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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 

J U L G A M E N T O S 
OJSr. Ministro Presidente designou o dia 28 do corrente, 

ás nove horas, para julgamento dos seguintes processos: 
í . Processo n. 2.034 (Relator Sr. Professor João Cabral). 

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas 
coínmunica ao Tribunal Superior- a nomeação feita, em ca
racter interino, de uma auxiliar da Secretaria daquelle Tri 
bunal, nomeação que não foi acceita pela Delegacia Fiscal, do 
Tbesouro Nacional naquelle Estado e pela Directoria da Con
tabilidade do Ministério da Justiça, e pede para que o Tri 
bunal Superior se pronuncie, sobre a legitimidade da referida 
nomeação, tomando, no caso, as providencias que julgar ne
cessárias. (Da pauta anteior). 

2. Processo n. 2.035 (Relator, Sr. professor Cândido de 
Oliveira Filho). O Presidente do Tribunal Regional do Pará 
consulta se o recurso sobre a decisão do Tribunal Regional 
que annúllou totalmente a eleição realizada no município de 
Conceição Araguaya e marcou novas eleições, tem effeito sus-
pensivo. (Da pauta anterior.) 

3. Recurso eleitoral n. 508 — Minas Geraes — (Relator, 
Sr. Professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrente o 
Partido Republicano Mineiro c recorrido o Partido Progres
sista. (Da pauta anterior.) 

4. Processo n. 2.03G (Relator, Sr. Ministro Plinio Ca
sado) . O Presidente do Tribunal Regional de Minas Geraes en
caminha uma consulta "do Sr. Mario da Silva Couto, official 
interino daquelle Tribunal, sobre se lhe cabe como auxiliar al
gum direito á percepção de gratificação pelo exercício do cargo 
immediatamente superior aó seu que vem exercendo interi
namente, em caso. affirmativo, qual o processo que deve re
correr afim de entrar no' uso e goso de tal vantagem, e ainda, 
se pode o Sr. Presidente nomear, interinamente, um cidadão 
estranho para o seu cargo effectivo. ;(Da pauta anterior.) 

5. Processo n. 2.038 (Relator, Sr. Desembargador Colla-
res Moreira). O Sr. José Parcifal Barroso pede que seja sus
tada a realização da renovação da eleição de representante 
profissional, pelo Grupo de Commercio, Industria e Transporte, 
no Estado do Ceará, marcada para o dia 23 do corrente mez e 
anrho, até que transite em julgamento a decisão do recurso 
K . 456, classe 3* a cujo accordão pretende apresentar embar
gos de declaração. (Da pauta anterior.) 

6. Recurso eleitoral n. 407 — Paraná — (Relator, Sr. 
Ministro Plinio Casado), sendo recorrente Milton Vianna e . 
recorrido Annibal Virmond. (Da pauta anterior.) 

7'. Recurso eleitoral n. 455 (Relator, Sr. Ministro Plinio 
Casado),, sendo recorrente o Partido Progressista do Ceará e 
recorrido o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. (Da pauta 
anterior). 

8. Recurso eleitoral a. 467 (Relator, Sr. Ministro Plinio 
Casado), sendo recorrente o Partido Republicano Progressista 

e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. (Da paulü 
anterior.) 

9. Recurso eleitora! n. 496 (Relator, Sr. Professor Cân
dido de Oliveira Filho), sendo recorrentes Deocleciano Niu.es 
da Silva e Maria Nunes da Silva e recorrido o Partido Social 
Republicano de Goyaz. iDa pauta anterior.) 

10. Processo n. 2.028 (Relator, Sr. Professor João Ca-
oral). Ayrton Plaisant, I o supplente de Deputado'Federal 
"Partido Social Democrático" do Estado do Paraná requer ao 
Tribunal Superior na forma da legislação em vigor, a sua con
vocação para a vaga aberta na legi.slação de seu partido em 
virtude de se achar preso o Deputado Octavjo da Silveira. 
(Da pauta anterior.) . 

11. Appeüaçãõ criminai n\ 49 (Relator, Sr.' Professor 
Cândido de Oliveira Filho), sendo appellantes o Procurador 
Regional Eleitoral do Amazonas "e appellados Francisco Satyro 
Vieira Mariuho e Francisco José Ribeiro. (Da pauta ante
rior. ) 

12. Recurso eleitoral n. 491 (Relator, Sr. Ministro Plinio 
Casado), sendo recorrente Vital Pimentel de Barros Bittencourt 
e recorrido o TribuKál Regional Eleitoral da Bahia. (Da pauta 
anterior.) ~~ 

1.3. Recurso eleitoral n. 499 — Pernambuco — (Relaior, 
Sr. Desembargador Collares Moreira), sendo recorrente Tho-
maz de Aquino Cavalcante e recorrido Manoel Cavalcante dos 
Santos Araújo. (Da pauta anterior.) 

