do anno passado « da lei n: 374, dè 7 deste mez, e pêlos 
fados, que .pormenoriza pdde considerar iniciado ó periodo 
de eleífioes gWàes, dè. vez que aberto está o prazo para incom
patibilidade; é, nessa hypothese, contractar os funecionarios a 
que se refere o art. li da lei n . 374. 

AJlega 6 . Ex., e é facto sabido, qbe as repartições pu
blicas se negam a apresentar ós funecionarios requisitadosj 
aüegando que o afastamento daquelles servidores perturbaria 
o serviço. " -

3 . Ha pouco dei parecer na consulta n; 2.065, do Ceará, 
versando — neste passo — matéria semelhante, isto é, a re
quisição de funecionarios pela Justiça Eleitoral. 

É assim me manifestei: 
O Código Eleitoral determina no seu art. 196 que .o ser

viço eleitoral prefere a qualquer outro. O,art. da lei a . 284 
invocado, .deve ter tido sua numeração trocada, pois o art. 25 
se não refere ao assumpto. Parece que é o árt. 26 o que con
sulta á espécie. > " 

E é o seguinte: ,. 
"Art. 26. . Salvo nos-casos de. licenças legaes, os 

. ' funecionarios públicos não podem "ser dispensados ou 
• afastados dò exercício de seus cargos nem delles cbb> 
. tinuar dispensados ou afastados com vencimentos to-

taes ou parciaès senão para o exercício de commissão 
constante de lei ou de regulamento, ou das expressa
mente autorizadas pelo Presidente dá Republica, para 
fim determinado." , " 

portanto, em bavendo ''Iieença^egal" o funectonarjo publico 
pede ser dispensado ou afastado do exercício dò seu cargo õíi 
delis continuar dispensado ou afastado até mesmo com véhci-
i&entos totaes^ desde que esteja, assim, no exercício de êom-
míssão constante de lei ou mesmo de regulamento. 

Ora, á lei;a; 230, lei especial (portanto insusceptivélde 
ser dérogada por.outra de caracter geral, dês que a ella ex
pressamente se não refira) taxativamente declara no § 2* 4o 
art. 1% invocado com acerto pelo consulente: 

' 1 2 . ' Ò Presidente do Tribunal Superior de Jus-
, tiça Eleitoral e,os Presidentes dos Tribunaes Regionaes 
, ficam autorizados, para esse fim, mediante proposta 

t dofe âir.êctoreê dos serviços públicos federáes, estaduaes 
'oü' münicipaes!, de accordo com êsteg^ e attendidas 

quanto possível as necessidades desses outros ;'serviços, 
.os funecionarios que foram precisos, com fundamento 
na- preferencia de que trata o paragrapho anterior." 

/ " ' ' , , ' " . . ", ' 
& como se' ííâtí bastasse, ainda accentua üo §- I o : ' ' 

S 1,* Esse serviço de organização dos arehivos 
' eleitoraes fica considerado, pelo tempo alludido, serviço 

eleitoral, quê, como o criminai respectivo, preferirá a 
' qualquer outro, nos termos do art. 196 do Código Elei-
. toraJ." 

Portanto, em face de expressa disposição, legislativa (lei 
iii 280; art. 1*, §§ 1* e 2') nem'sequer oppostã á excepção 
prevista no art. 26 da lei n.284,pai*ece que a resposta deva 
ser pela affirmativa, isto ê: 

"que ò cohsüieátè responda ao Director da Rede de 
Viação Cearense, que os funecionarios alludldos, ex-vi 
legü' nfio podem sèr dispensados da comriiissão pârâ a 
qüàl foram requisitados e, em cujo desempenlio se «n-

, contram." 
». . Do mesmo modo, negar não podem as repartições os 

tunceionarlos requisitados para o serviço eleitoral que, por 
expresso e-taxativo dispositivo legal <art. 196 do Cod. 111. 
o § i" do art.' 1" da citada lei n. 230) prefere a qualquer outro. 

As necessidades daqüêlíes outros serviços csmmuas é que 
"tanto, quanto possível" segundo a pbrase textual do § S* tío 
artl i* dá íej n. 230, sérâo attendiveis.. Ora, 'ó contrario ê, o 
que querem os cbefes de repartiçlò, coúfrome^se vê pela con
sulta, isto ê, o serviço eleitora! é que tanto quanto possível 
terá de .accommódar ás 'èúas necessidades. 18', evidentemente, 
uma invasão do preesito legal. ' 

5.. „W certo que se pôde considerar iniciado o período 
de eleições géraes, latu senso, de modo a ser.attendivel, á con
sulta, põrém,; não sírá esse dispositivo lega! referente pro
priamente ab periodo próximo previsto no árt. 209 dò 'Cod. 
Eleitoral? - . 

Respondida qUe seja pela affífmativa, e esgotado o pe \ 
riodo fatal ou um prorogavel de seis mezes, não ficará o 
consoante na mesma situação actual; ou antes em neiores 
•côfadfções, porquê áetúalmentê pôde se sòceòrfer dd disposi
tivo da lei n. 230 ou do da lei n. 374, ao passo que então ne
nhum deiiês o poderá? 

ê. A lei n . 23o é especial, temporária, com prazo certo, 
e para esse fim "determinado" é que estabeleceu a requisi
ção. Ütílizar-6e do previsto no art. 14 da lei n. 374 n8o será 
flésvíriúar esse.dispositivo? 
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7. Com tudo, tendo em vista a exposição feita pelo con-
sulente parece haver conveniência em ser respondida a f i r 
mativamente a consulta, ficando á discrição do mesmo uti l i
zar-se desde já da faculdade contida > no art. 14 da lei n. 374, 
ou só o o fazer depois de 31 de julho, — conforme o exigi
rem as conveniências do serviço publico. — Dr. José Maria 
Mac Dowell da Cosia, Procurador Geral Eleilodal, int. 

Estado do Rio Grande do Sul , 
Consulta n . 2.066 — Classe — Consuta do Tribunal 

Regional Eleitoral — Consulta do Tribunal Regional Elei
toral — Relator, Exmo . 'S r . Ministro Plinio Casado. 

PARECER N..705 ; 1 

1 — O Sr. Presidente do Tribunal Regional do Estado 
do RiO Grande do Sul, consulta: 

"Tribunal Regional sessão hoje resolveu consultar 
V. Ex. se no periodo férias forenses Estaduaes du
rante o qual desembargadores podem afastar-se da Ca
pital independente licença é-lhe permittido também 
deixar exercício funcções membro Tribunal Eleitoral 
baseados a r t . 209 Código Eleitoral? Muito grato fica
ríamos se V. Ex. logo manifestasse seu pensamento a 
respeito. Attenciosas saudações. — La Hire Guerra, 

• Presidente Tribunal.-Eleitoral." 

2 -— Parece que a resposta está no citado a r t . 209, com
binado com o a r t . 27, letra f do mesmo Código; a juizo do 
Tribunal e dentro desses preceitos legaes, os Desembargadores 
podem se afastar da Capital. Fora disso,, somente "com causa 
justificada" é que, sem deixar o exercício do cargo, podem 
elles faltar á sessão do Tribunal .—Dr. José Maria Mac Dowell 
da Costa, Procurador Geral Eleitoral, interino. 

"Estado de Minas Geraes 
\ . • *• 

Consulta n . 2.067 — Classe 6 a — Consulta do Juiz Elei
toral da 3 ' zuna de Matto Grosso encaminhada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral — Relator, Exmo. Sr . Ministro Laudo de 
Camargo. . s 

PARECER N . 706 
1 — O Juiz Eleitoral da 3" zona de Matto Grosso, por in

termédio do Tribunal Regional naquelle Estado, consulta: 
"Tribunal Regional, sessão hoje, resolveu encarna 

nhar esse Egrégio Tribunal Superior, seguinte consulta 
lhe foi formulada Juiz Eleitoral 3 a zona esta região: 
Se disposição Código Eleitoral referentes aos cegos, no 
acto de votar, se applicam eleitor tenha perdido uma 
das mãos, ficando impossibilitado escrever.- Atenciosas 
saudações. —Armarido de Souza, Presidente Tribunal 
Elei toral ." 

2 — A hypothese não está prevista no Código Eleitoral. 
das parece não haver inconveniente eni applicar-se-lhe o 

mesmo dispositivo do a r t . 135, referente ao voto do cego. 
Do contrario, cassar-se-ia ào eleitor o seu direito político. 

Com as cautelas devidas, inclusive impressão digital dos 
Üa outra mão, parece que a esse eleitor se deva permittir 
exercer o'«eu direito de voto. Tanto mais quanto, segundo 
resalta da consulta, a pessoa já é eleitor. — Dr. José Maria 
Mac Dowell da Costa, Procurador Geral Eleitoral, interino. 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

A C T A 

I a SESSÃO, EM 6 DE JANEIRO. DE 1937 

PRESIDÊNCIA DO SR. DESEMBARGADOR VICENTE PIRAGIBEJ 
PRESIDENTE 

Aos seis dias 4 do mez de janeiro do anno de mil novecen
tos e trinta e sete, presentes os senhores Desembargadores 
Vicente Piragibe, Souza Gomes, André de Faria Pereira, Juiz 
federal Dr . Castro Nunes, juiz de direito Dr . José Duarte, 
jur is ta Dr . Jayme Pinheiro de Andrade e o Procurador Re

gional Dr . Mario Neiva de Lima, abre-se a sessão á hora i 
no local de costume, servindo como Secretario o Dr . Modesti 
Donatini Dias da- Cruz, Chefe da Primeira Secção, que pro« 
cedeu á leitura da acta da sessão anterior, cuja redacção foi 
approvada unanimemente, ü Si'. Presidente apresenta un 
officio do Dr. Raul Camargo, juiz «da Oitava Zona Eleitoral 
communicando que entrou no gozo de suas ferias regulamen-
tares . Foi convocado para substituil-o o Sr. Dr . 'Leonardo 
Smith, juiz de Direito Privativo de Accidentes no. Trabalho. 
A seguir, manda ler as seguintes suggestões apresentadas pelo 
Sr . Dr . José Duarte, para uniformidade dos serviços elei-'-
toraes: "a) não ser exigida ,a altestação de identidade nos 
processos de qualificação relativos ao periodo de 25 de março 
de 1933 a 16 de abril de 1934, porque, naquella época, eram 
dispensados; 6) recommendar aos Srs. Juizes Eleitoraes que 
observem o^disposto na lei n. 48, relativamente á identifica-
ção, isto é, tomando-se, apenas, a impressão digito polegar, é 
dispensadas as impressões simultâneas; c) dispnsar a clas
sificação dactiliscopica, desde que seja tomada, apenas, a im
pressão digito polegar, o que impossibilita a classificação; 
d.) continuar a exigência de notas, cromaticas, embora-"não se-» 
jam as mesmas mencionadas na lei; e) somente exigir, no 
verso da formula de inscripção, a certidão relativa á-qual i
ficação ex-officio, nos processos posteriores á lei que insti
tuiu essa formalidade; /') recomendar aos Juizes Eleitoraes 
que incumbam um funecionario conhecedor do serviço elei* 
loral de fazer a revisão dos processos, antes de serem estes 
encaminhados'ao Tribunal, afim de sanar, desde logo, falhai 
grosseiras, preencher' claros, e t c : g) approvar os processos 
de qualificação, posteriores á lei n. 48, m que a formula dá 

.. attestação de identidade e residência foi a do decreto nu-: 
inero 24.129; h) recomendar aos Juizes Eleitoraes a obser» 
vancia do art. . n . 59 n . 3 e 4 da lei n . 48, no tocante á obri
gatoriedade da declaração de domicilio civil, districto a quiS 
pertence, e menção do numero e rua da casa em que habita"» 

/.Postas em discussão, foram approvadas unanimemente. . 
O Sr . Desembargador Souza Gbmges relata o processo 

de Aron Kaufman, que pede restituição de seu titulo de na
turalização, junto ao seu processo eleitoral. Posto em dis« 
cussao, o Tribunal resolve indeferir o pedido, ex-vi do dis- ; 

posto no artigo 200 do Código Eleitoral. Relata também o 
processo de exclusão,, por fallecimento de Thelemaco Hostilio 
Cervantes e, de accordo com as informações da Secretaria, 
manda excluil-o da lista dos eleitores, o que foi approvado 
pelo Tribunal. Idêntico despacho foi proferido nos processos 
de Jeronymo Verçosa Jacobina Callado, relatado pelo senhor. 
Dr . Castro Nunes, Leopoldo Dias da Costa, relatado pelo se-
iihur Dr. Jayme Pinheiro de Andrade, e no de Antônio d'Avila, 
'i/elatadò pelo. Sr. Dr . José Duarte . 

'O Sr. Dr . .Castro Nunes relata o processo de Jeronymo • 
Calazans, segundo Official da Secretaria do Ministério da 
Viação, que pede rectificação dc seu nome para Jaronymo 
Hercuiano de Calazans Rodrigues. O Sr. Relator veta inde
ferindo o pedido e determinando que o eleitor requeira ao 
juiz competente,' que promoverá a rectificação pretendida, 
preenchidas que forem todas as formalidades legaes. Foi ap
provado. O Sr. Dr. José Duarte relata-a representação nu
mero duzcnlos o trinta e cinco do Sr. Chefe da Segunda Se
cção deste Tribunal, -communicando a pluralidade da inscri
pção do eleitor Gourado de .Siqueira e Souza. O Sr . Relator 
vota para ser acolhido o parecer do Dr. Procurador Regional 
que opina para, dé accordo com o artigo numero setenta e 
nove; paragrapho. único, da lei numero quarenta e oito, ser 
mantida a inscripção com, a qual o eleitor -já votou e cancel-
lada a de numero cinco mil quatrocentos e quarenta e seis, 
o que foi. approvado unanimemente. A seguir foram julgados 
e approvados processos de transferencia e de inscripção pelos 
Relatores: Sr. -Desembargador Souza Gomes: trinta e quatro 
processos de transferencia e setenta e tres de inscripção; se-» 
nhor .Dr . Castro Nunes: vinte e tres processos de transferen
cia e cento e noventa e oito de inscripção; Sr . D r . Jayme 
Pinheiro de Andrade: trezentos e seis pr-ocessos de inscri
pção,; Sr . Dr . José Duar te : vinte e oito processos de transfe
rencia e seiscentbs e dezoito processos de. inscripção; Sr . Des
embargador André de Faria Pereira: vinte e cinco processos 
de transferencia e quatrocentos e vinte ' de inscripção. Os 
nomes dos" eleitores constam do Livro Auxiliar da'Actas, nu
mero u m . n J 

Na ultima sessão, realizada no dia trinta de dezembro de 
mil novecentos e trinta e seis, deixaram de ser lançados no 
Livro Auxiliar das Actas, numero um, os nomes de João Pe 
ixeira Bolona e Albano de Freitas Vallim, cujos processos de 
inscripção foram julgados pelo Relator, Sr . D r . José Duarte 
e unanimemente aoürovados. 
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1 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão ás 
treze horas e meia. E, para constar, eu Modesto Donatini 
Dias da Cruz, Official da Secretaria, no impedimento do Di
rector , mandei lavrar e assigno. — Modesto Donatini Dias 
'da Cruz. — Vicente Piragibe, 

Relação dos nomes dos eleitores, cujos processos foram 
julgados e approvados na quinquagesima quarta sessão, rea
lizada no dia seis de janeiro de mil novecentos e trinta e 
setô e que constam do Livro Auxiliar das Actas do Tribunal 
Regional Eleitoral do Disttricto Federal, numero u m . 

RELATOR : Senhor Desembargador Souza Gomes: t r in ta 
e ,quatro• processos de transferencia: Elias Bejar Guerreiro, 
Augusto Fernandes Martins, Levi Moura, Maria da Conceição 
Corra, Ornar Pinto Scbuller, José Araújo do Nascimento, Ale
xandre Raposo', Maria Rosa Gomes, Antônio Bento Filho, Izi-
dio Selleiro Velasque, Benjamin Dias, Nanando Lobato Silva, 
Sebastião Geraldo dos Santos, Francisco Alves, Waldemar de 
Mattos, Lino Fortunato dos Santos, José Rodrigues de Car
valho, Fel ismindoPaes , Manoel Antônio da Silva Costa, Ma-

. noel Francisco Miras, Miguel Ângelo Bohrer, Jordão Boamorte, 
Sarah Maria, Ramos Leão Soares, Pedro Magalhães Pereira, 
Leoi.or Pimenta, José Carvalho, Pericles Gurjão Pinheiro, 
Elisiano Mârinho^Chaves, Antônio José de Lacerda Neto, Re-

'ginaldo Vieira Santos, Carlos Ruy Barbosa, Joaquim da Rocha 
Porto. Domingos Rodrigues Amaral, João de Almeida; setenta 
e Ires processos de inscripção: Antônio Augusto de Oliveira, 
Antônio Dias da Silva, Manoel da Silva Bastos, João de Oli
veira 'Guimarães, Manoel Duarte Filho, Liberato Martins de 
Brito, Jacy Soares «lo Carvalho, Galileu de Lima Neto, Elpidio 
Rodrigues. Belmu-o da Costa Braga, Aldo Lemgouber Boechat, 
Ornar clemente de Salles; Sylvio Coelho 'Borges, Francisco 
Queiroz ae Vasconcellos, Oswaldo Carneiro Leão, Francisco 
Silveira Duarte, Evandro Gomes Figueira, Maria Annita de 
Albuquerque, Nilton Vasques Banches, Edgard Carlos Meira, 
Maria Evangelista dos Santos, Romualdo Alves, Josino Laplá-
cc, Sebastiána Rodrigues, Djalma Costa, Manoel de Andrade, 
Antônio do Almeida Santos, José Rodrigues Cardoso Filho, 
Francisco José Rodrigues Filho, Maria Brigida de Carvalho, 
Araizul Sother, Oscar de Oliveira, Itiberè Pereira de Mello, 
Syrio Thomaz da Silveira, Alberto Peixoto Barcellos, Anna 
Bento Pimentel, Mario Puell, Antônio Marques de • Souza 
Prihg, Patroclo Malcher Serzedello, Edmundo Gomes de Lima, 
Theodorò Cordeiro da Silva, Isaac Martins Ribas, Antônio de 
Carvallu, Benedicto. Quintino-de Almeida, Álvaro Rodrigues 
Saiiches, Petronilha Conceição Martins, Mozart Machado, Car= 
los L a n a Jordão, Tomasia Bastos, Paulo Lopes de Freitas, 
Celestino José Gomes, Manoel Luiz de Moura, Milton de Moura, 
José Erdeiro. da Costa, João Francisco Xavier, Elpidio Figuei
redo, íle.ver Sussiiiann, Guilherme Rodrigues Ferreira Sobri
nho, .Aluizio Peixoto da Silva, Domingos dos Santos, Álvaro 
Rodrigues Coelho, Claudemiro Mattos Ruiz, Miguel Ângelo Bi-
iotta, Moacyr Speiie, Pedro Aurélio de Britto, Ayres Gomes 

•Keler, João Dantas, Carlos Nunes, Hildebrando de Barros ,e. 
Vasconcellos, Affonso Estevão de' Souza, Waldir Martinis da 
Silveira, Oswaldo Coelho Duarte. - . • 

RELATOU: Senhor doutor Castro Nunes: vinte e tres t rans
ferencias; Mario Leite Ecbeniquc, João Duarte Backer.. Joa-. 
'quim do- Sullcs, Baldoino José de• Mattos, Durval Alves da 
Costa, Joaquim Backer Chaves, João Gonçalves Vieira, Urbino 
Vianna.. Ormindo Alves Moreira, Carlos Abdallá, José f a- Pontes 
da Silva, Oswaldo Meirellos, Atahualpa Alves Caldeira, Oscar 
Morcirn da Costa Lima. Direno Martins Bouças, Oscar Hora
cio Leonardos, Carlos de Barros Carvalho, Ottilia Bansemer, 
Hilário ' Monteiro dos Santos, José Bernardo, José Bonifácio 
Teixeira, Moysés Castello Branco Filho, Antônio Frederico; 
cento e noventa e oito processos de inscripção: Humberto Mo
reira da Silva, José Ávila da Silva, João Norbérto da Silva, 
Abigail Carmo da Costa, Heitor Adolpbo de Albuquerque, 
Darcy Antônio da Silva, Arlindo José de Araújo, Manoel Gomes 
Guimarães, Frandisco Ferreira da Silva', Albertino Tavares de 
Araújo, Romolo d'Alessandro, Armando Evangelino Lopes 
d'Oíiveira, Edgard de Mello Rego, Theodorò Leandro dos San
tos, Porcina Barreto de Oliveira, Augusto Lourenço Rigueira, 
Ernesto da Costa .Ferreira, Carlos Gabiatti, Francisco Sera-
phim da Silveira, Júlio Barbosa Nascimento, Constança Pás-
seri, Oscar Domingues de Oliveira, João Pedreira, Ernesto 
Dias Pereira, Pedro de Oliveira Ribeiro, Elias de Azevedo, 
Alfredo Giannini. Francisco Macario Braga, Norberto Alves 
Teixeira, Sebastião. Adolpho SanfAnna, Antônio Perez Men
des,- Juvenal Fernandes, Silvia Rola Ribeiro, Pedro de Andrade 
« Silva, Sebastião Chaves, Arthur Almeida - 'Filho, Tarcísio 
jas i l io da Silva, João Vaz da Silva Júnior, Ewerton de Souza 

Lobo,, Álvaro Ribeiro Victoria, Alcino Barroso Pereira Filho» 
Francisco Neves de Assis, Affonso Henrique Vieira Pires, Pe* 
dro Vieira Espíndola, Fortunato dos Santos, João Graça da 
Araújo Franco, Ângelo Zamoráno, Norival Machado, José Au« 
gusto Rainho, Heitor Villás Lobos, Pedro Hermeto dé Almeida! 
Filho, Anquizes Corrêa Fontes, Riccioti Garritano, Domingos* 
Prenholatito RilhOj Antônio Varela Amoroso, João Cardoso 
Garcia, Lino Gardinale, Octavio Madeira Ribeiro, Manoel Joa-r 
quim Soares, Arthur Diogo Bento Ferreira, Dorvidío Antônio, 
Jonas da Costa Ávila, Hilário Zozimo de Freitas, Carlos San
tos, José Casas Lopes, Joaquim Antônio de Souza e Sá, Jayme 
Gonçalves Serra, Antônio Pereira da Costa, \\faldemiro F r a n 
cisco dos Santos, Djalma Fróes de Azevedo, Elysio Medrado, 
João da Silva, Armando Pereira, Theodorò Benedietj Rezende, 
José Rodrigues dos Santos, Altair Ribeiro, Cora Santiago da 
Silva, César de Brito Portas Filho, Joaquim da Motta,, Eliezer 
José da Silva, Arthur Dutra Macedo, Jovino Penha, Carlos 
Brito, Mario do Nascimento, Ceciliano Ferreira d'Eça, 
João Frederico de ! Araújo Seixas, Oswaldo Bastos Guima
rães, Aristides da Silva, Edgard José Pekin, Nilo Freire 
7de Lima e Silva, Oswaldo José de Freitas, João Nunes das 
Neves; José Joaquim Rei, João Theodosio dos Santos, João de 
Deus Oliveira, Jorge Abel dos Santos, Mirandolina Maria de 
Almeida,; Alfredo Teixeira de Mello, Maria da Silva Vieira, 
Ennes Teixeira, Moysés Miohel Massad, Pedro Alves Chaves, 
Waldemar Rodrigues Barroca, Pedro Corrêa - Duarte, João 
Falleiro de Carvalho, Roberto Barbosa dá Silva, Ernani Kel-
ler,„ Manoel Estevão dos Santos, Paülino Santarelli, 'José To
ledo, Pertolino Francisco de Almeida, Alberto Augusto Düai> 
te, Carlos Alves de Moraes, Orlando Garretano, Carlos Lopes 
da Cunha, Octavio André da Silva, Euclydes Amancio de Me» 
nezçs, Corina Affonso da Silva, Bento Baptista de Carvalho, 
Aurelino de Araújo, Doynéa de Santa Rosa, Julieta-Telles de? 
Menezes, Nilton Guedes Pereira, Amanda Uchôa Castello» 
Branco d'Avila, Theodolindo Ferreira da Rocha, Cyrillo Nu
nes Vaz, Leopoldo Meneslau de Amorim, Raul Cabral Rodri
gues, Maria Clara da Cunha Machado, Analy Ferrão, José 
Alfredo Gonçalves, Antenor Caldeira, Celso Villanova Macha
do, Dyla de Mel lce Alvim, Júlio de Oliveira Vasconcellos, Os-r 
waldo Lima, Mario Michelotto, Dante Frascari, Agostinho dei 
Souza uimarães, Nelson Cardoso da Silva, Lucinda da Silvai 
Mesquita, Marino Soares Machado, Pedro Moreira, Frederico; 
Carlos da Costa Brito, Carlos Torres de Faria, Titó Alves dej 
Moura, Agenor Bernardo Dantas, Plinio Augusto da Silva,-
Henrique de Oliveira Monteiro de Barros, 'Orlando de Melloj 
Barreto, José da Silva Bemfica, Manoel-Gomes da Costa Fi-r 
gueiredo, Waldemar da Silva, Severo Manoel do Carmo, J a -
cintho Pereira Nepomuceno, José Pereira Filho, João Baptis
ta d'Avila Franco, Albertino Martins da Motta, Manoel Orle, 
Amador Soares de Mello, Luiz Rocha Sobrinho, Danglare An
tônio Alves, José Rodrigues da Rocha, Accacio Augusto Kelly 4 

José de Frei tas Valentim, Joaquim Braga, Aurélio Tonello, 
Thaumaturgo da Silva Gayo, Lauro de Andrade Sodré, Manoel;, 
Antônio dos Santos, Epaminondas Valle da Fonseca, Eduardo 
Antunes Pereira Filho, José Gomes Ribeiro, Luiz Tavares, 
Elias Cheruim, João da Rocha, Attila Antunes Filgueiras, 
Agostinho de Souza Martins, Franquelina Prudenciana da 
Costa, João Balbino da Cruz Júnior, Nelson Barbosa Pinto, 
Luiz Tavares Coutinho, Achilles Alves Corrêa, Aracy Sonnis 
VicUòr Rodrigues, Alcina detGastroFigueiredo Caldas, Randol-
phoOrt iz , Tobias Bittencourt Coelho, Bluette Dutra Gãlhano-
ne, Juvenal Pereira Nunes, Juventino Carvalho Costa, João 
Seraphim de Oliveira, Augusto de Carvalho, Aristides Pereira 
da. Silva, José Pinheiro Mendes, Calil Nassar, Nilton Meiga, 
Eulino Bento Travassos e Lúcio São Manoel Pere i ra . 

Relator: senhor doutor Jayme Pinheiro de Andrade!] 
trezentos e seis processos de inscripção: Thomé Ruiz-Martins,-
Waldemar Carneiro da Silva, Léa Gomes de Oliveira, Josá 
Perpetuo, Manoel Bezerra do Carmo, Albertino Narcizo Mo
reira, Cicero Archanjo de Deus e Silva, Francisco de Souza 
Ferreira, ,Francisco Duarte de Souza Coelho, Zacharias do 
Rego Monteiro, Elio da Fonseca Barros, Henrique Armando 
Untérsander, Arthur Walderrama Castanon, Zuleika Cardoso, 
Murillo Nery Guarábyra, Deusdedit Pereira de Mattos, José 
Rodrigues, José Figueiredo, João 1 Rodrigues Lima, Álvaro 
Rosa Leal, Hilda Tavares, Maria do Carmo de Oliveira, Al
fredo Torres Filho, Manoel Clemente de Rezende, Jayme Mul-
ler de Souza, Fernando Halley de Lacerda, Rubem Tinoco 
Cintra, Emygdio Pinheiro Guimarães, Abilio Fernandes Car
doso, Severo Lancetta, Klyppel de Paula Pinto, Manoel Dias 
da Cruz, Agostinho Alves da Silva, Mario Corrêa, Daniel Men
des da Silva, Delio Marues da Silva, Apoloniò Bessa, da 
Cunha Leite, José Viveiros Pinheiro, Mario Saldanha, Améri
co de Castro Reis,; Arohimedes Prevot dê Oliveira, Loel Go-
mes 'de Pinho,-Miguel Francisco Teixeira, x Cl«mente-Fernan-
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dos, Mary d tAmbrô8io f Ülvaldiao Rezende, José Alves, I l cy 
de la üeríkvSebastião Lopes RebeHo,João de Souza, Cláudio 
de Assis, Edgard Raymundo da Silva, Antônio Rodrigues da 
Süva, osmterimia Ferreira Braga, Francisco de Jesus, José 
O ornes Batalha, Adelino Coloncze, Apolonio de Moraes e Sou-
«a, ôthoa Viègag, Herminio da Motta Dias Guimarães, Jansel 
Augusto Metida Barreto, Heitor Jorge Xavier, Jucundino Car
doso, ôfetàciJio Guimarães, Hercilio Luiz Pereira, Cherubim 
Gomes Serbíja, Manoel Alves Couto Filho, Cândido Ferreira 
Serpa,. Amflet Granado, Fioriano Ferreira de Medeiros, Ivau 
Gonçalves Pires, Eiyseu dos Santos, Joaquim Francisco Pa» 
tacbo'lrmaò, Mario Abreu Araújo, Heitor José de Castro» 
Gaspar Joaquim Alves, Antônio da Silva Santos, Jorge Pilar 
do Amaral, Aüflibal José Rodrigues, Guilherme Soares dte Oli
veira, Máhoèl Joaquim Ribeiro, Raymundo Frederico Kiappe 
da Costa Rubim Júnior, Roberto de Souza Martins, Oswaldo 
Rodrigues dos'Santos, Gilberto Maohado, Walter Leito de 
Castro, Aldo Lõrenzo Olivero, Moacyr Pereira Dias, Álvaro 
Martins de Carvalho, Danilo de Oliveira, Togo Cardoso de 
Mendonça, Itàla Opbelia Longo, Nocolangelo Terzi, Jorge da 
Silva Castro, Affonso Ribeiro Júnior, Mario José da Costa, 
Amadeu Granha Garcia, Agenor Marques da Silva, Walter 
Cardoso, Alfredo Cavalcanti da Silva, Hamilton Mergulhão 
Calcado, Lüií de Mattos Filho, Oscar Mangia, José Moreira 
dte Magalíiles, Oscar Zuccarelli, Orlandina Consuelo Ramos 
Nogueira, Fatala Alcure, José Aristóteles Marco Antônio 
Cunha, A'g'aiíse Ribeiro Madeira, Jandyra Cornelio, Manoel 
AftUmlo "tíe Mesquita, Manoel Ferreira, Sylvio Villari, Cor-
«ino Ôlympio Nogueira, Jacintba dá Costa Ribeiro. José Lu-
eas, Altamiro c?ê Paula Nogueira, Norvel Barroso, Se
bastião José de Lima, João dô Souza, Carlos Men
des Guimaíães,. Sebastião Péllegrino, Dario , Sampaio 
Diníz» Waldemar Rezende da Silva, Maria Sobral Pi
res, Antônio Maria.da Silca, Oscar Custodio de Lima Filho, 
Victor Pereira Guimarães, João Dias Vargem, Aracy 
de Araújo Conceição, Oswaldo dos Santos, Luiz Saüches, Se-
raphim José Emiliano Filho, Agenor Nunes de Barros, Ole-
gario âabino de Araújo, Arthur Alves dos Santos, Anthero 
da Costa Martins, Álvaro. Rodrigues, Luiz Salles Aranha, Gtial-
ter Mello Braga de Oliveira, Odette Lemenhê de Oliveira, 
Carlota Tavares de Abreu, José Gabriel Martins, Raymundo 
Nonato.de Souza, Yára Franco Vidal, Õyama Rebello da Silva, 
Wáldyr Francisco de Miranda, Ottiiia Magdatena Silva, Manoel 
Ferreira, Américo Mòretz-Sohn de Castro Lacerda, Dario Ma-
cêdonio, Francisco Joaquim de Mendonça, Domingos Seda, 
Nakir Machado, Álvaro Bento.Rodrigues, Paulo Ribeiro Bastos, 
Pauíino Ignacio Roberto, Euclydes Fernandes, Nicanor Ver-
naut, Annibal Dias, Sylvio de Abreu, Altiiío Nery Campagnac, 
Olympio José da Paixão, Antônio Joaquim de Almeida, Luiz 
Cândido Moreira, Sebastião Dantas da Rocha. Maria Áppa-
Jrecida Raoheco, Mozart Carneiro da Cuftha, Olegario Louro 
de Macedo, Marina Guimarães, José de Souza Lima, Manoel 
Atuando de Nascimento, Alexandre Quirino Baptista, Joaquim 
da Graça Reis, Dâgmar Delphino, Newton Mario Nogueira, 
Arthur Ferreira Soares, Fernando Paes, Nelson Wedekínd, 
Jorge Nogueira Pederneiras,.Carlos Augusto dos Santos, Ga-
gliardi Antônio, Francisco Felix Pereira da Silva. Henrique 
Rodrigues Pites, Maria Màgdalêna de Sá, Octacilio Rodrigues 
Corrêa,' HenriqUè Cavalcanti Lima, Luiz Britto e Silva, Leoni-
das êámuél Pessoa, José Francisco 'da Gama è Silva. Oscar 
Marques,' Raul HOÍl Lopes Rodrigues, Amasvibdo Catrámby 
Filbo, Nuno de Freitas Lomelino, Godofredo Catrámby, Ál
varo Pedreira de Mendonça, Alvàró Guimarães, Nelson An-
tberó Mendes, Raul Mallet, Hélio da Rocha Mascarenhas, Vi-
aerite Viscardo, Canlidio Gonçalves da Costa, Bóaventurá Nu-
aea Martins Júnior, José Fernandes de Oliveira Filho, Hugo 
Portes Pinheiro, Manoel Abrahtes da Silva, Hercilio Ribeiro, 
Raul de Oliveira Mendes Barbosa, Editb Corrêa dè Meneses, 
Carlota Costa, José Meneses dos Santos, ioté de Oliveira Tor
tas, Pedro Juvenal Machado, Ramos Cal Monteiro, Jayme An
tônio Ferreira, Djalma Granado Piata, Octavio Babo Filho, 
Mario Parobé Chouim, Theophílo José Ribeiro, Mánoei L«o-
poldino, Nelson Soares da Rocha, Norival Breves, Manoel 
vieira Júnior, José Emilio Sarmento, llydio Abreu Araújo, 
José Ribeiro de Almeida, ' Sebastião da Silva, João Ba
ptista de Menezes, Carlos Güèreiro, Manoel Teixeira Cam
pos, Manoel Alvares Zacarias, Waldemar Freitas da Silva, 
Georgêana Damascenb, Antônio L$pes de Carvalho, Sylvio 
Ferreira Pinto de Souza, Carlos de Almeida, Gualter Salles 
Louzada, Delza Jardim Neves, Avelino José Gago, Álvaro Amoe-
do Ipiôâ, Nelson Henrique VaudelH, José Alves da Gama, 
Lincoln Souza Machado, Fernandes Carlos da Costa Dôria, 
Saul Segui, Oswaldo Teixeira Leite, Bonifácio de Souza Coe
lho,, Carlos da veiga Lima, José Baptista, Linhares, Gastãô 
Leroux Júnior, Renato Sarmento Teixeira, Newton Lopes Car

neiro da Fontoura, Casemiro Fernandes, Donaciano J Ô S Ô Planei-
ro, Dario Pinto Bonifácio, Rubem Cabral, Geraldo SanfAnna, 
Zacharias Rogério Baptísta^Floripes Pereira Barbosa, Emilio 
Rodrigues, Carlota Rodrigues, Cüutinho, Zilda. Q tadros, CâHos 
do Nascimento, Joaquim Fernandes Figueiredo, Rubem Men
des Figueiredo, Laurentino Lucas de 1 SanfAnna, Romana 
Ferreira, oswaldo Antônio da Rosl, Vespâsiano Barbosa, Ju* 
purity Netto, Felisberto João Nesi, Joaquim Muniz dè Souza 
Pereira, Domtcio de Magalhães, Sampaio, Horacio da Silva 
Fontes, Noeii Fortunato Saraiva, Octacilio Mocsiã fltílirn, Sô
nia de Jesus Saraiva,' Natlialicio' Mariár dà Costa, Helvécio 
Manoel da Silva, Sebastião Corrêa Picanço, Laudo Laender 
Sansmikat, Sylvio Alves, Álvaro Alberto Brandão, João Fran
cisco Alves Filho, Aristides Monteiro de Barros, Eduardo Sil
va, Sylvio Gonçalves, Annibál Marques da Silva, Viriato de 
Almeida e Silva, Firmino da Silva Ribeiro, Mario Ferreira de 
Garvaiho, Luiz Antônio Pereira, Hugo Podda, Humberto Bene-
vettuto, Manoel Emygdio Netto, Pedro Gaputa Filho, Biõaysio 
da Cunha Pinheiro Júnior,. Benediclo Matheus de Azevedo, 
Ladislau Barbosa, Léóntiaa Julia de Oliveira, Waldemar Sa
turnino de Souza,. Amílar Tavares da Silva, Oscar Rooha de 
Oliveira, Eloy Cândido dá Silva, Antônio Pereira Fernandes, 
Hélio Ribeiro da Fonseca.. ' 

Relator: Sr. Dr. José Duarte: vinte e oito processos de 
transferencia: Adalberto Bastos Saraiva, Joaquim Garqlli,/Ál
varo Francisco Antunes, Attilio Rapháêl G: Napòli, Luiz de 
Aguiar Cámpèllo» Mário Roffè, Derniyal Lima, Aureliano Au
gusto Abranches do Nascimento, Francisco Costa, Adamastor 
Domingos da Silva,. Ly de Assis Silva, Aütohiq Gomes de 
Oliveira, Manoel Nunes Nogueira, Pedro Moura, Ódòrico Car
neiro Barreto, José Thomaz da Silva, Maria Duval, Adhemar 
Lúcio Grund, Eduardo Josç Gonçalves. João da Silva Santos, 
Oswaldo Dantas, Idalia Lima, Analia Carvalho Sâyãõ, Maria 
José Gonçalves Costa, Álvaro José Martins, Esaú de Araújo 
Barreto, Jovelina de Castro. Rocha, Mário de Souza; seiscên-
tos è dezoito processos de inscripção: Antônio Güido, Joaquim 
Moreira da Costa, Paulo Perestrello, Mauro Figueiredo, Au
rélio Monteiro, Roberto Jesus,- Caetano Alves Baptista, Au
gusto Pereira dos Santos, Álvaro'José da Costa, Manoel-Car
los de Oliveira. Plácido Augusto Hoppck, Júlio Fernandes de 
Oliveira, Jayme Xavier da Motta, Moysés Martins Campos, 
José Alonso Carelro, Godofredo Teixeira, João da Costa, Rey-
naldo Martins Duarte, Edgard Veiga, Jorge Soares, Euricó Lyn
ch de Albuquerque Mello. José Thómaz Ferreira dá Silva. 
Orlando da Costa Guimarães, Luiz Cardoso de Mello, Camilo 
Ferreira dè Queiroz, Paulo da Silva Paranhos, Jorge Ferro 
SanfAnna, Sebastião Barbosa dos Santos, Lindonora Machado 
de Souza, Õrlandino Figueiredo. Álvaro de Ornellas Pereira, 
Joaquim Marques da Silva, Waldemiro Reis, Raphael Reis é 
Souza, João Marcellino Ferreira, Maria Silva Costa, Sylvio Sei-
xas Ferrão, Pedro Gomes de Pinho, Maria das Chagas da Silva, 
AlcinO Silva, Rubens Muller, Maria Rezende Noronha, Fran
cisco Chaves, Armindo Guedes, Armênio Ferreira dos Santos, 
FláVio Gàbizo, Clarindo Marques,' Frederico Adolfo Bwald, 
Franklin Marques, Eugênio Theberge, Rubem Pinto Bravo 
Limoeiro, Augusto dé Sò.Üísa Campos, Marcellino Augusto de 
Oliveira Júnior, Wilson Pureza, Fernando de Souza, Dinah 
Goulart, .Dêoclecio Alves Salazar, Mário Moreira, Alvarj' 
Mattos, ívanneck da Silva Oliveira, Aôezio Dutra Cravo, Ei?-
nesto Carrara, Mario DrÓlbe da Costa, Henrique Marques Pe
reira, Milton de Souza, Orlfrido da Silva Carneiro, José Sftiltn, 
Miguel Francisco da SiíVa Júnior, Waldemar Pereira ida Cos-a, 
Raul Silva, Waldemar' Bàíbosa, Myrthes Gomes da Costa, Cé
lia Râbello, Rubem Rego. Celso Gomes de Cââtro, Cnrist-ivâo 
Colombo Caetano dá Silva, Virgílio Mastrôcóla, Hélio de Müia 
Leite, Pedro Alves da Cunha, José Valentim Dias ( Oêvvaldò 
Ferraz da Silveira, ôswàldo Garbóccí, Victor Wilson, Ho
mero da Silva Valehçà, Antônio Lúcio NèVes, Albabó 'Fèraan* 
des, Theophilo Calil MâlUli, Joaquim Alves de Souzt,' JóSé 
Fernandes, Aida.Gomes, Antônio Jorge dos Santos, Aida Lou* 
reiro Ferreira, Zoé Chàltéin, Anastácia de Andfâde dO: Nas
cimento, Regina Roíim de Almeida, Caílos. Füítado CâfdOsó, 
Sylvio Lima.de Cáãtro, Cassiano Azeredo, Juliétâ Môíiiz 
Mazza, José Vianna, Carlos Mondaini, Lüizá Cavalcanti Torres, 
Manoel Ferreira de Mèireltes, Elizeu Bárboâã da Silva, Luiz 
Lopes de Figueiredo, Armirío Ferreira dê' Asâúmpção. Maria 
de Loúrdes de Oliveira, Leopoldo Oétavío" Graviao, Elias Ri
beiro de Freitas,' Gêhtíl Oswaldo Machado, Cârmén Lopes; 
Aldyr Gomes, Carlos da Motta Nábúcó, Bénèdiclo Pires da Sil
va, Henrique 'Octavio'vde Paula Camargo, 'Jorge dè'"oliveira 
Lima, Môâcyf Lourenço dós Sâtttos, Ruth dos Santos Ber^ 
tholami, João Augusto da Silva' Pereira, NerVâl Dèusdêdlit d* 
Silva, Antônio Agrippino Gloria, ítuth de Souza Maciel da 
Silva, Márialva Poggi de Figueiredo, Guilheíme' Thomaz' de 
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Oliveira,. Helena Lopes -Abranclics, João du ' ü tha; - A «{y-iro 
Ribeiro da Silva, Edmundo Corrêa de Almeida, Adhernar. Mar-
eenal, Manoel Ezequiel dos Santos, Gumeroindo Cid Salanova, 
Arlindo Jorge Ventura,. Zelinda • Braga Leite, Heitor Joaquim 
Monteiro, Frnajcisco de -Salles Baptista da Silva, Lelio Vieira 
Machado, José Antunes de Figueiredo, Arlindo Pereira- de Ma
galhães, Judith Pacheco, José Gamarano, Giuseppe Gazacco, 
Grnisto Pereira da Cunha, Nelson da Silva Costa, Herminio 
Gomes Pereira Valente, Renato Andrade, Anna Rosa de. Moura 
Brandão, Herminio.Pinto Netto, Orlando Torres Corrêa, Abe
lardo Paula Brasil Filho, Felisberto Correia, Ivo Ramos da 
Costa Guimarães, Epaminondas Fontes de Oliveira, João Costa 
Penafort, Humberto Baptista de Menezes, Nelson Pessanha 
da Silva, Aristides Mario Macrini, Pedro, Lavrador, Nero F i -
lardy, Mario Teixeira de Mesquita, Imero Conti, Luiz Mau-
rilio Cavalcanti de Albuquerque, Richard de Azevedo, Carlos 
José Corrêa,-José de Paula Castro, Orlando Werneck Mignon, 
Ouritides Pereira da Silva, Nelson da Silva Attademo, Sylvio 
Marcondes Luz, Laureano Salgado, Dirceu Caetano da Silva, 
João Jacintho Vieira, Jayme de Freitas Machado, Manoel T i -
burcio Garcia, Manoel Francisco dos Santos Deveza, Durval 
José Miranda, Jayme do Rego Raposo, Rodolpho Pontes Silva, 
Walter Villela, Waldemar Ignacio de Azevedo, José Mariano 
de Carvalho, Manoel Ventura Pacheco, Moacyr Campos, Wal-
derniro Lima Monteiro, Oswaldo de Souza, Salomão Isáae, Hen
rique Sampaio Silva, José Dutra de Moraes, Mario Cândido da 
Silva, Conrado. Soares, Mario de Souza Soutello, Camillo José 