14. Recurso eleitoral n. 504 — Rio de Janeiro— (Rela
tor, Sr. Ministro Laudo de Camargo), sendo recorrente Er
nesto de Lima Ribeiro e recorrido João. Júlio de Mello. (Da 
pauta anterior.) 

15. Recurso eleitoral n. 487 — Minas Geraes— (Rela
tor, Sr. Desembargador Collares Moreira), sendo recorrente 
Partido Paraguassu' Autônomo e recorrjdo o Partido' Pro
gressista. (Embargos de declaração.) 

1 Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
26 de outubro de 1936. — Agripino Veado, Director da SecreT 

taria. f • ' 

Julgamento da llO" sessão ordinária realizada em 23 de 
outubro de 1936; sob a presidência do Sr. Ministro Hermene-
gildo de Barros, resolveu: ~ ' ", • 

• 1°) não tomar conhecimento do, recurso eleitoral n. 478 
— Rio Grande do Sul (Relator, Sr. Professor Cândido de Oli
veira Filho)-sendo recorrente José Esnesto Muller e recorrido 
Sylvio Aquino, por falta de indicação da jurisprudência- não 
observada .contra-os votos dos Srs. Desembargador Collares 
Moreira e Professor João Cabral que conheciam-do-recurso. 
(No julgamento deste recurso usou da palavra, após o rela
tório, o Sr. João Neves da Fontoura, como advogado do re
corrido) ; 

2°) negar provimento: ao recurso eleitoral- m 500 (Rela
tor, Sr. Desembargador Ovidio Romeiro) sendo' recorrente 
Antônio Pinheiro'.Gonçalves e recorrido o Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará» .unanimemente. (Após o relatório, apresen
tado pelo Sr., Desembargador-Relator, usou dá palavra, no 
julgamento deste recurso, o Sr. Dr. Adhemar Fernandes Ta-
vora,,comò procurador da parte recorrida.) 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitora! r-m 
26 de outubro de 1936. —. Agripino Veado, Director da Secre
taria. 

Confere com o O r i g i n a l 
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Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 
- EXPEDIENTE- DOS DIAS 23 B 24 DE OUTUBRO DE 1036 

PRIMEIRA BEGOXO 

Papeis protocollados: 

N . 2.598 — Tribunal Regional da Bahia — Remettendo 
o recurso 490. 

N . 2.599 — Telegramma 31 do Sr. Sebastião Medeiros — 
São Paulo. • ' " . 

N . 2.600 — Officio 862 do Tribunal Regional de Santa 
^".tbarina. 

N . 2.601 — Officio 394 do Tribunal Regional do Pianby. 
N . 2.602 — Officio 6.494 do Tribunal Regional de São 

. Paulo. , 
-N . 2.603 — Razões do recorrido ao reeurso 514 por seu 

procurador Mozart Lago, 
i N . 2',604 ~* Tribunal Regional de Santa Catharina, re

curso 779. 
- N . 2.605 — Tribunal Regional de Goyaz — Recurso de 
Hermogenes Ferreira Coelho. 

N . 2.606 — Officio 1.738 da «Imprensa Nacional 

• Correspondência expedida; 

,//::l'"!púé$íW«m>fào -Sr. Ministro Presidente^ 
! N . 266 Aó Sr. Presidente do. Tribunal Regionaí dó 

•maranhão —' Cbmmunieando o resultado do julgamento do 
processo n. 2.027.: • -

1 N . 267 — Ao Sr. Presidente do Tribuna! Regional do 
• Acre -7- Gommunicando o resultado do julgamento do pro-
' cesso,2.025. , 

•'• N-. 268 — Ao Sr. Presidente do Tribuna! Regional do 
Matte -Grosso — Coramunicando o resultado do*julgamento do 

' processo n. 2.037. . 

Ôfficios do Sr. Ministro Presidente; 

i • N . 662 — Aò Sr. 'director dá imprensa Nacional Auto-
ligando o:fornecimento de 60.000 filhas modelo Í0, ao Tri-
>bünal Regional do Amazonas. 

•N, 66J3 — Ao Sr. Ministro da Educeão e Sâude Publica 
—Requisitando, pára auxiliar nos serviços do arcblvo eleitoral, 

• b -servente da Bibliothecá Nacional, José Ferreira dâ SilVá. 
'•'• •• *N, 661 — Ao Sr. Ministro da Justiça — Fazendo uni agra
decimento.? '••'•'"' 

• N . 665 —' Ao Sr.'• Ministro da Justiça — Idem. .. 
í: : N . , 666—Ao Sr. Dr. Procurador Geral . — Goníffluüiêan-s 
8ó; M o ser possível atterider a solicitação constante do officio . 
B i 80. 