.de SanfAnna, Lourival Eugênio Dámamme; Ângelo Marques 
'Gamara, José Maria Teixeira, Veríssimo Rodrigues Cerca, Zilda 
Campos de Faria, Netty Fassberg, Elda Silva, P.aschoal Villa-
boim Filho, Salvador Coelho, Paulo de Araújo Góes, Thomaz 
de Aquino dos Santos, José Luiz Zuzarte, Romualdo Fioravante 
de Almeida, Nelson Ferreira; Alves, Guilherme Rondot Wan-
derley,/Luiz' Chaloub, Manoel Alves dos Reis, José Almeida 
Carvalho, Fernando Monteiro Rodrigues, Gabriel Pinheiro 
Guimarães, Aracy P e r e i r a - d a Silva, Salvador Diz, Heleno 
Braga Ferreira, Bernardino Custodio da Silva, José Gomes 
Ferreira, Luiz Gomes de Queiroz, Wa ldemarDias Leite, An
tônio Ferreira Rezende Júnior, Aroldo de Andrade, Sylvio Ti-
burcio Freire, Raul Nazareth, Manoel Gomes Netlo, José No
gueira, Delphim Luiz Zuzarte, Miguel Struzynski, João F r a a -
cisco. da Silva, Claudionor da Silva Lopes, Preiss Edwin Loi-
man Filho, 'Dagoberto Corletto Midosi • Motta, José Pacheco 
Pimenta, 'José Maria Ramos Abreu, Ernesto• Labartbe Lébre, : 

Manoel Martins Maranhão, Emilio Gomes. Adanjas, Rubem" 
Tempone, Raymundo Pereira Caldas Júnior, Djalma do- Carmo 
Lima, Julieta Martins, Renato Martins, Rodolpho Valverde 
Brandão, Cid Antunes de Figueiredo, Antônio Boüfá da Silva, 
José de Sá, Alpheu Ambrosio de Medeiros, Raphael Garga-
lhone, Manoel José Loureiro Júnior, João da Silva Pegas, Maná 
Syrene do Carmo, Nair da, Silva Vidal, Luiz Felippe Carneiro 
de Lacerda Filho, Edmundo de Freitas Garcez, Ivo Teixeira 
Vaz, Oswaldo Pinto Ferreira, José Augusto Toscano Barreto, 
Luiz Paulo da Silva, João Francisco- do Nascimento, Ary 
Roque Fernandes, Amaro Gomes Viveiros, Alfredo Pereira 
Cardoso, Eduardo dos Prazeres, Edgard Aybal Jayme, 
João Hespanha, . Octavio Medeiros Brasil, Abelardo' de 
Carvalho Freire, Carlos Edmundo Fernandes Pinheiro 
de Assis Pacheco, Olympio Honorio de Menezes, João 
Simões, Noemia da . Silva, Edgar dos Santos, Mario Cres
po, Manoel de Souza, Antônio de Souza, Manoel de Araújo, 
Júlio da Silva, Abilio Leandro da Silva,, Carlos Conceição 
Costa, Willy Max Burghein, José de Oliveira'Araújo, .Alexandre 
Nascimento da Cruz, Manoel Antônio de Souza, João Baptista 
dos Santos, Mario Antônio da Costa, José Gonçalves Pinheiro, 
Alberto Rakib, Eduardo José Francisco, Francisco dos Santos, 
Francisco Fortunato,' Zaira Alexandre Perez Martins, Fran
cisco da Costa e Silva, Manoel Simões Barbosa, Sebastião' 
Jardim dos Anjos, Raymundo Barros Filho, Julieta Augusta 
dos Santos, Darcy Dantas, José Machado, Ivan SanfAnna, Ary ' 
Couto Braga, José Pinto de Souza, Adplpho Roberto Blenler, 
José Março de Oliveira, Djalma José Ferreira, Jayme Bricio 
de Abreu. João Valverde de Miranda, Odaléà de Amorim Li
ma, Hélio Leite Guimarães, Oscar Clidio Tani, Álvaro Monteiro, 
Octacilio de Araújo, Hélio Berutt, Augusto Moreira, Ismar 
Gomes da Costa, Alcides Isaias da Silva, Oswaldo de Carva

lho, Maria Magdalena Corrêa da Silva, Américo Antônio de 
Araújo, I tamar Gomes, Anacleto Corrêa, Antônio Manoel de 
Mattos Vieira Filho, Alfredo Cândido Moreira, Arthur Balster 
'Netto, Euclydes José dos Santos, José Sodré.da Silva, Bel-
•miro Corrêa Filho, Bénedicto Américo da Silva, Miguel Ca
va lhe i ro Coelho, Agenor Custodio Antunes,* Guilherme José 
Máldoni, Deocleciano Pinto Leite, Joaquim Eyer de Abreu 
Lima. : José Ferrei ra Baptist-ai Murillo Pereira ^dá--Silva, José 

Aodriguüü-Costello B:. j nco, • Waldes Marques dos Anjos, 'Wal
demar. de -Medeiros Frias, Sylvio Pereira dos Santos, Baltha-
zar Alves de. Oliveira Maia, Raymundo de Aguiar. Rocha, \ri-
tonio Gazaneo, Elias Souza de Oliveira, Manoel .Soares Filho, 
Horacio Augusto Paiva, João Soares de Souza, Flavio Gome.-: 
Barreto, Platão Baptista, Waldemar da,Silva, Francisco Ozo-
rio de Araújo Tavares, José Leão da Palma, Annibal Clarindo 
de Azeredo Coutinho, Sebastiana Maria da Silva, Gastão 1L-
nelli de Almeida, Zanilo Ribeiro dos Santos, Rio voa Ockel 
Tebyriçá, Miguel.Patrasso, Joviniano do Espirito Santo, Rjs<I 
Francelli Garcia, Silas Raeder, Mario Ferreira Loureiro, Mil
ton Victor Dellosso, Mario Borges, Osmar Moreira, Agenor 
Diogo da Silva, João Lopes da Luz, José Custodio de Lyra, 
Jorge Darcy, Rezende, Octavio da Silva Sondermann, Ennio 
Vianna Carneiro, Rubem Theodorò Soares, Waldir dá Silva 
Cardoso, Sebastião Rocha da Cruz, Hilda da Silva Santos, Ma
ria Lúcia de Sá 'Machado, Nelson Lima, Herminor-Ferre i ra ' 
Garcia, Adão Pereira de Jesus, Lindolpho Carvalho de São 
Sabbas, Antônio Mendonça da Silva Pinho, Waldemar Fer 
nandes da Cunha, Rubem Coutinho de Moraes, Amélia Au
gusta Monteiro, Antônio Domingos Bastos, Salim Grimberar, 
Albino Roxo, João Rodrigues da Cunha, Antônio dos Santos 
Sevres, José Eduardo Ferreira, Balbino Alves, João Gomes da 
Silva. José Rakib,-Orlanda Gargaglione Viíla, Aristides Go-

* mes Veigas, Firmino Augusto da. Silva, Alfredina' -Mariath 
Pereira de Castro," José Fernandes Miranda, Enéas Alves, da 
Fonseca, Marcellino Palmeira Júnior, Elias Mussi, Henrique 
Marques Casella, Júlio Barbosa de Oliveira, Oswaldo Dias 
Leite, Claudionor Jayme de Freitas, José Victorino de Souza., 
Waldemar iParima de Iracema Gomes, Sylvio Moraes, Antô
nio Cardoso, José da Silva Belmonte. Áventino de Paula Bas
tos, José Ferre i ra de Souza, Nelly Rôlla, Claudionor Paula 
Guimarães, Antônio Lage, 'Mario Ricci, Victor Soares Teixei
ra, Firmo Pereira da Silva, Marilda Borges, Oracide Souza 
Gomes. Sebastião Bezerra de Rezende, Sebastião da Silva 
Villas Boas, Oscar de Oliveira Lucena, Augusto da Silva Me-

. nezes. Geraldo da Silveira Borges, Astolpho Faria Júnior, Se
bastiana Prado Pires, Helvécio Monte Sobrinho, Olga Rodri r 

gues Lima, Nelson dos Santos Vargas, José Bastos de Macedo 
Cavalcanti, Gasparino Zambito, Alcides Borges de Freitas, 
Albino Nogueira, Alipio Caldeira, Carlos Hugo Teixeira de 
Almeida. Edgard Ferreira, Antônio Octavio Agra Barboza. 
Cocules Marianna Dias, João Nunes Teixeira Júnior, José Mi-
gui dò Nascimento, Moacyr Gonçalves Liserra, Yolando Vi
eira do Mello, Oriyal Leonidas de Carvalho, Hélio Antunes 

' Motta, Octavio Teixeira da Silva, Djalma Brasil de Moraes. 
Irine.u Salles, Pedro Provenzano, José Nunes da Cunha. Ed
mundo Peres da Costa, Maria José 'da Luz Vieira do.Couto. 
Augusta Portugal, Milton Baptista de Toledo, Bento Marques, 
Casemiro Galesi, Nassim Rocha, Sadi Assis Ribeiro, Sidney 
Luiz Azeredo Lopes, Affonso Augusto Pinheiro, Paulo Tinoco 
Cabral. Sebastião Baptista, Antônio Jorge. Teruz, Arthur 'Re
go Costa. Arnaldo de Mattos Cardoso, Joaquim. Domingos 
Duarte. Ernesto José de Souza, Durval Elisio da Silva, José 
Paulo Pereira, Cláudio da Silva Quaresma, Ralph da Silva 
Carvalho, Carlos Joaquim Fernandes, Beímiro Pereira da 
Silva. .Annibal da Silva, Corrêa, Armando Godofredo Mei-rcl-
les, Àdonias Teixeira Leão, Rosalvo Machado de Mello, Joa
quim Moreira Brandão, Jayme Carvalho Bressane, Nadyr.de 
Souza Mattos, João Teixeira Bernardo, Albino Maia, Pedro de 
Alcântara Ferreira de Andrade, Emilio Allan, Gilson de Cas
tro, Aldovrando Dias üruguay. Armando Larivoir Esteves,. 
Waklyr Mello Cunha, Júlio Cezar, Olga Ferreira de Souza, 
José Marcondes Cruz, Pedro Chaves, Lauro Cândido-AJVes Tei
xeira. Darcy Rodrigues -Lopes Ribeiro, Homero Esmeralda. 
Oswsldo Vidal Rolo, Helvécio Domingues Dutra, Gilson. 
Cunha, Raul Ferreira Vizeu Sobrinho, Rosy de-Macedo P i 
nheiro Lima, Heraclito dos Santos Castro, Rubens- Teixeira 
dos Santos, Gilda Canizares da Veiga, Américo Francisco dos 
Santos Devesa, Antônio Affonso Barroso, Waldyr SanfAnna, 
Manoel Joaquim de Santo Antônio Monteiro, Luiz Fernandes 
desSá, Pedro Landino-da Silva, Edgard Miguel Ferreira, Leo
poldo de Oliveira Masson, Antônio Joaquim, Augusto Ribei
ro de Almeida,' Heronides Gondin, Arnaldo da Silveira Duar
te, I tamar Lessa-de Oliveira, Enotrio Barberi. Álvaro Con
rado Hauszman, Henrique Leandro da Encarnação, Leonor Soa
res, João Alves da Luz, Oswaldo Lobo, Mathias da Cruz, Jona-
thas Barreto, José Wadih Eamel, Oswaldo Rodrigues.de Mi
randa, Adolpho Caetano de Oliveira, Antônio Miguel dc Oli
veira.- Joaquim Maria dos Santos, Pedro Vieira de Mendonçi. 
Nestor Martins Maia, Oswaldo Barbosa Corrêa. Manoel .Anton;o 
Vargas, Berenice Miranda, Avelino Cruz, Achilles Vieira da 
Gama, Fortunato Bellegarde Barão, Octacilio Ferreira da Costa. 
Feüx Machado Linhares, Alberto Ferreira, Humberto \ e r r i , 
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Manoel Gentil Ribeiro, Nelson de Oliveira Martins, Cândido 
Alves Trugano, José Gomes de Oliveira fi lbo, Isaac de Aze
vedo, Dolores Tavares dè Assunipção, Plinio Leonel de Re
zende, Ismael Fernandes Rabello, Sebastião Pedro da Silva, 
José dos Santos Couto, José Luiz da Costa, Luiz de Almeida, 
João Camilio Marübs, Nelson de Oliveira Pinto da Silva, José 
Ferreira da Costa, Alfredo Bernardíno. Gilberto Muaiz, Chry» 
santno José de Carvalho, Petronio Baptista de Souza, Waldemar 
Soares da Rocha, Fernando Gualter, Raul Rodrigues Vieira 
Filho, Ary Lelacher* Firmlno de Carvalho, José Ferreira do 
Sacramento, Quirino Cóarado da Silva, Miguel Américo Vieira 
Paülino Ribeiro dos Santos, Augusto Dias de Souza, Lourival 
Antônio de Faria, Richârd Degentfag, Salomíthe Luiz da Rosa, 
Adbéãiar Carvalho dos Santos, Lourival Francisco de Maga
lhães Pereira, João Pinto Magalhães, Antônio Santos Borges, 
João Januaria Filho, Arthur da Silva Cruz, Alfredina Masca 

Luiz de Figueiredo, Ümbèrto FrâgS d* Oliveira, Alfredo f o r 
res Medíoai Nelson Pereira, Odette dá Cruz; Marina Cardoso, 
Carmêja .'Fernandes Figueiredo, Rodovai Crespo Ribeiro; Ma
noel Ferreira pimenta, João Sampaio, João Corrêa aé Araújo, 
Laura 'Nogueira, da Motta, Alciftdo da Freitas, Ruy 
dos santos Baptista, Antônio Mattos, Roque da Paixão; 
Oswaldo Carnaval, Joaquim ftizzo, José Mídosi, Lúcio Ro
drigues de Miranda, Joâo Profénçaao; Ltâiftajjd- scaMint. 
Norbertô da Silva, Amando. Oliveira Pereira da Barros, 
-Renato Dias Baptista, Pauiíno de Camfws, Lüclnda Moraes 
Dias, Luiz de Bastos Ferreira, Lincoín Nunes, JoSO Baptísu, 
Esmar Ferreira de Aguiar, Edith Mattos de Almeida, Rãnalto 
Fernandes, José Reis dos Santos, Durval Fonseca de Alvarenga, 
Mercedes de Souza, Antonib Galdino dê Oliveira, José Fran
cisco de Barros, José Carvalho Aguiar, José Pinto, Joio Lopes, 
Octavio Fonseca Garcia, Nicomédes Santos. Horta, Lucía Del-

renhas MourSo, Alfredo da Conceição Vieira, Luiz Lago de fibttfe Te xeira,. Celiaa/Pereira Lemos. Alice Piftbeiro.,jbay 
Araújo, Jorge Figueirò WTnter, Juvenal dê Carvalha Dias. Re- Natha Temira Netto, Paimyra Maria Çardl na^Pagôs r i u i i a , 
berK» Barroso Borda, José Botelho, Hélio Marra de Oliveira, «togo S»?*»»»* Ferreira, Gorki do Amaral, Frahcisoo Lôu-
IvSà Feitosa Aguiar, Cândido Joaquim Gomes, Eunlcê Giudi- ?ada, ChrístOvem Almeida Cavalcanti, Orlando do Nascimento 
caffl. Luiza' Ferreira de Almeida. Glotilde dos Santos. Mary *«uia, Joâo Pedro Ventura, Stímio Sarlariza, Adelina Pmhêifo 
Deiró Cardoso, José da Silva Rosa, Eugênio Augusto Ramos, & . ^ ^ M a n o é l , F r a n p i s o o Alonso, Anaoias.BentOs José de 
Annibal Pinto Filho, Agenor Teixeira Geadar, Lupercio Cam- Oliveira, Mario Pires Velloso,- Gilberto Geihard, Luiz KodrJ-
pos. Machado, Arthur Emílio Sasse, Moacyr Corrêa Araújo, gaes Bragança, Itamar Constantmo Gonçalves, Antônio Man* 
Octavio Alves da Silva, José Leite Chaves, Raymundo Gurgel «Jes Costo Lima, Orando Raymuado do Nascimento, Maneei 
Cfaha, Appáriêío Ki&smann, Waldemiro Geraldo Sanches, João -Atvefc. da Cunha Filho, Luiz Leiyas Bastian Pinto, AdolôHo 
Amaro de Freitas, Virgílio Rosa o Silva, Rodolpho Antônio de 
Araújo, Fáictuoso Joaquim da Silva, Israel Cardoso da Costa. 
Bérmogenes da Silva Azevedo, Nêlsôn Olympío Coelho, Karl 
Paul Mâx Vetter, ínnocencio Nunes de Carvalho, Eugênio Ma
cedo Campos, Durval Miranda Cardoso, Ratnlre AWysio de 
Almeida, Moysés Alves Garvalho, Júlio Dália de Albuquerque, 
FrascíBCO Marques Guerra, José Antônio de Oliveira, Neé de 
Florafnbei Pinto Peixoto, José Lamillotte, Cella Guedes Eva-
rietô Dias Pereira, Vicente de Arâüjo ê Souza, Antônio Vieira 
Lopes, oswaldo da Costa Ferreira, Antônio Augusto Correia 
Braga, José Martins Confort, Antenor Alexandre Víêíra, Wal-
demirb Barbosa de Oliveira. 

Relator, o senhor Desembargador André de Faria Pereira: 
vinte ê:cinco processos de transferencia: José Hildebrando da 
Cunha Perot, Francisco Luiz da Silva Freire, Francisco Mendes 
Ribeiro, Manuel Tavares Pittâ, Mario Maurício, Evandro Pes
soa Costa Lima, Clovig Silva, José Anacleto dos Santos, Ledio 
de .Azevedo Machado, Ângelo Bianchini, Miguel Vasconcellos. 
Miguel Siqueira, Alcides Alves da Silva, José Bénedicto,'Regino 
José de Almeida, Ernesto Baptista Rio, Vitalino Guimarães, 
Erysíò de Oliveira Castro, Hermes Matheus dá Silva, Ângelo 
Garcia de Carvalho, Gastâo de Moraes, Milton Luiz Coelho, 
Agnello Soares Ferreira, Zairck Beck, Pedro dá Silva Gama; 
quatrocentos e vinte processos de inscripção: Luciâno. Antô
nio, Joèê Vieira de Araújo, Cacüda Lourenço, Mário Baptista, 
Emane Leal Tavares, Eliaâ Pinheiro da Rocha, Annibal Alves 
da Cruz, Manoel Luiz da Coáta Júnior, Antônio José de Carva
lho, Oswaldo de Mouro e Sílvâ, Manoel Agostinho da Bôa 
Morte, José da Silva Pires, Môzart Gonçalves Vidal. Aristóteles 
José de Castro, Isnard Sizinio de Azevedo, Nathaliha Araújo, 
Antônio de Souza Gomes, Waldemar Messias dé Carvalho,, Ma
noel .Ntífueira da Silva, Móàeyr Ferreira da Silva, Manoel dos 
Santos Rodrigues Filho, Euclydes da Silva Vianna, Christovão 
Lisboa. Carlos Ferreira dos Sâhtòs, José Antônio de Araüjo. 
Marcellino Marella ftiecheza, Alcides Bittencourt Anjos Cou
tinho, João Carlos da Silva, Manoel da Fonseca Motta, "Carlos 
Gome? Picado, Pedro Rodrigues Teixeira, Alzira Teixeira, Alen-
tina Araujò, Cédlio de Freitas Coelho, Irineu de Paula Silva, 
João Fausüno àp Oliveira, Alvandro Baêr Bahia, M c y de Oli
veira» Ceoíliô Ferreira Baptteta, Alvâro da Costa Marquês, 
CIONÍÍS da ei'uz Senna, Gerez Martins, MàHá t ine de Macedo. 

Píatõ de Lima, Lóüfeaco Joeé Gonçalves, Híldèbraadó f l i 
xeira Cánthê, Walter Sá Freire, Walter Alves Amaral, FIO^ 
rencio sanches Garlca, José Rodrifues Cardoso, Amaro Cám* 
pôs Maciel, Alicio Leite Ferreira, Waldemar Gonçalves, Pites, 
joâo Saas&verifto. Satyro Ferreira Moura, Marietta Gaoisraao, 
Antônio Paz de Figueiredo, Eduardo Francisco da Silva, Â | O Í -
pho Fernandes Portella, Geraldo Gomes Campos, Alberto,Ik-
züio Pereira, José Augusto Oliveira, Thereza Gomes Bájlò, 
A-Atonio Machado,'Pedro Gama, Antônio Pereira de SanfAmí, 
Waldêmirô Sylvestre de Lima, Aatõ&io Pinto da Silva, Fer
nando Constantino Lobo, Guilherme Ferreira. Ramifo Ferreira 
Braga. Arnaldo Lemos Tavares, Oswaldo José da Cunha Pinto, 
Américo Vespucio Caruso, Fernando Barreto de Araújo, Jaynie 
Fontós Weitthartt, Ladisiau celestino Bomfim, Manoel Fer
nando Andrade, Eduardo Navarro de Andrade, Álvaro Taraato, 
Bemvinda Paula de Lima, Vicente ürte, Jayme da Silva' Ramos, 
Fraftcino Nunes da Oliveira,,Júlio Fernandes Laranjeira, José 
Silva Oiiveira, Francisca de Vasconcellos Motta, José de Souza 
Machado, Maria Alves de Souza, José Fernandes da Silva, Hum
berto Pereira Guimarães, Antônio Farias Costa, Michel Rachid 
Haddad, Luiz Rodrigues Sampaio, Paschoalina Grosso J/aieü-
tífti, João Pereira Guimarães, Rita da Silva Peixoto,-Bolívar 
Moioli Pereira, Belisario, Martins Alves, Jacques Cheniaux, 
José de-'Oliveira Tarré, Manoel Ferreira dos Saritos, Albertitta 
Godoy dos Santos, Otto <Robin, Luiz Gonzaga Ribeiro, Jóôelyn 
Ferreira Pacheco, Carmen Tabios, .Salüstlano de Souza Vieira 
Filho, Agripino Domingos Rodrigues, Alice Serra Clâre, Der-
cürío de Carvalho e Silva, L&urentino Ribeiro Nètto, Zilâ Pe
reira, João Francisco de Carvalho Tocafttins, José Ângelo da 
Silva, Clarico da conceição Lima, Egydlo ffitpidío de Araújo, 
Laurindo Morgádo, Wolgro Rocha. José Ramos, Aleixo de Sá 
Carvalho, Jorge Avilez Fonseca, Ófozimbo Augusto Coutinho, 
Edmundo Fabriciô Nigro, Altamlro Cyritio dos Santos, Luiz 
Souza Pontes, Antônio Monteiro, Diogeneg Alberto de Souza, 
Antônio Jorge Nassur» Joâo Baptista Tavares, Juliò Britto, 
Waldemar Ferreira dos Santos, Wande de Alencastr© Graça, 
Mario de Faria ZâmBráho,' Chryáaiitho Augusto de Almeida, 
Mafiô Antóíiioli, Argemífa da Conceição Lima, Francisco Paulo 
Menezes, Aristides Aílittdó Alves. Adhernar Menezes d« Oliva, 
Maria Antônio ftímóíi, Antônio. Santos Costa, Maria da Con
ceição de Moraes;, Américo José.Constantino, Jos4 Fernandes 

mànao dô Pinho eófisíro, iz.iltiha Carvalho da Silva, Mân&êl 
Francisco, Periciés Beck. Annibal Nogueira Amaral, Antônio 
Manoel Fonseca, Eivira Varelia Féf&&fldêê, Atftos Pereira Cõr-
tez, Durvítl Duarte de Souza Coelho, Anair áa Cunha Veiga, 
Aparicio Firmino Moreira, Iva ftammelt, Fâüslo Pinto dê Al
meida Frias Júnior. Renato Nogueira de Oliveira, Slivlno Câ-
'valcentl de Albuquerque, João Saíyro do N&seimentõ. AlUVSio 
de Oliveira, Eíiza Mftrià Moreira, Gilberto BfânflSô S&lédàdê. 
Floréiuiiió Augusto Guèfra. Wáldifr Bêlmiro doí gastos, Amélia 
Mfilipr. Ajrton fêlles Ribéifo. RóirtSò Pely-c&rpb Còstâ,, Alberto 
da Silva Braga. Edgard :fíhá$r'as Rangel. Máríô Fêrtéifs t ima.de 
Va^soncélW Jóàquím .RodrigUèg da còstà, RayftiüfliJo-Aágite 
doiíliátté. Rubem Spsè dê Fariss, Abtóníõ Braga da Silvai CM** 
tóntbo Teixeira Mértfuôí, Antônio Gèaçaivêg ãts Aadradê, Dã-
Miél dê Souza, Nèy Ródffguès Barbosa, Adm&Mo OômeB, La-

Wilfriéd Háuer, Odette Nogueira d& Souza, Virgílio Tavares, 
José Pereira Sampaio, Osmar Pereira Gèurra. Sylvio Lopes 
Dòmibgúeê, Êüock Pes?óa d'Almeida, Amar&lío de .Almeida 
Barros, Coracy Gotóés dè Aráujo, Edgard Frota Rezende,'J.òrge 
Lourenço dá Silva, Joãb Baptista Leccas, Anacleto Rodrigues, 
Joâo Rodrigues,Pinto. Pauliflô de Souza, Olga Senna Garcia,* 
Paulo Dias da Cruz, Atauálpa Siivêira, Y4fa da Rocha Viiiela, 
Itsribé Pimênteira Lins, óriântío Franeisoo Pinbèl, Nêl«a» 
Gómés Ferreira, Lucindo Miguel da Cruz Costa,. Abílio Nê* 
guêira, Êugenió Pedro da Silva, Arllôdo Crivella, SerglbRau* 
lino de Macedo, Lyrio Bénedicto, Adriso-Sôàres, Guiomár milu 
dos Sâ&toí, Arlindo pinto dY Fonseca, Oscar Moreira da Costa, 
Waldemar Maria de Araújo, Rosa Custodia, Placídinó d« Frâá<* 
co José Pares da Silva, Jorge Alvos dos Saátõs« Kiêaáôi1 'F«t* 
tfèira Maravalhâ, Wáujêmár Couto Goaçalvês, _petávío. M • 

eimo Vasfíonr-PÚfts DO K N N Z A ' F I A W A . l h o . Edgard Marques, Lydia Aràuio Coütiabô. Geraldo Mâráüès <lè Almèldá, Bêôé. Mplfe 



«Joaquim Francisco Valentim, Luiz Rodrigues Vassalo,. Edgard 
Neves Cardoso, Josetti Vasconcellos Tinoco, Esmar A'ves, 
Emilia Vieira Themistocles, Àracy Carvalho Cardoso, Iririeu 
Lobo de Abreu, Mario Nepomuceno de Carvalho Cunha, Au
gusto Campos de Oliveira, Ary Duarte, Reynaldo Vieira Fe r 
reira, Apolli-Pereira Magalhães, Antônio Barbosa Vergueiro, 
Avelino Corrêa da Veiga, Altino Berènger, Orlando Gonçalves 
Peres, Sebastião de Souza Werneck, Luiz de Almeida, João Es-
tanislâu Veras, Clarimundo Antônio Ribeiro, Júlio de Souza 
J3ránco, Alfredo Martins de Almeida, Manoel Paixão Thomaz, 
Paulo Ignacio- Ferreira, Pedro José Maria, Octavio Martins 
Ribeiro, Didia Cunha Pires, Manoel Joaquim de Almeida, João 
Carvalho da Silva, João de Souza Gomes, Luiz Grecco, Ro
berto «Ribeiro, José Menezes Filbo, Naír Pereira Alves/ Anni
bal Marques Gomes, Manoel de Almeida Castro,-Sebastião Au
gusto Ramos, Haroldo Diniz Vieira, Octavio 'Henrique Pe
reira de Menezes Raffard, Andrelino José Caldas, Salvador 
Neno Rosa, Honorio Pereira da Silva, Euclydes de Siqueira 
Rodrigues- Silva, Waldyr Luiz dos Santos, Silvino José do 
Nascimento, Nestor Ruffo de Andrade, Álvaro de Souza Tr in
dade, Dilermándo da Fonseca,* Romeu Sàntini, Olga de Al
meida, Hélio Ramos Monteiro,. Armindo Firmâno Moreira, 
Hercuíano Jordão, Aracary. Domingos dos Santos, .João Dias 
<tíe Lima,.Nadia Santelmo Gomes dos Santos, Egydio Rodrigues 
da Costa, Justiniano Braga, Maria da Gloria de Sá, Antenor 
'Lima Guimarães, Maria José Alves, Fernando Soares de Oli
veira, Maiioel dos Santos, Hylda.de Araújo, Antônio Francisoo, 
Hilda iRiibeiro de Souza, Jorge Provenzano, Arlindo Bràgá de 
Abayde; Marianno Quintino Pinto, Antônio .Regis, Isidrb Vital 
da Ahnunciação, Antonietta Guanabara, Cicero F e r r e i r a ' d a 
Silva Filho, Antônio César Gdes, Eugênio José de Saules, Joa
quim Fernandes Clare, Bénedicto Nascimento, José Pereira dos 
Santos, Eduardo ' Santiago, Nelson Romeu Maggiotto, Alberto 
de Oliveira, Oranil Esteves da Silva, Eufrosina Campos, de 
.Oliveira, Luiz Ferreira dos Reis Filho, Antônio Rodrigues da 
Costa, ; José Novaes Aguiar, IdibaldO Corrêa, Benjamin Che-
ri iauv-René Novaes, Antônio Ferrei ra da Rocha, Ermelinda 

(Bastos de Oliveira, Ernesto Argondizzo, Alcides Dias; Lopes, 
rJosé Marques da Silva, José Pereira de Souza Sobrinho, Dirceu 
Dias, Juventina de Araujoi Alberto Regis da Silva Filho, Isabel 
Pires Gomes, Cicero de Araújo - Costa, Abel Luiz Duarte, 
Altair de Alvarenga, Menelau Abreu.da Silva, Antônio Rama-
Iheira de Siqueira, Joaquim de/Souza, Domingos Lauria, Victor 
da: Silva Carvalho,. Heitor Gypriano^de Lima, Fioravante j.Vi-
vacqua, Salvador Pereira da.Rocha, Risoleta de Carvalho Braga, 
João<Emygdio Ferreira da Silva Filho, Augusto I Martins? da 
Silveira, Mário Esteves, Antônio Filgueiras, Oswaldo da Con
ceição. Em tempo: em vez de "quinquagessima quarta sessão", 
«onforme consta á pagina vinte e seis verso, linha vinte e oito, 
áeve constar "primeira sessão"." . , 

' E, para constar, eu Modesto Donatini Dias da Cruz,. Chefe 
•dai Primeira Secção, mandei lavrar ; a presente relação, que 
vae por minvassignada e rubricada pelo senhor Presidente. 
— Modesto Donatini Dias da Cruz. —Vicente',Piragibe ^ . 

m m m i AVISOS 

T R I B U N A L R E G I O N A L D E J U S T I Ç A E L E I T O R A L - D O 
D I S T R I C T O F E D E R A L 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos ' i n 
teressados,, de que os autos da acção penal n . 37 se acham 
com vista pelo prazo de cinco dias pára allegações finaès, 
ao aceusado Francisco Faria, nos termos do § 4.'.do art." 185 
dó Código Eleitoral. Dado e passado na cidade do Rio , Nde 
íâneiro, em-• trinta de janeiro de .mi l novecentos e tr inta e 
«eis. — Antônio Baptista Pereira, Director. 

O-Director da Secretaria do Tribunal Regional'Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos in
teressados de que os autos de acção penal n , 35, 'se acham 
com vista pelo. prazo de cinco dias para allegações finaês, 
«o aceusado Francisco Faria, de-accordo com © d o , a r 
tigo. 185;do Código Eleitoral. Dado e passado na cidade do 
Rio :de°, Janeiro, em trinta do .'janeiro de m i l novecentos; © 
tr inta ií se le ; "-Ãwforeto Baptista-Pereira, Director. . 

• O Director.da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral ' 
do Districto Federal faz publico, para conhecimeutó dos i n 
teressados que o accordão proferido no requerimento n . i 
— em que é requerente — Eugênio Graoie Catta Preta « 
Relator — Dr : José Duarte — * do teor seguintes: 'Vistos, 
relatados e .discutidos,',;etc. Accordam os Juizes do Tribunal 
Regional Eleitoral deferir o pedido de fls; para.conceder, 
como •concedeu, ao bacharel Eugênio Gracie Catla Preta, seiâ 
(6) mezes dètliceuç.a especial de accordo com ò decreto nu--
mero 42, de 15' d e ; abril de 1935, e a pastir de 1 de janeiro 
fluente, fazendo-se o respectivo expediente. Rio, 22 de j a 
neiro de 1937. — Vicente Piragibe, Presidente; — José 
Duarte, Relato?. Dado-e passado-na cidade do Rio "de Ja» 
neiro, em trinta de j ane i ro 'da • mil novecentos 'e t r in ta . é 
sete. — Aritdnio-Baptista Pereira, -Director: • v , 

O Director da Secretaria 'do 'Tribunal 'Regional Eleitoral 
do .Districto. Federal, faz publico, para 'conhecimento dos In
teressados que o accordão proferido na representação n. 274 
— em' que é requerente o, chefe d a , Segunda Secção da Se
cretaria do. Tribunal Regional Eleitoral do Distr icto 'Federal 
e Relator. o . Juiz Desembargador 1 Audré- de Far ia - Pereira, 
é d o ' t e o r ' s e g u i n t e : — V i s t o s . .Resolve'o Tribunal Regional 
Eleitoral mandar cancellar a inscripção n . 20.783 e cassar 
o titulo n . 17.630. nos termos do parecer 'do Exmo,. Sr. dou
tor Procurador Regional: 'Em 27 dê janeiro-de 1937. — Vi
cente Piragibe, Presidente. — André Pereira, Relator. • —» 
Dado e passado na. cidade-do-Rio d© Janeiro, em- t r in ta de 
Janeiro de mil-,novecentos e' tr inta e se te . — Antônio Ba~ 
ptista Pereira, iDirector. > • • . > 

0 , Director da -.Secretaria'.do Tribunal,Reglonai £1 eitoraí 
do Districto Federal faz''publico,' para conhecimento dos In
teressados .que,o•;accordão proferido na representação"n. 283 
• — e m q u e , é requerente José Ribeiro' Ferraz e Relator, ó 
Juiz Dr . Castro Nunes — é"dò teor seguinte: Apresentado 
em mesa;,o Tribunal .resolve, deferir o..pedido. constante'ida 
petição de fls., nos termos dá promoção do Dr . Procurador 
Regional. Sala. das rSessões,v27 de-janeiro de 1937. — Vi
cente Piragibe,' Presidente. —Cas t ro Nunes, Relator. Dado 
e passado;na cidade do,Rio de Janeiro.- em tr inta de janeiro 
de»mil novecentos e - tr inta e s e t e . . — Antônio Baptista Ped
reira," Director. ; - r '• . . . 

O "Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do ..Districto-Federa* faz publico,, pára conhecimento dos-in* 
teressados* que;o,'Accordão proferido na.representação n. 305 
— em que é requerente Dr. Júlio Oscar de Novaes* Carvalho 
e Relator Desembargador Souza Gomes, é do teor seguinte: 
Vistos, e tc :Considerando que o supplicante de fls. 2, alle-
garido pertencer ao ía r t ido .Autonomis ta reclamou contra o 
registro da; réfOrma dos estatutos ,que "talvez pretenda fa
zer"-a Directbria Geral do referido Part ido: mas, Conside
rando ainda -que,o supplicante não provou ter essa dirêctoria 
geral requerido o registro dessa reforma de estatutos, antes, 

'« o próprio'supplicante, quem declara que a dirêctoria geral 
pretende talvez submetter ' ess3 reforma á apreciação deste 
Tribunal: ,Accordam os Juizes d c T r i b u n a l Regional não-cb-
nhecer do pedido : p o r , não constar requerimento algum da 
registro da reforma de estatutos do Partido 'Autonomista. 
Rio 'de Janeiro,, 22-de janeiro de 1937. — Vicente Piragibe, 
Pres iden te . -— Souza Gomes, Relator. — Antônio Baptista 
Pereira, Director. . . . . - - . 

O Director: da.Secretaria do Tribunal Regional J Eleitoral' 
do Districto; Federal faz publico, para conhecimento dos • in
teressados que o accordão proferido na representação n. 306 
-—em que é requerente,© Chefe da>. Segunda Secção d a ' S e 
cretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto : F e 
deral, e . Relator o Dr. José Duarte, é do teor seguinte: * Vis
tos, relaladosíe discutidos estes autos da representação,' e t c , 
— Accordam c os Juizes do Tribunal'Regional Eleitoral man
dar que. na Secretaria, se reclifique na formula da- inscr i -
pcSo e nas 2.* e>3.* vias do titule, o anno de nascimento do 
eleitor, de-accordb.com a certidão de.f ls . '6. Rifloe Janeiro^ 
21 de janeiro de> 1931'. — Vicente p&agiòe, Presidente. ~ -
José Duarte, Relator. Dado e passado na cidade do:Ria de 
Janeiro, em: trinta de janeiro de m f j novecentos e trinta' e < 
sete.' ~-Antonio-Baptista Pereira,.Director 1 

http://Hylda.de
http://de.mil
http://de-accordb.com


85)6 Terga-feira- 2 BOLETIM ELEITORAL FexrèrMfMeJ937., 

QUALIFICAÇÃO HEQuERil»* 

Primeira Cíiturn.scri|içâo 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 
• . « • l i 

( Districto mütiicipal de Candelária ) 

Juiz —- Dr. Decio Cesario Alvim 

Sscrivão — Dr. Carlos Waldemar de figueiredo 

' QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 I>E JANEIRO 
..; . DE 1937 

3.826. José da Silva Mello Filho. i 
3.&J7. Léo Ferraz Alves. 
3.828. Oswaldo Diniz de Aguiar Dantas. 
3 829. Januário Diohysio. 
•3.830. Antônio Bento Domingos. 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 23 DE JANEIRO 
DE'1937 

3 .831. Oswaldo Henrique Mülle. 