Ôfficios db Sr. 'Director: 

N . 667 — Ao Sr. director " do. Gabinete do Ministro — 
Justiça i - Tràrismittiridó cópia do. íèlegrámíha dó Sr. Pré* 
siderite do Tribunal Regional do Rio de Janeiro pedindo sus
pensão do estado de guerra para realização de eleições muni-
cipaés. 
• . ; N . 668 — Ao Sr. director da Despesa. Publica do The-
so%ro Nacional — Remettendo as folhas-de pagamento dos 
Juizes e funcoionarios do /Tribunal, referentes ao mei de ou
tubro. ! * . • 

N , 6Ç9 — Ao Sr. tenente-coronel assistente do Pessoa! 
da Brigada Policial dá Capital Federal ~~ Communicando ha
ver se, apresentado a esta Secretaria o anspecada requisitado 
para auxiliar os serviços do arohivd eleitora!.' 

, Autos conclusos: 

Ao Sr'. Sfinistro Plinio Casado: 
' ' ' : àecurso u. 485 — classe 3* -—.Pàrà .Rèóeèrente, JoSé 
-Mulato Ribeiro e recorrido Bernardo Borges/Pires- Leá!. 

Ao Sr, ÍOeseBlbargadpr Collares Moreira: . • 
Recurso h . 487 — classe 3* .-r- Minas .Geraes, — Recorrente 

.Partida Pa^guaásu*; Àútono. nioé recorrido Partido Progrês-
.'siètã'.'. . ;, . " 

A© Sr. Professor João Cabral: 

A IJ?-ASST .?* V i 0 ~ ? I a 8 S é ®* ~ -Gojrtó Requerimento do Partido Liberal Goyano, 

Ao Sr. Professor Cândido do Oliveira Filho: 

Recurso n. 472 — classe 3" — Minas Geraes — Recor
rente Partido Municipal Patrocinènse e recorrido o Tribunal 
Regional. * 

Recurso n. 48* — ciasse 3» — Sao Paulo — Recorrente 
Partido Gonstitueionalista e recorrido o Tribunal Regional 

ítècurso nv 490 — classe 3* — Bahia.— Recorrente, Par
tido Republicano da Bahia e recorrido o Tribunal Regional. 

Recurso n. 502 — classe 3" — Rio Grande do Sul — Re
corrente, Partido Liberal e Cássia Braga e recorrido Luiz da 
Oliveira Lessa e outros. 

Autos com vista ao.Sr. Dr. Procurador Geral: 

Recurso n. 528 — classe 3* — Carta testemunhayel— 
Testemunhahte, Antônio Corrêa Lima e testemunhado o Tri* 
bunal Regional. . < • 

Recurio n. 535 — classe 3a — Minas Geraes — Recorrente, 
Custodio de Paula Rodrigues e José Martba e recorrido o Par
tido Progressista. ' 

Recurso n. 536 — classe 3* — Minas Geraes — «e<jor= 
rente, Custódio de Paula Rodrigues e recorrido» o Tribunal 
Regional. 

t 
Recurso n. 537 — classe 3* — Minas Geraes — Recorrente. 

Partido Progressista e' recorrido o Partido Rejmblicaüo'$fi-
beiro. . . >. . . . . 

Recurso n. 5â8 — classe &* •?# Goya» — Recorrente, Ai* 
varo Xavier de Almeida e outros o reoorrido José Caetano; 
Borges. 

Autos devolvidos é Secretaria; 

Pelo Sr. Ministro Laudo Camargo; 
:Recurso o. 498 classe 3» — Santa Gatharina- i— .Reoor* 

rente» José Bayèr e recorrido Henrique José Tnernes, '. 
. Recurso.n.. 504 — ciasse. 3*. — Rio de Janeiro — ftóeo*» 

rente, Ernesto Lima Ribeiro e recorrido João Júlio de Mello, 
Recurso n. 528 — ciasse 3* — Carta testenauohavel -» 

Testemunhante, Antônio Corrêa Wma e teatemunhado o Tri« 
bunal Regional. . 

Processo n, i.84§ — classe 3* — Minas Geraes €au* 
cellamento de inscripções de eleitores. 

v Pelo Sr. Desembargador Collares Moreira: 

São Paulo ~ CauceJ!»*; Processo n. 1.833 — classe 6* 
mento de iKscripçõés dè eleitores. 

Processo n. 1.839 — classe 6* 
mento de inscripções de eleitores. • 

Pelo Sr. Professor floão Cabra!i 

São Paulo Canoella-

;'A'Õ; Sr.. Dèsembaígaáor Ovidio Romeiro-: 

Processo n. 2.027 — classe 6* — Maranhão 
.do Presidente do Tribun-al Regional. 

Consulta 

Recurso n. 501 — classe'3* — Rio de Janeiro ^ Itoeor» 
rente, Uèidór Villares Suòena é recorrido o Tribuna! Regioaa!, 

Pelo Sr. Professor Cândido de Oliveira Filho: \ . \ 

Recurso n. 478 — classe 3* — Rio Grande do Suí Re» 
córrê&te, Jôsé-Ertteéto .Muller e recorrido Sylvio Aquiao. 

Feio Sr. Dr. Píocurâdor Gera!: 
Recurso nv 484 *» ciasse 3» — Sio Paulo — Recofrentim, 

Partido Coostitucionalista e recorrido o Tribunal Regional». 

, ; Accordãos publicados na Secretária: 

Recurso n. 478. — classe 3* — Rio Grande áo Eul Ré» 
fator, :Sr. .Prõfèáèor Cândido de Oliveira Filhd. "* •.; • *^ 

Recurso' ju 489 — classe Minas Geraes .^Íte!atoí,

s 

Sr. Professor João Cabral,, ; -
Recurso m 498 — classe Sf— Santa Cathãriha — Relator, 

Sr, Ministro Laudo Camargo. 
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Recurso n . 501 — classe 3* — Rio de Janeiro — Relator, 
Sr. ; Professor• João'JCabral. ; 

•'• • Processo,nj"'J'.li833"*,—'"classe :'6V—-Saoy Paulo*'— Relator,' 
:-'--Sr^;I>efibiribàrgàdor:'CòlWes\.MoréiraV; ' -. ' V 

Processo; n . 1 . 83.9 classe. 6* —. São, Pauto —Relator,. 
Sr '..Desembargador, Collares Moreira. • : ; , ;,. . . . . 

Processo n!. 1.849 — Volassê áv— Minas, Geraes '—LRela-
" torj-Sr. •Ministro: Laudo Camargo.: .-"\". "."-' •''.'>'"', 

Proc.eásor.n.', 21025,— classe 6y—, Acre —Relator, Sr. Mi -
histro Laudo Cmargc. , .. ; , 

• "•'Processo-a. 2,037'—classe •6*'—1 Mirías--'Gér'aes;.>—'• Rela
tor, Sr.-Ministro'Laudo Camargo. ' " - . ' ' . ' ' 

: < . ; • , ; . ."• i SEGUNDA ;SECCÂo: •> * ' • - v • 

.;Dooumeutos arcbivados: ;•• .• . 

Um !.officio nt.V 118,. do: Tribunal .-Regional..'Eleitoral do 
'rerritorio..;,do;ACre, ,-junto: a segunda via da relação .de óbitos 
ia (Comarca ido ,-Xapury: •• • , . . , .. , - . . . 

• • Um-officio ;h.-. 131, do Tribunal'Regional. Eleitoraldo<Ter-
'.eitori'0".doí Acre,'-.commünicando a.'transferencia .de-, eleitores 

dos Estados-do Amazonas'eEará para.a referida região. •> . 
• ' Dois ôfficios ns'.7.46-S e'756-S, .do lTríbünW;'Regionàl 

' "Eleitoral" do Estado' do" Amazonas; acompanhados das terceiras 
vias de' títulos eléitòraesde diversas, zòrias do -Estado.. 

.Um-*oi'ficio.n!.' 39.4,̂ dó •.Tribunal.;Regional Eleitoral,do Es
tado do Piauby,,acompanhados de 4,89 terceiras vias de -títulos 
• eleitoraes da.-i* Zona. da-. Capital. • • , . , s ; • :, 

. Um'officio ii. 698, dò Tribunal Regional Eleitoral;ao.Es
tado do'Rio Grande 'do 'Norte, -junto .as- segundas vias'dàe.-ré-
láçóes de, óbitos de vários municípios;do Estado.1'.. •; ' ' .' . 
/ ' ' U m o Í í i c í o V . ; ^ 

Estado-do Geará,;acoTnpanhàd'o;de. terceiras vias" de títp.lQS elei-
tora.es,.. fichas idactyloscopicas e segundas. vias -das, relaçõesíde 
ó b i t o s . - , : .':,-•.,• / , / ' . - « : , . ,•,; ,.,., ; 

Úm rbfficio 300,' dó''-Tribunal Regiònal-Eleitoráli-do Es
tado dé Sergipe, junto ás tèrceiras :viaâde títulos'eleitoraes da 

' í s - e 7' Zona: :, • " ' 1 - • •• • . 
: -'; Um '-off-icio • n .--.-39.4̂ 0, • do^-Tribunal'.- Regional-- Blbitojral '«o 

Estado, do :Rio de 'Janeiro, 'junto '.as copias das, actas?da" âfis, e 
41°.-sessões,-ordinárias'.. . „ 

• :Preparadas-paraiserém-numeradas:. > -;. , «'•. 
1 10.000: terceiras-vias, de; títulos .eleitoraes, , - s ; 

Numeração ide-terceiras--.vias. .... 
'. . ÍO.-OOO-terceiras-vias de títulos eleitoraes. , v . . . . 