SEQUNDA ZONA ELEITORAL 

í Districto municipal de Sio José ) 

j j p i z D r . Martinlio Garcez Caldas Barreto 

escrivão — Sr. Carlos Waldemar do Figueiredo 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 29 DE JANEIRO 
DE 1937 

4 .509. José Guilherme de Araújo Jorge. 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 26 DE JANEIRO 
DE 1937 

4.507. Oswaldo Gonçalves dos Santos, 

QÜÃXÍFICÀDÒS POR DESPACHO DE ISf DE JANEIRO 
DE 1937 

4.510. João de Paula Lima Filho, 
í . 5 1 1 . Ormindo Lopes. 

f 
QUALIFICADO POR DESPACHO DE 30 DE JANEIRO 

DE 1937 

4.512. José Antônio Moraes d'Almeida. 

Primeira Circumscripção 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Oistriotos mnnicipaès de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos) 

J U I Z ~ Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filhe 

EsprivSo — Br. Carlos Waldemar do Figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 29 DE JANEIRO 
DE 1937 

7.106. Arlindo Ferreira Faria. 
7.107. Edgard da Costa Ramos.. 
7.108. Manoel Rosas da Silva. 
1 .109. Ctinia Paes Leme Barbosa. 
7.1 l õ . Luiz Pereira de Alencar. 
7.111 . Nelly Essucy. 
7.112. NoHval Vaz da Costa. 
7.113. TTmberto Matarazzo. 
7.114. Nazianzeno Virtuoso de Lima; 

- 7 . 1 1 5 . Waldemar de Souza Rezende, 
' 7 . Í10 . Antônio Miranda Paes. 
' 7 . 1 1 7 . Augusto Alves. 
• 7.118. Manoel Nunes Ourique 

7.119. Francisco Barbosa Pontes. 
7.120. Syro da Silva Tavares. 
7 .121 . Herminio Xavier dos Santo* 
7.122. Aristeu de Oliveira. 
7.123. Alcides Corrêa Ayeta. 
7.124. Antônio Gestal Pereira. 
7.125. Abelardo Cid. 
7.126. Durval Gomes Velloso. 
7.127. Francisco Baptista Lopes. 
7.126. Laura Teixeira Leone. 
7.129. Manoel Felix Pereira. . 
7.130. Plinio da Costa Figueiredo. 
7.131. Ernaní de Moraes Costa. 
7.132. Alcmdò Corrêa. 
7.133. Odette Dias. 
7.134. Agenor da Silva Rodrigues. 
7.135. Milton dos Santos Cintra. 
7.136. Ângelo Custodio da Silva 
7.137. Miguel Chaves. . ° 
7.138. Valentim Figueiredo. 
7.139. Antônio de Souza Ribeiro. 
7.140. Manoel Augusto da Cruz. 
7.141. Orestino Santiago Ramos. 
7.142» Hélio Valeiio da Silva. 
7.143. Chrístodolino Nunes Barreto'. 
7.144. Antônio dá Costa. 
7.145. Alfredo Teixeira Cardoso Filho,. 
7 146. Mario Alves da Fonseca Filho. 

Terceira Circumscripçao 
^ 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Realengo, Campo Grande, Guaratib» 
e Santa Cruz) 

Juiz — Dr. Frederico de Barros Barreto 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 26 DE JANEIRO • 
.j DE 1937 

i".«7a. Albina Vidal. * 
7.873. Antônio Tavares Filbo. 
7.874. Clarimundo Nunes. 
7.875. Dolores Leoneza. 
7.876. Edith Fernandes Bencardim, 
7.877. Francisco José de Souza. 
7.878. João Baptista Coelho. 
7.879. João de Deus Francisco Luiz. 
7.880.-Loura de Mello Reis. 
7.881. Lucinda Manfrenatti. 
7.882. Lothario de Souza. 
7.883. Mario Ferreira de Souza. 
7.884. Manoel Dias. 
7.885. Orlando de Souza. 

' .7.886. Pedro Alves de Frei tas . 
7.887. Sebastiana Costa Nicodemos. 
7.888. Ubaldo Ramos Horta. 
7.889. Jovino Paes Teixeira. 
7.890. Norival Fernandes Braga. 
7 .891. Agnello Francisco de Araújo. 
7.892. Trio Ferreira Santiago. 
7 .893. Milton José do Nascimento 
7 894. Elias Martins. 
7.895. José Vieira. 
7 $96. NapoléãO Borges de Mattos. 
7.897. Ponciano Domingos Ismael. 
7.898. Maria Miranda Glech. 
7.899. Guilherme Duque. 
7.9Ò0. Arnevâl da Rocha e Silva. 
7.901. Adelia Fortes . 
7 «62. Ary Ramos. 
7.903. Alfredo dos Santos. 
7.904. Antônio Lopes 
7.905. Adelma Reis. 
7.906. Durval Pinheiro da Mello. 
7.907. Enoch José Vianna. 
7.908. Frederico Carlos Kôgler. 
7.909. Hely Alves Carvalhosa. 
7.910. Hilda Corrêa MacamMra, 
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7 .911 . Izidóro Antônio Pereira^ 
7 .912. Ottilia Dias Baraoho. 
7 .913. J O A Q U I M Francisco Pereira D A Ctfiz. 
7 .914. tíeminiano Baptista dos Santos. 
7 .015. Apparecido Lima. .> .. 

' 1.916. jfosé4 Vaz* 'de. Medeiros. 
7 .9Í7 . liaria Trigueiro CarBèoein. 

PROCESSOS DE iNèCRÍPÇÃÕ 

Primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

< Districto municipal de Candelária > 

Juiz — Dr. Decio Cesario Alvim 

ZsCrivSo Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

1AÜRINDA BRANDÃO GUEDES LEMOS (4 .293. , filha do 
pae incógnito e de Amélia Brandão, nascida a 16 de outu
bro de 19|6, noDistricto ;Federal, casada, operaria, com ; 

domicilio "Oleitéral1 no districto municipal de Candelária 
e residência á rua r de Março n. 84. (Qualificação re-~ 

querida,! B . %. 125, n. 3.136i) . . , ..hr 
LUIZ GRIFFALDl (4.294) (Transferência do Estado de São 

Paulo), filbo de Luiz Griffaldi e de Lujda Grif falai, nas 
cido a 2 de outubro de 1911, na capital de São Paulo," 
Estado de J São Paulo, solteiro,, commercio, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e r e s i 

dência á rua do Rosário n. 75, sobrado. t>.« 
MARCOLINO BENTO CRAVEIRO (4.295), filho de Samúél 

Craveiro e de Conceição Craveiro, nascido a.8 dè janeiro 
de„|.898, em Portugal,, naturalizado brasileiro, eaSado, 
èSfaimêrcio, < com domicilio eleitoral no districto muni

cipal de Candelária e residência áTua General Câmara nu
mero 59, sobrado. (Qualificação requerida, B.' E. 137, 

n . 3.37â.« . • , 
MARIA TEUÈUBAUM (4.296), filha de Aziía Teueubaum, e de 

Sarab Teueubaum, nascida a 12 de julho de 1906, no 
Districto Federal, solteira, domestica, com domicilio elei
toral'no districto municipal de Candelária e residência 
á rua do Ouvidor n. 100. (Qualificação requerida, B. E. 
5, n . 3.760.) Faço publico, para ós fins dós a r t s . 43 do Codiao è 25 _ , . „ 

Regimento dos 'Ju ízos e Cartórios Eleitoraes, que p'0r este MARIA DA,PENHA COSTA (4,297), filha de João Luiz Car-
Cartorio e Juízo da I A Zoria Eleitoral, estão sendo prooes- ádsô da Gosta e de A n n a d a Conceição Costa, _ nascida a 
sados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

ANTONÍO PEREIRA PEIXOTO (4.284), filho de Antônio Pe
reira Peixoto e de Emilia Soares Pereira Peixoto, nascido 
a 7 de abril de 1894, no Diistricto Federal, solteiro, cóm-
mercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Canderalaria e residência á rua da Candelária n . 6, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 3, n . 3.609,.) , • 

SILVERIO PEREIRA DA COSTA (4.285), fiíbò de Octavio 
Pereira da Costa e de Regina Araújo Jorge Costa, nas
cido a 11 de fevereiro de 1914, em Murioy, Estado de 
Alagoas, solteiro, professor, com domicilio eleitoral .no 
districto municipal de Candelária e residência á rua Ge
neral. Câmara n . 21, sobrado. (Qualificação requerida. 
B . E . 3. n . 3.673.) 

FELECIANO MUNIZ VIEIRA (4.286), filho de Adalberto Lima 
Vieira e de Francisca Muniz Vieira, nascido a 13 dc 
junho de 1913, em Santos, Estado de S. Paulo, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária e residência á rua Buenos Aires n . 41, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 3, n . 3.632.) • 

ROMEU VIEIRA DA CUNHA FILHO (4.287), filho de incó
gnito e de Belmira Ferreira, nascido a 14 de setembro 
de 1917; no Districto Federal, solteiro funccionario pu
blico, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua General .Câmara n . 57, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 3, n . 3.667.) 

RUY MENDES DA COSTA (4.288), filho de Pedro Mendes da 
Costa e de Philomena Mendes, nascido a 31 de Outubro 
de 1915, no Districto Federal, solteiro, estudante, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua General Gamara n . 71, sobrado. (Qua
lificação requerida. B. E . , 3 , n . 3.668.) 

ALEXANDRINO BEZERRA DA SILVA (4.289). filho de 'José 
Bezerra da Silva e, ât> Maria Anrtunciata dn Silva, nas
cido a 26 de março de 189$. no Districto Federal^sol-
teiro, marítimo, com,domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e residência á rua Theophilo Ot-
t o n i n . 58. (Qualificação requerida, B . E . 5, n . 3.742.) 

JOÃO SABINO (4.290), filho de Sabino José Tgnácio e de Anna . 
Maria de Jesus, nascido a 10 de novembro de 1910, pm 

9 ,d'é agosto de 1909, no Districto Federal, soltòftâ,; do-
jhèstièft, com domicilio eleitoral no districto municigaíiide 
Êàndelaria e-residência á rua I O de Março n.E l$â,' 

J â r ; (Qualificação requerida, B . E . 107, n . 1.12^.) 
. 1 0 JOEIRA PINTO (4.298), filho de Domingos JSêira 
Pinto e de Maria Nunes Pinto, nascido a 5 de agosto de 
1901, em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, casado, 

commercio, com domicilio eleieotral no districto muni
cipal de Candelária e residência á travessa do Tinocó'nu
mero 10. (Qualificação requerida, B . E . 104, n . 2.725.) 

QUINTILIANO MANOEL DA SILVA (4.299), filho de Galdino 
Manoel da Silva e de Maria Ignez da Silva, nascido a 16 
de setembro de > 1898, no Districto Federal, casado, func-
ciQháriò publico, com domicilio eleitoral no- districto 
municipal de Candelária e residência á rua da Alfândega 
n. 38. (Qualificação requerida, B . E . 137, n . 3.372.) 

WARLINDO CHAGAS DE SAUZA RANGEL (4.300), filho dc 
Antônio Ildefonso de Souza Rangel e de Virgínia'Chagas 
de Souza Rangel, nascido a 19 de maio de 1913, em Re
cife, Estado de Pernambuco, casado, commercio, com do-, 
micilio eleieotral no districto municipal de Candelária e 
residência á rua 1° de Março n . 99. sobrado. (Qualifi
cação requerida, B . E . 100, n . 2.532.) 

RAUL BEVALDI (4.301), filho de João Baptista Bevaldi e de 
Detbhina Constância Bevaldi. nascido a 8 de maio dc 
1892. em Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes, sol
teiro, commercio. com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e residência á rua Visconde de 
Inhaúma n. 62. cobrado (Qualificação requerida.) 

ERICH HERMAN ERWIN SAUR (4.302), filho de Ricardo.Saur 
e de Olga Luboldt SaUr,'nascido a 19 de abril de 1891, 
em .Stuttgart, Allemanha, naturalizado brasileiro, casado, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária e residência á rua do Mercado n . 45. (Qua
lificação requerida, B . E . 3. n . 3.625.) 

JOÁO B A P T I S T A R O D R I G U E S ( 4 , 3 0 3 ) . «ího de Miguel Ro
drigues e de incógnita, nascido a 26 de dezembro de 1891, 
no Districto Federal, casado, commercio, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua de S. Bento n . 15, sobrado. (Qualificação 

..„„„„.„ „ ,„ „ 0 M I W U L V u o requerida. B . E . 9, h . 3.641.) 
Araguary, Estado dc Minas Geraes, casado, operário. 'com AMABTLIO NEfiY DOS SANTOS (4 304) filho de Manoel An-
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária tonio dós Santos e de Jüüa Nery dos Santos, nascido a 

" 1 — - - - - l t d e s e f e t n b f o de 1917, em Ilha dos Bois, Estado de Ser
gipe, solteiro operário, com domicilio eleieotral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua de, São 
Pedro n . 51 . (Onalifiéacão requerida B E . 3, n. 3.611.) 

ALUINO STLVA (4.305). filbo de Antônio Joaouim da Silva 
e de Francisca Florinda de Albuqueroue Silva, nascido 
a- 22 de maio de 1909, em Manáos, Estado do Amazonas, 
solteiro, commercio. com domicilio eleieotral no districto 
municipal de Candelária e residência á avenida Rio 
Branco n . -53, ' sobrado. (Qualificação requerida, B. E. 3, 
h . 3.612.) 

ARTHUR MENDES FALCÃO (4.306), filho de •Thiag© Garcia 
Marinho Falcão e de Josephina Mendes Falcão, nascido 

a 21 de outubro de 1892, no Districto Federal, casado. 

e residência á rua São Pedro n . 70. {Qualificação roque 
, rida. B . E . 102. n. 2 .601.) 

JOAQUIM PEREIRA (4.291). filho de Jo*é Agostinho e de 
Francisca Pereira, nascido a 24 de setembro de 1903. no 
Districto Federal, casado, operário. Com domicilio elei
toral no districto municipal d*» Candelária e rua do Ro
sário n. 86. (Qualificação requerida, B. E . 151, nu
mero 3.444.) 

*OSE* CAETANO DE FREITAS (4.292)..filho de Cândido Cae
tano dé Freitas e de Gertrudés Cândida d*» Freitas, nas
cido a 11 de maio,de 1911, no Districto Fedora!. solteiro, 
commercio, com domicilio eleieotral no districto muni
cipal de Candelária e residência á rua do Rosário n . 43 . 
(Qualificação requerida, B . E; 14'4, n'.' 3-WS.V-
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commercio, com domicilio 'eleitoral no districto muni
cipal de Candelária e residência á rua do Rosário nu
mero 105, sobrado. (Qualificação requerida, B. E . .3. nu* 
mero 3.685.) 

JACOB FRIEDMANN (4.307), filho de Abrau Friedmann O 
de Franz Friedmann, nascido a 4 de julho de 1882, oa 
America do Norte, naturalizado brasileiro, casado, com
mercio, com domicilio eleieotral no districto municipal 
de Candelária o residência á rua da Quitanda n. 164, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 3, n. 3.719.) 

,\LEX ANDRÉ JOAQUIM DA SELVA (4.308), filho de Manoel 
de Jesus da Silva e de Clemência da Annunciação, nascido 
a 8 de janeiro de 1909, na Capital Federal, casado, ope
rário, com domicilio eleieotral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua S. Pedro n. 44, sobrado.) 
(Qualificação requerida, B . E . 151, n. 3 .53 . ) 

ALÚIZIO BRAGA DE MORAES (4.309) (Transferencia do Es
tado de Pernambuco), filho de Aureliano Pereira de Mo
raes e de Maria Argentina Braga de Moraes, nascido a 21 
de novembro de 1912, era Nazareth, Estado de Pernam
buco, solteiro, commercio, com domicilio eleieotral no 
districto municipal de Candelária e residência a rua 1* de 

. Março n. 80 . , 

Districto Federal, aos 30 de Janeiro de 1937. — P e l o e s * 

crívão, Juvenal de Araújo. • ,,. 

4 P r i m e i r a C i m i m s c r i p ç S o 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

( Districto municipal de S S Q José ) 

/ Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto • 
Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

- Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 
Regimento dos JuizoS e Cartórios Eleitoraes, que por este 

Cartório e Juízo da 2* Zona Eleitoral estão sendo proces
sados, os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

ALBERTO LEITE VILLELA (5.721), filho de Júlio Vieir? 
Villela e de Augusta Leite Villela, nascido a 29 de abril 
de 1906, em Pelotas, Estado do Rio Grande, do Sul, com-
merciario, casado, com domicilio eleitoral-no districto 
municipal de S. José: (Qualificação requerida, B. : E . , 
n . 4.403.) -

MARIA ALVES DIONIZIO (5.722), filha de Manoel Alves : Car
neiro e de Maria da Conceição, nascida a 2 de junho de 
1881, no Districto Federal, domestica, viuva, com domi
cilio eleieotral no districto municipal de S.'José. (Qua
lificação requerida, B. E . 128, n. 1.675.) 

JULTO FERREIRA (5.723), filho de João Ferreira e do Maria 
Ferreira, nascido a 15 de outubro de 1911, no Districto 
Federal, commeroiario, casado, com domicilio eleitoral no 

districto municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
B . E . , n . 4.123.) • ' v 

•\ÍIGUEL DE OLIVEIRA PAREDES (5.724), filho de Fran
cisco Cândido Paredes e de GeorginaLina de Oliveira Pa
redes, nascido a 29 de setembro de 1915, em Corumbá, 
ÍEstado de Matto Grosso, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualificação 
requerida; B . E . 127, n. 3.967.) 

JOSE' THEOTONIO.DIAS (5.725), filho de Manoel Jacintho 
Dias e de Maria Amalia Dias, nascido a 18 de fevereiro 
de 1883, em Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, func» 
cionario publico federal, desquitado, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. José. (Transferencia.) 

JOÂO BARBOSA TAVARES (5.726), filho de Bellarmino Ta
vares Ferreira e de Isabel Barbosa Ferreira, nascido e 
•27.de agosto de Í915, em S. João Baptista do Arrozal, 
Estado do Rio de Janeiro, funccionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal' de .São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 9, n. 4.491.) 

ARISTIDES FERREIRA (5.727), filho de'ChristinaMaria da 
Gloria, nascido a 29 de dtezembro de 1894, em Yalença, 
Estado do Rio de Janeiro, funccionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. 
(Qualificação requerida. B. E. 1, n. 4.406.) 

W A L T E R . PEREIRA MENDES (5.728), filho de Fernando Pe
reira Mendes e de Guilhermina Araújo, nascido. a 7 da 
dezembro de;1918, no Districto Federal, commercio, sol
teiro,, com domicilio eleitotral no districto municipal J de / 

S. José. (Qualificação requerida, R. E.. 9, n. 4.466.) 

SEBASTIÃO TAVEIRÀ (5.729)',"filho dè': Alfredo Torrês^Ta-
veira e de Thereza Duarte Torres Taveira, nascido a' i f 
de, julho de 1910, em Juiz de Fora, Estado de Minas Ge« 
raes, empregado no commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S . José. (Qualificação 
requerida, B . E . f n . 4.486.) . >-

JOSE' GUERRA (5.730), . filho-de José r Guerra é «Se Marli 
Faustina Pereira, nascido a 24 .de março de 1895, no 
Districto Federal, pescador, casado, com domicilio e lek 
toral no districto municipal de S. José. (Qualificação 
requerida; B. E . 9, n. 4.455.) 

ANTÔNIO D*ALMEIDA ARAÚJO FILHO (5.731), filho de 
Antônio d'Almeida Araújo e de Alzira GoUvêá-d*AImei«> 
dá, nascido a 26 de outubro de 19,17, .em Arraial do 
Cabo, Estado do Rio de Janeiro, commercio, • solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipaL de São 
José. (Qualificação requerida, B. E . 9, n. 4.464':) 

MANOEL DE ALMEIDA (5.732), filho de Manoel de Almeida 
e de Francisoa de Jesus, nascido a 17 de abril de'1890, 

:na Ilha .Terceira, Portugal, commercio, casado, com do« 
micilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Qua« 
lificacão requerida, B. E . 9, n . 4.477.) 

FRANCISCO CURVEIRA FERREIRA (5.733), filho de Antonid 
Curveira Ferreira e de Maria Adelaide Nunes, nascido •* 
14 de setembro de 1914, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. José. (Qualificação requerida, B . E . 9, n. 4.451.) 

ÁLVARO DOS SANTOS LISBOA FILHO (5.734), filho de "Ál
varo dos Santos Lisboa e de Zelia Augusta Lisboa, náS» 
cido a 19 de dezembro de-1914, no Districto Federal, conu, 
merciario, solteiro, com domicilio eleitoral no - distriotq 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, B . E . 
138, n. 4.465.) 

CLARIMUNDO ROSA NEPOMUCENO DA SILVA (5.735), fi
lho de Clarimundo Adalberto Nepomuceno da Silva e Al
zira Rosa Vasconcellos, nascido a-8 de dezembro de 189S, 
em.Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, advogado, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S José (Transferencio ) • 

ARTHUR OCTAVIO DE SA CARVALHO (5.736), filho de Arthur 
de Sá Carvalho.e de Estephania Martins,de. :Sá Carvalho, 
nascido-a 2 de julho de 1902, em Petropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, bancário, casado, com domicilio eleitoral 
no.districto municipal de S. José. (Qualificação.reque
rida, n. 4.256.) 

FRANCISCO LISBOA FIGUEIRA DE MELLO (5.737), filho 
de Jeronymo de Avéllar Figueira de Mello e de Cândida 
Lisboa Figueira de Mello, nascido a 12 de março de. 1912, 
em .Vianna, Áustria, advogado, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualificação 
requerida, B. E. 9, n. 4.472.) 

HERTZ DINIZ GONSALVES (5.738), filho de Alpheu,Diniz 
Gonsalves e de Elizabeth Brandão Diniz, .nascido a 18 de 
junho de 1917, no Districto Federal, militar, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. 
(Qualificação requerida, B. E . 5, n. 4.446.).. 

WALTER DOS ANJOS CORDEIRO (5.739), filho de José dos 
Anjos Cordeiro e de Maria Magnolla de Camargo, nascido 
a 16 de janeiro de 1918, em Campo Grande, Estado de 
Matto Grosso, commerciario, .solteiro, com domicilio-elei
toral no districto municipal d e ' S . José. (Qualificação 
requerida, B . E . 9, n. 4.504.) 

ARY LOURENA DE ARAÚJO (5.740), filho de Paulo da Crus 
Araújo e de Maria Lourena de Araújo, nascido a 19 de 
fevereiro de 1910, em Nictheroy, Estado do ] Rio de-Ja
neiro, commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral'no 
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
B. E; 149, n. 4.333.) ' •' . 

' CARMEN GERARD MORANI (5.741), filha de Mario Gerard 
e.de Maria Gerard, nascida a 31 de dezembro de'1917, 
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualificação 
requerida, B. E . 9, n. 4.481.) , *'..">* 

JOAQUIM BAPTISTA LINHARES (5.742), filho.de Francisco 
Baptista Linhares e de Christina Maria Linhares; nasci
do a 25 de fevereiro de 1904, no Districto Federal,* com
merciario, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, B . E . ' 9 , 
n. 4.479.) 

ALZIRA ELIAS SOARES (5.743), filha de José Elias Soares 
e de Maria Anna Soares nascida a 3 dé maio de 1891, 
em João Pessoa, Estado da Parahyba.do Norte,'domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal-de 
S; José. (Qualificação requerida,'B. E'. 9, n . 4 .457.) 

ARTHUR BAPTISTA LINHARES (5.744). filho de Francisco 
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èáptisfca linhares e de Christina Maria Linhares, nasci
do u. 16 de marco de ,1907, ho Distrieto Federal, oomnier-
ciario," casado, com dôhlibiHo eleitoral, nb difilfcicto mü-
áíéipál do '$. José: (Qualificação réqlieriílâ, É . 9, mai* 
ffiero 4.480.') . i . . • 

'ÔÈOMÍfíA váf&AKíL .(S.ÍÍ8J, f i lha de, José Voto è.fà 
Atldréa Vótô, isáecídà a 23 de marçtfdé 1912, no DistríéU 
Federal, doaiélüòa, casada, com domicilio eleitoral n« 
districto muniúlbal de S. José. (Qualificação requerida 
B;.1Ê. ô, a i - .4 .488 ' . ) 

FLORIP1&& D A SILVA (5.746), f i lha de Eugênio Ignacio da 
Silva e de Ciara Maria da Conceição, nascida a 31 de 
outubío dè 1912, no Districto Federal, domestica, soltei-
í-í, Má domMíiít eleitoral no' dlfetfiBld íiiUhidpal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 9, a. 4.452.) 

ÔêfiAft ÈÀRBÔSA*FÂLCAÔ (5.747), filho de Manoel Marinho 
Falcão e d e Izaura Barbosa Falcão, nascido à 2 de m a r 
ço Me 1914, em Maceió, Estado de Alagoas, empregado' 
publico, solteira, eòm domicilio elfeitorai nb districto mu
nicipal dé &:.' José. (Qualificação rèqdbrida, B. E. 5, nu
mero 4.44í|«) . 

Smimm ALVÍÉ f$EREtRA (6.748), .filhe de Augusto Alves 
Pereira e de Jbgêpfalna da, Gloria' Pereira, nascido a 15 
dè , feyéretfô.dô 1904, ao Districto .'Federal, funccionario 
publico, Solteiro, cóm domicilio eieilerál rio districto m u 
nicipal de 8 . José. (Qualificação requerida, BI E . 9, nu
mero 4*498;}' • ' . 

AMOftY. POMPIL10 DA ROCHA MOREIRA (5.749), f i lho de 
Adalberto, dá."Rocha Moreira e de Lavínia Espíndola 'da 
Rocha Moreira; nascido a 16 de setembro, üe 19Í4, em Por-
to Alegre, Estado do Riò de* Janeiro, 'engenheiro civil, soU 
teiro, coní domicilio eleitoral no districto municipal de 
Êi j.ósé. (Qualificação requerida; B . E . 9, n . 4.500.} 

4F* '"' SO CELSO BELFORT DE OURO PRETO (5.750), fi-
;'•; Ihó. do Vicente.de Tõledõ de Oürq. Preto e de Elvira Bei-

íó í t de '-Ouro Preto, nascido á l de dezembro de 1908. 
. 6in Petropolis, engenheiro arcliilecto, solteiro, com domi
cilio eleitoral bo districto municipal de S. José." (Quali
ficação rbbluerída, B . E . - 9 , n . ' 4.497.) , . 

M A T Í í Í L D E ALVES (5.751), filha de.Ernesto, Pereira de Ma
cedo o de Cecília Campos de Macedo,"nascida a 3 dè março 
de 1917, no Districto Federal, commercíaHa, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 

• .(Qualificação requer ida , 'B . E . 9, n . 4 ,501.) 
•ÈUCSELY DE PAULA BARBOSA (5.752)', filha de Elpidio Bar

bosa e de Elvina de Paula Barbosa, nascida a 11 de outu-
'. bro de 1915, em Víctoria, Estado do Espirito Santo, .do

mestica, Solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. José. (Qualificução requerida, B . E . 3 ,-nu-
fitoro 4.433.) . 

KÔFÍíIa DE PAULA BARBOSA (5.753), filha de Elpidio Bar
bosa é de Elvina de Paula Barbosa* nascida a"27 de no
vembro de 19Í0, em Víctoria, Estado do Espirito Santo, • 

• dòíneêtica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
inütíitíipal de S. José-. -{Qualificação --requerida, B . E . 6 , 

• u, .4.4S4«). 

taístricto Federal, aou ã© de janeiro de 1937. — Pelo e3-
arivab, &> moraes, 

Primeva Ciiwittáiserípgatf ' 

3EGÜNDA ZWk ELEITORAL 

J ó i a D r . líartínüo (forceis Caldas Barfetè 

; Fljjo publiéò', para os fina dos àít§. 48 do Código e 25 
âb Régínieaiô dos ju ízos o Cartórios 'Eleitoraes, quê por este 
Cartório e Juísíô da 2" Zona Eleitoral, está sendo procêssa-
úòò pâáidô dô ibê6íipçâô dõ êeguifité cidadão: 

. r i c m d O sósfrpx c o s t a (loscripçao. a. áã.oôs — titulo 
ftv 22.8M), filho.de Ricardo José da Cesta e de Alexan
drina Maria da Goatseiôjcs, aascido a 11 de. junho de 1908< 
no Estado 4o Ria de Janeiro, marítimo, solteiro; coat-do-
ttífeilfô eleitoral «íêtrlètô «iüfthítpâl dô: S. • Jósè ; '(Quai-
Mteaçao *6<pèirlaa, n i ã .S té . ) 

Éio, 30 de j a â i í f ô d ê 4fâf«. Pelo «Sérívlô, Moraes... 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

Joía —- Dr. rranciBcodo> Paula Rooha Lagoa Filho 

Eècíivfio a-í. Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

(Dístrictos munícipaea do Santa Rita, Sacramento o 
São Domingos) 

Faço publico, para os fins dos arte. 48 do Código e 25 
do Regimento dos Juizes e Cartórios .Eleitoraes que por este 
Cartório e Juízo da Terceira Zona Eleitoral, estão MBdo pro
cessados os pedidos de inscripção dos' seguiíes cidadãos; 

PAULO BUONOCORE, .(7.923). filho do ÀUredô BuoaocSore 
e de Josephà Capâsso, nascido- a 27 de agosto de 1Ô06, 
em NíQtheroy; Estado, do Rio de Janeiro,- eaaadd. com'" 
.mercio, com domicilio eleitoral ao distrieto moaícipal 
de São Domingos. (Qualificaçgõ requerida, 3.* zona, 
a . 5.025.) , . . . 

JUREMO ALKAIM (7.924), filho de Luiz Alkalm e de Mftha 
Isaura CáHfálhâ! Alkaim, nascido a 8 de jünbO 46 19Í6, 
êm Nossa Senhora da Purificação, Estado da Bafeia, sol
teiro funccionario da Light,' c ó a tíflmiôilio' eleitoral no 
districto. municipal de Santa Rita. '(Qualiíioação ré-, 
querida,.3. e zona, n. 5.924.) , 

CECÍLIA PÍNTO DE AZEREDO (7.925), filha de Aatónlo 
Pinto dè Aíèíedo e de Maria. Dolores de Azeredo, cas-
cída a 23 dè outubro de 1916, em Campos, Estado 00 Rio 
de Janeiro, casada domestica, com domicílio eleitoral 
no districto municipal de São Domingos. (Transferen
cia do Estado do Rio, titulo n. 4.668.) • "" 

VICTOR FERREIRA LOBO (7.926), filho de José F«Wêíra 
Lobo e de Sílviná Monteiro Canário, nascido a ÜTiaè 
agosto de 1911, "bo Districto Federal, casado, ooaamer-
cio, com domicilio eleitoral po districto'1 municipal- !dè 
So Domingos. (Qualificação requerida, 8.»-zona, pü-

. mero tí.472.) 
SEVERINO LEANDRO DA SILVA (7.927), f i lho.de J o i o 

Leandro da Silva e de Dorvâlina Maria da Conceição, 
naséldo a 23 de junho de 1900, em Bananeira, listado 

, da Parahyba do Norte, esado,"3." sargento, com dòriri-, 
: cíiio eleitoral iio districto municipal de Santa Rita.' 

(Traiisfereiicia do Estado da Parahyba, titulo U. 3.750!) 
WJLMAR fio ARES (7.928)., filho de João Ernesto Soares « 

de Eugenia Cintra Soares, nascido a 9 de novembro de-
1912, no Districto ederal, solteiro, commercio, cótodomi'-
cíllo eleitoral no districto municipal de 8ão Domingos 
(Qualificação requerida, 3* zona, n. 6 .729.) . 

JOSE' ALENCAR ALMEIDA (7.929), filho de José Celestino 
, de Almeida e de Noemia Ferreira de Almeida, nascido 

ã 16 de junho do 1907, em Sfto João d'El-»Rey, Estado.dê 
Minas Geraes, solteiro, fuoccioriárió-publico, com domí^ 
cllio eleitoral no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação rqeueridá, n . 6.623., 3.* zonâ.) 

J<JSE' AUGUSTO MOREIRA (7.930), filho de Adriano Au-
' gústo Pinto Guimarães ô de Francisca Ermelibda ;Mo* 

reira, nascido a 12 de fevereiro de 1883, ém Portugát, 
• nacionalizado, casado, proprietário, com domicilio ^elei
toral no districto municipal de São Domingos. (Quali
ficação requerida, n. 6.754, 8.» zona.) 

CARLOS RODRIGUES-BARROCAS (7.931), filho de J$U 
quim Rodrigues Barrocas e de Francisca fcias Barrocas, 

' bascidõ a 25 dè fevereiro de 1914, nô.fjlsfricto federal; 
solteiro, funcloonário da Policia, com doniioflio êl$i-

'fal.nó' districto municipal de São. Domingos. (Qüãlifí-
caèSo requerida, n. 7.056. 8.̂  zona.) -

ÔSW.ÍLDt) JOSE' FERNANDES. (7.933), filho de LulzJosè 
Fárnáfidès é dê Sàbinâ José Fernandes, nascido à 15.'dfc 
tósio dè 1914. no Dlstriftte Federal, êdlteirè.funooiomrio 
publico, com domicilio eleitoral no dsitrfcto municipal 
de S3o Domingos. (QuàlifioaçSo requerida, a. 6.594 
S.* zona.) -

ÍRINBO DE ANT>RADE SOARES (7.933), filho d© Bénedi
cto, Caetano Soares é de Euliha Soares de Andrade nas
cido á 16 de dezembro de l9ló, nó Ôistrietô Federal, 
éftsádo, commercio. com domicilio eleitoral no distri
cto municfosl de São Domingos. (Qualificação i4eq'üe~ 

CECÍLIA COELHO SÔÁREs (7.934), filha dê Manoel Coe
lho «s cie SfnilSá Silva nàséida a 23 dê. novembro de 
1917, ao Ülstríeto Federal, ôá^ada. domestica, cèm. do-
mieSlíô eleitoral &o districto munscipãi ae S$o Domla-

' - rôs. (Qualificação requerida, n. 6.ê7§, 3* zona.) 
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ANTONIQ CARLOS MARQUES (7.935), filho de Joaquim 
Marcmca ae Figueiredo e de Flurinda üe Jesus Marques,' 

•• nascido a 20 de janeiro de 1917, no Districto Federal, 
solteiro, operário, com'domicil io eleitoral no districto 
jnunicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, nu
mero 6.345, 3." zona. ; 

ÁLVARO-'MOREIRA DA SILVA (7.936), filho de* João, Mo-
.reira da Silva e de Maria Rita üa Fonseca Moreira da 

Silva, nascido a 23 de novembro de 1888. em Porto Ale
gre, Estado do Rio Grande do Sul, casado, jornalista, 
com "domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita. (Qualificação requerida, n . 6.260, 3.* zona.) 

JÚPITER COELHO DA SILVA-(7.937), filho de Leonor.Coe-
'Iho-da Silva, nascido a 1 de janeiro de 1-914, no Distr i - ' 
cto Federal, solteiro, operário, com domicilio eleitoral 
no districto municipal <ie Sacramento. (Qualificação 
requerida, u. 6.760, 3." zona.) 

ALFREDO XAVIER DA VEIGA MARQUES (7.938), filho de 
Fidelis-'José Marques e de Antonia do Desterro Marques, 
nascido a 16 de fevereiro de 1888. no Districto Federal, 
solteiro, operário ,com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita. (Transferencia do Estado do 

• Rio, inscripção n . 1.434.) 
MANOEL. DOS SANTOS (7.939), filho de Francelina Mar

garida-da'Conceição, nascido a 26 de janeiro de.1898, no 
Districto Federal, casado, funccionario publico, com do
micilio eleitoral 110 districto municipal de Sacramento. 

. (Qualificação requerida, n . 71027,'3.» zona.) 
THEOBALDO BARBOSA (7.940), filbo de Berhardino An-

, toiiio Barbosa e de Emilia de Aquino, nascido' a 9 de 
julho de 19.16. em Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, 
solteiro, operário, com domicilio eleitoral no districto 
iri-unicipnl de Santa Rita. (Qualificação requerida, nu
mero 6.887, 3."- zona.) 

JOSE' FERREIRA (7.941), filho de Antônio Ferreira e de 
• Maria da Conceição nascido a 3 de fevereiro de 1915, 

•• no ' Districto Federai, solteiro, funccionario publico, 
• coiii domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 

Rita. '.Qualificação requerida, n . 6.681, 3.* zona.) 
- ADHEMAH PEREIRA NUNES (7.942), filho de Jeronymo Pe-

, reira Nunes e de Leonur Eugenia Pereira Nunes, nas
cido a 30 de dezembro de 1916. no Districto Federal, 
solteiro, estudante, cora domicilio eleitoral no districto 
municipal dc Santa Rita. (Qualificação requerida, nu-

- -mero 'Ü..888. 3.» zona.) 
THEOPHILO 'FERREIRA DA SILVA (7.943), filho de Fran

cisco Ferreira da Silva e de Anna Maria da. Conceição, 
nascido a 5 de janeiro de 1901.- em Rio Claro t Estado do -
Rio de Janeiro, casado, funccionario publico, còm do
micilio eleitoral uo districto municipal de Santa Rita. 
(Transferencia do Estado do Rio, inscripção n . 2 .393.) 

CLELI.0 JJO NASCIMENTO (7.94 5),, filho de Américo do 
• , Nascimento ex le Florinda Martins Pereira, nascido a 5 

de outubro dc 1914. no Districto Federal, solteiro, mar -
cineiro.. com domicilio eleitoral no districto municipal 

•. de San!a Rita. (Qualificação requerida; n. 6.895. 3." 
zona.) 

MEN DOS SANTOS BRAGA (7.945). filho de Alpheu Ri- ' 
beiro Braga e de Carmen dos Santos Braga, nascido a 
íl de janeiro de 1912, em Cysneiros, Estado de Minas 

'Geraes casado, funccionario publico, com domicilio 
.«leitorai uo districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação-requerida, n . 6.939,<3." zona.) 

JAYME GONÇALVES DE MAGALHÃES (7.946), filho de , 
Manoel Gonçalves Matheus e de* Albertina de'» Almeida, , 
nascido a 10 de julho de 1916,'no Districto Federal, sol- , 

• teiro, 'escripturai-io. com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 

, li. .6.077, 3.*. zona.) 

MARIA MAG-DALENA VIANNA (7.947), filha de Alziro Vian-
• na . e -<»u Alice Coutinho, nascida -a 31 de agosto, de 1917, 

em São Salvador; Estado da-Bahia, solteira, furiecionaria 
municipal, cum domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Sacramento. (Qualificação requerida, nume
ro 6.829, 3." zona.) , 

CARMELINDO DA SILVEIRA DUARTE (7.948), filho de 
Floréstan Freitas' Silveira Duarte e de Geralda Freitas 
Duarfe, nascido a. 8 de abril de 1916, em Nictheroy. Es 
tado do Rio de Janeiro, solteiro, funccionario da Light, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 

' Domingos. (Qualificação requerida, n. 6.865, 3 . s zona.) . 
JOSE' NUNES (7.949). filho de Francisco Nunes e de Alber-

' ina de Jesus Nunes, nascido a 23 de fevereiro de 1917, 

TIO Diftfielo Federal, solteiro, commcrciorio, cerri domi-
, ,«iJio,t!ipiiorttl uo dis.iriüto uiUiui-jpal de São Domingo». 

(Qualificação requerida, u . 5.485, 3 a zona.) 
MAXIMiANO TMEODOKu DA-SILVA (7.950;. filho de José 

Polycarpo 'da Silva e de Maria Tbe.odora da Conceição, 
, nascido a 21 pe fevereiro de 1898, em Valença, Estado*do 

*, Rio de Janeiro, casado, funccionario publico, com do
micilio eleitoral, no districto muhioipai dc São Domin
gos. (Qualificação requerida, n . 6.908, 3* zona.)' 

JANV.KA GARCEZ (7.951; . filha de Castro Garcez Fernan
des e de Anna Maria da Silva, nascida a 8 de abril de 
1903, no Districto Federal, solteira,' funecionaria da 
Light, com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Sito Domingos. (Qualificação requerida, n. 6.544, 3. 1 

zona.) 
EDUARDO GOMES PEREIRA (7.952). fiilio dè Manoel José 

Pereira e de Laurentina Ribeiro Gomt?s, nascido a. 23 de -
' julho de 1917, no Districto Federal, solteiro, connner-
' ciario, com domicilio eleitoral no districto municipal-de 

, W a Domingos. (Qualificação requerida, n." 6.904, ' 
3.- ioha.)' 

JOSE' ALFREDO BARBOSA SOARES (7.953), filho de Vir
gílio Soares e.de Maria Barbosa Soares, nascido a 2 do 
dezembro de 1917, em Nova Iguassu', Estado do Rio, 

.solteiro, funccionario publico, com ..domicilio eleitoral 
'no. districto municipal de São Domingos. .(Qualificação 
. requerida, n . 6.'778, 3° zona.) 

ALAYDE' MIGUEZ (7.954)_ filha de Henrique Miguez e de 
: Isaura de.Andrade Miguez, nascida a 4 de maio de 1907, 

, . no Districto Federal, solteira, funecionaria' municipal, 
com domicilio eleitoral no districto ruunicpal de São 
Domingos.. (Qualificação requerida, u, 6;7G8, 3.' zona.) 

. Districto Federal, aos 3,0 de janeiro de 193?. 
escrivão, Maurício, Teixeira •de, Mello. 

Pelo 

EXPEDIÇÃO DE T Í T U L O S 

Primeira Circumscripção 

Q U A R T A ZONA ELEITORAL 

/ De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5* Zona, da í* Cir«' 
cumscripção ,do Districto Federal, faço publico,, para conhe-
cimento ••dos' interessados, - que foram expedidos os íi tulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: • . 

5.39,4. Nelson Henrique, filbo de Carlos Henrique e de Maria 
- ' Paulina Rodrigues, nascido a 20 de dezembro de 

1911, no Estadp de Minas Geraes, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ajuda e residência a rua das Marrecas n . 24. 

5.395. Manoel Alves Júnior, filho' de MANOEL -Alves da CRUZ 
e de Galdiná Camões Alves, nascido a 5 de JULHO 
de 1885, no .Estado do Rio de Janeiro, cirurgião 
dentista, casado, com domicilio eleitoral NO districto 
municipal de Santo Antônio © residência á RUA 
Paulo de Frontin n . 16. 

5.396. . Marysa Alves França,, filha de Manoel Alves. Júnior e 
de Maria Antonietta 'Goulart Alves, nascida' a ' 2 1 -
de julho de 1913, no Estado de Minas Geraes, do-

• mestiça, casada, com domicilio eleitoral no«. DISTRI
cto municipal de Santo Antônio e. residência á rua 

' , Carlos Sampaio n . 5 1 . 
©.397. Haydée Goulart Alves, FILHA ,de Manoel Alves Júnior 

e de Maria Antonietta Goulart, nascida a 22 dé' 
novembro de 1914, no Estado de Minas Geraes, 
dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio e residência 
á rua Paulo de Frontin n . 16. 

5.398. João Laurentino da Silva, filho de Laurentino da Sil-
va e de ftlagdalena'da Silva, nascido A 21 de junho 
de 1906, *no Estaco do Rio de Janeiro, emprega
do publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ilhas e ' residência á rua 
Lovanca n . 27.' 

5.399; José Olympio. Gomes Pereira, filho de Olympio G'o-
' • • ' . ' mes' Pereira e de Josephina IFigueiró Pereira, nas

cido .a 20 de novembro de 1894, no Districto 'Fe-
. deral, graphico, casado,.com domicilio eleitoral nO 

•'districto municipal de Santo' Antônio e residência 
- á Avenida Gomes Freire n . 83 . 
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§,400. Girtoò Novaes* filho déÊur ico Barreto Novaes e.dé 
Hermlnía do Azevedo Novaes, nascido a 2 de abril 
âe 1918, no Districto Federal, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral üo districto municipal 
de Santo Antono o residência á- rua .dos Arcos nu
mero 80. 

s . i o t , Maria do Nascimento Paga, filha de Luiz Augusta 
Nunes e de Ricardina Lemos Nunes,- nascida a 22 
de abril de 19QÕ no Estado do Minas~ Geraes, par-
teirá* solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto 'municipal de Ajuda e residência á rua Senà-

> dor Dantas n, 22. 1 

§.4j>2. Theophilo de Almeida, filho de Antônio de Almeida 
*"é de "Vérgima'de Almeida, nascido a 4 de dezem
bro de 1911, ao Districto Federal,, alfaiate, ; sol
teiro, côní, domicílio eleitoral no districto muni
cipal dô Santo Antônio e residência á rua do Re
zende n. 105. - t , 

6.403. Esther dô Oliveira de Almeida, filha dô Antônio Valle 
de Oliveira e de Leopoldina Pinto Maria, nascido 
a 14 de dezembro de 1905, no Districto Federal, do
mestica, casada, òom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sántò Ahtóhio e residência á, 
rua da Rezende a. 105. 

5.404. Jorge Stràda, filho de Sylvio Stvada e de Therèza 
Lógar Strada, nascido a 20 de janeiro de 1911, no 
Estadp de São Paulo, domestica, com domicilio 
eleitoral no districto 'municipal de Santo Antônio 
e residência á rua dó Rezende n. 37, ' -

5.405. Reynaldo Pinto Martins, filho de Adriano Martins e 
de Maria Gomes' Martins, nascido a 24 de feve
reiro de 1907, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no (districto muni
cipal de Santo Antônio é residência á rua do Ria-

• i chuelo n. 37. 
5.406. Accacio de Andrade filho.de Accacio de Andrade e de 

Zyída de Andrade, nascido a 24 de fevereiro de 
Í9u9j no Estado do Rio Grande do Sul empregado 
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Paquetá e residência á rua 
'Coelho Rodrigues n. 44. 

5.407. Jayme <fe Souza Pinheiro Freire, f i lho.de Alfredo 
da Silva Pinheiro Freire e de Olga de Souza Pi
nheiro Freire, nascido a 3 de agqsto de 1903, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, coni domi
cilio eleitoral no districto municipal do ,'Paquétá, e 
resdéncia á ruá Manoel Macedo n. 19. 

6 .408. Àntonia de. Carvalho, filha de João Baptista.de Car
valho Sobrinho e de Henriqueta de Carvalho,, nas
cido a 18 de junho de 1908, no Estado de Minas 
Geraes, domestica, casada, com domicilio eleito
ra! no districto municipal de Ajuda e residência 
no Becco da Carioca n. 30. 

5.409. Milton Moraes, filho de Benjamin Carlos de Moraes 
0 de Emilia Domingas de Moraes, nascido a 15 de 
maio dé 1915, no Estado de Minas Geraes, com-
mèrciario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio e residente' á 
rua dos Arcos n . 23. 

5.410. Austaciáíio Ür&iêta Corrêa Barraca, filho de José Cor
rêa e de Maria tírbieta Corrêa Barraca, nascido 
a l 4 . d e julho dô 1ÔÍ3, no Estado de Matto Gros
so, estudante, Solteiro, com domicilio eleitoral no 
diâtrietò-muníôipal de Santo AntOnio e residência 
& rua Fâden Kossaèsko.n. 19 

5.411. Guilherme Costa e Silva, filho de. Mario da Costa e s i l -
' ' và'é dê Jovilitíà'Pereira da Costa é Silva, úasCidô 

a 29 de ftiaio de 19,17, no Districto Federal, ope
rário, sôlleipo, com domicilio eleitoral no districto 
«minicipal de'Santo Antonio-á residência á rua' do 
ísawftiH©'n. 23. • ' 

S .IIS . Alice da Róehá Monteiro, filha de Joaquim Pinto da 
Rocha e de Albina'doe Santos Teixeira da Rocha,* 
«ascidô-a, !« de Jühho dè 1881,. «O Districto Fe
deral.: professora, viu>a, com comicílio eleitora' 

Í"o districto «Ufiiôipãl de Santo Antônio e residen
te á'rj|i tô$ôòn<ie'do f-tío-Branco p, 65. • • 

8.118. Caetano' Armando piacòno; filho de salvador Diacsn? 
e Sé PmM&Utt& Güilianelli, nascido a 14 de se
tembro! tíe Í9i5. rio Districto. Federa!, commeí-cío. 

, solteiro, com domicilio eleitoral no distHcto muni
cipal de Santo Antônio # residência á ma Hin-
ohuelô ti. 401. 

5.414. Gaspar Hernani, filho de Antônio Porto da Silva Fi
gueiredo e de Eivira Ferreira da silva Figueiredo, 
nascido a 15 de maio de 1916, no Estado do Ceará, 
êommerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
diétricto municipal de Santo Antônio ô residência 
á tua do Senado n. 222. • . » ... 

5.415. Aatõftío do Nascimento, filho de ManOèl Firmiao do 
/Nascimento, e de Anna Maria dô Jesus, nascido a 

16 de jüiho de 1892, no Estado de Sergipe mito-
rista, casado, com dbmiciíio eleitoral' no .districto 
municipal de Santo Antônio e residência á rua do 
Rezeáde a. 76. _ ' ' ' . 

Í.4ÍÕ. ftôtfbipho Álvaro do AmaraL filho de Adelino Álvaro 
* do Amaral e de Nôemiâ dé Oliveira, msoitío a i s de 

novembro de 1914, no Districto Federal, estudante, 
ísóiteiro, com domicilio eleitoral no districto /Mu
nicipal dc Santo Antônio e residência á rua Ria-
chuelo tu 21 . 

fi.417. Fáftny Freitas Branco, filha dô Antonlô Leone israncc 
Filho e de Adelaide Freítáê Branco. Sasoido a 6 
de julho de 1908, no Estado do Rio Grande do Sul, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto ftriPiõípal -de,'Santo Á&tóaío e residô&cia á 
rua do Lavradio a. 20. " . 

5.418. Frederico Baptista filho de Arnaldo Baptista e de 
Ladra Preciosa* nascido a 11 de abril de 1914.. nc 
Districto Federal, operário» casado, dom «fomiiilii 
eleitoral no districto municipal de Sfcuto Antoáiò t 
residência á rua dos Arcos n . 30. "*si

 1 

5.419. Agenor Francisco da Silva Grinaldi. filho de Manoel 
Fvanciscj Gtfmes e de Guilhèrmina ' Fraflclicâ da 
Silva, nascido a 15 de agosto de 1908, no'Estado de 
Minas Goiaes. motorista, solteiro, eõsi domicilio 
eleitoral r>o districto municipal de Santo Antônio » 
residência á rua Riâchueló n . 7 . 

5.420.-Lelis Viéira-dos Santos, filho de Joâo.Vieira dos San-
- -tos,e de"Archanja Vieira do% Santos, nascido a 17 

do março de 1914, no Districto Federal, commer
cio. solteiro, com domicilio eleitoral nb distribui 
municipal de Santo Antônio e residência á rua Ria-
chuelo.n. 77. 

5.421» Amadeu NOrochas Quintehs, filho de João Noronlias 
Oumtans e de Rosa Cândida Norotthas» nascido a 24 

• • -i de agosto dé 1614, no Districto Fèdefal*ióoBinier-
ciario, sõileiro, com domicílio eleitoral fiò distri
cto municipal de Santo Antônio e residéácia á rua 
d o ^ n a d i n , 208. 

Antônio Luiz Garcia, filho de Antônio Garcia e dí 
Feliciana da Silva Garcia, nascido a 4 de outubrc 
de 1899, ein Portugal, motorista, easado, .bom do
micílio eleitoral no districto municipal dé Ajuda 
e residência á rua dô Senado H. 18. 

Mario Amaral, filho de Paulina Rosa do Amaral, nas
cido .a 10 de agosto de 1918, u o Estado do Rio dc 

s Janeiro, desenhista, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santo AntObio e re
sidência á rua Riachuelo a, 300. 

5 .424. Amaré .Castrioto da Fonseca* filho de Ârgemiro Cas-
trloto da Fonseca e de CaHinda da Silveira Fon
seca, nascido""a 26 de agosto de-1914, no Districto 
Federal, operário, solteiro, côhi domicílio eleitora! 
no districto municipal de Paquetá- e residência á 
rua Coelha Rodrigues n, 50. . ' 

5.425. José Môbita, filho, de Adelino. Gonçalves Mehta e do. 
Amélia Bueno Monta, nai&cfào a é/de julho de 19W 
no Estado do Rio1 de Janeiro, funccionario muni
cipal, casâoô, com domicilio eleitoral no distripü-
municipal de Ajuda e residência á ruá Álvaro'AI-
vím n. 17. 

8.426. Francisco AnAeniô • WerUèók Peralta, filho, fii Luiz 
Villet Peralta- e de vera Wernêck Peralta*"hasóidr. 
a 13 dé hovenlbro de 1913, no Estado do Rio de 
neiro funccionario publico, solteiro, com dom'-.c;-
lio eleitoral ao. districto municipal de Santo An
tônio e residência á rui UÔaldino do Amaral nu
mero 20. . ' 

8 .42?, Nair dè Castro Moate, filha de Eloy Cortes é de Maria 
Pâülína Cortes, nascida a'18 de abril dè 1916. r> s 
Estado de São Paulo, domestica casada, com ói -
Micilio .eleitoral no districto municipal de Aj.i 
e. residência á rua Senador Dantas n . 36. 

8.438. Pâdlo Ribeiro Cintra, filho de Elias Coelho Cintra É 
de Àlay-iô Ribeiro Cintra, nascido a 25 de janeiro 
de 1913, no Districto Federal, estudante, sõileiro', 

5,422-. 

8.42^3. 

Confere com o Original 
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com domicilio eleitoral' no districto municipal de 
Ilha do Governador e residência á rua Maciel Mon-' 
teiro n . 15. 

&.Í29. Oscar Ribeiro Porto, filho de Cândido Sebastião Ri
beiro Porto e de Maria Amélia Ribeiro de Carva
lho, nascido a 1 de janeiro de 1886, no Estado de 

•Minas Geraes, pharmaceutico casado, com domi- > 
cilio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio e residência á rua do Rezende n.. 113, c/2, 

5.430. Mario Moreira, filho de Augusto .de Souza Moreira 
e de lida Avellar, Moreira, nascido a 29 de de
zembro de 1917, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio e residência á rua 
do Lavradio n . 8 . 

15.431. Maria da Motta, filha de Antônio Silvestre da Mot
ta e de Domingas Colete, nascida a 2 de . sc tem- ' 
bro de 1911, no Districto Federal, -modista, sol 
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santo Antônio e residência a rua Conse
lheiro Josino n . 34. 

3.432. Isaao Medina, filho de Jacob Medina e de Julia Me-. 
dina, nascido a 18 de abril de 1894, no Estado do 
Pará, commerciante, casado, com domicilio elei
toral n o districto municipal de Santo Antônio e 
residência á rua dos Inválidos n . 70. 

5.433. Roberto Caetano Thomaz, filho de Guilherme Cae
tano Thomaz e de Nathalina Barbosa Thomaz, 

' nascido a 21 de setembro' de 1909, no Districto 
/ ' V Federal, commérciario, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Santo Antônio 
e residência á\ rua do Senado n.' 89. 

5.434. Antônio Figueiredo de Paula Pessoa, filho de Anna 
Evangelina Figueiredo do Paula Pessoa e de 
Francisco de Paula Pessoa, nascido a 3 de janei 
ro de 1901, no Estado do^ Ceará, funccionario 
bancaria, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ilha do Governador- e resi
dência á Estrada Paranaguá n . 10. 

5.435. Olga Portuense Guanabara, filha de Arthur José 
Ferreira Portuense e de Maria Ferraz Portuen

s e , nascida a 22 de junho de 1886, no Districto 
Federal, domestica, viuva, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santo Antônio e 
residência á Travessa Torres n . 23. 

5.436. Jurandy Pereira de Souza, filho • de João Cardoso 
- de Souza e de Antonietta Pereira da Silva, nas

cida a 7 de fevereiro" de 1907, no Districto Fe 
deral, costureira, casada, com (domicilio eleito
ral no districto municipal de Ajuda e residência 
á Rua Evaristo da Veiga n . 26. 

5.437. Geraldo Octavio Domingues de Faro, filho de Rena
to Domingue de Faro e Alice Bittencourt Domin- -
gues de Faro, nascido a 24 de setembro de í.917. 
no Districto Federal, commercio, |solteiro. com 
domicilio eleitoral no districto municipal "de San
to Antônio e residência á rua dos Inválidos nu
mero 24. -

ti.438. Elsa Eiras de Souza, filha de José Mariano de Sou
za e de Vicentina Eiras de Souza, nascida a 27 de 
maio de 1906, no Districto Federal, bancário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda e residência á rua Evaristo da 
Veiga n . 26. 

5.439. Orozimbo Vellasco, filho de Franquilino Vellascò e 
de Rosa Moura Vellasco, nascido a 26 de setem- / 
bro de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, com- 5.452. 
mercio, solteiro, com* domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio e residência 
á rua do Riachuelo n . 133. 

5.440. Cynval de Carvalho, filho de Emilio de Carvalho e 
de Samiamis de Mendonça Carvalho, nascido a- 5.453. 
21 de agosto de 1911, no Estado de Goyaz, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santo Antônio e residência á . 
Avenida Mem de Sá numero 193. * 

5 .441. Rubens Vieira do Nascimento, filho de "Heleodôro 5.454. 
Vieira do Nascimento e de Anastácia Vieira, nas- ' 
cido a 23 de 'ma io de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio e residen-
«ia -á r ua do Riachuelo n. 30* 

5.442. Athanaz Nunes, filho de Joaquim Nunes Quintani-
lha e de Andrelina Rosa Nunes, nascido a 1 de 
junho de 1916, no Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ilha do Governador e residên
cia á Estrada da Bica n . 28. 

5.443. Cicero da Silva Pereira Júnior, filho de Cicero daj 
Silva Pereira e de Alzira Patrícia de Mello da 
Silva Pereira, nascido a 19 de janeiro de 1908, 

' no Districto Federa!, íunccionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dê Paquetá e residência á Praia do Esta-

. •< leiro n . 145. 

5.444. Irineu Baptista do Carmo, filho de João Baptista do 
Carmo e de- Bemvinda Baptista do Carmo, nasci
do a 5 dc maio de 1913, no Estado da Parahyba , 

'do Norte, electricista, solteiro, com domicilio 
1 e le i toral 'no districto "municipal de Ajuda e resi

dência á Praça Tiradenlss n . 52. 
5.445. Francisco "Paula Magalhães Castro, filho de João 

Britto de'Magalhães Castro © de Virgínia Ribei-
1 . ro de Magalhães Castro, nascido a 3 de maio de 

1903, no Districto - Federal, advogado, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio > e residência á Avenida Henrique 
Valladares n . 13. • 

5.446. Francisco Fernandes de Oliveira, filbo, de Manoel Fer
nandes de Oliveira, e de Euphrasia Fernandes de Oli
veira, nascido a 1 de outubro de 1902, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, como domoicilio elei
toral no districto municipal de Santo Anttonio. e 
residência á rua dos Inválidos n . 18. 

I 

5.447.Francisco Cardoso Lima, filho de José- Cardoso. Oli-
/ "veira e de Luzia Oliveira de Lima, nascido a 3 de 

dezembro de 1887,'no. Estado de Sergipe, commér
ciario, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio, e residência á rua 
Lavradio n . 54. 

5.448. Sebastião Benevides Dantas, filho de Luiz- Benevides 
Dantas e de Djanira Benevides Dantas, nascido a 
31 de julho de 1900, no Estado do Pará, motorista, 

• casado', com domicilio eleitoral no districto muni-
y. '. cipal de Santo Antônio, e residência á rua do Ria» 

' chuelo n. 303. 
5.449 Edmundo Lourenço da Costa, filho de José Lourenço 

da Costa e dè Rachel Moreira, nascido a 21 de j a 
neiro de 1910, no Districto Federal, commercio, ca
gado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ilha de Paquetá, e residência á rua José Boni-
facu* n. 201. 

5.450. Nair Pereira„Guimarães, filha de Aristides Perei
ra e de Balduina Pereira, nascido a 15 de agosto de 
1910, no Estado do Rio de Janeiro, domestica, ca
iada, com domiclio eleitoral no districto muni-

t . cipal de Santo Antônio, e residência á rua Lavra
dio n . 34. ' ^ • 

5 451. Amélia .João'Baraudi , filho de João Baraudi e de 
Rosa Baraudi, nascido a 24 de agosto de 1902, 
no Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada. 

• com domicilio eleitoral no districto municipal de 
; Santo Antônio, e residência á rua Ubaldino do 

. do Amaral n . 56. 

Raymundo Teixeira Lima, filho de Custodio Teixeira 
Gonçalves e de Maria Teixeira Lima, nascido a 
20 de julho de 1901, no E . do Ceará, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ajuda, e residência á Praça Tiradentes n. 52. 

Luiz Balãnçuela Paz, filho de João Balançuela Paz 
e de Maria Paz Esquirigos, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santo Antônio, e residência á rue André Caval
canti n. 37. 

Joaquim Duarte Cavalcanti Filho, filho de Joaquim 
Duarte ' Cavalcanfi e de Alzira Olortegue Caval
canti, nascido a 3 de Janeiro de 1899, no EstadO) 
Amazonas, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda, e residência 
á Praça Tiradentes n . 81, 1." andar . 
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5.455. Joel Pedreira Lapa, filho de João Pedreira Lapa e de 
Maria de Jesus, nascido a 11 de Janeiro de 1907, 
no Estado da Bahia, motorista, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio, e residência á rua Ourives 64. ^ 

5.456. Sylvio Perrone, filho de Raphael Perrone e de Cesixa 
Gili Perrone, nascido a 15 de outubro de 1909, 
no.Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral np districto municipal de Santo 

• Antônio, e residência á rua Carlos Sampaio n . 40.' 

*> -I37. Ary Francisco dos Santos, filho de Manoel Francisco 
dos Santos e de Isabel Maria de Lima, nascido a 
21 de agosto de 1914, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio, e residência Carlos 
Sampaio n . 58. 

5.458. Luiz Augusto Rist, filho de Victor Rist e de Maria Au
gusta Rist, nascido a 23 de maio de 1877, no Dis
tr icto ' Federal, funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio, e residência á rua Ubaldino do Amaral 

_ sem numero. 

5.459. Bénedicto da Cunha Cavalcanti, filho de Manoel Cé
sar Cavalcanti, e de Hortencia Maria Cavalcanti, 
nascido a 13 de abril de 1917, no Estado,de Alagoas, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 

 c t o municipal de lha do Governador, e residência 
á rua Praia da Bica n . 48. 

3 . 460 . Antônio José Valladão, filho de José Ferreira Valla« 
dão e de Maria Cândida Valladão, nascido a 12 de 
da outubro de 1898, Estado do Rio de Janeiro, com-

• * mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dc Ajuda, e residência á rua Silva j a r 
dim n . 16. 

E.461. Augusto Carlos Loureiro de Magalhães, filho de An
tônio Loureiro de Magalhães, e de Belmira Rita de 
Magalhães, nascido*a 1 de Janeiro de 1908, no Dis
tricto municipal de Santo Antônio, e residência á 

— do Rezende n. 105. 

fí.462. José Garcia Machado, filho de Antônio Garcia Machado,, 
e de Maria Rita Machado, nascido a 29 de janeiro de 
1894, no Estado do Rio de Janeiro, jornalista, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Ajuda, e residência á Praça Tiradentes n . 39.. . 

G.4G3. José Borges de Carvalho, filho de Daniel Borges de 
Carvalho, e de Maria Borges de Carvalho, nascido 
a 31 áõ janeiro de 1900, no Estado de Minas Geraes, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri--
cto municipal de Santo Antônio, e residência á rua 
Riachuelo n . 122. 

5.465. Evandro Darcy Miranda Corroa, filho de João Carlos' 
Corrêa c de Cândida Carolina'Miranda Corrêa,.nas
cido a 12 de dezembro de 1904, no Estado do Rio 
Grande do Sul, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio, 
e residência á rua Riachuelo n . 22. 

5.465. Eusebio Paes de Oliveira Machado, filho de Paulino 
José Oliveira e de Presciliana Maria de Nazareth, 

' nascido a 2 de novembro de 1890, no Estado, do Rio, 
padeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ilha do Governador, e residência á 
Estrada da Bica n . 448. 

5 .465. Orlando Antônio de Azevedo, filho de José Antônio de 
Azevedo e de Elvira Roque de Azevedo, nascido a 
22 de abril de 1916, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio, e residência á rua 
da Relação n. 15. 

5.467. Carlos de Abreu Lima, filho de Genes de Abreu e Lima-
e de Izabel Vasconcellos de Abreu, nascido a 14 de 
junho de 1895, no Estado da Bahia, official da a r -

- mada, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ilha do Governador, e residência á 

" " " Praça do Jequiá n . 250. 
5 .468. Juvencio Soares Lemos, filho de Felippe Benicip Lemos 
» e de Raymunda Nonata Soares de Lemos, nascido a 

8 de fevereiro de 1912, no Estado do Maranhão, mo
torista, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Agonio, e residência á rua do 

"Riachelo-n. 194-, , • 

Segunda Grcimiscripçãflj, 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 5 a Zona, da 2* Gir*" 
cumscripção do Districto Federal, faço pub#*co, para conbe-

> cimento dos interessados, que foram expedidos os t i tulpj 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

5 .392. José Antônio França (5 .003), filho dá Enéas Sodr^ 
' • da França e de Sebastiana Antonia França, nas 

cido a 24 de maio de 1911, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis* 
tricto municipal de Gloria e residência á rua da 

' Cattete n . 221. 
5.393. Emilia Brito Fernandes (5 .206), filha de EustaquiQ 

Brito Fernandes e de Alzira ••Barbosa Fernandes, 
nascida a 30 de agosto de 1904, no Districto Fe~. 
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria e residência á ru^ 

; Corí-ôa Dutra n . 27. 
5.394. Hildebrando Pedro dos Santos (5.366), filho de An* 

tonio Pedro dos Santos e de Arnaüa Francisca dos; 
Santos, nascido a 20 de outubro de 1893, no Dis-« 
tricto "Federal, commercio, casado, com domiciliei 

• eleitoral no districto municipal de Gloria e cesht 
dencia á rua do Cattete n . 341 . 

5 .395. VValtamir Raymundo de Jesus Ferreira (5.368), fita 
lho de Thereza de Jesus Ferreira, nascido a 21 de] 
agosto de 1918, em Óbidos, Estado do Pará, estu-í 

. daute, solteiro, com domicilio eleitoral no dis<* 
tricto municipal de Gloria e residência á ruá 
Corrêa Dutra n . 27. 

5 .395., Judicael Soares Ferreira (5.369), filho de Martinh"gi 
Boanerges Ferreira e de Benedicta Soares Fer«< 
reira, nascido a 29 de outubro de 1918, em Manáos, 
Estado do Amazonas, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gloriai 
e residência á rua das Laranjeiras n . 23. 

5 .397. Esmeralda Pereira de Oliveira (5.370), filha de José* 
Cordovil de Oliveira e de Rfczalina Pereira de Oü-t 
veira, nascida a 14 de abril de 1898, no Districto; 
Federal, dactylographa, solteira, com domicilio] 
eleitoral no districto municipal de Sanía Therezaj 
e residência á rua Petropolis n . 4. • j 

5 .398. João Licinio de Miranda (5 .371), filho de.José Liciniô] 
de Miranda e de Joanna de Oliveira Miranda, nas-* 
cido a 12 de novembro de 1905, em Campos Bellos, 
Estado de Goyaz, funccionario publico, solteiro, 

. com domicilio eleitoral no districto municipal dej 
Gloria e residência á rua 2 de Dezembro ,n. 46 . 

5.399. Valentim Affonso da Silva (5.372), filho de José Af
fonso da Silva e de Rita Maria de Oliveira, nas 
cido a 14 de fevereiro de 1911, em São Miguel, 
de Touro, Estado do Rio Grande do Norte, íun-: 
ccionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Thereza e resi* 

' dencia á rua Oriente n . 14. ) 
5.400. José Pinto Silveira (5.373), filho de Idalina dos An

jos Silveira, nascido a 15 'de janeiro de 1914, nq 
Districto Federal, commerciario, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa? 
'Thereza e residência á rua Progresso .n. 14. 

5 .401. Joãc Antônio de Souza (5.374), filho de •Américo An
tônio de Souza e de Eva Verônica de Souza, has« 
cido a 6 de março de'1917, em Duas Barras, Es« ' 
tado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal, de ,Gloria 
e residência á rua Tavares Bastos n . 314. 

5 .402. Flavio Pires dc Campos (5.375), filho de Aorelind 
. '• Pires dc Campos e de Esther Seabra de Campos, 

nascido a 18 de maio dc 1903, no Estado de São 
Paulo, advogado, solteiro, com .domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria e, residência á 
praia do Flamengo n. 84. 

5 .403. Reginaldo Daltro (5.376), filho de Firmino da Silva' 
e de Patrocinia Gomes, nascido a 3 de julho de 
1899, em São Gonçalo dos Campos, Estado dá 
Bahia, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria e residência á 
praia do Flamengo n . 88. 

5 .404. Nilo Vieira- da Gamara .(5.377). filho de Francisco 1 

v . - -Teixeira da Câmara' e de • Georgeta Vieira da Câ
mara, nascido a 24 de março de 1916, em Belém, 
Estado do Pará. engenheiro civil, solteiro, com do-
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micilie eleitoral «& districto municipal de Gloria 
e residência â rua do Cattete n . 2 i 9 . 

5.405. Règínoldo Barroso (6.378), filho de João Barroso O 3.419, 
de Sebastf&na de Medeiros Barroso, nascido a 15, 
de julho de 1914, em Sâo João Nepomuceno, Es
tado de Minas Geraes, Jornalista, solteiro, com do* 
mieiiío eleitoral ao districto «unielpai de Gloria 
è'residência á rua Corrêa Dutra U. 48. 

$ .496. Godofredo da Cunha Ribas (5.3?t!), filho de Alfredo 8 . 4 2 0 , 

de Cunha Ribas e de Manoêla Pariu Ribas, nascido 
a 10 de dezembro de 1891, eo Estado de Minas 
Geraes, commercio, catado, com domicilio elei-

" ' ' toral ao districto muníolpal de Gloria e residência 
á rüa das Laranjeiras n. 118. à .áM. 

' 5 . 4 0 7 . Júlio Manoel de Oliveira <5.3ôô), filho de Raul Ma« • 
noel de Oliveira e da Arsenia Maria de Oliveira, 
nascido a 4 de agosto de 4911, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, OOm domicilio eleitoral 

, ao, districto municipal de Gloria e residência á 
' rúa ão Gãttête ti. 345. 

5.408. Ophelia Reed Costa (5.381), filha de Lui« Carlos da 
Costa Netto e de Helena Reed Gosta,, nascida a 9 
de fevereiro de Í9Ô5, B Ô Õistrlcto Federal, fun
ecionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dê Gloria e residência á 
rua Senador Vergueiro fi. 8?. 

5.409. Victof de Carvalho (5.384), filho de Oscar de Gar-
• valho e de Maria de Carvalho, nascido a 14 de 

março de Í Ô I É , «o t Districto Federai, estudante, . 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dè Santa Thereza e residência á rua Monte 
Alegre n . 238. 

5.410. Alcides Bomfím Cirio (8.885), filho de Je5o Baptista „ . . . 
Cirio e de âímphorosa Girio, nascido a 18 de ja- 5 ' a í ! 4« 
neiro de 1885, no Estado do Rio Grande do Sul, 
maritimo, casado, com domicilio eleitoral no dis-

• tricto municipal de Gloria e residência á rua 2 
de Dezembro n. 119. 

• 8 . 4 1 1 . Juâith de Macedo Soares Silva (3.387), filha de Ro
sai vo Mariano da SHva ê de Deborah de Macedo 5*423* 
Soares Silva, nascida a 7 de agosto de 1914, no 
Districto Federal, estudante, solteira, com domi- , 
çjiío eleitoral ao districto municipal de Santa 

. • Thereza, e residência 6 rua Oriente n. 25. 
• 8 . 4 1 3 . Jüventina Nogueira da Costa (5.388), filha de Mo

desto Nogueira Xavier o de Iracema Maria da 
Costa, nascida a 1? de setembro de 19H, no Dis
tricto Federal, telephoaista, solteira, oòm domi
cilio eleitoral no ' districto municipal de Santa 

, Thereuá e residência Á rua Sâo Salvador n. 49. 
3 .418. Darcy Gabaida de Azevedo (5.389), filho de Alfredo' 

Gomes de Azevedo e de Alice Gabalda de Azevedo, S.4?7. 
nascido a 17 de fevereiro de 1907, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
110 districto municipal dê Santa Thereza e rest-

- dencia â rua Sâo Alfredo n. 8 . 
6 . 4 1 4 . GaloiiiJ-Gomes Filho (6.3&Ô), filho dê Galeno Gomes 

(j de Gertrudes Pires Gomes, nascido a 21 de agosto 5.426. 
de 1914, no Districto Federal, advogado, solteiro, 
com domieilio eleitoral no districto muhicipáide 
Santa Titereut e residência â rua Benjamin Cons
ta nt It. Í04. 

5 .415. Nair tiaptisía de Carvalha (5,391), filha dè Beato 
Barlhoiomeu de C&íVálhô O de LèOpOldina Baptista 
do Ciirvalho, nascida a 24 de maio de 1910, no Djs- 5.429. 
triüio Federal, domestica, solteira, com domicilio 
viiíilorar no districto municipal deGloria e residên
cia á rua Conde de Baépendy n. 12. 

5.416. João l/ereiwt Kubül (S.SSâ), filho de Álvaro Pereira 
Sullil e de Julía dô Souza Pereira, nascido a 11 'de 
maio cie 1899, 110 Districto Federal, operário, oa- 5.43o, 
jatío, com domicilio eleitoral no districto municipal 
dü Gloria e residência â rua General Glycerio nii- • 
m e r o ' 5 1 . 

5.417. Eudoro Villela (5 .394) , filho de Eurieo de Azevedo 
• Villela e dé Maria Libania Vílléla, n&ècido a 2 de 
«gosto de 1907. em Vargem Grande, Estado de São 5.431, 
Paulo, funccionario publico, solteiro, com domici
lio .nleitoral no districto ínunicipai de Gloria e re
sidência ú rua d& Cattete n . .333 . 

5.418. Raymuftdo Gomes valente (5.395), filho de Arthur 
Gurgel de Lima Valente e de Philomena Gomes 
••lente, nascido A 23 de janeiro de 4606, em Ara- 3.432. 
caty, Estado do Ceará, funccionario Dublico, casado. 

6.426, 

com domicilio eleitoral no districto munioipai de 
Gloria e residência Á rua Corrêa Dutra n. 54. 

Antenor Armando de ãouta (8.967), filho de Armando N 

Ludgero de Souza e de ôilviua Bernarfla da Con
ceição, nascido á 26 de junho de 1909, ho Estado 
do Rio de Janeiro, e&binêiro, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gloria e 
residência Á rua Gagá Coutinho U . 53. ' ' 

Alcides Hommond (5.898), fíiho de Jayme Hommoud 
e de Mariôtta Hommond, nascido a 11 de junho de 
1913, no Districto Federal, commercio, , solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto munioipai dc 
Gloria e residência á rua F&rafü n. 5o. •' 

Gast&o dos Santos Blar (5.S99), filho de João Gou* 
ç&lvès Biar e de filízanda Luiza dos Santos,Biar, 
nascido a 26 de março de 1893, no Districto' Fe
deral, rnírtriata. casado, com domicilio eleitoral.no 
districto municipal de Gloria e residência á rua 
Pinheiro Machado n. 150. 

deveria Lui«a Ferreira Loureiro (5.4QÔ), filha dé Sa* 
verlo Scaríoli e de Aida Restelli Scarioii, nascida 
a 11 de junho dé'1912, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residência á rua do Cattete 

LOuis de Sousa Aguiar (5.401), filho dé Frâhoiseo 
Marcellino de Souza Aguiar e de Maria oaofieüá 
de Souza Aguiar, nascido ô 22 de agosto de i,9G4, 
em S. Louis, Estado Unidos da America, medico,' 
solteiro, com dôri.ciíio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria e residência á rua Paysandu' 
n < 22Ê . 

Felicidade'Machado (5.402), filha de José Mâchâcíò. e 
de Maria das Dores Machado, nascida a 2 , dê' f e 
vereiro de 1912, ho Districto Federal, dOméstiCa, ' 
Solteira, oóm domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza e residettciâ á rua Almi
rante Alexandrino n. 1.238. " , 

Oltílio Fernandes (5.403), filho de AtttOnio Josl .Fer
nandes Poças e de Patmyra BàrcellõS, nisoido' a 5 
de setembro de 1912, no Estado dò Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza e residência á 
rua Progresso n. 42. 

Edgar Gurgel Valente (5 .404), filho de João Gürgei 
Valente e' de.Hilda Gurgel Valente', nascido a 24 

, de outubro de 1918, no Districto Federal, bancário. 
• solteiro, com domicilio eleitoral n o districto mu

nicipal do Gloria e residência á rua Corrêa Dutra 
a. 54. , 

Odette Mattos dos Santos (6.405), filha de Ermando 
Mattos dós Santos e de Silvina Carvalho Mattos dos 
Santos, nascida a 3 de dezembro de 1912, lio Dis
tricto Federal, funecionaria municipal , solteira, 
com domicilio eleitoral ho districto municipal de 
Glória e'residência á rua São Salvador ri: 4 i . 

Leopoldo Bôliens da Costa Barradas (5,407), filho'de 
Antônio Augusto dá Côstâ Barrada* è de Rosa Bel-
lens de Lima Barradas, nascido a í l dô junho de 
1880. em Florianópolis, Esttado de Santa Catharina, 
commercio, solteiro* com domicilio eleitoral rio. dis* 
tricio municipal dè Gloria e residência á rua das 
Laranjeiras tt. 38. 1 .. ' 

Nelson Feliòiano Víilaça (5.408), filho de. José Feh-
ciano Villáça e de Jesephina Maria Gomes Víilaça, 
nascido a iâ de julho de iS9s, no Districto Federal, 
eommèfcio, solteiro, com domicilio eleitora!.. Ü& dis^ 
.trictô municipal de Sahtá Thereza c resiâêli6ia é 
rUâ Sâo Alfredo n. 30. ' , . ,.: 

Carmen Amélia Gonçalves (5.409), filha dè Cfaéritbirr, 
Gonçalves e de Anha Celano Gonçaives, nascida & 
30 de abril dê 19Õ9, no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral rio ^districto 
municipal de Gloria e residência á rM'ütírrèa 
Dutra n. Ô7. . . ' 

Bíêleria Maria âcardino (5.410), filha de José Seardine 
" e de 'Nieolettft Gazzares, nascida a 4 da abril de 

1913, no Districto Federal, funecionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral 'no dístrietu..jnu-
nici&al de Gloria e residência á x u a C o m a Dutra 
n . . Í 7 . 

Heloísa Maria Nogueira (S.4Í.Í), í i lba de José Gon
çalves Nogueira e de Nydia Faria Nogueira, nascida 
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a 16 de setembro do 1915, no Districto Federal, sol-
iteira, com domicilio eleitoral no districto munici
pal 'de Gloria e residência á rua Corrêa Dutra nu
mero 54. , . 

5 ,433. Athayde Guedes de Campos (5.412), filho de Joaquim 
Guedes de Campos e de Sebastiana Guedes de Cam-» 
pos, nascido a 7 de setembro de 1913, em Campinas, 

, Estado de São Panlo, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no • districto municipal' de Gloria 
e residência á rua Corrêa Dutra n . 135. 

£.434. Joaquim Valpasso (5 .413), filho de Antônio José Vai-
passo e de Araripe Soares de Almeida, nascido a 
24 de dezembro de 1914, no Districto Federal, com-
merciario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza e ' residência á 
ladeira, do Senado n. 75 . , • 

5.435.-Raphael Jannibelli (5.414), filho de Francisco Janni-
bélli e de Irene Huss Jannibelli, nascido a 30 de 
setembro de 1910, em Petropolis, Estado do Rio de 
Janeiro, professor de orchestrá, solteiro,,com do-

• micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza e.residência á rua Gonçalves n. ,40-A. 

Rio de. Janeiro, 8 de janeiro de 1937. 
à Botelho Filho. 

. QUINTA ZONA ELEITORAL 
' ' " / ••' 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 5* Zona, da 2" Circum
scripção do Districto Federal, ;faço publico, para conhecimento 
dos interessados, qúe foram expedidos' os. t i tulos eleitoraes 
dos. seguintes cidadãos: 

* * • 

5.436. Romeu de Camargo Simões (3V.636), filho de ' José 
Luiz Simões e de Sebastiana, Camargo Simões, nas
cido a 10 de maio de 1912, em Brotas, no Estado 
de São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria e : r e s i 
dência á rua Corrêa Dutra, n ; 152. 

5.437. Gisilda Miranda (5.648), filha de Theophilo Miranda 
e de Izábel Coutinho Miranda, nascida.a 14 de mar - ' 
ço de 1911, em Ouro Fino, no Estado de Minas 
Geraes, normalista, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria e residência á 
avenida Ruy Barbosa n . . 1 2 . ' 

5.438. Manoel Alves Bezerra (5.415), filho de Lúcio-Alves 
Bezerra e de Adelaide Bandeira de Mello, nascido 
a 25 de julho de 1910, no Estado de Alagoas, ele-
ctricista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza e residencia^á 
rua Áurea n . 48. ' 

5.439T Pedro dè Alcântara Martins de Britto (5.416), filho 
de Fortunato Martins-de Britto e de Áurea. Mar
tins de Britto, nascido a 1 ' de , novembro de 1899, 
em Niclheroy, no Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal ..de Gloria e residência á ladeira dos 
Guararapes n.- 178. 

5.440. Rufina Arrua Rezende. (5.417), filha de Emilio Arrua 
Rodas e de Hilária Ayala, nascida a 5 de novembro 

' de 1912, no Disrticto Federal, enfermeira, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria e residência á rua dás Laranjeiras n . 180. 

5.441 Luiz Miller (5.418), filho de Armando Miller e de 
Cecília de Paula e Silva Miller, nascido a 1 de 
fev.ereiro dé 1918, no'Districto Federal, commercio, ' 
solteiro, com .domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de-Santa Thereza e residência á rua . Tr i -
umpho n . 4 8 . ' 

5.442. Safah Gonzalez Germana (5.41.9), filha de Camillo. 
Ignez Gonzalez e de Prospera Gonzalez, nascida a 
6 de janeiro de 1903, em Manáos, no Estado Ama
zonas, steno-dactylográpha, casada,, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza 
e.residência á rua do Russell n. 10. 

5.443. Carmen Annibal (5.420), filho de Cezar Annibal e de 
Julia Pereira.Mendes, nascida a 6 de setembro de 

' 1918, no Districto Federal, estudante, solteira, com 
domvcilio eleitoral no districto municipal de Gloria 

• e. residência á rua Corrêa-Dutra n . - 7 2 . 
p":444. Natercia Bibiano.da Rocha Vaz (5.422), filha de Ju

venal da Rocha Vaz. e de Alice Bebiano da Rocha 
ftascida a 6 de setembro-dé 1911; na Capital 

Federal, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no distrioto municipal de Gloria e residência i 
rua Farani n. 7 9 . ' 

5.445. Jahi r Duboó (5.423), filho de Accacio Evangelista âé 
Oliveira Duboe e de Corina Rosa t. Duboe, • na** 
cido a 21 de março de 1905, no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
nó disrticto municipal de Santa Thereza e residen«T 
cia á rua• Joaquim Murtinho n . 139. 