- -. , . ,.. , Boletim;-Eleitoral- - . > 

••' Foi organizado e publicado o n.: 125 ão'Boletim Eleitoral. 

JURISPRUDÊNCIA -. 

Revisão de provas\ , ; : ; • , , 

Foram-revistas as-provas -dos1 aceordãos >dos seguin
tes 'processos:•> i t •-. -. i - - : . . , - ' - . . • •> 

1 Recurso-eleitoral n.'4&6—Classe--3*. •—'Estado ídé:-SSo 
Paulo,.—;Relator,'. o„Sr. ..Professor. Cândido de Oliveira Fijho. 

>:Processoi.n;'.,2.01,4—. Classet6* — Estado.de,São/Paulo-— 
Relator, o';Sr. -Desembargador Collares Moreira.' (Dois aC-
COídãoS.) '•-. 1 :'.',;";•< \.-..''T'/. .'<'.'• V'• ' 

• •:;.'• : ''•;'". •;. • • Aceordãos. Publicados * -.. í- V'• Y 

: • .Foram- mandados — publicar - os - aceordãos -.dos •.- seguintes 
p r ò c e s S b s : " ' ' . ' ' ' ,,', _ • ' ; : ' ••••."-'^r»,... 

• Récurso^elèitórál ••••n." '466 ." Glasse* 3* ••',—: E'stado-de '"São 
Paulo =:Relator,-o' Sr. iProfessòr 'Cândido -de*Oliveira/Filho. 

•''Processo"»!'\ 1.279•—• Classe 6e —;Esta4oide;SSo'.Páulo'—. 
Relator, o Sr,- Desembargador-José' liinháres.' ' 

Processo n. ;'l-.280't—:Clas'se;6*'-=—i Estado;de;S.ão;'Paulo;—-
Relator, '-o?Sr;'̂ Desembargador 'Collares Moreira..;"' .'. .'••'.' -. 

• Processo- n.y i:.'282 -.—---'C!'ass'e;:6"í—;-E^adovd.e^São?Pau'lo:

:— 
•. Relator, '.o 'S.r..'.'Pr,' José. de:.Miranda Valyérde.."' 

Processo 
Relator, o Sr. 

Processo' 
Relator,'. o Sr 
... Processo, 

Relator, o ,Sr 
. : Processo 

Relator, o Sr 
. Processo: 

Relator, o Sr 
còrdãos.í ' ; 

n. 1.283 — classe 6S — Estado do Maranhão — 
: Ministro Eduardo Espinola. ' . - ; i • ' 
ri. :1.2'86 — Classe 6a — Êsfado .̂do Maranhão — 
. Desembargador, Collares Móreirav'<• ° 
n. 1.288 — Classe 6* — Estado de, São Pa'u!o —. 
. Dr. José de Miranda Vai verde'.." 
n. .1.289.— Classe'6* — Estado de São- Paulo —. 
.: Ministro Eduardo-EspmoJa'. .':,f>". .. •.: 
n. 2.014 — 'Classe .6* — Estado de São..Paulo — 

Desembargador. Collares "Moreira. (Dois:ac-

" . ' ; : • ACTA ' ' 
ACTA DA' 1 IO11SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM--23 

: " . DE OUTUBRO DE 1936 • '•" . . ; ' . . ' , . ' . 

.: "PRESIDÊNCIA. DO SR. MINISTRO' HERM.ENEGII/DO DE BARROS 

; Aos. vinte e tres dias do mez de outubro do anno de.mil 
noveccentos e-trinta-fe seis, ás nove horas, na saia das, sessõei 
do. Tribunal 'Superior de Justiça Eleitoral, presentes-, os. jui-

-zes,'Srs. -Ministros'. Plinio Casado e Laudo.de Camargo, De
sembargadores, Collares Moreira e Ovidio Romeiro, Professo
res. João Cabral e Cândido de Oliveira Filho, presente,ainda c 
Sr,. Procurador Gerai, Dr. José Maria Mac-Dowell da Costa, 

.pelo Presidente, Sr. Ministro Hermenegildo de Barros,. foi de
clarada aberta a sessão. E' lida e approvada a actá da.sessãc 
anterior com-a reçtificação feita, constante da mesma-.aólá. 
Tratando dos casos que se achavam em-pauta para julgamen
to, o Tribunal, resolveu: Io) não tolnar conhecimento do re
curso eleitoral n. .478 — Rio Grande do Sul (Relator, Sr. .Pro-