5 . I 4 O . Liberalino Soares de Andrade (5.424), filho de Manoel 
' Soares de Andrade e de Albertina Soares de An

drade, nascido a 1 de agosto de 1914, em Barra do 
Pirahy, no Estado do Rio de 'Janeiro, funecionariq 

, publico, solteiro, com domicilio eleitoral no rdistri» 
tricto municipal de Santa Thereza e residência § 
rua Áurea n. 48. • > 

5U47 . • Rita Sylvia Nogueira (5.425), filha de Annibal á$ 
Rocha Nogueira e de Aida da Silva Nogueira,; nas« 
cida a 24 de agosto de 1912, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no ' d i s 
tricto municipal de Gloria e residência á rua dô 

• Cattete n . 247. 
^ 5.448. Honorato Mènon (5.426), filho de Menòn Emilio e âi 

Pelo escrivão. Amabide Menon, nascido a ,8 de fevereiro de. 1913, 
em Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, te -
chnico-agricola, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Thereza e residência 

' á rua Barão de Guaratiba n . 75 . 
5,.449. Irineu Alves da Paixão (5.427), filho de Manoel Mar« 

cellino da Paixão e de Maria das Neves de Jesus,, 
' nascido a 17 de dezembro de 1891, em São Salva» 

dor, no Estado. da Bahia, commercio, casado, coou! 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria 
e residência á rua das Laranjeiras n . 129. 

5.450. Ruy da Apparecida (5.428), filho de Jovino Botelho S_ 
de Buyse Negreiros Botelho, nascido a 9 de junheí 
de" 1912, em Rio Claro, 'no Estado de São Paulo* 
funccionario publico, solteiro, coni domicilio elei« 
toral no districto municipal de Santa Thereza e re«» 
sídencia á rua Áurea n . 48. j 

, 5 . 4 5 1 . Thyrso Negreiros Botelho (5.429), filho de Jovinô 
Botelho e de Thyrso de Negreiros Botelho, nascido; 
á 30 de setembro de 1913, no Estado de São Paulo, 
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no, 
districto municipal de Santa Thereza e residência 
á rua Áurea n . 18. 

5.452. Dijocelis Tolentino Leal (5.430), filho de Leovigilde; 
Tolentino Leal e de Lelia de Carvalho Tolentino, 
nascido a 17, de outubro de 1916, em Campos, ncy 
•Estado do Rio de Janeiro, barbeiro, solteiro, comi 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa! 

N Thereza e residente á rua Victoria .n. 10. 
5.453. Rubem de Almeida Serra (5.431), filho de Leonel 

Mariano Serra e de Carmen de Almeida Serra,-nas?» 
cido á 18 dc maio de 1918, no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Santa Thereza e residência á ruaí 
Silveira Martins n . 6. 

5.454. Manoel Camba (5.432), filho de Joscpha Camba, nas
cido a 21 de outubro de 1917, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria e residência-á rua das 
Laranjeiras n . 80. • 

5.455. José Nogueira Pessoa '(5.433)., filho de Elpidio de 
Souza Pessoa e de Lydia Nogueira Pessoa, nascido 
a 18 de novembro de 1909, em Godajás,:no.Estado 
do Amazonas, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza; 

.. ©residência á rua S. Alfredo n . 20. 
5.456. Miguel Ferreira da Silva (5.434), filho de Antonid 

Ferreira da^Süva e de Maria de Moraes, Ferreira, 
nascido a 5 de julho de 1898, no Estado de Pe r -

' nambuco, enfermeiro, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza e r e -

• s i d e n c i a á rua Áurea n . 48. 
5.457. Geraldo Goulart da Silveira (5.436), filho de Pedro 

Goulart da Silveira e de Alpha Ribeiro Goulart da 
Silveira, nascido a 24 de dezembro de 1914,-no Dis
tricto . Federal, estudante, solteiro, com domicílio 

• eleitoral no districto municipal de Gloria e residen*. 
cia á rua Moura Brasil n . 58.' 

5 .458. Esteyam Strauss (5.437), filho de Desiderio Struss é 
de Sidonia Rosamundo Strauss, nascido a*5-djí 
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" maíçp de 1917, no Estado do Rio de Janeiro, és-
-, r • tudahtè,. solteiro, com domicilio eleitoral no distri

cto municipal de Gloria e residência á rua Moura 
Brasil n. 58. 

5.459. Luiz Octavio Moreira Penna {5.438), filho dé Octavio 
.Moreira Penna e de Maria Antonietta da Cunha 

Penna, nascido a 19 de fevereiro de 1917. em Bár-
, hacena, no Estado de Minas Geraes, estudante, sol

teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal cie Gloria e residência á rua Moura Brasil n. 58. 

§.460. Adalgiza da Câmara Luz Pinto (5.440), filha de Leo
poldo'dá Câmara Lima e de Anna dos Santos Ca-

f> maia Lima, nascida a 14 de junho de 1899, no Dis
tricto Federal, funecionaria publica, casada, com 

.. • domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria 
e residência á rua 28 de Dezembro n. 125. 

5.461, Jayme Rodrigues de Carvalho (5.441), filho de Maria 
Amalia da Silva, nascido a 9 de setembro de i9u9, 
em São Salvador, no Estado da Bahia, .funccionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto 

. ,. municipal de Gloria e residência á rua Márqueza 
dos Santos n. 41. 

1.462. Luiz Augusto Ribeiro (5.442), filho de Honorio Au
gusto Ribeiro e de Rita de Cássia Carneiro Leão, 
nascido a 4 de fevereiro dè 1900, no Districto Fe
deral, eommeroio, solteiro, com domicilio eleitoral 

, no districto municipal de Santa Thereza e residên
cia á rua Almirante Alexandrino n. 413. 

• 1.463. Rogaeiáno Monte de Carvalho (5.443), filho de Fran
cisco Monte d e Carvalho e de Anna Salles de Car
valho, nascido a 8 de junho de 1913, em Garanhuhs, 
Estado de Pernambuco, commercio, solteiro,' com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza e residência á rua Victoria n. 18. 

J5.464. Maria do Céo'de Oliveira Marinho (5.444), filho de 
Joaquim Paulo dê Souza Marinho e de Maria José 
de Oliveira Marinho, nascido a 30 de abril de 19Í5, 
em Itabaiana, Estado da Parahyba, estudante, sol
teira, coin domicilio eleitoral no districto municipal 
de Gloria e residência á rua Marquez de Abrantes 
n. 152. 

Rubens Bhering (5.445), filho de José Bbering fet de 
Augusta Bheririg, nascido a 19 de janeiro de 19ÍI4, 
no Districto Federal, telegraphista, casado, com dò-

. micilio eleitoral no districto municipal de Gloria e 
residência á rua Almirante Tamandaré n. 57. 

5.466. Irany Garcia Bastos (5.446),, filho de Arthur Garcia. 
Bastos e de Leonor Garcia, Bastos, nascido a.;16,de 
agosto de 1902, em Lago Muriahé, Estado do Rio 

' d e Janeiro, lavrador, casado, com domicilio e l e i to 
ral no districto municipal de Santa Thereza e re
sidência á rua Bento Lisboa n. 58. 

5.167. Nilo Pereira de Carvalho (5.447), filho de Faustino 
de Carvalho e de Joaquina Pereira de Carvalho, 
nascido a 8 de dezembro dè 1919, no Estado'do Rio 
de. Janeiro, motorista, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gloria e residência 
rua do Cattete n> 345. 1 

6.468. Maria de. Lourdea Miranda (5.448), filha áe Dulcilio 
Miranda e de Firmeüna Miranda, nascida a 18 de 
maio de 1911, em Belém, Estado do Pará, commer-
eio, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residência á'rua do Cattete 
n. 341. 

6.469. Augusto Fortuna (5.449), filho de Arcadio Fortuna e 
de Anna Teixeira* nascido a 17 de julho de ,1915, 
no Districto Federal, eómmeréio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gloria e 
residência á rua Ferreira Vianna n. 18. 

f.470. Accacio José Gonçalves da Cunha (5.450), filho de' 
- • Accacio José da Cunha e de Anna de Jesus da 

Cunha, nascido a 28 de maio de 18SÔ, no Districto 
Federal, commercio. solteiro, com domicilio elejf 
tôral no districto municipal de Gloria e residência 
á rua das Laranjeiras n. 21 . 

15.471. José Dias Jardim (5.45.1). filho de José Dias da Silva 
Jardim e de Antoriia Machado Jardim, nascida a 6 
de outubro de 1917. no Districto Federa!, estudante, 
solteiro, com domicilio" eleitoral oo districto mu
nicipal de Santa Thereza e residência á rua Áurea 
n. 28. 

$.472. Agnes Stewart Wtiddelí (5.452), filha de Wiljiám Al-
fredWaddeli e de Laura Cham&erlarn.jnasoida a 2! 
de "março de 1903, em São Salvador, Estado di 
Bahia, enfermeira, solteira, com domicilio eleitor* 

5.478 

no districto municipal de Gloria e residência á ave
nida Huy Barbosa n. 12. 

5.473. Manoel,Adriano de Castro ( 5 . 4 5 3 \ filho de Antônio 
. 'Francisco Luiz de Castro e de Thereía Maria, nas

cido, a 15 de novembro de 1888, em Portugal, na
turalizado, negociante, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gloria e residência 
á rua das Laranjeiras n. 26. " ' • • . . ' ; . 

5 .474. Antônio Pereira Soares (5.454), filho de Maria Me
laria Gomes Baptista, nascido a 12 de março de 
1908, no Districto Federal, commercio, solteiro, çonv 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa' 
Thereza e residência á rua Augusta n. "4 '*, ." 

5.475. Anesia de Mendonça Motta (5.455),.filha deiBènjaifiim 
Augusto de Souza Motta e de Augusta* Medina de 
Mendonça, nascido a 9 de abril de 1908, em São João 
Nepomuceno, Estado de Minas Geraes, domestica, 
casada com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Thereza e resideneia á rua Sinto 
Amaro n. 15. • > ' 

5.478. Alzira Mathilde da Veiga (5.456), filba.de Aritoqio 
Augusto dã Silva Duarte e de Güilhermina MaHa 
da Silva, nascida a 12.de março de 1873, nô Dis
tricto Federal, proprietária, viuva, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza 
e'residencia á rua Santo Alfredo n. 28. 1 .,-

5.477. Otton Mendes Ribeiro (5.457), filho de Américo Meni> 
des Ribeiro e de AugustínhaCandid* Ribeiro. nàsV 
cido a 14 de abril de 1914, no Di3trieío Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto- municipal de S^n*a Thereza e residência a 
rua Eieófie dé Aimèida n. 148. „. 

Luiz Pacheco Filho (5.458), filho de LUÍB José Pa
checo e de Aspazia Maria Pacheco, nascido a 1 .de 
março de 1915, no Estado do Rio de Janeiro, côai- • 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral tio âfistr!-
cto municipal de Santa Thereza.e residência a ruá 
Benjamin Gonstant n. 104. 

5.479. José Pereira da Silva (5.459), filho de-Manoel Pe
reira da Silva e de Noemia-Pereira da Silva, nascido 
a 4 de maio de 1894, no Districto •Federal, eof-
rario, casado, cora domicilio eleitoral nô dtitrMò ; 

municipal'' de Santa Thereza e residência á rua 
Gonçalves n. 80. ' 

8.480. Iracema Carvalho de Andrade (5.460), filha de Vir
gílio Walfredo de Carvalho e de Francisca Lu? de 
Carvalho, naícida a 3 de abril de 1914, empata i , 

' Estado do Rio Grande do Norte, domestica, câsSqa, 
; com domicilio eleitoral nó dislríctò muri1cijfi&i 9è 

, Santa Thereza e residência k rúa Augusta Si. 35. 
5 .481. Waldemar de Britto Duarte (S.461).'filho-de Cantidio 

Pereira Duarte e de Aurora de Britto'Duarte, nas
cido a 28 de agosto de 1912. em Joaieirô, Estado 
da Bahia, empregado da Viação. solteiro, .com, .do
micilio eleitoral no districto municipal qe Glória 
e residência á rua do Cattete n. 345. „, 

5.-482: Cecilio Muniz Mello (5.462), filho dé José Muniu e 
• de Maria'Mühiz, naiscido a 12 de abrij.de 1904, ftò 

Districto Federal funccionario municipal, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal tte" 
Santa Thereza e residência á rüa Navarro 6. H e : 

5.483. Amélia de Figueiredo Rodrigues (5.463).- filha de Luiz 
dé Sóuz-a* Lobo e de Maria. Rosa Soares Lobo. nas
cida a 10 dê julho dê 1895; em Belém. Estado do 
Pará. negociante, casada, com domicilio eleitoral 

; no districto municipal de Sãftta There'iá e resi
dência á rua Cufvello n. 25. * • 'à ' 

5.484. Carlos dòs Santo?: Fernandes (5.464), filbo ai. Manoel 
Carlos Fernandes e dè Àlekandrína da Conceição 
Femar.de*. nascido a 7 de abril de 19-14. no Dis
tricto Federal, estudante, casado, som domicilio elei
toral na <rHri<*.fo munWpál de Gloria e rèSidençlá 
4 rua do Cattete n . 176. " il • 

5.485. Pillar Pâzai Loureiro C5.465), filho de Antônio Lòú* 
relro e de Caeflda Pus»! Loureiro, nascido a 6 de 
M*>«*o de •** rvistri*»* Federal, commercio. 

. « Ò K F T M . coni domicilio eleitor», no dVt-rictft mu-' 
nícipal dé Gloria e residência & rua Córriea Dutra 
n. 72 . ' 

5.486. Diva (Marina Pa.clwé Sutma (5.466). fllbá de Amleto 
Snnna e de Isôüna Pacheco Soona. nascido a 16 de 
abril de 1916, em Campos, Estado do Rio <Je Ja-

v neiro. professora, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto,municipal de Gloria e residência á rua 
(Corrêa Dutra -n. 30.-
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5.487. Marietta Depine (5.467), filha de Luiz Depine e de 
" - - Maria Eliza Depiae, nascida a i de dezembro de 

1917, no Districto federal, estudante, solteira, com 
. domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria 
e residência á rua Senador Vergueiro n . 128. 

5 .488. Guaràciaba Damaso de Carvalho (5.468), filho de Al* 
' '•• •' varo de Carvalho e de Edegardina Teixeira de Car

valho, nascido a 20 de dezembro de 1914, no Estado 
do Espirito: Santo, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral-no districto municipal de Gloria e 

' sésidencia á rua das Laranjeiras n. 26. 
ã.489^ Bénedicto Mendes de Moraes (5.469), filho de Alzira 

Mendes, nascido a 16 de dezembro de 1908, no-Dis
tricto Federal, empregado publico, solteiro, com do
micilio-eleitoral no districto municipal de Gloria 
e'residência á rua.Marquez de Abrantès n. 88. 

fí«490..-Geraldo Dutra de Andrade (5.470), filho dê Joaquiin 
; 'de Andrade Ribeiro e de Joauna de Bulhões Du

tra, nascido a 26 de setembro de 1912, em Santa 
Rita do Sapucáhy, Estado de Minas Geraes, com
mercio, solteiro, cóm domicilio eleitoral u o d i s -

, ' tricto municipal de Gloria e residência á ruá do 
"," ' Cattete n. 214. . 

6;491. , Sava Machado de Salles (5.471), filha de Pedro de 
'"' ,v Salles ,'e de Reginalda Machado, .nascida a 2 de 

"!".*' '.."junho de 1906, no Estado de Minas Geraes, fun-
ccíonariada Light, solteira,.: com domicilio elei
toral xio districto municipal de Gloria e residên
cia á rua'Marquez de Abrantes a.. 39. '.... 

5.492. José.: Waldimar Affonso Ç5.472), filho de Joaquim 
i • . Affonso e de Flozina Pires, nascido a 24 de março 

, de 1918, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
. . funccionario publico, solteiro, com domicilio eíei-

. . tora) no districto municipal de Gloria o residen-
' cia á rua Carvalho Monteiro o . 39. 

5.493.; Isaura Teixeira (5.473), filha de Maria Antonia Tei
xeira, nascida a 12 de março de 1904, em Entre 
Rios, Estado do Rio de Janeiro, domestica, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto > municipal 

,de S. Thereza «residência á rua Dias de Bar-
i ros n* 9• 

5.494. Albertina' Couto de Souza (5.474), filha de Manoel 
Xavier de Souza e de Jovelina Pereira Couto- de 
Souza, nascida a 10 de dezembro de 1906, no Dis
tricto Federal, commercio, solteira, com domicilio 

• eleitoral no districto municipal de Gloria e resi
dência á r u a d o Cattete n. 345. 

••^os..üfaria''Dias da Silva (5.475), filha de Horacio José 
da Silva e de^Marianina Dias, nascida a 3-de-de-

... zembro' de 1910, em Manhuassu', Estado de Mí-
.,' ' . nas Geraes, costureira, solteira, com domicilio cléi-
... toral no districto municipal de Santa Thersza e 

. residência á rua Cândido.Mendes n. 65. 
6..496. Luiz Lucas da Silva (5.477), filho de Casemi.rc Lu

cas e de Brasília Maria da Conceição, nascido a . 
25 de outubro de 1912, no Districto. Federai, fun
ccionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria e residência á 
rua Corrêa Dutra n. 54. 

8.497. Angélica Machado da Costa (5.478), filha de Ernesto 
, Machado da Costa e de Izabel Telles da Costa, 

nascida a 8 de janeiro de .1902, em São Paulo, 
funecionaria publica, casada, core! domicílio.-'elei
toral'-no districto municipal ôe Santa Thereza. e • 

. residência á rua Occidental n. 10. 
5.498. AracyMuniz do Rego Barros (5.480), filha de Ped^o 

. Ortiz do Rego Barros e de Umbelina Muniz do 
Rego Barros, nascida a 29 de agosto d s 1913, no 

'.;.-' Districto Federal, empregado publico, solteiro, com 
•domicilio eleitoralno districto municipal de Glo
ria e residência á rua do Cattete n. 212. -

5'.499.-Thábita Lygia-de Almeida' (5.481), filha de José Ma
noel Cavalcante d'Almeida Sobrinho e de-Rita-Car-

. v a l h o . d e Almeida,' nascida a 12 de outubro. :de 
, . ,1909, èm Manaos, Estado de Amazonas,» enfermei

ra, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residência á Avenida Ruy 

• • Barbosa n; 12. ~ . 
5.500. Doralino Luiz Manso (5.483), filho de Francisco Lins 

Manso. e de Georgina Rosa da Conceição., nascido 
a 25 de.-janeiro de-1902, em Nictheroy, Estado do 

;.. ••' ftio, motorista, casado, com domicilio eleitoral' no 
districto'municipal de Gloria e residência á rua 

' . . . ; . . , ' : Marquez. de 'Abrantesn . 136. 

5 .501 . Djahy Farina Romero (5.484), filho de Csadido Ro-
mero e de Beatriz Farina, nascido a 26 de agosto 
de 1906, no Districto Federal, dentista, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria e residência á rua do Cattete n . 233. 

15.502. Nilton' de Almeida ' (5.485),. filho de Manoel Gonçal-
- : ves de Almeida e de Jaudyra Martins de Almeida, 

nascido a 7 de novembro de 1917, no Districto F e 
deral, estudante, solteiro, com - domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria e residência é rua 
das Laranjeigas n. 129. . ' • • ^ 

®i503. Lúcia Oscar da; Cunha (5.486), filha de Oscar vda 
Castro Cunha; e .de Carm'en Ferreira da Cunha, 

, nascida a 14 ue agosto de -I915,*em. S. João Del 
' •'• Rey,'Estado,de Minas Geraes,..commercio, .solteira, 

com domicilio eleitoral no districto municipal- de 
'Glória,'residência á rua Conde Báependy-n. 106. 

5.504. Vera Oscar da Cunha (5.487), filha de Oscar de,Cas-
1 ,tro Cunha e de Carmen Ferreira ..da Cunha, nasci

da a 18 de junho de 1910, no; Districto Federal, 
domestica,, solteira,com' domicilio eleitoral nófdis-. 

, tricto municipal,de Glória.e residência á rua Con
de Baependy n. 106. , . . - - • ' ' 

5.505. Affonso- Dias' Lopes Fontainha •,(5.488), filho de Ma
noel Dias Foutainha é de Euzebia-Lopes Fontairihà, 
nascido a'17.de'janeiro de 1904,;"no Districto Fev 
dèrál, professor, casado, com-domicilio'eleitoral rio 
districto municipal de; Gloria, e residência ,á rua 

• das Laranjeiras n. l i v . 
5.506. Mario Ávila ldos Santos ,(5.489), filho de .Albino.Dp-

^mingos dos Santos-e dé Thereza Ávila dos'.'Santos, 
; nascido a 2 de, novembro de 1912, no Districto Fe-

deral, commercio, solteiro,1 com domicilio eleitoral 
rio. districto, municipal de Santa :T-hér'eza e* resi
dência á-rua Idaliná n. 107. 

5.507. Phelippe Gataíòn Ferreira Gomes (5.490), filho de' 
Arnaldo Ferreira. Gomes e de NairCaímon Fer
reira Gomes,: nascido a 28 dó março de 19}8,>no 
Districto Federal, estudante,'solteiro, com domici-

. ., ; lio eleitoral nò districto municipal de Gloria-e re
sidente, á rua' Cruz Lima n. 19* ' 

.5 .508 . Deolinda Cabral (5.491), filha de Agostinho-Cabral 
e de Victória do Espirito Santo, nascida a 5 d» 
setembro de 1894, no Districto Federal, domestica, 
solteira, corri domicilio eleitoral no districto mu-; 

. . ..' nioipal da Gloria e residência á ruá do Cattete nu
mero 339. 

5.509.. José. Jacques Salles (5.'492),'filho dè Francisco An
tônio de Salles e de Anna de Aquino Salles, nasci
do a 13. dè outubro de Í91Õ, em Bello Horizonte, 

.Es tado de . Minas Geraes, funccionario da Caixa 
• .Econômica, solteiro, com domicilio eleitoral no 
, districto municipal.de Santa Thereza e, residência 

','-'• ' á rua Silveira Martins n . 150. 

5.510. 

5.511, 

Fernando Ignacio de Souza. (5.493),. filho de. Antônio. 
'.' Ignacio de Souza e de Maria. São Pedro Mendes, 

nascido a 11 ,de fevereiro de 1898, no Districto 
Federal, commerciario, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal, de Gloria e' residên
cia; á.rua Marquez do Paraná-n. 15. / 

Rogerib Navarro dos Santos (5.494), filho de Antônio 
.da .Gosta Santos e de Vicencia Navarro dos Santos, 
nascido a 21 de agosto de 1891, no Districto Fe
derai, operário, solteiro, com. domicilio eleitoral 
no'districto municipal de Gloria e residência á rua 
das, Laranjeiras n. 352. . 

5.512. Nilo'Telles (5.495), filho de Olympia Francisca Telles, 
nascido' a 2.0 de' fevereiro de -1905, no Districto 
Federal; operário, casado, com .domicilio eleitoral 

, no, districto municipal •"de Gloria "e 'residência á 
• rua do Cattete n. 214. / ' • . 

5.513i Stéllá Scárdino (5.496), filha de Caetano Scardiho e 
de Deolinda Cabral, nascTda a "3 de junho de 1917, 
no.Districto Federal, domestica, solteira,\;com do
micilio. elèitoral'no districto mUnicipal de Gloria . 
e residência á rua do Cattete n. 339. 

5.514. Juanitta Monte Marques (5.497),-filha de João Bap
tista: da Conceição Monte e de Maria Esther-Fer-

. reira 'Alonte, nascida a 21 , de junho de . 1907, no 
Estado vdo Paraná, professora, casada; c o m d o m i - . 

' cilio 1 eleitoral no districto municipal de Gloria e 
residência á r ú a Pereira da Silva n. 96. ' • 
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5.515. Ary do*Nascimento Bernardo (5.499), filho de Lud-
gero Bernardo è de Alice do' Nascimento, nascido 
a 9 de outubro de 10Í3, na Capital Federal, operá
rio; solteiro, dom domicilio eleitoral ho districto 
municipal de Santa Thereza e residência á Tra
vessa Caesiano Ü. 25 . .. 

3 .5 )0 . Clovis-NovaeS (5.500),.filho de Manoel Novaes e de 
Margarida Novaes, nascido a. 7 de "janeiro de 19Í1, 
nó Estado dé Pernambuco, m'edico, solteiro, com 
domicilio eléHoràl nodis t r ic to municipal de Santa , 
Thereza e residência á rua Cândido Mendes nu
mero 238. - 4 

5.517. Joaquim Eüzèbio Roeha . Carvalho (5.501). f i lho.de 
José Maria Rocha Carvalho e de Thereza Chrísti-

< na da Rocha Carvalho, nascido a" 14 de agbstó de 
1885, em Recife, Estado de Pernambuco, banca-

. rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
.münioipál de Santa Thereza ê residência á rua 

Occidental h . 10. 
5.G18. Elson Aguiar Medeiros (5.502), filho de. José Ulysses, 

de Medeiros e de Maria Ormina Aguar Mendes, 
. nascido a 17 de fevereiro de 1917, no Território do 

Acre, cirurgião dentista, solteiro, com domicilio 
«leitoral no districto municipal de Santa Thereza 
e residência á rua Corrêa de Sá n . 3 . 

5.519. José Gomes Barreto (5.503), filho de Mátheus Gomes 
e de Maria José Barreto, nascido a 27 de março de 
1908, no Districto Federal, alfaiate, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sántu 
Thereza e residência.á rua Progresso n. 42. 

5.520. Homero Krichhofer Cabral (5.504), filho de João 
Ghrysostõm'o da Rocha Cabral e de Bertha Kri
chhofer Cabral, nascido a 20 de janeiro de 1906, 
em' Therezina, Estado, da Parahyba, militar, sol
teiro, com domicílio eleitoral no districto fflurii-
oipál de Santa Thereza e residência á rua Pe
tropolis h . 115. 

5 .521. Armando Dias de Paiva (5.505). filho rle José du 
Conceição Paiva, e Souza é de Thereza Cerejas Dias, 

y nascido a 25 dé abril de 1916, em' Belém, Estado 
do Pará, estudante; 'Solteiro, com domicilio elei
toral no districto .municipal de Santa Thereza e-
residência ã rua Diás de Barros n . 7. 

5.322. Roberto Gusmão de Andrade (5.506), filho dc Poly-
„ oàrpo Gonçalves Ramos de Andrade e de Maria dc 

Carmo'Gusmão, de Andrade, nascido a 16 de"março 
de. 1913, ém Olinda, Estado de Pernambuco, com
mercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto. 
municipal de Santa Thereza e residência á ruá dá 
Lapa n . 23 . 

Rio, 15 de janeiro de 1937. 
Filho. 

Pelo escrivão, .4. Botelho 6.835. 

OITAVA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 8* Zona, ria 2 a Cir
cumscripção do Dis t rc to Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, mie foram expedidos os títulos elei
toraes dos seguintes cidadãos: < 

6 .823. Maria José de Arau.io (6.175), filha de José Antônio 
de Arau.iô e de Latira- de Souza Arábio, nascida a 
30 do julho de 1892,'no Estado de Mina? Geraes, 
funecionaria' publica, casada, com donreilio elei
toral no districto municipal de Andarahy-o resi
dência á rufi Mhfifí Fwmtv. n . 142. 

6.824. Jo5ó ttmacio de Souza (4-;525). filho de Virgílio Tfena-
clo de Souza e de Anastácia Maria da Conceição, 
nwejdo a 8, de outubro de 1903. Estado do Rió de 

- Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral 
ao districto municipal de Andarahy e residência á 

^ rua Alegre n . 6.' 
6r$25. Danilo, CM»no da Silva (5.9R5), filho de José fiae-: 

tano da #Hva e de Maria AÍve? da Silva, nascido a 
30 d* agosto de 1914. no ntetricfí». Federal, ferro
viário, «inteiro, com domicilio «1«itftra! no rlisfricto 
rrlúnicipal *e Andarahy e residência á rua Aratijo 
Lima n . 59. , 

6.820. Ricardo Ramos (6.686), filho de Raphael Ramos e de 
Jordelínn Alves, naseido a 12 de abril de 1910, no 
Estado do Rio de Janeiro, operário, sóltè'ro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Paula Britto n . 20?. 

6 . 827 . Nérino Teixeira Baitar (6.688), filbo de Oscar.Ferreira 
Coelho Baitar e de Hercilia Teixeira Baltár, nascido 
a 22 de outubro de 1814, no Districto' Federal, 
funccionario publico, solteiro, coro domicilio elei
toral no districto munioipaí de Andarahy o veeU 
dencia á rua Theodorò da Silva n. 173. ' ; 

6.828. Dülgizo, de Souza (6.729); filbo de MartiiiÜááo de 
Souza e de Demèlvlna doè Santos Souza; -óàecido 
a 10 de abril de 1912; no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy e residência á rua Emilia Sampaio 
n . 37. 

6.829. Áureo Lima Carlos (6.750), filbo de André Fáustino 
e de Julieta Lima Carie*, nascido a 9 de marco 
de ,1918, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com' domicilio eleitoral no districto municipal" de 
Andarahy e residência á m a Iraty n. 3 4 . 1 

6.830. Milton Gomes Corrêa (6.827), filho de Victorino 
Gomes Corrêa e de Gertrudes Paulo Corrêa, nas-
cido a 18 de novembro de 1928, no Districto Fo« 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência 
á rua Theodorò da Silva n . 550. 

6 .Sol . Roberto Fonseca Moreira (6.911), filho.de Cezaí? Au
gusto Moreira e de Virgílio Fonseca Moreira, nas« 
cido a 7 de junho de 1901, no Districto Federaly 
commercio, solteiro, oom domicilio eleitoral nó dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua , 
Thèofloro da Silva n . 127. 

6;882. Carmen Sylvia Freitas ParanhoS (6.997), fíShó de Al». 
varo da Silva Parahhos e de-Thereza Freitas Para-
íihos, nascido a 23 de junho de 1916, uo Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do Andarahy e residência á, 
m a Souza Franco n. 112, casa 5, ' 

6.833. Isaufu Andrade dc Almeida (7.020), filha de Gastão 
•"'••' de Andrade e de Ida. Riger de-Andrade, nascida a 
' 48 de fevereiro de 1914, no Distriéto Federal, do-

'•••' mestiça,"casada, com domicilio eleitoral no districto 
. . . ' municipal do- Andarahy o residência á rüâ Aráxè 

n. 08, ' 

6.834. ..Amaury Cezar da Silva (7.214), filho do Manoel d» 
/ -. Costa e Silva e de Lúcia Demíllecamps e Silva, nas 

cido a 15 de janeiro de. 1906, no Districto Federal, 
funccionario publico,* casado, com domicilio e le i - , 
toral no districto municipal de Andarahy' e res i 
dência á rua Vinte e Oito de Setembro h. 237 A. 

João Olegario de Lima (7.310), filho de Feliciano Ole-
gario de Lima e de Maria Duvirgem de Lima, nas-

. cido a 15 de agosto de 1906, no Estado da Bahia, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no â;e~ 
tricto municipal de Andarahy c residência á ruá 
Ferreira Pontes n . 40. 

€ .836, Semiramis Gonçalves Barbosa (7.348), filha de Manoel 
Antônio Gonçalves o.'de Hoilorina Vaz Gonçalves, 
nascida a 23 de setembro de 1896, no Eatado dó Rio 
Grande do Sul, empregada de escriptóriú, viuva, 
com domicilio eleitoral no districto mtlrticipal de 
Rio Comprido e residência á avenida' Paulo de 
Frontin h. 299. 

6.837. Orlando de Souza (7.371), filho de José dé Souza é da 
Geraldina Seabra de Souza, nascido a 24 de agosto 
de Í913, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
cóm domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Barão de Mesquita 

" n . 37. 

6.838. Antônio Augusto Veiloso (7.3Í2) , filho de / . imer icô 
Augusto Veiloso e de Carollna Fontes Vèilásò. nas
cido a 2 de março de 1910, no Districlôj Federal, 
operário, casado,- oom domicilio eleitoral nô dis t r i 
cto munícpa l de Andarahy e residência á rua Barão 
de Mesquita n . 351. 

6.132. Flavio Francisco da Silva (7.373), filho de MiguèJ 
Francisco da Silva e de Maria Amélia da Silya, i ag* 
cido a 30 de julho de 1912, em Recife, Esjtado de 
Pernambuco, escripturario, solteiro, oom 'domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido 

V e residência á rua do Bispo n . 22. 
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6.340 . Urano Augusto (7.374), filho dè Maria da Conceição, 
nascido a 20 de setembro de 1932, no Dútriot) Fe
deral, commercio, eolteiro, oom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e residên
cia á rua Frei Caneca u. 344. 

6 .341. Manoel Venanoio (7.875), filho de Joaquim V^nanoío 
e de Eleoteria Maria da Conceição, nascido a 13 de 
março de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro; oom domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Amélia 
n. 26. 

6.342.•Henrique Branco do Prado (7.376), filho de José 
Branco e de Artenia Prado Affonso, nascido a l i 
de dezembro de 1907, no Districto Federal, ferro
viário; solteiro,- com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residenoia & rua Torres 
Homem n. 50. 

6 .343. Senliorinha de Castro Menezes de Carvalho (7.377), 
filha de Antônio Faoundo de Castro Menezes e de 
Joanna Martins de Castro Menezes, nasci.k) a 21 de 

, de outubro de 1884, no Estado do Rio Grande do 
Sul, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 

i districto municipal de Rio Comprido e residência 
& rua Itapiru n. 70. 

.6 .844. Dodelina dos Santos (7.378),filhadeCassianoDuarte 
dos Santos<e de Berminia dos Santos, nascida á 
24 de setembro de 1914, no Districto Federal, es 
tudante, solteira, oom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido e residência á 
rua-Maia Lacerda n. 39, casa 1. . 

6.845. Jayme Francisco de Paula (7.379), filho de Manoel 
Machado e de Maria SanfAnna, nascido a 2 de 

* abril déi8 96, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicílio eleitoral no districto rnuni« 
cipal de Andarahy e residehca â rua Antônio Sa
lema n. 51 . 

6 .8M. Ladario Pereira Telles (7.380), filho de Oliverio 
Ortiz Telles e de Honoriná Pereira Telles, nascido 
a 13 de setembro de 1900, no Estado dó Rio Gran
de dó Sul, òffioíal do Exercito, oásadô, còardomi-
cijio eleitoral no districto municpal de Andarahy 
e resdencia á rua Professor Valíadares n. 176. 

6.847. Léa Lahey Pedrosa de Lanenville (7.381), filha de 
Joaquim Pedrosa de Lanehville e de Amélia Lahey 
Pedrosa.de Lanenville, nascida a 3 de março' de 
1913 ' no Districto Federal, doniestioa, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Gonzaga Bastos nu
mero 35, casa 4. 

9:848. Joaqum Láhey Pedrosa Lanenville (7.382), filho de 
Joaquim Pedrosa Lanenville e de Amélia ' Láhey 
Lanenville, nascido a 10 de junho de 1915, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro,, com domicilio 
eleitoral no districto municpal dè Andarahy e re
sdencia á rua Gonzaga Bastos o . 35, casa 4. • 

6í849. Leon Luiz da Cunha Barbosa (7.383), filho de Fíaá-
1 cisco Luiz da Cunha Barbosa e de Leonilla Mira-

gáyá Barbosa, hascido a 14 de outubro de 1916, 
no Districto Federal,- estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andara
hy e residência á rua São Francisco Xavier n. 294. 

6.850.'Mario Soares da Costa (7.385), filho de OctáVio Soa
res e dè Francisca onçalveâ Pereira, nascido a 6 
de maio de 1914, na Capital Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto tau-
noipal de Andarahy e residência á rua Theódoro 
da Silva n . 175. • 

6.851. Dniester Marques da Silva (7.386), filho de Manoel 
Marques da Silva e de Augusta Fontes da Silva, 
nascido a 5 dè-dezembro de 1907,, no Districto Fe
deral, contador, solteiro, com domicilio eleitoral 
'no districto municipal de Andarahy e residência 
á ruá Barão de Vassoura sn. 11: 

«;852. Stella Souza Reis'(7.367). filha de Aurélio Drum-
mohd dos Reis e dè'Elisa Souza Reis, nascida a 27 
de junho de 1917, em Serrinha,. Estado da Bahia, 
funecionaria publica, solteira, cora domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahr • resi
dência á rua Torres Homem n. 38 A. 

6 .853 . Ondina Palharee de Carvalho (7.388), filha de Lula 
Carlos Palbares e de Ermelinda*da Conceição Pa
lbares, nascida a 2 de outubro de 1907, no Dis
tricto, Federal, domestica, solteira, oom domicilio 
eleitoral nó districto muncipal de Andarahy e ré* 
edencia á rua Visconde de Abaeté n . 28. 

6 .S54. Walta de Senna (7.389), filho de Carlos Avelino Sen* 
na e de Christalina Francisca Senna, nascido a 29 
de agosto de 1910, em São Salvador, Estado da 
Bahia, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrioot municipal de Rio Comprido o resi» 
dencia á rua Santa Alexandrina n. 20. 

6.855. Darcy Bahiense (7.390), filho de Sosth.enes da Fon» 
seca Bahiense e de,Noemia Martins Bahiense, nas
cido a 1 14 de julho de 1914, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto munioipal de Andarahy e resideuca i 
ávenda 28 de Setembro n. 402, casa 5. 

6 .856. Álvaro Pereira da Costa Júnior (7.391), filho de Ál
varo Pereira'da Costa e de Elydia Freitas da Cos
ta, nascido a 11 de outubro'de 1908, em Nictheroy» 

• Estado do Riúde Janeiro, funocionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
ncipal de Andarahy e residência á rua Derby Club 
numero 51. 

6 .857. Jorge Mercante (7.392), filho de Antônio Xavier Mer= 
cante e de Deolinda Valladares Mercante, nascido 
a 12 de dezembro de 1914, no Estado de Amazonas» 
empregado no commercio, solteiro, com domioilio 
eleitoral no districto -municipal de Andarahy e re*» 
sidehcia á rua D . Maria n . 54. 

6.8158, Evaldo Teixeira (7.393), filho de Alberto de Padua1 

peixeira' e de Joaquina da Grub Teixeira; nascido 
a 3'de julho de 1915, no Districto Federal, com» 
roercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

. tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Ferreira Ponte n . 26. 

6 .859. Ptolomeu Tfeiago de Medeiros Braga (7.394), filho 
de- José Ribeiro Braga e de Isabel MedeiOrs da 
Silva Braga, nascido a 13 de abril de 1907, em 
Vássouías, Estado do Rio de Janeiro, empregado 
no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e resi* 
dencia á rua Campos da Paz u . 7." 

6.86Ü. Henrique Vilella dos Santos (7.395), filho de De©. 
dato Geêario Vilella dos Santos e de Anna Amaral 

j Vilella dos Santos, nascido a 14 de junho de 
( 1902, na Capital Federal, engenheiro civil, casa-

do cóm domicilio eleitoral no districto munioi
pal de Ríô Comprido e residência á rua Aristides 

. Lobo n. 2, Apartamento 2 . \ 

6.861 Lüoia Estôvés de'Araújo (7.396), filha de Raul Re
nato Esteves de Araújo e de Herondina dos San
tos Araújo, nascida a 3 de maio de 1913, no Dis
tricto Fédêràl, dactylographa, solteira, com do
micilio .eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residência- á rua Aristides Lobo nu
mero 22. 

6.862. Máriá da' SÜva (7.397), filha de Augusto José da 
Silva e de Castorina Peixoto da SilVa, nascida a 
14 de setembro de 1906, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 

, districto municipal de Andarahy e residência á 
.rua. Juiz de Fora n. 76. 

6 .863. Hélia Mello de .Carvalho (7.398), filha de José de. 
Mello Carvalho e de Maria Thomé de Carvalho, 
nascida a 13 de março de, 1915, no Districto Fe
derá!, .funecionaria publica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Andârahs 
e residência á rua"Araújo Lima n. 48. 

6.864. Bianor Guimarães (7.399), filho de Manoel Gui-
v marãés e1 de Augusta Guimarães, nascido a 11 de 

julho de'1910, no Districto Federal: operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muái» 
cipal.de Andarahy e residenoia á rua D . Rita 
numero 12. 

6.865. José Macedo (insc. 7400), filbo de JoSo Macedo e de 
Maria Meika, nascido a 27 de abril de 1913, em 
Itacurussá, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Rio Comprido e 
residência á rua Maia Lacerda n. 21 
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i ' , . 8 ( ; g . Manoel Xavier da Costa (insc, 7.401),.filho de Custo
dio Xavier da Costa e de Maria Benigna da Concei
ção, nascido a 6 de junho de 1910, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com'domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy. e residência á 
Eaiiiia Sampaio n. 26, 

<.\í07. Bakiomiro Raymundo (insc. 7.402), filbo de ClodO-
miro Raymundo e de Emiliana da Conceição Ray
mundo, nascido a 13 de dezembro de 1913. em Vas
souras, Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy e residência á rua Torres Homem 

• n. 140. 
0.868'. José Barbiere (insc. 7.403), filho de Salvador Bár-

bieri e de Henriqueta Barbosa da Silva, nascido a 
24 dc julho de 190*9, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua D . Rita 
n. 38: 

C .S69! ' Edith 'Leyrand .(insc. 7.404), filha de Luiz Acacio 
.Leyrand e dt Manoela Fernandes Leyrand, nascida 
à 27 de maio de 1895, em Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, domestica, solteira, com domi-
tíilio eleitoral no districto municipal de Andarahy' 
e resideucia á rua Mearim n. 147. 

0,870. Fiederico Guilherme Krug (insc. 7.405), filho.de 
Francisco Nicolau Krug e de Guadalupe Rosa Krug, 

.nascido a 1 de junho de 1916, no Estado de Matto 
Grosso, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal*de Andarahy. 

6.371. Waldemar Gomes Monteiro- (insc. 7.406), filho de An
tônio Gomes Monteiro e de Cândida Gomes, nas-

_ cido a 3 de maio de 1908, na Capital Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy. e residência á rua 
Araxá n. 3 2 . ' 

e 872. Luiz da Cunha Barbosa (insc. 7.407), filho de Fran
cisco Luiz da Cunha Barbosa e de Leonilla. Mira-
gaya Barbosa, nascido a 19 de agosto de 1914, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
«residência á rua São Francisco Xavier n. 294. 

6.873., jJesar Augusto Flores Marques (insc. 7.408), filho de 
Cesâr Marques e de Anna da Costa Flores Marques, 
nascido a 21 de março de 1915, no Districto Fe
deral,- estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Souza Franco n. 109. . 

6.374. Rolando Flores Marques (insc. 7.409), filho de César 
Marques e de Anna da Costa Flores Marques, nas
cido a 17 de novembro de 1916, no.Districto Fe
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal d* Andarahy e residência a 
rua Souza Franco n. 109. 

6,87.5. Manoel Pinte (insc. 7.411), filho de Joaquim Pinto 
da Conceição e de Emilia da Nave Pinto, nascido 
a 17 d c novembro de 1917, no Districto Federal, 
fuocciouario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residên
cia á avenida 28 de Setembro n. 237-A. 

Ç 876. Bento^Fernandes úa, Souza Cherem (insc. 7.412), fi
lho de Octaviano Ernesto de Souza Cherem e de 
Carolina da Silva Fernandes Cherem, nascido a 26 
de maio de 1912. nc Diftricto Federal, funccionario 6.891. 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência á avenida 
28 de Setembro n. 237-A. 

1-.877. Dario.de Figueiredo (insc. 7.413), filho de Antônio 
Figueiredo e de Violante da Conceição, nascido 

a .2 de dezembro de 1885, em Canlagallo, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Leopoldo n. 16. 

>!a:tda de Moraes Cunha (insc. 7.414), filha de AI-
' b'.irto Rodrigues da Cunha e de Julia de Moraes 
Cunha, nascida a 3 de maio de 1914, no Districto 
Federal, commercio, solteira, com domicilio elei

toral no districto municipal de Andarahy e resides* 
cia á avenida 28 de Setembro n. 402, casa I. 

6.880. Humberto de Almeida Freire (insc. 7.416), filho de 
Mucio Scevola da Serra Freire e de Anna Maria d« 
Almeida Freire, nascido a 5 do janeiro1 ds 1909, nq 
Districto Federal, ràdio-telegraphista, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda* 
rahy e residência á rua Barão de-Bom Retiro riu* 
mero 773 . . . 

6 .881. Leonor Matias da Silva ( insc 7.417), filha de Af« 
fonso Vieira da Silva e de Beatriz Matias de Arau<* 
jo, nascida a 16 de setembro de 1918, no Districto 
Federal, estudante, solteira, com domicilio; eleito
ral no districto municipal de Andarahy e residência 
á r u a dos Artistas n . 60. 

6.882. Clemente Moreira (insc. 7.418), filho de José Moreira' 
e de Joaquina Rasteiro, nascido a 13 de fevereiro 
de 1916. no Districto Federal, Commercio, solteiro, 

- oom domicilio eleitoral no districto municipal :de 
Andarahy e residência á rua D . Maria n. 17. 

6.884." Edgard Tertuliano dos Santos( insc. 7.420), filho de 
Manoel' Tertulianc dos Santos e de .Maria Delphina 
dos Santos, nascido a 8 de outubro de 19H, no' 
Districto Federal, commercio, solteiro, com' domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residência á rua Vianna Drummond n. 80.. . 

6.885, José Leopoldino de Amacedes (insc. 7.421), filho de 
Jeronymo Leopoldino de Amacedes e d 9 Etelvina 
Martins Rita, nascido a 13 de novembro de J9H, 
no Estado de Minas Geraes, ferroviário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á r u a D. ' Rita n. 18. • • < : 

6.686. Domingos Malheiros do Prado (insc. 7.422), filhe de 
Francisco Luiz Malheiros do Prado e de.Beatriz 
Delmira Maria do Prado, nascido a 4 de agosto de 
1901, em Campos,'Estado do Rio de Janeiro, em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral 

' no districto municipal de Rio Comprido o residên
cia á rua da Estrella n. -28. 

6.887. 

6.888. 

6.889. 

6.890. 

6.892, 

6.893 

Mario Cascardo (insc. 7.423), filho de Natal Caseardo 
e de Bernardina Cbianilli, nascido a .7 de abril de 
1918, no Districto Federal, commercio, solteiro, 

• com domicilio eleitoral no districto municipal ..de 
Rio Comprido e residência á rua São Carlos nume-

' ro 29. . 
Clotildes Garibaldi Pereira (insc. 7.424), filha deJoS4 

Garibaldi Pereira e de Mariana Etelvina de Oli
veira, nascida a 12 de fevereiro de 1902, no Estado 
do , Amazonas, funecionaria publica,. casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Agenor Moreira n. 88. 

Paulo de Souza Netto (insc. 7.425), filho de Walde
mar de Souza Netto e , de' Zoe dos Santos Netto, 
nascido a 5 de fevereiro de 1916, no Estado de 
Minas Geraes, empregado publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Luiz Barbosa n. 26. 

Fabriciano Laurentino Mendes (insc. 7.427), filho de 
Joaquim Laurentino Mendes e de Rosa Lima Men
des, nascido a 25 de maio de 1912, no Estado da 
Bahia, funccionario publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e. re
sidência á rua Paula Brito n. 96. 

Jeronymo das Chagas (insc. 7.428), filho de Crescen-
cio das Chagas Pinto e de Nereia da Conceição 
Pinto, nascido a 21 de julho de 1903, em São Sal
vador, Estado da Bahia, bacharel. em sciencias eco
nômicas, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Araxá n. 64. 

Maria Lucilia de Paiva (insc. 7.429), filha dejMario 
de Moraes Paiva e de Alice de Moraes Paiva, nas
cida a 24 de agosto de 1917, no,Districto Federal, 
funecionaria publica, solteira, com domicilio elel-

- torál no' districto municipal de Andarahv e resi
dência á rua Barão de : Mesquita n. 959. 

Oscar Lopes de Faria (insc; 7.430), filho de Jacòb 
Lopes-tíe Faria e de Fèlippa Luiza dá- Conceição, 
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nascido a 22 de-junho de 1906, no, Estado de Mtoas 
petltís, fuhçcloitàfjp publico, solteiro, com donái-
óilio eleitoral no districto municipal da Andarahy 
O residência á rua Araxá n. 52. 

-è-«**'. Aana Ferreira da Gosta (insc. 7.431), filha de Joa-
• quim Lopes Pequeno e de Thereza Brasileira'de 

Jesus, nascida a 12 de m>rço'de 1888, nó Estado 
dp Rio Grande do Norte, costureira,, casada, com 
domicilio' eleitoral' no districto municipal de Rio 
Comprido e residência á rua Haddock Lobo n. 102. 

6.908. 

6.895. Vicencia Nina de Araújo (insc. 7.432), filha de João 
. I^ounifigôs de Araújo' é de Isaura Pires de Albu-
auerque, nascido a 18 de outubro de 1909, no Es-
ta'S8 !uò Rití Grande do Norte, costureira, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Riò Comprido e residência á rua Haddock Lobo 
n. 102. "" 

6.896. Rodolpho Pereira da Silva (insc. 7.433), fi)ho de An* 
tonio,©ias da Silva e de Flayiana Pereira da Silva, 

.nascido á 24 de junho de 1902, no Estado da Bahia, 
íunecionario publico, casado} com domicilio eleito
ral no distrioito municipal de Andarahy e residem 
cia á r u a Botücatu' n . 22. ' '. 

18.897, Lucas de Bouza (insc. 7.434), filho de Luciudâ Maria 
da (Gonceição, nascido a 19 de outubro de 1915, no 
Estado dò Riò de Janeiro, - funccionario publico, 
solteiro, Cóm domicilio eleitoral no,districto muni
cipal dò Andarahy e residência á . rüà Juiz de Fora 
HV i 5 - . ' ' «•' 

[6.898, Adaltiva Santos (insc. 7 .485) , filha de Rom"e"ü tíoflo?» 6 .911, 
riò dos Santos e.de Carolina Vicentina dos âántbs. 
néàcldó' á 6 de junho de 1917, no Estado do Rio de * 
•Janeiro, èscripturaria, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residen-
cia á rua Araxá n. 68. 

6.899. Viõôriie tde Paulo Ferreira-de Andrade (insc. • 7.436), 
filho d« Ernesto Ferreira de Andrade e de Cãhülda 6.912, 
Rámalhb dè Andrade, nascido a f 3 de abril de 1903, 
na Capitai Federal, funccionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de- . 
Andarahy e residência á rua Sá ¥ianna n . 108. 

8.1960. José Francisco de Araújo ,(insc. 7.437), filho de José 
Francisco >de Aràujo e de Maria •'Alexandrina da 
Conceição, nascido a 6 de dezembro.de 1906, no 
E3tado de Pernambuco, funccionario publico, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal-
de- Andarahy e residência-, á rda Ferreira Pontes 
n . 80. 

6.906. Norival Verissimo~(7.444), filho de Sebastião Carlos 
Veríssimo e- de- Antonia de Andrade V.erissibiò,-
nascido a 3 de maio de 1913, no Districto Fe-. 

- ,-. , , deral,-estudante, solteiro, com .domicilio eleitoral 
; no districto municipal de Andarahy e residência 

á Avenida 28 de Setembro n. 1 0 9 . 
6.907. Gecilia Ibernam da Cruz (7.445), filha de AgOstihho 

Nunes Montez e de Carolina Mallio Montez, !nas-
• cida a 25 de julho de' Í888, no Districto Federal, 

, <. domestica, viuva, com.domicilio eleitoral no dis-
' tricto municipal d eAndarahy e residência á rua 

Amaral n. 56. • " , " • 
Moacyr Antônio da Cruz (7.446), filho de Félismino 

Antônio da Cruz e de Geraldina Cândida' dè ! Cruz, 

tascido á 10 de novembro de 1905» na Capital Fe-
èral, funec. municipal, casado, èòm domicilio elei

toral no districto municipal de' Andarahy e resi
dência á rua Pontes Corrêa n . 13. ' . '. 

6.909. Jayme Tavares de Mattos (7.447), filho de Raul Ta
vares de Mattos e d eMarietta Barbosa de Mattos, 
nãcido a 19 de fevereiro de 1912* no Districto 
Federal, commercio, solteiro, oom domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Gonzaga Bastos n. 35, casa 4. 

6.910. Manoel Affonso Filho (7.448)', filbo de Mâtiòel Af
fonso da Silva e de Guilhermina Maria dá Con
ceição, nascido a 23 de maio de 1898, -nó Estado de 
Alagoas, marítimo, solteiro, oom domicilio elei
toral no^districto municipal de Andarahy e resi
dência á rüa Luiz Barbosa n. 5 

6.913. 

6.914. 'piOSt» Vicente' Martins de Soma (insc. 7.438), filhe de José 
FfàhCisco dè Souza è dè Anna Càrôüna da Silva, 

•, nascido a 30 de janeiro de 1884, no Estadí do Rio 
Grande do Norte, funccionario publico, soueiro, com 
domicílio eleitoral no districto municipal do Anda-
rah? e residência á rua Araxá n 52 . , 

í ,èÔ2. Âlõèbiádès Martins FOtttés (7.439), filho,dè Alcibiades 
Fòntès Léité e dé Maria Güióraar Vaz Fontes, 
nascido a 19 de riiarço dé 1916, no Estado de São 
Paulo, (Jâbôticabál)s estudante, solteiro, cóm do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio liòm-
prido e residência á rua Paulo de.Frontin' n. 646. 

d.903. Siínião PINTO do Sacramento (7.440), filho de Cli-
merio Pinto.do Sacramento e de Alexandrina Isabel 
do Sacramento, nascido a 5,de janeiro de 1888, na 
Capital Federal, funec ; publico, casado, cóm do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á.rua José Vicente, n. 89. 

8.964. . Alberto da Silva Fernandes (7.441), filho de Cae
tano Abtunes Fernandes.e de Carolina Rosa da silva 
Fernandes, nascido a 2Vde novembro de 188i, no 
Districto Federal, commercio, •, casado, cofn domi* 
«íllo eleitoral.do, districto municipal de Andarahy 
« R E S I D Ê N C I A a Avenida 28 de Setembro n. 239, 6.918. 
CASA VI. . . ' . . . . 

0,005. tt&àiò Ferreira Brasil (7.443), filho de Adulcino Fer
reira. Brasil e de Astfogilda de Souza Braèil, nas
cido A 20 de outubro dé Í900, no Estado do Riò de 
Janeiro, negociante, casado, Goro domicilio eleitoral 
ntí dijt|ricto -municipal de Andarahy e residénciua á. 6.919. 
rua-'Pprèi)rá Nynes n, 360. 

Antônio de Avellar Medeiros (7.449), filho- de. An-
• tonio Felicianó de Medeiros e de Maria1 Erúestina 

•de Avellar. Medeiros, nascido a 10 de julho de 1879, 
ho Estado do Rio dô Janeiro, proprietário, ca
sado, com domicilio eleitoral nò districto muni
cipal de' Andarahy e residência á rda Ferreira 
Pontes n. Í 9 0 . . ' 

César Francisco de Almeida (7.450), filho de José 
; Joaquim de Almeida Filho; e de Emilia Mcnte-

negro de Almeida, nascido a 2Í de marpo de 1902, 
no Estado do Ceará, (Fortaleza), medico, casado, 

. com domicilio eleitoral no districto municipal dé 
Rio Comprido o residência á rua" Hãdaíjé» Lobo 

„ ( numero 217, casa 13. . , 

Geraldina de Carvalho Figueiredo (7.451), filh* de 
Geraldo Itebello Figueiredo 6 de Maria Alcina F ^ 

., gueiredo, nascida a 9 de fevereiro de 1917, no |5Sr 
tado da Bahia, funec. publica, solteira, com dómi* 
cilio eleitoral no districto municipal dé Àhdàfáhy 
e residência á rua Torres Homem o . âS-A;* 

Jbsé Fernandes Vieira (7.452), filho de Manoel Ber
nardo Vieira e dèRaymúnda Maria dá Conceição', 
nascido a á O de setembro de 190ÍV no Estado ^do 
Ceará, (Fortaleza), marítimo, solteiro, com dó?-
micilio eleitoral no districto. municipal dè tRió 
Comprido e residência á rua Azevedo Lifia tí. v126. 

6 .915 . José Moreira Lopes (7.453)> fijho de Julieta Moreifa-
*' Lopes, nascido a 14 de março dô 1912, no Dislriótó 

Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no.districto municipal- de AMárâÜy e residência 
á rua Visconde de Sàúta Isabel n . 50 . 

6.-ÔÍ6. 

6.917. 

Paulino José Duarte (7.454), filho de Manoel Jôéè 
DuaHè e de Leopoldina Alé.xaádrina Duarte,- iiàs-
cido a 4 de setembro de 1909, nó Eátado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, còim domicilio elei
toral no districto; municipal de Andàrâby e rest* 
dencia á rua Goimes. Braga n. 49 . 

Pedro Perrone (7.455), filho de Angelinq Perrònli e>, 
de Adelaide de Lesandra, nascido a 3 de julho .dé* 
1914, no Districto Federal, operário, solteiro, comi 
domicilio eleitora! no districto, municipal de An
darahy e residência á rpà Dr.'Silva Pinto n. 7. 

Sylviá. Cunha Zimmérmaon (7.456), filha de José 
Pereira da Cunha e de Maria Ladisiau, da íGunha, 

' nascida á 2: dè janeiro de 1906, no*Distriétò Fedoral> 
funec. publicárèasàda, cóm domíòilío eleitoral no. 
districto municipal de Rio Comprido.ÔJ resideiçia 
á rua Haddock Lobo a . Í04. / 

Joaquim Figueiredo Pires (7.437), 'filhoi de Dèlphino, 
Figueiredo Pitea % da Rosa d.% Jtesm Ç-b&fi,njaciGiQi: 
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a 8 de dczemb'ro^â*e> Í9Í6V rio Districto' 'Federal, 
commerciario, solteiro," com domicilio eleitoral no 
districto municipal,.de. Andarahy e residência á 
rua Gama n , 2.5.. ' . . ... 

'6,020. Armando Ramos de Azevedo (7.458), filho de Júlio 
Luiz de Oliveira Azevedo e de Amélia Ramos d@ 
Azevedo, nascido a 11 de janeiro de 1887, no E s 

piado do Pernambuco, (Recife),-commercio, casado, 
Pu-!) domicilio eleitoral no districto. municipal de 
II >" Comprido e residência á rua. Valparàizo n . 43. 

Ç. i ' - l . ürliiiiiín. Kiiripedos Piamos (7.459), filho de Orlando 
•KurjpeiJcs Ramos e de Amélia Pinheiro, nascido u' 

> 15 de março de. 1910,-no Estado do Rio de J a -
.iiüiru. vNuva Iguassú), commercio, solteiro, -eoro 
• ilouiiuilin eleitoral no districto municipal de Rio 
^Comprido <•: residência á rua. Maia-Lacerda u. 57. 

6.922. Oswaldo Francisco Gomes (7.460)i 'filho"de 'Manoel 
• Francisco Gomes e. de Adelaide Rodrigues Gu-
-mesi . nascido a 9 de fevereiro de 1912; no 

• Districto Federal, contador, solteiro com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residência á rua Barão de Itapagipo n . 216„ 

.0 .923. Koemia da Silva Santos (7.461), filha de José An-, 
tonio da Silva e de Idalina Ferreira, da Silva, nas 
cida a 17 de março de 1885, no Estado do Rio de 
Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
nó districto municipal de Andarahy e residência a . 
rua.Theodorò da Silva n . 242, 

6.9^4. Viriato Camargo (7.462), filho de Clemência Camargo,. 
nascido a 16 de fevereiro de ' 1900, no Estado do 
Rio Grande do Sul, commercio, solteiro,, com do-

••imicilio eleitoral* no districto municipal de Anda
r a h y . e residência á-rua Ferreira Pontes n . 13.. '•" 

g.92õ.. Álvaro Castello Branco (7.463), filho de Álvaro Silvio 
Castello Branco de Cândida Castello Branco, nas
cido a 5 de maio de 1891, no Estado do Rio de 
Janeiro, (Juparanã), commerciario, essado, com 

. ,-• . domicilio eleitoral no districto municipal de An-
. ' . darahy e residência á rua Conselheiro Olegario- nu

mero 50. 

6.926. Antônio Falcão. (7.464), filho de Bernardino José ' 
"'Falcão e de Elisa dos Santos Falcão, nascido a 6 ' 
de outubro de 1914, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á • rua Pereira 
Nunes n . 253. . 

6 .42? . Claudionor Francisco de Oliveira '(7.465), filho de 
Qlivia Francisca de Oliveira, nascido a 8 de abril 
de 1916, 'no Districto Federal, operário, solteiro, 

'• com» domicilio eleitoral no districto municipal-de 
Andarahy c residência á rua Torres Homem nu
mero 233. • 

Claudimiro Araújo (7.466), filho de José Ferreira d e . 
'"Araújo e de Eulalia Oliveira de Araújo, nascido a 

• * 4 de fevereiro de 1910, no Estado de. Sergipe, 
(Itabaiana), embarcadiço, solteiro, com domicilio 

• « • >* - eleitoral no districto municipal de "Rio Comprido e 
residência á rua Aguiar n . 23 . 

.•6.£29. Sylvio Gonçalves Bastos (7.469), filho de Arthur Gon
çalves e de Eurydice de Mello Bastos, nascido a 4 

• de novembro de 1916, no Districto Federal, com-
- iiièrcio, solteiro, com domicilio eleitoral no' 'dis-

tricto municipal .de Rio Comprido e residência á 
« ..• rua Santa Alexandrina n . 129. 

6.930. Horacio Bento Guimarães (7.470), filho de Manoel 
Bento Guimarães e de Carmelina Costa Guimarães, 
nascido a 5 de junho de 1903, no Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e res i - . 
dencia á rua Amaral n . 35. 

6 .931. Leonilla da Silva Azambuja (7.471), filha de Ignacio 
• ' Paulino da Silva e de Maria Cecília da Silva, nas 

cida a 20 de julho de 1910, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicílio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido e residência a 
rua do Bispo n . 33. 

6.932. Euclydes Macedo (7.473), filho de Anastácio Marejo o 
i de Josepha.Macedo, nascido a 23 "de dezembro de 

11912, no Estado de Pernambuco, cóniniercip, • sol-! 

t é W v C ^ ^ a o m f c ^ i b . e l e l f ^ í á h n o - d i s t r i c t o münW 
r ; C - nicipal de Andarahy e residência "á rua José VI-s 
,; ' \ cente n . 71 . 

6.833.- João : Marques Guimarães (7.47.4), filho de Antônio; 
José Coelho Guimarães e de .Joaquina Marques-

. . , • Guimarães, nascido a 23 de maio de. 1910, no Esta-
; . do do Espirito Santo, commercio, solteiro, com do

micilio -elietoral-no districto municipal de Auda-? 
. -rahy e residência á rua Ferreira Pontes' n . 28 . 

6 934. Tcíino de Leão . (7.475), filho de Roberto Xeão* da1 

Costa e dc Anna Carolina da Costa, nascido a 4 dé 
fevereiro de 1879, no Districto Federal, cirurgião,, 
dentista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Rio Comprido e residência áj 

'. • rua Maia Lacerda n . 88. / 

r,.93õ. José Maria de Azevedo (7.477), filho de„Argemiro de' 
Azevedo e de Maria Fonseca de Azevedo, nascido a; 
1 dè fevereiro'de 1912, no Districto Federal, funec. . 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-u 

; • tricto municipal de Rio Comprido e residência f, 
rua Conselheiro Barros n . 3 1 . 

6;936. Waldemar de Oliveira Castro (7.478), filho de José*1 

Olinto de Oliveira Castro e de MariaJosé de Oliveira, 
Castro, nascido a 27 de novembro de 1916, no Estado 
de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio 
•eleitoral no districto municipal de Rio Comprido 
residência-á rua Mattos Rodrigues n . 22 . 

6.937. Sidrònio Correia de-Araújo (7.479), filho-de Claudinol 
Correira de Araújo e de Maria da Conceição, nas*} 

• cido a 26 de dezembro de 1909, no Estado de Per 
nambuco, (Recife), funec.. publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio] 
Comprido e residência á rua Barão de Petropolis ' 

'..'.. numero -98 . * ' \ 
6.938. Antônio Alves (7.480), filho de,Carlos Eugênio Alves-] 

e de Philomena Augusta Alves, nascido a 2 de ouV 
tubro de 1893, no Estada do .Rio de Janeiro,' 
(Gampos), commercio, casado, com domicilio elei-ç 
toral no districto municipal de Andarahy e resi^ 

- dencia a rua Conselheiro Paranaguá s /n . 

6.939. Sarah de Moraes Costa (7.481), filha de Antônio Goti* 
çalves de Moraes Costa e de Maria das Dores de Mo-i 

, raes Costa, nascido a 7 de setembro dè 1903, no,Es«*. 
y tadó do Rio de Janeiro; commercio, solteira, com' 

domicilio eleitoral no districto municipal de Rio; 
..! .... • Comprido, :e, residência á ruá Aristides Lobo.n. 150. 

6.940.íAdhemar Lamarão .(7.482), filho de José Lamarão e 
- ^ de Isabel Gonçalves Lamarão, nascido a 12 de dezem-

•• - . . bro 'de 1904, no Estado do Pará, Belém, funcciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto .municipal de Rio Comprido, e residência á 
rua Haddock Lobo n . 302. 

6.941. Anna Vieira de Souza (7.483), filha de Bernardino Viei
ra Netto e de Maria Joaquina, nascida á 6 de mar 
ço de 1886, no Districto Federal, domestica, viuva, 

. ,com domicilio eleitoral ho districto municipal de 
'Andarahy, e residência, á rua Pereira Nunes n . 142. 

6.942. Armanda Fraga de Mello (7.484), filha de Juscellino 
Rolla e de Theophila Marques ltolla, nascida a 4 
de outubro de 1895; no Estado da Bahia, Sãó Sal-

' ' vador,. domestica, casada, com domicilio eleitoral 
• ' no districto municipal de Rio Comprido, e residen-*. 

cia á rua do Chichorro n . 73. 
6.943. Horacio Moreira (7.485), filho de 'Alzira .Alves Md* 

reira, nascido a 12 de agosto dc 1901, no Districto' 
Federal, porteiro, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido, e res i 
dência á rua Barão de Sertorio n . ' 1 0 3 . 

6 .944. ' Jo^o Adriano de Castro Guidão (7.486), filho dS 
Adriano de Castro Guidão Júnior e de Victoria de 
Sá; nascido a 22 de outubro de 1916,' no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy, e residência, 
á rua Pontes Corrêa n . 32. 

6.945. Waldemar Barbosa (7.487), filho de Domingos Mort* 
•teiro 'Barbosa e de Elisa Pereira, nascido a 29 dô 
dezembro de 1911. no Dislricto v Federal, motorista, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

„. _ fícipal' ,de Andarahy. « residência ú rua Barão df 
Mesquita n . 751'., . . . . . . . 
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Maria de Assis <í .490) # filho de Olympia Adelaide 6,0.59, Antônio Tenorío Torres (7.505), filho de Olympio, Te-
* da Cosle, «âêoido a 4 de «utubfd de 1895, no Dis- norio do Rego e de Maria 'Maroionilla Turres .Pias, 

tríoto Federal, oper&rie, casado, COTA domicilio elei- nascido a 8 de dezembro dè 1912, no Estado.de Aln-
-tòral no districto municipal dé .Andarahy, e r e - gòas, commercio, solteiro, com domicilio" eleitoral 
síáencia á Avenida 28 do Setembro n . 189. no districto municipal de Andarahy, o residência 

AKjjndo Moreira Guides <í.49i), filho de Herminia " á rua Luiga Barbosa n . 6S. 
Maria Villela. nascido a J 4 de novembro de .1902, 6.&êt}. âiaaoei Dias de o l i ve i ra {insc. 7.598), filho Hé >>íy 

v>,Ú4T, 

«d Dletriôtô Federal, «ónimerciahte, solteiro, cora 
domicilio eleitoral no,districto municipal de An
darahy, o residenoia á rua Barão de São Francisco 
nütnero 393. • x 

p.©48, ftí de Oliveira Pireé- (7:492). filha de Anthero Bor-
geu de Oliveira o de Maria José Dufraey, de. oii 

mantino Dias d^ôlivèira e dé Maria Rodrigues Fa
ria, nascido â 20.de outubro de 1380, em^Vciitosü 
do Bairro, Portugal, empregado êm reservatório, 
casado, com domicilia eleitoral no dístrífelb muni
cipal de Andarahy e residência â rua Baião de São 
Francisco a. 199. ' " .' 

véira e Silva, nascida a 30 de agosto de-1902, no e .961 . Manoel da Costa Chagas (insc. 7.SÔ7), filho lise,M 
Estado do Riò dè Janeiro, Puratv, domestica, ca 
eadá, com domicilio eleitoral ho districto muni
cipal dô Andarahy, o rêáideucia á rua Pereira Soa^ 
fês 33 casa, 7 . 

Arthur Augreuse Pires (7.493), filho de João Fran
cisco Pires, Júnior e de Leopoldlna Camilio-da Sil
va Barata Pires, nascido a 20 dé setembro de • 1895, 
no Estado dó Rio de-Janeiro Angra dos Réis, func-
cíofiâriô publico, cisado, cóm • domicilio eleitoral 
no districto municipal de -Andarahy, e • residência 
á rua Pereira. Soares a . 33 casa, 7. 

.e.SSO. Ôg de Araújo' (7.494), filho de Fultôn de Araújo e 
Augusta de Araújo, nascido a 26 de novembro'de 
1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Riò Comprido, o, residência & rua Haddock'-'Lobtf 

v . , numero 35. ' - . " ' . 
8.198!. José* Ramos Pacheco í?t495), filho de Arthur Pacheco 

e de Lútea Ramos.Pacheco, nascido a 15 de novem
bro de 1910, ao.Estado do Rio de Janeiro, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal, de Andarahy,- o íesidôiieia.á rua Theodóro da 
Silva n, â8. 

[6*952, Guilherme Jorge-daíjueiro Sim&a' (7.496),'f i lho',de 

noel da Silva e de Rosalina de Áievedo Chaga-;, 
nascido a 3 de julho de 1898, em Sad Fidélüi, S s -
tado do Rio de Janeiro, commercio, casado,, com do
micilio eleitoral «o districto municipal de Andarahy 
e residência á rua Ferreira Pontes ú. 26. '• 

6.962'. Leonel Rodrigues Ribeiro (insc, 7". 506), filho di-fceju-
ardo Rodrigues Ribeiro e de Maria Luizá Ribeiro, 
nascido a 15 de julho de 1916, no Districto Federai, 

- • • commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no j j S r 
tricto municipal de Rio comprido e residência á 
rua dos Coqueiros u . 22. " , -. 

6.963. HònoràtóXJo$é dâ Silva (ííisC. 7.509), f i l h $ , | i àus/; 
João da Silva e de Adelirtà Maria da Cohcélçã.-i. 

.nascido a 22 de dezembro de 1917, em Aguás Pr<-.-
tas. Estado de Pernâfiihacô, commercio,.m\hu-». 
com domicilio eliôtoral no districto muflib#á!. ov 
Rio Comprido e residência á rua do Mattosq nu
mero 256, casa 4. 

6.964. Syrthes Augusto de Souza (insc. 7.510),*filha 0e> Au
gusto' José de Souza "ê'dô Safoina Maria de Souza 
nascido a 9,de novembro de 191Í, 00 Distridtò Fe
deral, cõminerôió, casado, com domicilio eleitora] 

.no dístfictô municipal de Rio Comprido eresiden-
eia á rua Máia Lacerda n. 36. 

Carlos Bastos S í m a s ô de Maria .Magdalena -de Be- e ,9ô§, Jayme .Teixeira (insc, 7.811), fiíhô de Ántontô Luiz 
thanja SimaS, nascido a J 8 dé'setembro de: 1917, / Teixeira è de Igiiaciá dé Jesúé, nascido â 25 dc 

agosto de 19Í6, há Capital FèdèraJ. é.jtímercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no diáfricjLo mu
nicipal de Andaraiiy ô residência á rua Aíasá nu
mero 27. 

mania oimas, na.soiao a í e ae setemDro ae ivn, 
no Estado' da Bahia, tlhóos,* estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dô 
Riò Comprido, o íesidehcía á rua Professor Ga-
bizo n. 4?. 

6.? 

,-i3.Õ53. Jnlia Cymodoce da Cunha Pontes (7 .407), ' f i lho de 
Thoophilo Alves Pontè3 e de Leopoldina dá Cunha 
Pontes, nascido.â 16 de abril de 1696, no Estado 1 

' dó Rio dé Janeiro, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal' de Andarahy. 
6 residência á rua Ferreira Pontes n . 2 6 . , ; 

6Mi. Sebastião Penaforte Araujò (7.498), filho de Lnéas 
Pêbaforte da Araujò é de Aíaaceda Chaves Péna-
fOfté de AfâUjâ, nascido a Ô de abril de 1908, no 
Districto Federal, comínerciô* solteiro, com domi
cilio eleitoral ho districto municipal de Rio Com- ' 
prido, e residência á rua Slo Carlos n . 3 8 . 

.6.955. Fraaoiwô Loureaco de Lima (7 .499), filho de Fran
cisco Lóüíençu de Lima e de Flórisà Lopes de Lima, 

: JSaliêidô à 13 dé agosto de 1S17, ao Estado do Paraná, 
úurftyba, côiníaerciô, solteiro, com domicilio'«elei
toral ftó districto mufliclpaí de Rio Òompridó, e 'Vé-

, SitíéttCía á rüa Aristides Lobo â. 75. 
^0.956. Miguel Lôuíâaa (7.50Õ) tfilho dõ Gregõrio AutonioLou-

í a d a e do fíeorgina Loúíada. nascido a 12*de julho 
de 1908, ttO Districto Federais fundídor, casado, cbm -
ddtoieilío eleitoral uo .districto municipal de Anda* 
raftjve residência â rua-Araújo Lima n . .182: , s 

I6M1. Arliada Duarte Corrêa (7»50í), filha de Antônio FER
reira Duarte e de Cdrina Mendes Gandra, 'nascida 
a 28 de novembro dé 1912, no Districto Federal, e 

doáiésUca," ealfida, com domicilio eleitoral no dis- u " , 7 ° ' 
tricto municipal dé Rio Comprídôs e residência á r ú k 
de catumby ri. 27. 

I.9SÍ. SSarald» Ferreira ^Tavares (-7.503), filho de Manoel 
ÀntóhiO T|.'Val\êg.,é. de Dárcilía Ferreira Tavareá, 
nasòidó 4'27 dè OUtubrO dé 19Í5, no Estado do Riò 
de Janeira, Jíácahê, commercio, solteiro, com domi- ô /9?i . 
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
•e residência A rua Alegre n . 83. 

6.966. Delniinda Andrade Fria'Chagas (insc. 7.518). filha de 
Custodio Delphim de Andrade e de Bènedicta Fá-

" ria de; Andrade, nascida'a 29 de_eét«mbro dé 1910, 
no Estado de Minas Geraes, domestioa, casada, com 
domicilio eleitoral uo díetricto municipal de Anda
rahy e residência á ruá Ferreira Pontes'n. 26.. 

Júlio Ramal ho (insc. 7.513), filho de Regulo Rama-
-lho e de Celina, Maracajá Ramalho, nascido ; a 17 

' da outbró de 1912, nô Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ahdarahy e residência 'á rüâ Visconde 
de Santa Isabel n. 31 . v 

6.068. Silvinó de Oliveira (Insc. 7.514), filho dè Joaquim 
do Oliveira e de Fôlièbella Alves.tíos Santos, nas
cido, a 12 de setembro de 1904, em Garanhoes, Es
tado de Pernambuco, artista, casado, com,domici
lio eleitoral no dístricito municipal de Aiidârahy e 
residência-á rua Alegre n : 81< 

6.969. Jt>âo Clêmontô da Silva (insc, 7;5i5) , filho de Ra^--
'• 1 niutidô Alves da Silva e de Maria Eugenia da Silva, 

nascido a 23 de novembro de 1885, no Districto 
Federal, commercio. solteiro, com domicil ò 'eleito
ral no districto municipal de Andarahy e residên
cia á rua Bárío de Vassoura* n, l i . 

Mõkcyr de Oliveira (insc. 1M&), filho de Theotonio 
do Oliveira e de Isabel de Oliveira, nascido a> iõ 
de novembro de 1903, no Districto Fedárai, fuu 
ccionario publico, casado, com domicilio' teieitm-;; 
no dlétricto'municipal de Attdarahy/é refldenrii •'• 
rua Torres Hómèm n . 38-A, casa 5: 

Leopoldina Vasconcellos (insc. 7.517), filha de t''i ;an. 
cl^cô Egydio Peixoto Vasconcellos e de. Maria • do 
Espirito Santo Cabral, nascido a 7 de janeiro de 

Original ilegível 
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1899, no Districto'Federal, domestica, casada, com 
domicilio elietoral no" districto municipal de Rio 
Comprido e residência á rua Barão de Petropolis 
n . 96. 

3,972, Caetano Gomes (insc. 7.518), filho dè José Caetano 
• Gomes e de Ignez da Silva Gomes, nascido a 26 
•de março de 1896, em Barra Mansa, Estado do Hio 
de Janeiro, medico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de .Andarahy e residência á 
rua Henrique Morize n . 88. 

c . 9 / 3 . Maria Egydia do Rosário Bonchristiano (insc. 7.519), 
filha de José Bonchrisitiano e de Felicidade Mauro 
Garcia, nascida a 1 de setembro de 1908, nb Estado 
de Minas Geraes, còmmereiaria, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residência á rua Haddock Lobo n . 191, 

6.974. Augusto-de Mello (7.520), filho de Francisco Ignacio 
de Mello e de Joanna Maria de Mello, nascido' a 
21 dé abril.de 1889, no Districto Federal, operário, 
casado, corri domicilio eleitoral no districto. mu
nicipal de Rio Comprido eres idente á rua do Bis
po n. 22. -

G.97&. Julia Pedroso Gonçalves (7.52f),-fiIb.o de '.Maria do 
Carmo, nascido a 4 de agosto de 1899, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no disrticto municipal de Anda/ahy e residência á 
rua Felippe Camarão ,n. 179. • , 

6.976. Louro.s Pedroso Gonçalves (7.522); filha de Nestor 
: „ Gonçalves e de-Julia Pedroso Gonçalves, nascida a 
'""•27 de agosto de, 1918,-no Districto Federal; estu

dante, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Fellipe 

• ^Gamarão n. 179. . -

6.^77. Amaiz Soares Leal (7.523), filha de Sarah Rosalina 
Soares, nascida a '26 de janeiro de 1892, no Dis
tricto Federal, funccionario municipal, 'viuva, com 
domicilio eleitoral no districto, municipal de Rio 
Comprido e residência á rua do Bispo n . Í26 . 

6.978. Argemiro do• Nascimento Barbosa (7.524), filho de 
José Joaquim Barbosa e de Amélia Malhilde do 
Nascimento Barbosa, nascido a 1.0 de julho dè 

1891, em Nicthèròy, no Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no' clis-
trioto municipal- de Andarahy e residência á rua 
Maxwell n| 84. 

6.979. Octavio da Silva Brandão (7.525), filho de Galdino da 
Silva Brandão e de Julia da Silva Brandão, nasci
do a 19 de março de 1916, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio ele.ilorai no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua 
D . Elisa n . 3 . , 

6.980. João. Soares (7.526),. filho de Antônio Soares e de 
Alzira Fernandes Soares, nascido -a 16, de janeiro • 
de 1907; no Districto Federal, commercio, solteiro, 

. 1 commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Rio Comprido, e residência 
á rua Campos da Paz n . 100. 

6 .981. Luiz Caetano dos Santos (7.527), filho de João Cae
tano dos Santos e de Carolina Amélia dos Santos, 
nascido a 1 de abril de 1902, em Nictheroy, no Es
tado do Rio de Janeiro, motorista, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residência á rua do Bispo n . 93. 

e .yos. , Geralda Duarte Barrinha (7.528), filha de Balbino 
Duarte Barrinha e de Alzira Maria de 'Jesus, nas
cida a 31 de dezembro de 1910, no Estado de Minas 
Geraes, funecionaria publica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Rio Gom-

• p r i d o e residência á ruá Aristides Lobo n . 127. 

dos Santos, nascida a 21 de junho de 1916, na Ca-
, pitai Federal, funecionaria publica, solteira, com. 

domicilio eleitoral no districto municipal de An* 
darahy e residenoia á rua Machiné n . 25. . . . . 

6.985. Osório'Vargas (7.531), filho de José Pinto de Souza 
Vargas e de Rosa de Freitas Vargas, nascido a 2 7 N 

de outubro de 1910,'em SanfAnnna do Deserto, no 
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com 
domicilia eleitoral no districto municipal de Rio 

~ Comprido e residência á rua Aristides Lobo n . 75. 

6.986. Antônio Marques da Silva (7.532), filho de Antpnioi 
Marques da Silva e de Ermelinda Pereira da Silva, 
nascido a 14 de:outúbro de 1906, no Districto E e -

ideral, motorista, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência $ 

. • . rua Ângelo Bittencourt n . 42. 

6.987. Celso Carlos de Abreu (7.533), filho de João Carlosí 
de Abreu e de Leonor Maria de Abreu, nascido a 5; 

, de março"de 1889, no Districto Federal, funocio-
nario municipal, casado, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de Andarahy e residência 4 | 
rua B . de S. Francisco F . n . 334. 

6.988. Appolinario dos Santos Lima (7.534), filho de Manoel 
dos Santos Lima e de Alcina Nunes dos Santos, 
nascido a 10 de junho de 1812, no Districto F e 
deral, domestica, solteira, .com domicilio eleitoral 

• no districto municipal de Andarahy e.residenoia $j 
rua Pereira Nunes n . 417. 

6.989. 

6.990. 

6.991, 

i .983. 

6.984. 

Bénedicto Alves (7.529), filho "de Rufino Ambrozio e 
de Maria Luzia Alves, nascido a 15 de março de 
1913, no Estado de Minas Geraes, co'mmercio-, ca
sado, com domicilio eleiotral no districto munici
pal de Rio Comprido e residência á^na Azevedo 
Lima n . 28 . 

Maria de Jesus Santos (7.530), filha de Antônio Ber
nardino dos Santos Netto' e de Cherubina Moreira 

Waldemar.de Pinho Victorio (7.535), filho de Inno-
, "cencio José de Oliveira Victorino e de Maria das 

Dores de Pinho Victorio, nascido a 6 de agosto 
de 1892, em Corumbá, no Estado <le Matto Grosso, 
official da Armada, casado, com domicilio eleitoral 
no districto. municipal dé Rio Comprido e residên
cia á rua Maia Lacerda n . 133. 