, fessor-Cândido, de. Oliveira.Filho), seudo.' recorrente, José -Er
nesto -Muilér e recorrido Sylvio. Aquino, por falta de ^indicaçãf 
da jurisprudência pão observada, contra os votos dós,,'Srs.'Pe-
sembargadoré.s'Collares Moreira e Professor João"CábraL'qtJ* 
coKheciam: do' recurso," (nb julgamento deste recurso-usou 
da palavra; após o relatório, o Sr. Dr. João Neves'-da1 Fon
toura, como advogado do recorrido); 2") negar -proviménte 
ao'recurso "eleitoral n. 500 (Relator,. Sr. Desembargador-'Ovi
dio - Romeiro)- sendo recorrente Antônio Pinheiro 'Gonç'a'!ye3 
é';recorrído o1 Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,- únanime= 
raeiíte. Após o relatório, apresentado pelo Sr. Desemjbarga-
dòr-Relatav usou da palavra, no julgamento • deste recurso,11: 
Sr.-Dr. Adhemar Fernandes 'Tavpra, como procurador-da<partf 
recorrida.. Considerando o adeantado da hora, o Sr. Ministro» 
Presidente encerrou a sessão, convocando outra para o dia 2€ 
do-corrente, ás mesmas horas.' Do Que para constar.lavrei' s 
présêpte. Eu, Raul Pacheco de Medeiros, auxiliar da-.Secre» 
taria a escrevi. E eu Agripino Veado,"Secretario do-Tribunal 
a subscrevo. — Hermenegildo de Barros, Presidente»-' ••• 

,. . , . : • : . . ' JURISPRUDÊNCIA ; ; 
Estado de São Paulo 

Recurso eleitoral n. 466 — Classe 3*.do art. 30 do Rey. -

Das decisões, proferidas pelos Trdt»t^é^-.,íte» 
çionaet'sobre"elbições 'municipaies sómtttà-JCJihe-T»-

: 'curso para o Tribunal Superior no caso da Consti
tuição Federal,'art. 83, § 5°. " •' •' 

Accórdão 

•' ';',Vistos,,-relatados e*discutidos;estes autos de recursovelei-
tdrai n. :46'6,-cÍasse 3a. - ' - -

• l. .Trata-se de recurso contra a-apuração-de, ejéi^õès 
municipaes, expedição -de,diplomas e reconhecimento .de 
didatos, com."fundamento nos arts. 8 3 , | | 2° e 5°, daConsti" 

,tuiçio;da Republica,,e.84 e'85 do Código Eleitoral.-' ; r ; , '•• 
O delegado;do .Partido Gonstitueionalista• na'' zona:.do Sé

timo Circulo- Eleitoral de S. Paulo,- não'se conformando-com 
a apuração dae eleições miinicipaes realizadas: a:;i5- de' marào 
do .corrente anno, expedição de diplomas, e recohhecimento.dos 
candidatos'deplarados'eleitos soba legenda — Partido Repu
blicano .Paulista Tudo por Guartinguetá, recorreu, em 
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:^ereá-fetra; -27 Outubro 90,ivm 
tempo. utny. para o TrlIm^.RegioaaXlei^a''ãeci$5o íoi a se-: . 
guinte; ..... ' 4 .., • .-'-;;" ^..Y-v/.. '•.>;•' •• 
•-,-='• '"j^r%o,-Q';.3.Í2&'"F^Cistos, relatados .e.dis.cutidQS. estes 
autos de recurso eleitoral.:xu 236, em quo é refeúrreute' Ge
raldo de França Bueno, delegado; dó Partido' CónstituCiona- • 
listei o?recorrida a Junta Especial de Apuração' db 7o Circulo, 
pela?proolamação dos candidãtoseleítos Sób,-á legenda -4 Par- • 
.tido"Repubitaano Paulista — "Tudo por Güaitiuguétá" — 
Accordam, erií: Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, "por una
nimidade de votos, negar provimento ao recurso para con-
firmar. o acto dá Junta, que, em sessão do 30 de março, do 
corrente anno, proclamou eleitos candidatas desse yartido, de
terminando lhes fossem expedidos diplomas. Entende o re- ' 
corrente que'qs votos dados aos candidatos do P .R .P . eram 
nullos e destituídos de valor o-registto dos mesmos, visto os 
delegados que o fizeram não terem a autorização especial, al-
iudida no art. 85, § Io, do Código Eleitoral. Realmente, por 
esse. dispositivo é necessária uma autorização especial pára o 
feegistrõ dos candidatos ás eleições fedèraes, estaduaes ou mu-