Eulina Soares (7.536), filha de Sarah Rosalina SoareS, 
nascida a 25 de -fevereiro de 1894, no Districto F e -

, deral, funecionaria publica, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residência á r u a Aristides Lobo n . 137. 

Stella Squadri (7.337), filha de André Squadri e de 
Joanna *Badiaüi, nascida* a 1 de fevereiro de 1916^ 
na Capital Federal, dactylographa, solteira; com) 

f ' lomicilio eleitoral no districto muncipal • de An-
larahy e residência á rua Carvalho Alvim n. 115> 

. casa 3 . 

6.992. Helena Squadri (7.538), filha de André Equadri e de 
Joanna Badiali, nascida a 28 de setembro de i910, 

•' -, 'ia Capital Federal, modista, solteira, com domioi-
,io eleitoral no disrticto municipal de Andarahy o 

. \ rseidencia á rua Carvalho Alvun n . 115. 

6 .993. Sebastião''do Nascimento (7.539), filho de Antônio de 
Nascimento é de Aduzinda dWnnunciação, nascido 
a 31 de agosto-de 1916, no Districto Federal, estam-
pador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Emitia 
Sampaio n , 12. 

6.994. Luiz dé Castro Pinheiro (7.541), filho de Aurélio 
Fernandes e de Dolores de Castro Pinheiro, nascido 
% de junho de 1911, no Districto Federal, commer-
sio, solteiro, com domicilio eleitoral *no districto 

' municipal de Andarahy e residência á rua Bal
tazar Lisboa n . 36. ' 

,6.995.*Ermette Martins da Veiga (7.542), filho de Joaquim* 
Martins dá Veiga e de Purificação Mathilde Veiga, 
nascido a 7 de abril de 1913, no Districto Federal, 
commercio, splteiro, com domicilio eleitoral no 

' ' districto municipal de Rio Comprido e residência 
á rua Aristides Lobo n . 150. 

6.996'. José Severino Teixeira r (7.543), filho de Lindolpho 
Teixeira e de Maria José Séverina Teixeira, nascido 
a 20 de maio de 1913, no Districto Federal, commer
cio,, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Felipoe 
Camarão n . 84. 

6.997. Blangelone Fontes Ferreira (7.544), filho de Alfredo 
José Ferreira e de Stella Martins Pontes, nascido a 
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. 30 de março de 1908, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Rio Comprido e residência á rua 
dos Coqueiros n . 33. / 

o.yy». Ernani José dos Santos (7.545), filho de Ernani José 
José dos Santos e de Beatriz da Natividade Santos, 
nascfdo a 12 de agosto de 1917, no Districto F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Theodorò da Silva n . 599. 

6,999. Gerhart Lu ímann (7.546), filho de Anton Luchmann 
e de Paula Muhleisen, nascido a 24 de dezembro 
de 1905, em Yugoslavia (brasileiro naturalisado), 
architecto, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
D . Zulmira^n: 82. 

7.000. Manoel Polycarpo da Silva (7.547), filho de João Po
lycarpo da Silva e de Rosa Polycarpo da Silva, nas
cido a 12 de ouutbro de 1890, em Maceió, no Es
tado de Alagoas, funccionario municipal, solteiro, 
oom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Dona Zulmira u . 11. 

Í7 . 001 . Manoel Armando da Silva (7.548), filho de Manoel 
• . >. , da Silva e de Maria Perciliana, nascido a 15 de 

dezembro de 1894, no Districto Federal, operário, 
• solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de Andarahy e rseidencia á rua Visconde 
de Santa Izabel n . 98. 

f7.002. Maria José Reis de Oliveira (7.549)', filho de Felix 
Torquato de Oliveira e de Antonietta Reis de Oli
veira, nascido a 26 de setembro de 1912, no D ; s -
trieto Federal, funecionaria publica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto' municipal de An
darahy e residência á rua Agenor Moreira n . 36. 

'7 .003. Paulo Torquato de Oliveira. (7.550), filho de Felis 
Torquato de Oliveira e de Antonietta Reis de Oli
veira, nascido a 14 de.março de 1915, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência á 

"rua Agenor Moreira 1 n . 3 6 . : 

Í7.004. Abidizio Alves de Mello (Insc. 1 7.551), filho de Joa
quim Alves e de Maria 'Maurciio Alves, nascido a 
24 de janeiro de 1907, no '• Estado de Minas Ge
raes barbeiro, solteiro, com'domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Conselhero Octayiano n . 28. 

7.005. Antônio Casimiro de Mattos (Insc. n. 7.552), filho 
de Antônio Joaquim de Mattos e de Velmira Sil
veira de Mattos, nascido a ; 4 de março de 1892, 
em São José, Estado. de Santa Catharina, mar i -
timo, solteiro, com domicilio! eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido e resdencia á rua San-

• ta Alexandrina n . 81 . Í 

7.006. Mario Fernandes Affonso (Insc'. n . 7.553), filho de 
José Fernandes Affonso e de Augusta Lourença, 
nascido a 13 de junho de 1913 no Districto Fe 
deral, camimercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Rio Comprido e r e 
sdencia á rua Itapirú n . 91. 

* .7.007. Sebastião de Ivileira Roxo (Insc. n ; 7.445), filho 
de Raul de Oliveira Roxo e de Olympia Prevort, 

. ' nascido a 31 de agosto de 1909, no Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei . 

' toral no "districto municipal ide Andarahy e resi-
. dencia a rua Ruiz de Fora n', 17. 

/.OOS. Jorge Luiz Corrêa (Insc. 7.555), filho de Domingos 
Luiz Corrêa e de Amélia Rosa de .Jesus,.nascido a 
22 dè maio de 1918, no Estado de São Paulo, com- ; 

mercio. solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy, e residência á rua 
Luiz Barbosa n . 35. 

J.íbO. Gabriel Victorino da Silva (Insc. n . 7.556), filho de 
Manoel Victorino da Silva è .de Maria Pastor a da 
Silva, nascida a 18 de março de 1913, no Districto 

(Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e residên
cia & ru& Haddock. Lobo n . 384 

7.010. Cacilda Rodrigues (Insc. n. 7.557), filha.de-Antônio 
Rodrigues e de Anna Ribeiro/ nascida a 8 de abril 
de 1917, no Estado do Rio de Janeio, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua D . Zulmi-
Va n. 36. 

7.011 . Sebastião Eloy Amparo (Insc. n. 7.558), filho dc 
Alfredo Eloy do Amparo e de Judith Maria do 
Amparo, nascido a 26 de outubro de 1917, no Dis
tricto Federal, mecânico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua do Amaral n . 114, casa 4. 

7.012. Conceição Moreira Nogueira (Insc. n . 7.559)', filha 
de Maria Alves Moreira, nascida a 27 de maio d" 
1908, em Cambucy,Estado do Rio de Janeiro, en
fermeira, casada, oom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua. 
Theodorò da Silva n . 380, caso 3 . 

7.013; Marina Fernandes de Castro (Insc. n . 7.560), rilha 
de Hilária orrêa de Castro e de Marieta Fernandes 
de Castro, nascida a 5 de março de 1910, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprdo 
e residência á rua Aguiar n . 35 . v 

7.0147 Herminio da Costa Faria (Insc. n . 7.561), filho de 
Eugênio da Costa e de Olinda Faria da Costa, 
nascido a 25 de abril de -917, no Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro,'com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residonca 
á rua PereirasNünes n . 118. 

7.015. Feíix Figueiredo (Insc, n . 7.562), filho de Francis
co Correia de Figueiredo e de Leopoldina Maria 
de Figueiredo, nascido a 14.de janeiro de 191.1, em 
Capella, no Estado de Sergipe, funccionario pu
blico, solteiro, com domiciliot eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á Avçnda 28 
de Setembro n . 239. casa 6. ' , 

7.016. José de Oliveira (Insc. n . 7.564), filho de Júlio 
'Capucho e de Eulalia de Oliveira, nascido o 14 

de novembro de..1906, na. Capital Federal, electrl-
cista, solteiro, com domicilio eleitoral-no districto 
municipal de Andarahy v e residência á rua Fer-
rera. Pontes n . 46. y 

7.017. Euclydes Mariano da Rocha (Insc. n . 7.565), filho de 
Mariano Germano da Rocha e de Maria José da 
Rocha, nascido a 6 de janeiro de 1905, no Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com do
micilio e l e i to ra lno districto municipal de Anda
rahy e resdencia 4 rua Conselheiro Óctaviaiio nu
mero 72. 

7.018. Paulo de Lim3 Barbosa (Insc, n . 7.566), filho de 
Francisco Leite Barbosa e de Julieta de Lima Bar
bosa, nascido a 22 de abril de 1914, em Fortaleza, 
Estado do Ceará, funccionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto muniepai de 
Andarahy e resdencia á rua Araxá n . 127. 

7.019. Rubem de Araújo (Insc. n. , 7.567), filho de Emilio 
' de Araújo e de Theotonilla de Araújo, nascido a 

16 de fevereiro d el914, no Districto Federal, me
dico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Rio Comprdo e resdenca á rua 
Arstides Lobo n.>39. 

7.020. relicaino de Paula (ljj.se'. n . 7.568),,filho de Feliano 
cie Paula e de Laudelina de Paula, nascido a 14 
de maio de 1.910, era Cantagallo, Estado do Rio de 
Janeiro, empregado municipal, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarabj 
e resdencia ia rua Paula Britto n . 26 . 

7 .021 . Miguel da Cunha Ramos (Insc.' n . 7.569), filho de 
Accacio Antônio da Cunha Ramos e dei Marthfj 
Ramos,, nascido a 8 de maio.de 1908 no Districto 
Federal, funccionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarabs 
e residência á rua Araxá n . 97. 

7.Q2'Z. Mario Ribeiro de Oliveira (Insc. n . 7:570í, filho de 
Francisco Duarte de Oliveira e de Miguel o RibRiM 
de Oliveira, nascido a' 27 de fevereiro de 1 9 1 ^ , 
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tio Districto Federal, estudante, solteiro, corn do
micílio'eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residenca & rua Santa Atexandraa 

" n. 237. t 

7 . o i 3 . íiugeno Augusto Monteiro (Insc. n . 7.571., filho de 
Paulo Monteiro e de Thereza de Jesus, nascido a 
21 d eoutubro de 1889, no Estado do Rio de Ja 
neiro, casado, eOm .domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy o residência á rua Ama
ral h . 16. 

Dstrieto Federal, aos 2? de janeiro de 1937, — Pelo e s 
crivão. Annibal Alves Moreira. '• 

N O N A ZONA ELEITORAL 

Oe ordem do Dr . Juiz da ¥ 2oaa Eleitoral da 2 o Cir-
cuniícrlpcao do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados.que. por-despacho deste Juízo fo
ram expedidos os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

3 .971. João Vaz de Miranda (3.954), filho de Joaquim.Fui-
genciu de Miranda, nascido a 16 de agosto de 

' 1882, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio' eleitoral no districto municipal de 
Tijuca. (Transferencia.) 

; L V 7 2 . iioracío Agapilo da Silva (4.020), filho de Horacio 
Agupito da Silva e de Marietta Ramos Jorge, nas
cido u 29 dè fevereiro de 1914, no Districto F e 
deral, commercio, casado.- com 1 domicilio eleitoral 
uo districto municipal de Tijuca e residência á 
rua Fones de Souza ü . 38. (Qualificação reque
r ida . ) 

Manoel Francisco Teixeira de Farias (4.021),-filho 
de Francisco Teixeira de Farias e Joanna do 
Espirito Santo, nascido a 30 de dezembro de 1899, 
em Victoria, Estado do Espirito Santo, 2 o sar
gento da Armada, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Velho e resi
dência á rua Campos Saües u . 120. (Qualifica
ção requerida.) 

Adolcino.José de Freitas (4.022),., filho de Juvenal 
José de Freitas e de Laura Maria de Freitas, nas
cido a 21 de março de 1896, cm Araruama, Es
tado do Rio de Janeiro, uegociante,, casado, com 
ilomicilío eleitoral no districto municipal de Ti
juca e residência á rua 'Pareto n . 18. (Transfe
rencia .) 

'1.97S. Oswaldíno Pereira Ramos (4.023), filho de Esme
ralda Pereira da Costa, nascido a 2 dé fevereiro de 
1910, em Maricá, Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Tijuca e residência á rua Pinio 
Guedes n . 2 1 . (Qualificação requerida.) 

^.976. Manoel Matheue de Rhamnusia (4.024), filho de Ivo 
Borges e de Maria Borges, nascido a 21 de no
vembro dc 1885, em Mamanguape, Estado da Pa
rahyba do Norte, funccionario publico, casado, 
com domicílio eleitoral ao districto municipal de 
Jángcnho Velho e residência á rua Barão de lgua-
l e m y - D . 2 3 . (Transferencia.) 

3.977. Octacilio Siqueira (4,025), filho de Augusto Siquei
ra e dc Maria Antoniâ Siqueira, nascido a 3 de 
maio de 1910, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com -domicílio eleitoral no districto mu
nicipal do Engenho Velho e residência á rua Se
nador Furtado n . 82. (Qualificação requerida.) 

a .978. Oscar Rodrigues' Ramos (4 .026), fi{ho de Victorino 
Rodrigues Rumos ô dé Adelaide Augusto, nascido 
« 14 de setembro do 1897, no Districto Federal, 
chauffeuiy solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca e residência á t ra-

•VCÔSU Affonso n. 43. (Qualificação requerida.) 

:,: 97ü. Orlando da Silva"(4.027), filho de Horacio Agapito 
da SÜva e -dó Marietta Olmos da Silva, nascido a 

' i du janeiro .de 1917, no Districto Federal, fun-
uiL-i-i-ii.'. solteiro, com 'domicilio eleitoral no tíis-

* !':';,'[<; municipal do Tijuca c rcsldcticia á rua 
Ksim-i do.-Soü.za n. 56. (Qualificação requerida.) 

:: •.'«('. João Garcia Chaves (4.028), filho de Antônio Gar
cia e do Amélia Chaves, nascido a 15 de maio de. 

3.97-1. 

1914, no Districto Federal, commereio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tjuca e residência á rua Alzira Brandão u . 62« 
(Qualificação requerida.) 

3,981. Olga Aguiar Lessa (4.029), filha de Pedro Carneiro 
Lessa e de Catharina Pacheoú, nascido a 13 de 
maio de 1902, em São Paulo, Betado de São 
Paulo, enfermeira, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Tijuca e residência 
á rua Alzira Brandão n . 89 . (Qualificação reque
rida.) 

3 ,962. Eulalia Dinis Ferre i ra da Silva (4.03Ô), filha \ de 
José Joaquim da Silva Diniz e de Francisca Se-
nborinha Motta Diniz, nascida a 20 de julho de 
1871, no Districto Federal, funecionaria munici
pal, casada, com domicilio eleitoral no districto 
muíicipal de Tijuca e residência á rua Garibaldi 

' o . 22. (Qualificação requerida.} 

3.983. Joaquim Castro Rocha Filho (4.031), filbo de Joa* 
quim de Castro Rocha e de Leonor Guimarães 
Rocha, nascido a 13 de novembro de 1910, ao Dis
tricto Federal, commefcio, solteiro,. com domici
lio eleitoral no districto municipal de I i juca .e 
residência è rua Conde de Bomfica n. 719. 
(Qualificação requerida.) 

3 .984 . José Cândido dos Reis (4.032), filho dé Pedro Caa« 
dido da Silva e da Philomeaa Cândida da Silva, 
nascio a 6 de junho de 1904, no Districto Fe-

' deral, cbâuffeur, casado, com domicilio eleitor»! 
ao districto municipal de Tijuca e residência á 
ma Alfredo Pinto n . 3 1 . (Qualificação reque
r ida . ) 

3.985. Manoel Teixeira dos Santos (4 .033), filho de Gra* 
ciano Teixeira dos Santos e de Beoedicta Almei
da dos Santos, nascido a 16 de setembro de 1913. 
no Districto Federal, commerciario, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ti-

/ juca e resdencia á rua Gratidão n . 99. (Qualifi
cação requerida.) 

3 .986. Rachido Haddad (4.034), filho de Elias Haddad a\ 
de Nagibe Braz, nascido a 21 de novembro de 
1915, em Corumbá, Estado de Matto Grosso, oi-
rurgião-dentista, solteiro, com domicilio eleitoral 
uo districto municipal de Tiiuca e residência á 

. r u a dos Araujos n . 45. (Qualificação requerida.) 

3.987. Américo Pirondi (4.035), filho de João Pirondi e df 
Emilia Pirondi, nascido a 9 de íexereiro de 1915, 

' no Districto Federal, funccionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Tijuca e residência á rua Conde de Bom-
fm n . 87. (Qualificação requerida.) 

3 .988. Raphael Ramos (4 .036), filho de Carlos Pereira Ra
mos e de Rosa Foresteirs, nascido a 8 de' agosto 
de 1913, no Districto Federal, acadêmico, * soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Tijuca e residência á rua Jorge Lossio hu 
mero 3ü. (Qualificação requerida.) 

3.989. Henrique Luttgardes Cardoso de Castro (4.037), fi-
" lho de Luttgardes de Castro e dò Anna Cardoso 

de Castro, nascido a 24 de março de 1914, em 
Lorena, Estado dè São Paulo, estudante, solteiro* 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua Jo5o Alfredo b . 31 . ; 

(Qualificação requerida.) 

3.990. Emjtgdiò Monteiro Costa (4.038). filho do Rancei 
Antônio dâ Cóêta e de Anna de Jesus Costa, na s 
cido a 4 de setembro de "1912, no Districto Fe* 
deral, escrípturario, solteiro, com domicilio relei= 
torai no districto municipal de Tijuca e resjden-
cia á rua Uruguay n . 299. (Qualificação reque
r ida . ) . - ' [ , , 

3 .991. Osman Marinho (4.039), filho de Cicero de Frei tas 
, Marinho' e de Âurelina Chagas • Telles - Marinho, 

nascido a 25 de outubro de 1917. no Districto Fs» 
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 

, no 'distr icto 'municipal dé Engenho Velho e res i 
dência, á. rua Luiz Gama n. 44. (Qualificação r e 
querida.) 

3.992. José stefanini (4,040), filho de Constante.Stefanini 
e dé Carolina Marini, nascido a 24 de outubro de 
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1896, em Botucatu', Estado de São Paulo, com-
mêrciante,, casado, oom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca e residência á rua 
Pareto n. 65. .(Qualificação requerida.) 

.3.903-, Joaquim Pereira Machado (4 .041) , ' f i lho de Pedro 
Pereira Machado e 'de Francisca Alves Pereira, 
nascido a 5 de julho de 1917, em Bella Horizonte, 
Estado de Minas. Geraes, commercio, solteiro* 
com .domicilio eleitoral no districto municipal dè 
Tijuca e' residência,á rua Alfredo Pinto n. 27. 
(Qualificação requerida.); 

3.994. Rodolpho -Soares Barbosa (4.042), filho de Manoel 
de Araújo Lopes Barbosa e de Rosa Soares Bar
bosa,, nascido a 3 de julho de 1883, no Districto 
Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral, no districto municipal de Tijuca e residên
cia á rua dos Àraujos n. 24. (Qualificação r e 
quer ida. ) 

• S.--99S.-: Newton de Castro Belleza (4.043), filho de Flavio 
Ferre i ra de Gouvêa Pimentel Belleza.e Astydamia 
de Castro Belleza, nascido a 26 de agosto de 1899, 
em São Luiz, Estado do Maranhão, funccionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca, e residência á ruá do 
Uruguay n. 330, casa 7.Í (Qualificação reque-

• .. rida.) 

3.996. Honorio Adelino de Figueiredo Filho (4.044), filho 
de Honorio Adelino. de Figueiredo e de Julieta 
Santos de Figueiredo, nasbido a 14 de outubro 
de 1917, no Districto Federal, commercio, soltei
ro,-com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Tijuca e residência á^rua Garibaldi n. 6. 
(Qualificação requerida.) 1 

3.997. Tsmarth de Araújo Oliveira (4i045), filho de Ivo do 
.'• Araújo Oliveira e de Aida- Gordsclimidt.' nascido 

• a 5 de setembro de 1917, no' Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-

* '>'••'• cto municipal de Tijuca e residência na rua Ma
jor Ávila n . 3 . (Qualificação requerida.) 

{3 .998. -Waldemar Martins Rezende (4,046),' f i lho -de ' Je ro - -
' nymo Martins Rezende e de Maria Martins Rezende, 
• nascido a 19 de maio de 1897, no Districto Federal, 
• • commerciario, casado, com domicilio eleitoral no 
'" ' districto municipal de Tijuca e residência, na rua 

Alzira Brandão n . 56. (Qualificação requerida.) 

3 .999. Celestina Peixoto Dias (4.047), filha de Manoel «Pei
xoto Dias e de Agostinha Maria da. Conceição, nas
cida-a 1 de outubro de. 1900, no Districto Federal, 

-domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca e residência-na rua Car
los de Laet n . 35; '(Qualificação requerida.) 

g'..000, Agostinho de Freitas * Valie , (4.048), ' filho de 
Auguslo.de Azevedo Valle e de Anna Amalia de 
Freitas Valle, nascido a 9 de julho de 1890, em Belém, 
Estado do Pará, advogado, funccionario federal, 
casado, com domicilio eleitoral np districto muni-

, cipal de Tijuca e residência na ' rua Rego Lopes nu
mero' 5 1 . ' (Transferencia.) . j • 

fí.001. José Pereira Soares (4.049), filhoíde-Antenor Pereira 
Soares e de Mar.ia das Dores Soares, nascido a 16 
de fevereiro de 1914, em Nicthèr.oy, .Estado do Rio 

'; de Janeiro, commerciario, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal' de Engenho Velho 
e residência na rua João Francisco n . 9. Qualifi
cação requerida.) ' •• 

ÍS.'002,j Joffre Martins (4.050), filho de Sérgio José Martins 
e de Amélia Martins, nascido a 4 de maio de 1918, 
em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, commer
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Velho e residência na 
rua,João Francisco n . 9 . (Qualificação requerida.) 

8 .003. Helena Burlini (4.051), filha de Brum Burlini e de 
Mathilde Semille Campos Burlini, nascida a 7 de 
junho de 1918, no Districto Federal, estudante, sol--
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Tijuca e residência na rua General Rocca 
n . 100, casa 3 . (Qualificação requerida.) 

$.004'-. Celso Barroso 'Lei te (4.052), filho [dé. José Eugênio 
- Leite e de Hermengarda Barroso Leite, nascido a 

N de novembro de 1917, em Santo Antônio de Pa. 
dua-, Estado do Rio de Janeiro, commerciario, sol. 
teiro, com domicilio eleitoral no districto municia 
pai de Tijuca e residência na rua Conde de Bom-
fim n . 326. (Qualificação requerida.) 

4.005. Aracáty Flores (4.053), filho de Oscar da-Silva Flo
res -e de Romana Maria da Conceição, nascido a fi 
de junho-de 1907, em Campos, : Estado do Rio do 

, ' Janeiro, cirurgião dentista,- Casado, com domicih» 
eleitoral no districto municipal de Engenho Velhn 
e residência na rua Otto Alencar .n . 18. (Qualifi
cação requerida.) 

4.006. Antenor Francisco do Amparo (4.054), filho de Ma
noel Francisco do Amparo e de Romana Maria da 
Conceição, nascido a 3 de junho de 1907, em Cam
pos. Estado do Ãio de Janeiro, barbeiro, casado, 
com domicilio eleitoral - no districto. municipal de 
Tijuca e residência na rua Pareto n. 34 . (Quali-

-ficação requerida.) 

4.007. Aldárico Rodrigues Pereira"(4.055), filho.de José Fe
licíssimo Rodrigues Pereira e de Zelinda, Medeiros 
Pereira, nascido a 5 de abril de 1899,'no Distri
cto Federal; commerciario, - casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi
dência, na rua P,areto n . 23 . (Qualificação re
querida.) 

4.008. Isolina Quaresma, dos Santos (4.056), filha de Jos-i 
• Quaresma dos Santos e de'Maria da Graça dos San

tos Pei'eira, nascida a 13 de janeiro- de 1914, n<r 
.Districto Federal, domestica, 'solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca 1 
residência na rua Mario de Alencar n.- 23 . .(Qua
lificação requer ida) . . 

4.009. Armando Silva Araújo (4.057): . filho de Braulio da 
Silva Araújo e de Eurydice Barreto da Silva Araú
jo, nascido a 26 de abril de 1905, em Nova Fribur-
go, Estado do Rio de Janeiro, empregado theatral, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muiii-

' '• t-cipal de Tijuca e residência na rua • Conselheira 
Zenha xii 16. (Qualificação requer ida . ) -

4.010. Miguel Peres (4.058), filho de José-Peres e de Martins 
Fontes, nascido, a 3 de julho de 1899,'em Barre
to, Estado do" Rio de Janeiro, "motorista, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Tiju
ca e residência na rua Conde de Bomfim nume
ro 1.110. (Qualificação requerida.) , 

4 :011. Oswaldo de Abreu (4.059), filho de Francisco da 
Cunha Abreu é de Maria de Jesus Moraes, nascido 
a 20 de abr i l de {,1918,- no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca e residência na ave
nida Bom Pastor n . 16. (Qualificação requerida.) 

4.012. Joaquim Fonseca Simões (4.060),-filho de Joaquim 
da Fonseca' Simões e de Rosa. Oliveira Fonseca, 
nascido a S de julho de 1894, em Itapemirim, Es
pado do Espirito Santo, commerciario, casado,; com 
íomicilio eleitoral no districto munic ipal 'de Ti
juca e residência na rua São Francisco Xavier nu. 
mero 55. (Qualificação requer ida , ) -

4.013. Albertina Costa de Castro (4.061); filha de Franciscc 
de Paula Ferreira e Costa e, de Maria Emerencia-
na de Andrade Costa, nascida a 26 de janeiro dfi 

) 1883, e mOuro Preto, Estado de Minas Geraes, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no -dis
t r ic to municipal de Tijuca e residência na rua 

. Conde de 'Bomfim n . 521. (Qualificação reque
rida.) 

4.014. Mauro da Costa,Fernandes (4.063), filho de Mathias 
' da Costa Fernandes e de Maria Rita de Aquino, 
nascido a 14 de fevereiro de 1915, no Districto 
jFederal, • commerciario, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi

dênc ia na rua Pereira de Siqueira n . 56. (Quali
ficação requerida.) 

4.015. Carlos Walter Neves (4.064), filho de José Cândido 
Dias Neves e de Maria da Gloria Neves, nascido o 
8 de agosto de 1918, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal .de Tijuca e residência na rua José 

. Hygino n . 104. .(Qualificação requerida.) 
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4,010. Decio Santos de Bustamante (4.065), filho de He)i» 
Sayâo de Bustamante e de Estella Santos dè Bus
tamante, nascido a 6 de janeiro de 1914, no Distrf-
Kito Federal, official da Marinha de Guerra, soltei» 

• ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Velho e residência na rua Affonso 
Penna n. 177. (Qualificação/requerida.) 

4.017. ívan Santos de Bustamante (4.066), filho de Heíic» 
Sayão de Bustamante e de Estella Santos de Bus
tamante, nascido a 21 de julho de 1917, no Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho 
e residência na rua Affohso Penna n. 177. (Qua-

, Hficação requerida.) 

<4i018; JoSo Pinheiro Pereira (4.067); filho de Capituüno 
Marques Pereira e de Maria Pinheiro Pereira, nas
cido a 24 de maio de 1911, em Sapucaia, Estado 
do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca e 

1 residência na rua Pareto n. 89. (Qualificação re
querida.) 

4.Ò19Y RÍcarda Baptista Celestino (4.068), filha de Adolpho 
Baptista Celestino é dé Rfcârda de Souza Celesti
no, nascida a 3 de abril de 1895,, em São Salvador, 
Estado da Bahia, enfermeiro, solteiro^ com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca 
e residência na rua Enes dè Souza n. 3 . (Quali
ficação requerida.) 

4.02Ò. Ranulpho Eduardo Barbosa (4.069), filho de Josó 
Eduardo Barbosa e de Adelaide Barbosa, nascido a 
87 de maio de 1905, no Districto Federal, jorna-
'sta, casado, com domicilio eleitoral no districto 
lunicipal de Engenho velho e residência áa rua 

iSduardo Prado n. 37. (Qualificação requerida.) 

4.021. Adelína Flaeschen Serra (4.070), filha de João Flaes-
Chen Sobrinho e de Emilia Alves Flaeschen, nasci
da a 16 de agosto de 1891, em Areial, Estado;do 
Rio de Janeiro, modista, viuva, com domicilio elei
toral no districto municipal de* Tijuca e residência 
üà rua Itâpira n. 34. (Qualificação requerida.) 

4.022. José de Assis Ribeiro (4.071),,filho de Antônio Bèr-
nardes Ribeiro e de Odorica Cândida de Assis, .nas
cido a 6 de abril de 1905, em Coqueiral, Estado do 
Rio de Janeiro, militar,' solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi
dência na rua 18 de Outubro n. 21. (Qualificação 
requerida.) 

4.023. Sebastião Sundin (4.072), filho de João de Freitas 
Sundin e de Maria Vieira Sundin, nascido a 17 
de novembro de 1904, em Porto de Cima, Estado 
dò* Paraná, escrevente do'- Ministério da Guerra, 

. casado, com domicilio eleitora! no districto muni-
' cipal de Tijuca e residência na rua Guapiana nu

mero 22. (Qualificação requerida.) 

4.024. Francisco Leite Fernandes (4.073), filho de José Lei
te Fernandes e de Joáquina Bastos Fernandes, nas
cido a 16 de setembro de 1900, no Districto Fe
deral, commerciario, solteiro, com domicilio eleí-

• tôrâl no districto municipal dê Tijuca e residência 
na rua Conde de Bomfim n. 426. (Qualificação 
requerida.) , 

4.025. Moacyr Ramos ,(4,074), filho de Edgard Ramos s dè 
Ahionietta Ramos,'nascido a 1 de março de 1908, 
riò Districto Federal, commerciario, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Tiju
ca e resideócia na rua Pinto Guedes n. 153. (Qua-

• lificaçlo requerida.) ' ' • 
4.026. Mélchiades Caldeira (4.Ô75),. filho de João Gualbérto 

Caldeira e dê* Gòrdiana Saraiva Caldeira, nascido 
a 10 de dezembro de 1886. uo. Districto Federal, 
commerciario, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca e residência ria rua 
Rfnto Guedes n. 21. (Qualificação requerida.) 

4.027. Hilda Queiroz'(4.076), filha de José Duarte de Quei* 
roz e de Iracema dé Andrade Queiroz, nascida a 
31 de dezembro dé 1917,.no Districto Federal, O P E 

raria, solteira, cóm domicilio eleitoral nó distri
cto municipal de Tijücà ê residência na ruá Pe
reira de Siqueira n. 28. (Qualificação requerida.) 

4.028. Herovil de Medeiros Maurício (4.Ô77), filho de Antô
nio de Medeiros Maurício o de Otilia da Silva Mau» 

ricio, nascido a 22 de fevereiro de 1909, iàb,.Dis< 
tricto Federal, commerciario, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Engenho ve
lho e residência na rua Sergipe u; 1 6 . (Qualifi., 
cação requerida.) 

4.029; Américo de Oliveira Botelho (4.078), filho de ü Joe§ 
de Oliveira Botelho e de Amélia de Aguiar Bote
lho, nascido a 3 de junho de 1913, no Districto 
Federal, commerciario, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de TijücU e resi-
dencia na rua Garibaldi n . 5 . (Qualificação re
querida.) 

* ftíto. José* Fernandes Nelíó (4.079), filho de José 
des Filho e de Maria Antônio Pereira, nascia 
de abril de 1913, em Miracema, Estado dò ' 
Janeiro, commerciario, solteiro, com dc 
eleitoral no districto municipal de Engenho 
e residência na rua Lúcio de Mendonça a 
Qualificação requerida.) 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1937. — / . 
crevnnte, nb impedimento oecâsional do escrivão. 

De ordem do Dr. Juiz da 9" Zona Eleitoral da & Cir« 
cumscripção do Districto Federai, faço publico paia conhe. 
cimento dOs interessados que, por despacho deste Juízo, foi 
expedida a 4" via de titulo do seguinte cidadão: 

321. Cezar de Lae Heras Martinez, inscripção n. 303, fílab d€ 
João José de Las Heras e Regina Mar tine?,,, nascido 
na Capital Federal, em 14 dé novembro dé ÍÔH, 
solteiro e estudante. Eleitor iriscriptô aa 9* Zona 
Eleitoral, districto do Engenho Velho, 1 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1937. — / . Pèrtyi Escre
vente,' no impedimento do Escrivão. 

De ordem do Dr. Juiz da 9 a Zona Eleitoral da 2 a Cir
cumscripção d o 1 Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados que, por despacho deste JUÍZO, fo
ram expedidos os. títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

4.031. Àsdrubal Lobo de Alarcão (3.890), filho de Custódio 
" Lobo de Alarcão e dé Aurora de Lima Lobo, nas-

I cido a 26 de agosto de 1903, em íguassu'. Estado 
,i do Rio de Janeiro, commercio, casado, <óom domi

cilio eleitoral no districto municipal de .Engenho 
Velho e residência á rua Pará n. 34. (Transfe
rencia.) 

4.032. Carlos Bastos da Silva (4.080). filho de José Paulo 
da Silva e de Elisa Bastos da Silva* nascido a 17 
dc outubro de 1915, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral nd districto 
municipal de Tijuca e residência á rua Sshtá So-
phia n. 97. (Qualificação requerida.) 

4.033. João f i to dos Santos (4.081). filho de Belarmirhi Tito 
dos Santos e de Anha Ludovina das Dòrés. nascido 
a 2 de março de 1903, em Porto das Pedras, Es* 
tadó de Alagoas, marítimo, casado, cõm domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho. J/elho 
e residência á r u a Pedro Guedes n. 42. ' (Quali
ficação requerida.) 

4.Ô34. Arthur Gomes Martins (4.082). f i lho de Antdálo Go-
, mes Martins e de Amélia Duarte Martins, nas

cido á 7 de agosto de 1910, no Districto FederáL. 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dé Engenho Velho e ref Iden-
cia á rua Guimarães n. 22. (Qualificação reque
rida.) / ,'. 

4.035. Rapbae! dá Silveira Ávila (4.083), filho de José da 
Silyeira Ávila e dè Olympia da Silva Avilà, násw 
cido a 22 de janeiro dê 1912. rio Distr i to Federal, 
funccionario publico, solteiro, com domicilia, elei
toral no districto rnünicipal de Tijuca e reíiaehcia 
á rua Itacurussá n . 18. (Qualificação requerida.) 

4.036. Barthólomeu Nogueira Sahtos (4.084), filho de Jo« 
vino Êtelvino Santos e de Adelaide Nogueira; 
Santos, nascido a.24 de agosto de 1911, em Jaboa-
tan, Estado de Pernambuco, commercio, solteiro. 

* 7 • 
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com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua Conde Bomfim n. 46. 
'.(Qualificação requer ida . ) 

14.037. Dionizia da Costa Ribeiro (4.085), filha de Oscar 
Raymundo Ribeiro e de Nila da Costa Ribeiro, 
nascida a 3 de março de-1911, no Districto Federal, 
estudante,. solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca. e residência á . r ü a 

. ( Conde. Bomfim n . 77. (Qualificação requerida.) 

4.038.. Jpsé-Bruno de Araújo (4 .086), filho de Manoel Se-
veriano de Araújo e de Sinhosinha de Araújo, nas
cido a 6 de outubro de 1911, em Santo Antônio de 

* : Pádua, Estado do Rio de Janeiro, ' commerciante, 
' solteiro, com domicilio eleitoral, no districto m u -

' " ,'• nicipal de. Tijuca é residência á - rua Maria Brito 
- n . 74. (Qualificação requerida.) 1 

4 .039. .Antônio. Gazzoni Tavares (4.087), filho de Francisco. 
Antônio' Tavares e de Virgínia Gazzoni Tavares, 
nascido a 8 de junho de 1917, no Districto F e 
deral, mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral 

. >••- - : no districto municipal de Tijuca.1. (Qualificaçãp 
requerida.) 

{ 4.040. José Antônio Ferreira Guimarães (4í088),. filho de 
_ " José Antônio Ferreira Guimarães-j e de Adelina 

Augusta do Nascimento, nascido a ,J7 'dé abril de 
.1915, no Districto Federal, commerciante, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal-de 

' • Tijuca e residência á rua Alfredo; P in to .n . 59. 
(Qualificação requerida.) i ' • t > 

\ 4 .041 . Francisco Antônio Ferreira Guimarães (4.089), filho 
de José. Antônio Ferreira Guimarães e de Adelina 
Augusta do Nascimento, nascido á 2 de outubro de 
1915, no Districto Federal, commerciario, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

[Tijuca e residência á rua Alfredol Pinto, n . 59. 

; «'."042. Francisco Netto Tinoco (4 .090), filho de Antônio 
• José Netto Tinoco e de Carolina Ribeiro Tinoco, 
nascido a 3 de maio de 1896,, em Campos, Estado 

. • do Rio de Janeiro,-bancário, casado, com domicilio 
• eleitoral no districto municipal de Engenho Velho 

e residência á rua Ibituruna n. 70-. (Qualificação 
requerida.) ! 

Geórgina da Silva Paula .(4 .091), filha;de-Heitor Bál-
duino Paula e de Zulmira da Silva Paula, nascida 

'a 22 de dezembro de 1917, no Districto Federal, 
- " (funecionaria publica, solteira, com ;domicilio- elei-

[toral no districto municipal de Tijuca e residência 
já rua Pinto Guedes n . 33. (Qualificação. reque
r ida . ) ; 

4.044. Orlando Gonçalves. Braga (4 ,092), filho '• de David 
;Gonçalves Braga e de Maria Gonçalves .Braga, nas-

.->••' .cido a 4 de fevereiro de 1911, no Districto Fe -
. Ideral, commercio, solteiro;, com domicilio eleitoral. 

•••.-' no districto municipal de Engenho Velho c resi» 
-dencia á rua General Canabarro n.i 88. (Qualifi--
cação requerida.) , •'•;'• . 

4.045.-Luiz Caetano .Barcellos Sobral (4.093),; filho de João 
'Gomes .Sobral e de Rita Barcellos-Sobral,í nascido 

•o».•' y\- a 23 de março de 1897, em São Fidelis, Estado do 
: •-, • Rio-dô.Janeiro, phármaceutico, casado, com domi-

.cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca e 
residência á ,ru.a Barão de Pirassinunga. n . 42, 

> casa I I I . (Qualificação r eque r ida . ) ' 

14,046. Murillo Bénedicto Gonçalves Liserra [(4.094), filho 
. Vicente Liserra e de Emilia Gonçalves Liserra,, 

c - . . nascido a ' 2 3 de outubro de 1912, em'Sapucaia , ' 
Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, coris 

.domici l io eleitoral no districto municipal de : T i -
! j u c a e residência á: rua Silva Guimarães n . 53. 

. (Qualificação requerida.) 

Í . 047 . Elsa Guerra (4.095), filha de/Antônio Joaquim Sena 
e de Maria de Jesus, nascida a -2-7 de setembro de 

-•, . 1913, no Districto Federal, domestica, com domi-
•t cilio eleitoral no districto munioipal de Tijuca e 

-residência á rua Conselheiro Z e n h a n . 4 . (Quali
ficação requerida.) 

ÍUJ48. Oswaldo dos Santos (4.096), filho de Ezequiel Gomes 
~i dos Santos e de Adelia Antunes dos' Santos, nas-

ç i d o h a l l de março de .1913, no Districto F « w » » 

{;4-.043. 

funccionario publico, solteiro, com domicíiio .elei
toral no districto municipal 'de Tijuca e residência 
á;rua Camaragibe n . 27 . (Qualificação requerida.) 

Sebastião Floriano, Brandão (4.097), filho 'de -Frau-
Cellino de Azevedo Brandão e de Maria dos Sant;-; 
Brandão, nascido a 3 de janeiro de 1902, no Dis
tricto Federal, chauffeur, solteiro, 'com domicilio 

\ eleitoral ;no districto. municipal de Tijuca e resi-
•dencia.-á rua Vista C h i n e z a - n . ' 2 2 . (Qualificação 
requerida.) • i 

4.050. Luiza de Oliveira Ferreira (4.098), filha de José 1 

Paulo.Ferreira a dé Sylvia Luiza de Oliveira' Fer -
s. reira, nascida a 1 de janeiro de 1915, no Districto 

Federal,, domestica, solteira; com domicilio elei
toral no districto municipal-de Tijuca e. residência 
a rua, Carlos de Carvalho n . 21, casa 4. (Quali
ficação requerida.) 

4 . 051 . Rubens'.Machado Marques (4.099), filho de Alfredo 
Magalhães - Marques e de -Maria -Carolina Nogueira 
.da Gania Machado, nascido a 3 de setembro dc 
'1899,, em Jahu', Estado d e ' S ã o ,Paulo, commer
ciante, casado, com domicilio eleitoral no districto 
-municipal de Tijuca e residência á rua Itacurussá 
'ai 18. .(Qualificação'requerida.) 

4.052. Jorge Corrêa (4.100),• filho de Isidro* José Corrêa e 
de Honorata da Silva Guimarães, nascido a 20 de 
dezembro de 1-913, no Districto Federal, vidreiro,' 
solteiro, com domicilio eleitoral no: districto m u - ' 
nicipal dé Tijuca e residência á rua Bom Pastor 
n . iib. (Qualificação requerida.) 