" hieipaès, que os delegados do P.ft.P..em Guaratinguetá não:' 
cuidaram de obter previamente, antes de registrarem a chapa 

' desse partido. Entretanto/ a votação, dada aos álludidos can
didatos não é nulla, 'porquanto os mesmos fórám registrados 
por despacho de juiz competente, contra o qual não houve 
nenhuma reclamação, quer-ao ser publicada.a lista desses can
didatos^ quer ;na aceasião'.da.-apuração,, e* além.disso,.a di-
rècçlodo partido ratificou o acto de-seuá' delegados, sanan-, 
do^ie, desse modo, a irregularidade do.: "registro.: A<.-cres.ce -que 
egsa.-irregularidade não interessava ao recorrente, mas. unica
mente:á: direcção dó partido . recorrido, que 'podia não, 
approvar o acto de seus delegados, se exorbitassem, regis
trando candidatos não approVados; aó,'partido reeorrente in
teressava apenas ..a, publicação das, chapas de todos.os par-

' tidos, para sciencia do eleitorado,, que, depois de çonfrontal-as,. 
pudesse decidir-se pela que fosse de seu' agrado; Paulo, 
4 de-julho de 1936. — A. - César da S, Whüokcr. —,/osé 
Augustade. Lima."" : 

' . ' II, . íííao *se conformando, eòm' essa decisão, o";. Partido 
Gonstitueionalista recorreu para esta superior instànciá,'álle-
gando:'Í% que o registro.dos candidatos em questão foi pro
movido por delegados que. não exhibiram documento authen-
tico de autorização especial (fls. 15/17,, 3? e 33); 2°, que a 
decisão recorrida dóixdu. "de observar a jurisprudência deste 
Tribunal, consubstanciada nas respostas ás consultas ns. 1.635 
e í.760' {Boi. Et. n. 119, de 1935, pag. 2.344; n. 139, pa-

•gina 2.712;n. 135,.de 1935, pag. 2.648, 2* cotumna);. 3°, que, 
l-fit Tribunal Regional contrariou ta.mpem a dita, jurisprudência,; 
- ròèffntemente corroborada, pelo áccórdãp jproférido no recurso; 
f a.- 285, rde Goyaz (documento de. fis.,:9,5); ,,4°,. que não colhe; 
." ã affirmativa da decisão recorrida,.; qüattdo.declara que a ir

regularidade do registro não interessa ao .recorrente, mas á 
direcçã» do partido recorrido, que podia ou não approvar o 
acto dos seus delegados;; 5o,'que o registro de candidatos ó 

. de-nrdem p.ublic» anão da economia particular ..dos-.partidos,-
Hãhtòqüe delle não estão isentos; osi.-candidatos avulsos,- nem 

• é licito aos partidos substituir, â ultima hora,'candidatos dè 
euja" finalidade ou obedencia vierem a desconfiar, (Gomes de 
Castro, .0 Novo Código^ n. 437, pag. 109;); 6°,- que a decisão 
recorrida tomou como um de seus fundamentos o facto de 
haver sido ratificado o registro pela direcção do partido a 
que interessava; 7°, que, todavia, lavrado o protesto,-contra 

•ò registro e interposto recurso contra o-reconhecimento dos 
•cáiididatos," era eerto que, contra a ratificação, se oppunha o 
-preceito contido no art. 148-do'Código-Civil,.-que rèsálva os 
• direitos de terâeiros porventura constituídos entrementes (Be
viláqua, "Cod. Civ., vol. Io, art. 148-)'; SV.que, se fosse, pos
sível admittir, se transplantasse para ó campo do Direito 
Constitucional o instituto da ratificação, devia elle reger-se 
pglo disposto no Código Civil, art. 1-49, de modo que a con
firmação expressa se fizesse cora as solemnidades preseriptas 
para o acto que se confirma (Beviláqua, ob. cit .) ; . 9*, que 
o partido do recorrido foi negligente, lançou mão tardiamente 
da ratificação, a que, se deu a 30 .de março (fls. 30 e 31), 
çafai uma eleição que já se realizara a 15 do dito niez; 
ÍO,-'qué, ná expressão dè Assis Brasil, se alguma opinião, 
podendo, deixou de fazér-se representar» por falta de çoheSão, 
por indisciplina ou, negligencia,' não terá ó direito de .irritar: 
a ordem com queixas, aecusaçSeã è áttitudys; ridículas, ou per-

Hf. No parecer de fls. 106 a 113, argumenta o Dr, Pro-
. curador Geral que a jUrisprúdeCÍcia .deste Tribunal Superior 
' tem ádmittido a ratificação do registro dos "candidatos, quando 