4 .053. -Irma Real.Hom (4.101), filha' de Antônio Real 'Garcia 
e dè Paula Real Hohn, nascida- a 26 de fevereiro 

/ de 1916, no Districto Federal, estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

, ' • Tijuca e .residência á rua Pareto n . 23 . (Quali-
v. -'.ficação- requerida.) 

4 .054.'Envek ' Ribeiro Pinheiro (4 .102) , - f i lho ' 'de Arthur 
Ribeiro*Pinheiro e de Adelina Saldanha da Gama 
Ribeiro ^Pinheiro, nascido, a 27 de julho "de-1900, 

• v no Districto Federal, construetor, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca 
e. residência-á rua Bom Pastor n. 36. v(Qualifi--> 
cação requerida.) . •••• ' 

4.055. Maria José Emilio Abra hão (4 .103), filha de José 
3oaq;uim Emilio e dé Amélia Gomes Emilio, nas 
cida a 25 de dezembro de A 898, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca,e residência á 

' rua Natalino n. 14. (Qualificação requerida.) ' 

. 4.050. Jorge Lei te:. Mafra (4.104), filho de Francisco Simão 
da Silva-Mafra é.de. Maria Francisca Leite Mafra; 
nascido a 6. de junho de 18.93, em Triumpho, Es-
tado/de Pernambuco, commercio, solteiro,- com do
micilio eleitoral, no districto municipal de Engenho 

. Velho e residência- á rua Sergipe n . . 14. (Quall-

.- ficação requerida.) * • '^ . • ' 

4.057. Alaria-Emilia Marques de Mattos (4.105), filha de 
Lòurenço. Marques e de Maria Roza Marquês, nas
cida, a 1 de setembro cie, 1894, nó Districto Federal. 

•:'•'. domestica; casada,--com, domicilio eleitoral no -dis-
• tricto : municipal de Tijuca e residência :á rua Al

zira Brandão, n / 18.; (Qualificação requerida.) " 
4.058. Ádair ;Rodrigues Carvalho-, .(4.106), 'filho de Antônio 

Rodrigues. Carvalho e . de Guilhermina Carvalho, 
.nascido a 3 de agosto de 1916,. em Cataguazes, Es
tado .de Minas. Geraesí:lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral , no districto. municipal de : Tijuca . 
e residência á r u a Itacurussá n . 46. (Qualificação 
requerida.) . ' . ' . . ' " . 

4.059.. Elesbão .Tavares 'do «Canto (4.108), filho de Antônio 
Tavares dò, Canto e dé Maria Tavares Rezende, nas
cido a 26-de dezembro de. 1892, no'Districto Fe
deral,--.operário,-casado, com domicilio eleitoral no ' 
distritricto-municipal de Tijuca é residência i i -rua 
Conde dè Bomfim n , 656. (Qualificarão .reque
r ida. )•' -

4 .060; Jocelino .Baptista (4.109), filho-^lo Ililario João B-i-
'. p t i s t a e .de : Emerenciana Baptista, nascido a 4 

' • '", janeiro, dè 1912," na Parahyba do Sul Es't'-.d;j- do 
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Hio do Janeiro, coüiniercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Tijuca e - res i -
deiwia á rua Natalina ii . 18. (Qualificação reque
rida.)' . • 

-i.üül. Jerson Rocha da.Cruz (4.110), filho de Osório Gomes 
da Cruz e de Eelôphânia Tavares da Cruz, nascido-
á 10 dé março de 1Ô10, em Ãlcòbaça, Estado da 
Bahia, piloto da^ Marinha Mercante, solteiro, com 
domicilio eleitoral rio districto municipal d3 •Ti
juca 1 è residência-á ruá . Eduardo Ramos tt. 30 . 
{Qualificação requerida.) 

r.Gòü. Renato"Paiva' doe Santos (4.111), filho de José Maria 
Fagundes dos Santos e de Maria das Noves Paiva 
dos Santos, nasoido a 23 de setembro de 1913,'. no' 
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no, districto mun.cipal de Engenho'Velho, 
e - residência a rria Barão de übá h . 34, casa 5 . 
(Qualificação requerida.) 

4.063'. Francisco Antônio Marques (4.112), filho de-.Olympia 
Garcia da, Rosa, nascido a 2 de abril de 1894, em 
Vaíença, Estado do Rio de Janeiro, motorista, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Tijuca e residência á. rua .Dezoito de Ou
tubro ü , 4 . (Qualificação requerida.) 

•i ,0ü4. Absaloa .Semente do Moraes (4.113), filho de Seve-
rino Ricardo d.e .Moraes- e de Maria do Rosário Se
mente, de Moraes, n&seio a l á de abril de "19Í1, em 
Jaboatlo, Estado de Pernambuco, côinmercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Tijuca e residente á rua Desembargador. 
Izidro n.- 8 9 ; (Qualificação requerida.) 

4.065, Henrique David (4 .U4) , ' filho de Luiz David;e de 

Com domioilio eleitoral uo districto municipal de 
Tijuca e residência á rua Pareto n . ' 2 8 . (Qualifi
cação requerida.) 

4.073. Joaquim Soares da Rocha (4.122), filho de Manoel 
Soares Duarte da Rocha e de Irene de Araújo Soa
res da Rocha, nascido a 30 de julho do 1915, no 
Districto Federai, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral uo districto municipal de Tijuca e resi
dência á rua Conde de Itaguahy n. 79 . (Qualifi
cação requerida.) 

4.074. 

4.075. 

4.076. 

'4.077. 

Maria David, nascido a 18 dê outubro de 1910, em 
ítaucaia, Estado do Rio de'Janeiro,.operário, sol
teiro, com domioilio. eleitoral: no districto unii::-
cipál 'de Tijuca-e residência á Conde Bomfim nu 
mero 270. (Qualificação requerida.) 

4.066, Moacyr Campos (4.115), filho do Mar Unho Campos e í .07ü. 
de Maria Campos, nascido a- i de maio de 1915, 
em êâo Sebastião, Estado dó Rio da Janeiro, ope
rário,.-solteiro, com domicilio eleitoral: no districto 

' municipal de .Tijuca e residência á rua Rocha M--' 
rantía a . 167.-. (Qualificação requerida.) 

4,967. Wilson Jorge Dômingues (4.116), filho de Manoel Pa- 4 - o 7 9 . ' 
rãiso Dômingues e de Adelaide São Martinho, nas
cido a 23 de setembro de 1918, no -.D'strioto Fe -

vderál, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal, de Engelho Velho e resi
dência â rua Senador Furtado n. 95. (Qualificação 
requerida.) *•/. . 

4.0éà. Liíia Pacheco.Stangl (4 .117), filho de Innocencio Pa- 4.08O. 
oheoo e de Raulina Pacheco, nascido,a 9 de janeiro 
de 19Ó8, no Districto Federal, funccionario pu
blico, casado, com domicilio eleitoral ho districto 
municipal dé T\juca e residência á rua Carlos dc 
Vasconcellos n . 69. (Qualificação requerida.) 

4.069. Dantê Rossi Perèz (4.118). filho de José Perez e de 
Adelina Rossi. nascido a 25 dè novembro de 1917, 4 . 0 ^ . 
Uo Districto Federal commercio, solteiro, com do-
•iiiciPo eleitoral tio districto municipal de Tijuca 
e,residência a rua Dulce n . 18. (Qualificação re
querida.) 

í .ovu. José da Cunha Dantas (4.119), filho de Antônio Dan
tas e de Eloisa da. Cunha Dantas, nascido a 15 de 4.U82 
Julho dé, 1916, no Districto Federal, com domicilio 
áleHoral no districto municipal de Tijuca e resi
dência á rua Enes de Sonza n. 1.916. (Qualificação 
réqueHda.) 

\ 071. Mareiíía Bárrão piragibe (4.-120). filha de Eduardo 
de Carvalho Piragibe e de Maria da Conceição 4 ygg 
Barrão Piraitibe, nascida a 21 de maio de 1901, 
.no tvlstriclo Federal, commercio. solteira, com rio-

V micilio eleHoral no districto municipal de Tijuca 
e residência á rua São Miguel n . 33. (Qualificação 
róqlierida.) 

072. Murcedè.s Soarei Blanes (4.121), fillia de D'ogo'Soares • 
Lu nu é de Joanna Blanncs, nascida a 24 de março 4.084. 
de 1915, no Districto Federal, domestica, solteira, 

Adjalma Fontarigo Alonso (4.-123), filho de José Fou~ 
tarigo Alonso o de Rosa Alonso Carneiro, nascido 
a 20 de abril de 1910, em Niotheroy, Estado do Ric 
de Janeiro, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto muníeipal dé Tijuca e residência 
á rua Conde Bomfim n. 110. (Qualificação reque
rida.) 

José Ribeiro (4.124), filho de Manoel Ribeiro de Paula 
Gomes e de Cellina Augusta Ribeiro, nascido a 27 
de maio de 1911, em Santos Dumont, Estado d* 
Minas Geraes. typographo, solteiro, cOní domicilit 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi 
dencia á rua Carlos de Vasconcellos n . 10. (Qual: 
ficação requerida.) 

Benedioto Alves Bezerra (4.125), filho de Mano» 
Alves .Bezerra e de Dèõliada Alves Bezerra, nascíd 
a 5 de fevereiro de 1874, em Belém, Estado do Pari 
motorista, casado, com domicilio eleitoral nd áw 
tricto municipal de Tijuca e residência &ruá Carlôá 1 

do'Vasconcellos n . 10. (Qualificação requerida.) 
Manoel Pinheiro dc Brito (4.126), filho de Joaquiir 

Alvétí Pinheiro de Brito e de Adelina Castro 'Pi 
nheiro, nascido a U7 do- outubro de 1907, no Dis
tricto Federal, motorista, casado, com domicilie 
eleitoral no districto municipal do Tijuca è "resi
d e m ã rua Bom Pastor n.- 32. (Qualificação re • 

.querida,) . % 

Sebastião Martuchelri (4.127), filho de Victor Marta 
chelli c de Hereilia Martuchelli, nascido a 24 di 
julho de 1917, eni Vassouras, Estado do Rio de Ja
neiro,. commercio, solteiro, com domicilio eleitora: 
no districto municipal de Tijuca e.'residência "ii 
rim Piratiny u. 33. (Qualificação requerida.) 

Júlio Corrêa Damas (4.123), filho de Antônio Corrêa 
Damas e de Antônio Corrêa Damas, nascido a 1 de 
novembro de 1911, em Barra do Pirahy, Estado dc 
Rio-de Janeiro, operário, solteiro, com domicilie 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi
dência á rua Conde Bomfim n . 35. (Qualificação 
requerida.) 

Abel Pereira de Rezende (4.129), filho de Francisco 
Pereira de Rezende e de "Maria Victoria da Costa 
Rezende, nascido a 8 de junho de 1883, em. Santa 
Cruz, Estado do Espirito Santo, commerciante, ca
sado, com domicil''o eleitoral no districto.municipal 
dc Tijuca e residência á rua Dulce n . 39. (Quali-

. ficação requerida.) 

Walder Ozorio ( 4 . J 3 0 ) , filho do Leandro Ozorio e de 
Estephania Ramos Ozorio, nascido a 22 de junho 
de 1906, em Aracaty, Estado do Ceará, commercio, 
sol tero . com domicilio eleitoral no di6tricto miirii-
cipal de Tijuca e residência á r u a São Miguel nu
mero 17. (Qualificação requerida.) 

Alfredo Cruz Garcia (4.131), filbo de José Cruz e de 
Antonia Garoia, nascido a 15 de janeiro de: 19Í6, 
no Districto Federal, motorista, solteiro, cóm do
micilio, eleitoral no districto municipal dè Tijiiéa 

- e residência á rua' São Francisco Xavier n. 68. 
(Qüálif cação 'requerida.) 

Syívia da Silva Cabrera (4.132), filha de Arthur da 
Cunha Cabrera e de Maria Cândida da Silva Ca
brera, nascida a 18 de julho de 1915, no Districto 
federal , commereiaria, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho e 
residência á . rua Campos Salles n. 37. (Qualifi
cação requerida.) 

, João Anello (4.133), f i lho de Antônio Anello e de Ge- 1 

noveva Hefminia Maria Virgilio, naeido a 25 de 
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janeiro de 1911, oo Districto Federal, estueador, 
eolieiro, com domicilio eleitoral ao d-etricto muni
cipal de Tijuca e residência á rtta Andrade Neves 
U . 22- (Qualificação requerida.) 

$.035., Mario Carvalho de Oliveira (4.134), filho de Manoel 
Carvalho de Oliveira e de idaüaa Maria da Suva, 
nascido a 25 dê junho do iyx8,'em Ai-aruama, iüs-
tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i -

., juca. (Qualificação requerida.) 
4.086. Jõsò uarisss (4 .135), filbo de Joêo ülárisse e de 

"Olynipif Clarisse, nascido a 24 de novembro de 
19G.Í, em Petropolis ; (Estado do Hio), comiiieroio, 
solteiro, com aonaiciiio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca e residência 4 rua á. Francisco 
Xavier. 173. (Qualificação requer ida) . 

• i . ü í i í . V/ttiiei- Rodrigues dos Samos (4.13tij, filho de João 
Rodrigues aos Santos , e de Maria Teixeira, dos 
feauuií, aasciao a 9 de setembro ae iu i7 , 2m »ao 
Antônio cia Jiiacruzilhada (Justado l o Rio), com-
nu-rcio, solteiro, coni domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de taigeano Veüi<J a lesideheia 
á rua Pedro Guedes, 39 .(Qualificação requerida). 

''4.088. Arlelte dc Souza Foitosa (4.137), filho do íoão Mar
t in 0 de Souza e do Kair Martins de Souza, nascida 
a 3 da abril de ISIS. no Districto Federal, V do 
mestica, casada, com domicilio eleitoral sb distri
to municipal de Tijuca ê residência á rüa Conde 
Bomfim, 44. (Qualificação requer ida) . 

•4.0SÔ. Cherubina da Silva Passos, filha de João Bezerra da 
Silva o de Franga Bezerra da Silva, nascida a 25 
ris oututeo do 1912. em Pianoó (Estado da Para
hyba do. Norte), domestica, casada, com1 domici
lio eleitoral ao districto municipal de Tijuca. 

/ -(Quiliíicação requerida) , 

•! 4.090. Níeraldc Joaquim, de Paula (4.139), filho de Joaquim 
Antônio de Pau la . e de Liberta de Paula, nascido 
a 6 de dezembro de 1914, em Bananal -Estado de 
S. Paulo), commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dô Tijuca e resi
dência á rua Andrade Neves, 87. (Qualificação 
requer ida) . 

f; 4.091. Arthur da Silva Esteves', (4.140). filho de Manoel 
Francisco Esteves e de Maria do Carmo da Silva 
Estavas, nascido a 24 da abril de 1895, no Dis
tricto Federal, commercio l casado, aom 'domicilio 
eleitcral no districto municipal de Tijuca e resi
dência á rua • Gamaragibe, 33. (Qáulificação r e 
quer ida) . 

4.092. João Possato (4.141), filho de José. Possato.-e de Her
minio Boareto, nascido a 9 de dezembro de 1912, 
em Valenga (Estado do Rio), commercio, solteiro, 

. com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua Dulce, 42. (Qualificação 
requer ida) . 

4 .093. Jandyrn Leite de Castro Vannier. filha de Cândido 
Leite de .Castro e de Francisca, nascida a 29 do 
outubro de 1897. e:n Nic.lheroy 'Estado do Rio)-, 
professora municipal, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca e. reèid-in-
GÍa á rua S. Francisco Xavier, 150, (Quálifica-

,. Cão requer ida) . : '' 
4.094. Marina Abrantes. Vinelli (4 .143), filha de Oscar Vi

nelli e de'Alice Abrantes Vinelli, nascida a 12 de 
abril de 1905, no Districto Federal, funecionaria 
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca é residência* á rua 
Almirante Cochrane, 72 .(Qualificação reque
rida) . 

4.095. Laura de Souza (4.144), filha de Jullo Durap e de 
Virtudes Fernandes Duran. nascida a 18 de janei
ro de 1914, em S. Paulo (Estado de S . P a u l o ) do
mestica, casada, com. domicilio eleitoral ,io distri
cto municipal dè Tijuca e residência á rua Al
fredo Pinto. 29. (Qualificação r e q u e r i d a ) . ' . 

4 .096 . Ritta de Castro Carvalho (4-.145L filha de Raybiuh-
do de.'Souza Caryàlho e' de Rita AmeMa de. Castro 
Carvalho, nascida a 7 de abril .de 1911, em Bar- < 
bacena fEstado de Minas Geraes). bancaria, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Tijuca e residência á rua S. Francisco 
Xavier, 68. (Qualificação requerida). 

4.0»?. Elegantina da Silva Mendes (4.146), filha de Fran
cisco de Almeida Mendes e de Faria José da Silva, 
nascida a 11 de maio de 1917, em Porto Alegre 

* (Bstado do R. O. do Sul), commercio, solteiro, 
com domicilio eleiiorai nu districto municipal da 
Tijuco e residência á rua Santa Therezinha, 22 . 
(Qualificação requerida). 

4 .098. Licifti© Ferreira de Menezes (4.147), filho de Joas 
Barbosa de Menezes e de Laudelina Ferrei ra Bar* 
febsa d e 1 Menezes-, nascido a 7 de novembro de 
1900, em Boa Família (Estado do Espírito Santo), 
idvógad©, casado, com domicilio eleitoral no dis* 
tricto municipal de Tijuca e residência á rua 
Conde Bomfim, 177. (Qualificação requer ida) . 

' 4 . 099 . Walday Garcia Aragão, filbo de Oswaldo Garcia Ara* 
gão e de Alayde Garcia de Aragão, nascido a 1 de • 
setembro de 1915, no Districto Federal, estudan
te, solteiro, com domicilio eleitiral no distriottt 
municipal de Tijuca e residência á rua General 
Rocca, 124. (Qualificação requer ida) . 

4.100,, José Gav (4 .149), filho de João Pedro Gay e dé Ca-
rolina Ganamendi, nascido a 14 de agosto de 1874, 
em S. Borja (Estado do R. G. do Sul) , militar, 
casado, com domicílio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca e residência á rua Natalina, 27« 
(Transferencia). 

4 .161. Nelson Barbosa da Silva - (4.150), filho de . Isaao Bar= 
bosa da Silva e de Mana Ribeiro e Silva/ nasci-
do a 3 de agosto de 1906, em Rezende (Estado d© 
Rio), empregado publico, Solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi» 
dencia á rua Desembargador Isidro, 7 1 , (Qualtíi* 
cação requerida). 

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1937. -— Pelo escrivão, 
.7* P&t*y> escrevente no impedimento occasional do escrivão.» 

Terceira Circumscripção 

ÜECIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

ü& ordem do M-.M. D r . Juiz da 14* Zona Eleitoral'dé' 
Districto Federal, faço publico para conhecimento dos,int> 
fereseados, que foram expedidos os títulos eleitoraes dos se*, 
guintes cidadãos: . ' 

3 .788. Benicio Iguacis Ribeiro, (3.792), filho de Igu&eie H!*' 
beiro e de Josépha Maria da Conceição, nascido a 
13 de julho de 1908, em Campos, Estado 'do Rio de 
Janeiro, funccionario municipal, solteiro,' com do
micilio eleitoral no districto municipal de Guará-
tiba e residência á estrada do Monteiro n . 432. 
(Qualificação requerida, n . 7.469.) 

5 .'789. Ariette Martins Costa (5.793), filha de Raul Coelho da' 
Costa e de Maria Coelho da Costa, nascida' a 9 de 

; janeiro de 1917, no Districto Federal, commercio, 
õolteira, com domicilio"eleitoral no districto muni -

' cipál de Realengo e residência á rua Ferrer nu -
, mero 109. (Qualificação requerida, n . 7.231.) 

5.790. João Ribeiro da Silva Júnior (5.794), filho de João 
Ribeiro da Silva e de Guilhermina Serra e Silva,-
nascido a 14 de junho de 1907, no Districto Federal, ' , 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo' e residência á estrada 
Real de Santa Cruz n . 125. (Qualificação reque
rida, n . 7.017.) , ' 

5 .791. Edgar Telles de Moura ( 5 . 7 9 5 \ filho'de Alfredo Esoo-
lástíco de Moura e de Caríihda Teiles dé Móüra, 

•nascido a 16 de novembro de 1909, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal dé Realengo e re*i-
denca á rua Silva Cardoso n . 16. (Qualificação 
requerida, n . 3.016.) 

5.792.. Antônio.Rezende de Souza (5.796). filho de Bénedicto 
: Antônio de Souza e de Anna, Maria da Conceição, 

Uãscido a 16 de outubro de 1905, em Santa Maria 
Mágrtãlefia, Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, oom domicilio ele :tor.al no districto muni
cipal de Sarttà Cruz e residência á rua Felippe Car~-
doso n. 124. (Qualificação requerida,, n. 6.979.) 

15,793, Fráííldin Américo Ribeiro (5.797). filho de TimoUieo 
José Ribeiro e de Maria Victoria. nascido a 8 de 
maio de 1899, no Districto Federal, commercio, 
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casado, com domicilio eleitoral no districto muni-
cipal do Realengo e residência á rua Sul America 
n . 8 . (Qualificação requerida, n. 4.594.) 

5.794. Nicanor Fontes (5.798), filho de Sebastião Fontes e 
de Sophia Maria Fontes, nascido a 8 de abril de 
1910, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo e residência á rua Coronel Tamarindo nu
mero 796. (Qualificação requerida.) 

Í5.795., Sebastião Bellico Sobrinho (5.799), filho de Sebastião 
Ferreira Bellico e de Antonia Brun da Silva, nas-
oido a 10 de dezembro de 1910, em Piedade, Esta
do de Minas Geraes ( commerciario, solteiro, com 
domicilio'eleitoral no districto municipal de Rea
lengo e residência á Estrada de Santa Cruz n. 1.677.* 
(Qualificação requerida, n. 6.955.) 

} 5.796. Sebastião Esteves (5.800), filho de Augusto Esteves 
•V , e de Maria Gomes Garcia, nascido a 25 de dezem-

" bro de 1904, em S. Gabriel, Estado do Rio Grande 
-. • . do Sul, agricultor, casado, com domicilio eleito

ral no districto municipal de Campo Grande e re-' 
eidencia á rua do Mattoso n. 1.424. (Transfe
rencia.) 

Í5.797. Antônio Benedioto de Oliveira (5.801), filho de Bento 
" Alves de Oliveira e de Maria.Magdalena'"Espirito' 

Santo, nascido a 21 de março de 1908, em Rio Claro, 
i ' Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 
'<, domioilio eleitoral no distrioto municipal de Cam

po Grande e residência á Estrada do Juboahyba 
s /n . (Qualificação requerida, n . 7.215.) 

10.798. Antônio José da Silva (5.802), filho de José Bento Bar
bosa Afilhado e de Amélia Antonia de Souza, nas
cido a 1 de setembro de 1892, no Districto Federal, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no distri
t o municipal de Campo Grande e residência á Es
trada do Cantagallo s /n . (Transferencia.) 

15.799.: Hermes Ventura de Souza 5.803), filho de Olavo Ven-
*' . tura de Souza e de Maria Edowir de Souza, nas

cido a 28 de setembro de 1914, em S. José do Ri
beirão, Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Realengo e residência á rua do Engenho nu
mero 12 (Transferencia.) 

(1 .800 . Julivaldi da Silva Santos (5.804)', filho de Sebastião 
' Manoel dos Santos e Alzira Duque da Silva San

tos, nascido a 20 de janeiro de 1914. em Paracamby, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com 
domioilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo-è residência á rua Rangel Pestana n. 23. 
(Qualificação requerida, n. 4.046.) 

?5,801. Francisco Procopio dos Santos (5.805), filho de Jóa-
i quim Procopio dos Santos e de Etelvina Emilia doe 

Santos, nascido a 4 de dezembro de 1904, em Ita-
i,. \ guahy, Estado do Rio de Janeiro, sargento militar, 

casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande e residência á rua Fer
reira Borges n. 30. (Qualificação requerida, nu
mero 7.058.) 

8.'802. Francisco Soares Ramos (5.806), filho de ümbelina 
Juliana Veríssimo, nascido a 2 dè janeiro de 1916, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz e residência á rua Senador, Camará n. 71 . 
(Qualificação requerida, n . 5.806.) 

S.803. Tarcilia da Silva (5.807), filha de Bénedicto Ferreira 
da Silva e de Maria Rosa da Silva, nascida a 9 dè 
abril de 1917, no Districto Federal, operaria,.sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Realengo e residência á rua Industrial 
n. 1. (Qualificação requerida, n. 5.515.) 

Ig.804,, Oswaldo da Silva (5.808), filho de Benjamin da Silva 
e de Pantilia Diniz da Silva, nascido a 18 de julho 
de 1913, no Districto Federal, funccionario federal, 
solteiro, com domicilio. eleitoral no districto mu
nicipal de Realengo e residência á rua S. João nu
mero 192. (Qualificação requerida, n. 5.945.) 

I js.805. Gioconda Pires Esteves (5.809), filha de Manoel An-
I tonio.Esteves e de Cecília Anna Pires, nascida.a 25 

' der setembro de 1916, no Districto Federal, domes

tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo, e residência á rua Euge-

, , nio de Paiva n . 18. (Qualificação requerida, nu
mero 5.825.) 

5.806. Lourival de Carvalho (5.810), filho de Abel de Car
valho e de Virgínia Fernandes de Carvalho, naei 
cido a 3 de fevereiro de 1918, ,no Districto Federal, 
operário,, soUeiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de. Realengo ,e, residência á rua 
Fonseca n. 67. (Qualificação requerida, n. 7.149;) 

5.807. Loreno João da Silva (5.811), filho de Manoel .João 
da Silva e de Ignez Maria da Conceição; nascido, a' 
10 de janeiro de 1890,- em Angra dos Reis,. Estado 
do Rio de Janeiro, funccionario'municipal, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal ;de 
Realengo e residência á rua Cuyabá n. 455. (Qua
lificação requerida, n. 7.438.) _ 

5.808. Braz Francisco Diniz (5.812), filho de Feliciano Diriiz 
e de Antonia Cecília da jConceição, nascido a 11 
de julho de 1915, no Districto Federal, .operário,-
solteiro, com domicilio eleitoral no districto. mu
nicipal de Realengo e residência á rua Castiáno nu-; 
mero 195. (Qualificação requerida, n. 3.159.) 

5.809.-Honorio Siqueira' (5.813), filho de João; Fiorentino 
Siqueira e de Antonia Francisca de Moraes, nascido 
a 24 de abril de 1908, em AUiança, Estado de Per
nambuco, commerciario, solteiro, com domicilio 
e le i torado "districto municipal.de Realengo e resi
dência á'travessa da Fabrica n. 24. (Qualificação 
requerida, n. 5.916.) j 

5.810. Manoel Vieira de Faria (5.814), filho de Constantino' 
Vieira de Faria e de Ignez Vieira Faria, nascido 
a 23 de julho de 1895, em.Rosário de S'. Sebastião,. 
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com do-, 
micilio eleitoral no. districto municipal de Rea
lengo.e residência á rua Luiza Barata n.<10.- (Qua
lificação, requerida, n . - 4 . 4 4 8 0 ^ I 

5 . 811 . Oswaldo Vasconcellos (5.815), filho dé Alfredo Ramos 
Vasconcellos1 e de Anna de Oliveira Vasconcellos, 
nascido ,a27 demarco de 1908, no Districto Fe
deral, operário, casado, com domicilio éleit irai no 
districto municipal de Campo Grande éi residência 
á(-rua Viuva DantasVs/n. (Qualificação requerida,, 
n . 1.918.) 

5.812. Oracy Baptista dO Nascimento (5.816), filho 'de'Ma-
- tnoel Baptista, do Nascimento e de Josephina Lara 

do Nascimento, nascido a l de março de 1913, no 
Districto Federal, commerciario, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Realen
go e residência á rua Francisca Real n.: 47. (Qua
lificação requerida, n. 5.341.) 

5.813. Luiz Corrêa (5.817), filho de Felicio Corrêa e de An
gelina Corrêa, nascido a 15 de outubro de 1914, no 
Districto Federal, commerciario, solteiro, com do-, 
micilio eleitoral no districto municipal, de Realen
go e residência á rua Júlio César n. 55. (Quali
ficação requerida, n. 3.643.) 

5 .o i4 ; Marietta de Souza (5.818), filha de Patrioinio Leopol
dino de Souza e de Lucinda Serra-de Souza, nasci
da a 15 de janeiro de 1917, no Districto Federal, 
operaria, casada,-com domicilio eleitoral'no distri
cto municipal de Realengo e residência á rua da 
Fiação n. 20. (Qualificação requerida,-n. 5.236.)! 

5.815. Alberto Antônio Pereira (5.819), filho de Antônio Pe
reira dos Santos e de Peroiliana Pereira dos San
tos, nascido a .4 de agosto de 1899,'em Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado,'com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande e residência & Estrada da Ilha s /n . 
(Transferencia.) 

5.816. Hugo. Soares da Cunha (5.820), f i lho-deLüiz Soares: 
da Cunha e de Maria Francisca da Cunha, nasci-

, do a 23 de novembro de 1916, no Distrioto Fe
deral, commercio, solteiro, cOm domicilio eleito-

. raL-novdistricto .municipal de Guaratiba e resi
dência á Estrada do - Cantagallo serii numero 
(Qualificaao requerida, n. 7 .358.) •-.-.,;"'..?, 

5.817.: Antônio José da Gruz (5.SS1), filho.de Elisa Joaqul-
nà Rosa, nascido a - 20 de maio dé 1902, no Die-
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tricto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral fio districto municipal de Guâraíiba e 
residência á Estrada do Matto Alto sem numero-
(Qualificação requerida} a. 7 . 6 2 i . ) > " * 

»•*. iitííí^SpâiféS. âà Cunha (5.82â), filho de Miguel Soa
res dó Bomfim e de Luiza Norberto Soares da 
Cunha, nascido a 10 de dezembro de 1887. no. 
DistriCtO Federal, operário, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Guaratiba 
e residência á Estrada do Cantagallo sem nU-
aéró.''(Qualificação requerida, a. 7.476.) e 

.819. OáOrio dè Souza Sardinha (5.823), filho de José de 
tíòüia Sardinha e de Carolina Maria da Concei-

Éo. nascido a 23 de maio de 1888, om Capiváry, 
tádS dò Rio de Janeiro, lavrador, casado, iom 

domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo rande è residência á Estrada do Laméirão 
Pequeno.' sem numero. (Transferencia.) 

Vãiéntim •VÍÉehte Moòtejro (5.825), filho de Vicente 
JOsé Monteiro e dô Custodia Virgulina da Concei
ção, fiásèídò a 16 de dezembro de 1912, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilia 
«leitora! ao districto municipal; de Campo Gran
de, e rBsldènciá ál Estrada dos Palrnares sem nu
mero. * (Qualificação requerida.) 

êàstião. Azevedo (5.826), fiího de Elvira Anna de 
•' Áéévèdd; nascido :a 25 dé janeiro de 1910, no 

Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Gradai e residência á rua Santo Antônio n. 39. 
(Qualificação requerid^, n. 2 .548.) . 

| iz dá Paixão, Amaral (5.827), filho de Bénedicto 
Garcia ao Amaral é de Amélia Rodrigues da Pai
xão, ôáscido" a Í2 de julho de 1918, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domjcilio eleito
ral ho districto munioipalde Campo "Grande e 
Estrada da Mendanha sem numero. (Qualificação 
requerida, n. 7.178.) 

èultâvu Íéé8-e i Biivi (5\82S). filho de Januaria Rosa 
da Conceição, nascido a 10 de junho de 1884 no 
Districto Federal,, lavrador,,solteiro, cóm domicilio 
eleitoral no" districto municipal de Guaratiba e re
sidência'., á estrada do Monteiro s/n. (Qualificação 
requerida, n. 7.607) . \ 

JMó da-Slíva (é.829j, filtío dé Dômingues da Siiva j e 
' 'e de Rosa Rodrigues, nascido a'12 de outubro de 

1918, nÔ 1 Districto •.Federal, commercio, solteiro, 
com rdom!éi!io eleitoral nó districto municipal de 
Gâiíipò Oi ande erresidencia á estrada do Guandu 
n. 167. '.Qualificação requerida, n. 7 .223) . 

F^f&ciSC^Manoél dê'Freitas (5.830), .filho de Manoel-
José ae'.Freitas' jjuniòr ,e dé Maria Antonia de 

• . Sòüzá nascido a '1 de agófto de 191. no Districto 
Federal,, i^mmercio, solteiro, com domicilio elei
toral Ho- distfictò' municipal de, Campo Qra^U e 
residência' â rua Teixeira Campos o. 5. (Qualifi
cação rè'|jèrida. n. 6 .438) . ... " 

Bérnaidinó José da Silva, f i lhe de Januaria. Rose da, 
Conceição nascido a 19.de.julho de 1903. no Dis-

v tricto Federá!, lavrador, casado, còm domicilio c'eí* 
torâl ifb districto .municipal, de*Guaratiba e resi
denoia -1. feirada do Matto Alto i/n'. (Quálificição 
requèriaa n. 7 .524) . • f . " 

tié.é Siíitíiõ Al've| dâ Mótta (5.832), filho dè Victor Alves 
' • da M&ttá e dé Porcina Gomes.da Motta, nascido s 

. '5 dé'etílübtfo d e í 9 1 8 . no Districto Fedeíal, "òm-
merçip.,!' -SÓltèlró, com domicilio eleitora! no' distri-

/Oto muflt.Apã! de Campo Grande e residência a.ruá 
Luiz Ba#tá n. 35. (Qualificação requerida, nu--

• « mòr(| i,'mM):. , ;• ' .;• 

828.'. Pedro Laürebthó (5.933V !filhô de Afitohia Maria da 
• l , • ; 'COÜciíçâõ.' tíàscidó.a í dé màió de 19Ô2, em São 

Jüâõ, Mãf&is;,^Estado do Rio. dé Janeiro, õpé ário. 
casado? com,.domjcilio eleitoral .pó districto muni-

. ciapál de GJmpo Grande e. residência á estrada dà 
MeúaaphaJ^n. (Qualificação 'requerida,u. 7 . 1 S 4 ) . 

É29. EdéVaido'éM M Mattos (5.834), filho.de Manoel 
' •„ . • ; : ^ranélècàf qè.Mattos é de Rosalina NunéNs.da Silva 
•:.'•' nascido a 28 de niarço de 1917, no Districto F e -

ooátmerèio. solteiro, F I M Hair-inÜi» alaií,r>T>ol 

ã.8. 

no districto municipal de Campo Grande e resides-
eia á rüa Luiz Barata n. 55». (Qualificarão reque
rida, n . 37828). 

5 .830. Leocadia*de Queiroz (5.835), filha de.Raymundfl!'cân
dido de Queiroz e de Ubaldina Euplirâsia de Quei
roz, nascida a 31 de março de 1893, em Quixadá, 
Estado do Ceara, professora, solteiru, còm tíomí» 
oilio eleitoral no districto municipal de Gtiarâ-

' . tiba e residência á estrada dò Monteiro s|a* (Qua-
lííicação requerida, n . 74.735. 1) ' ; . 

0 .831, Maria Amélia de Queiroz Oliveira (5.836)^ filha iè 
Fiorencio Lopes dê OllVèira e de Amelik Lopes de 
Queiroz, nascida a 8 de novembro de 1910, em Qul-
xadá, Estado do Ceará, modisla, soHeirà$ epüb do-
micilio eleitoral ho distripio municipal de Guaratiba 
e residência á estrada do Monteiro sjn. (Qualif i 
cação requerida, n. 7.747.) - .'" ;'"}' 

3 .832. Ananiaa Mendes (5.837), filho de João Mendes e de 
'" Josépha tlendes, nascido a 3 . d e janeiro ,'é\S Í ^ 9 | , 

em Càiiudò, Eâládò de Alâ|Óas, èítucaddr; ca^ádò, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal'de 
Guaratiba e residência A estrada do Monteiro e|Q. 
(Qualificação requerida, n. 7.623.) " v 

5 .833 . JOão Eugênio dós Sântós.(5»83è), filho de MahoèlÉu-
gônío, dos âatttoé ê de MáHá Uíiíbelina de'Jesus, 
nascido a 17 de junho dè 1878; em Própria; Estauo 

, de Sergipe, funccionario publico, casado, com do
micilio eleitoral ho districto municipal dé Reaieb,j|o 
e residência á riiá dà Imperatriz n. 148. (^xiàTi-, 
ficáçãò requerida,"h. 7.195.) • « ' 

5 .834. Albertina Rodrigues (5.839), filha de Arcilino Antônio 
Rbdrigues e dèj,Déocacina Rodrigues, nascida a 16 
março de 1917, no Districto Federal, oper&ril,. sol*-
teira, com domicilio eleitoral no 'districto -muni
cipal de Realengo e residência á rua Fonseca nú
mero 68. (Qualificação requerida, n . 7.410.) 

5.835. Fernando da Cdsta Braga (5.840), filho.de João da 
Costa Braga e dè Maria Estella Braga, nascido a 
1 de maió.de 1903,,ém Fortaleza, Estado do Ceará, 

> commercid, solteiro,.com domicilio eleitoral pl í t í í l -
tricto muhicipal de Realengo e íésiâónéia á rua 
Soares Andréa n. 60. (Qualificação réqbáHda, nú
mero 7.208.) ' ' 

5.836. Antônio Thomaz Gonies (5.841), filho de Caetano.Tho
maz Gomes e de ígnacia da Fonseca Gomée, nasérao 
a 4 dè junjio de 1907, no Districto Federal, Ó P Ê I 

rario, casado, com domicilio eleitoral RIO districto 
municipal de Santa Cruz e residência á ruá. General 
Olympio h. 266. ' • - . , „ • ' 

5.837. Gabriel Ferraz de Aráü.ío Filho .(5..842), f í lhòde Ga
briel Ferraz de, Araújo e de Cesariã Marií da Gáb-
ceição, nascido a 15 de novembro ae 19Í6^no b i s -

/ tricto Federá!, estudante, solteiro, coih jltímlcilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz è re
sidência á nia Düqiié'dô (Üàxiáá n'. 444. (Qualifi
cação requerida n. 6.535.) 

Rio de Janeiro, 23 de jâneíró de ié37. — PèlS escrivão, 
João AgÜiâr Júnior. .•,..'""" 

EDITAES DE TRANSFERENCIA 

Segunda Ciíeuhíseripçãò 

/ > , W O N A Z O N A E L E I T O R A L 

( Districtos lãünicipaes de T I J U C A E E N G E N H O f f | | o ^ { 

Jaiz — D R . NELSON H U N G R I A H O F F B À Ú È R 

Escrivão Br. Fraiicisêó larlás • 

De ordem do Dr. juiz dà 9* Zona Eleitora!.da 2 o Circum* 
scripção do Distrièto Federal, faço publico, para cotijüecimenl© 
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í o s Interessados que por despacho deste Juizo. foram efíectua-t 
pas as transferencias tios seguintes cidadãosjíj 

g iS . Adelino Barros Biriba, inscripção n . 924, titulo li. 589., 
Transferido da 6* Andarahy para/Tijuca. 

£19. Dioelecio "Bai-ros Biriba, inscripção n . 6.498, titulo nu-
' mero 5 .992. Transferido da 2" Ajuda para Tijuc3. 
?20. Leonel Costa Mala, inscripção n. 3.827, titulo n. 3.259, 

transferido da 7* SanfAnna para Tijuca. 
Í2L. Tubalcaim Vieira de Almeida inscripção n. 2:853, titulo 

n. 2.318. Transferido*da 1* Candelária para Ti-* 
.juca. 

522. Pedro Pretas Bastos, inscripção n. 6.882, titulo numero 
6.652. Transferido da 7* Inhaúma para Tijuca. 

Í23. Antônio de Campos Duarte, inscripção n. 2.599. titulo 
n . 2 .092. Transferido da l 1 Ilhas para Tijuca. 

..£24. Euclides Freire Machado, inscripção n. .15.826, titulo 
i". n . -16 .083. Transferido da 1* Sacramento para Ti

juca. 

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1937. — P e l o escrivão, 
Perry, escrevente, no impedimento occasional do escrivão. 

KONA ZONA ELEITORAL 

Uíuis — Dr. Nelson Hungria Hofibaoeij 

escrivão — Dr. Francisco Farias 

RECTIFICAÇÃO -
De ordem do Dr. juiz da 9' Zona Eleitoral da,2" Cireünv 

scripção do Districto Federal, faço publico nara conhecimento 
dos interessados que por despacho deste Juizo foram expedi
dos novos títulos de reetificações aos seguintes eleitores: 

Inscripção n. 2.291, titulo n. 2.249, Edgard Barreira, filhe 
de Raphaei Barreira e de Maria Nosso, natural do 
Districto Federal, nascido em 21 de agosto de 1915, 
solteiro, estudante. Eleitor inscrípto na 9 a Zona dc 

' Engenho/Velho. 
Inscripção n. 6.493, titulo n. 6.515, João Martins de Souza, 

filho de José Martins Moraes e Erias Alves Mo
raes, natural de Serraria, Estado do Rio d9 Ja
neiro, nascido em 18 de maio de 1902, casado, fun
ccionario publico. Eleitor sinscrípto na antiga 5* 
zona eleitoral, no districto de Engenho Velho. 

Rio de Janeiro, £9.de janeiro de 1937. — Pelo escrivão, 
J. Pern/t escrevente, m impedimento occasional do escrivão. 

Imprensa Nacional — Rio de Janeiro 