' feita em tempo util, antes do pleito realizado, resalvádos cs 

direitos de terceiros; que, iío caso-dos:autos-; acóriteceCt&V&n, 
o contrario, pois a ratificáçãót,é'de 30 dè tóarço':'(flé-|iâí é:M), 
posterior -á apuração dos votos áf á p.roclamáção tfõs' eleitos, 
que decorreram a 28 dó referido'mez (àc'ta •ffo.-M^.fluè 

;o disposto no,art. .85, lettrã b, do' Código Eleitora^ e"a? ju
risprudência-do Tribunal Superior, não- autori2ám; a i-ôterpre-
;taç|ot.demasía.damente amp|á.,que o. Tribunal Regiòpal d$Ü. ao 
caso era apreça;Jioálniénte,, que o.registro dos -eapdidátQS, de 

-que se trata, é núilôj pois a ratificação ó inadmisâivel, por 
-tardia, e, sem ella, a autorização,- que não continha podçres 
expressos para registrar candidatos, não dev.é- prevaíecérf ':-

IY. Confutando as allegações do Dr. Procurador Geral, 
diz o recorrido q-ue,,?sB o caso vertente- é novo, não tendo por 
si a jurisprudência "superior, que ainda-não se firmou a res
peito, não é IogicQí concluir pelo provimento do recurso, sob 
o fundatnento dé.que o Tribunal á quo deixou de observar 
jurisprudência, que não existe; que ©..registro dos candidatos 
do Partido Republicano Paulista? foi feito a requerimento dos 
delegados de partido, com representação permanente na 
•51* zona, Dr;. Sebastião Carneiro da-Silva:e Virgílio de Paula 
.-Santos, ps quaes apresentaram ei juntaram á sua petição os 
respectivos títulos de ..nomeação, .revestidos -das formalidades 
iegaes; que o acto :dó Juiz eleitoral, deferindo - o registro, 
transitou em julgado, por não ter sido interposto recurso 
algum contra este acto (certidão de fls. 35); que a todos os 
actos da Junta Especial dé. Apuração foram presentes os 
físcáes -e delegados do .recorrente; que qualquer defeito qúè, 
porventura,' apresentasse o registro, por ihsufficiòncia:o%Vpo-
dèrés, foi plenamente sanado'- pela. direcção'-p^tidaria,icomo 
sé vê à: fls, 30 eM; èm documentos authenticos/ -que «ou-
firn^ána e ratificam ós ãctòs praticados pêlos dóüs- pre-no-
m.èàdós delegaõíose especialmente o' registroda /legenda, bom 

. qúe o; directório dó- partido conéórreti "aó pleito municipal. 
V- Preliminarmente,. accordam ós Juizes do( Trjbuoal 

Superior de "Justiça Eleitoral não tomar conhecimentodo' re= 
curso; • '''•r.'\'::

 , : • ,-' . '.' " -.'" ':; ;' , !'ty:-y-': 
Trata-se,, conforme ficou assignaládo, .de eleiçãW muni*-

cipat, hypothèse em que os Trihunaes. Regíónaes defeideâí em 
ultima instância, salvo quando pronunciarem hullidálíè .©ti in-
validade de acto, ou lei, em face da Constituição Federal, 
ou quando não observarem a. jurisprudência do Tribunal Su
perior (Const. Fed., art. 83, §§ 2*, 4o e 5o; Cod. Eleit.» ar
tigo 28). -

Este ultimo caso não oceorreu nós presentes autos. 
Ao contrário, cohsoante a jurisprudência desta instância 

., superior e de açcôrdp com o art; .85, §, 1*, do Código-Ei ef» 
.to^ál;.. decidiu* b-Tribunal Regional ser.tnecessária autorização 
,parà-,.o,Teg'istro dós candidatos ás,eleições fedéraes, estaduaea 

...ou inuhioi^apâ, .acorescentaQdo,- ainda,..que. a;:y°âtacão dada aos 
álludidos candidatos não é nulla,* pprquánto'0.3:mesmos' foram 
registrados por despacho dó juiz. competente;; contra o- qual 
não houve, nenhuma reclamação, quer ao ser publicada a 
lista desses candiddatos, quer na occasião.da apuração. 

'.i vOccorre,;ainda,;-a, eircüínstancia de-, que'-os ^âelègadoa: do 
.partido recorrido, que effectuaram b registro; dbs:-cáiídí'datos, 
•estavam munidos das nomeações -âef; fia. < 32$ k-- 53,,-. "p'*.- 'hes 
Outorgavam poderes-de- delegado eleitoral, "na- fórnia • do- ar-
tigo. 169, seus -incisos eparagrapho", "podendoi.p^aiiparj,todos 
os àctos ;permittidós em lei", o que satisfaz-as •exigências do 
citado art. 85,,§; 1%-do Código -Eleitoral. - '• 

Xos poderes amplos acima referidos estão, evidentemente, 
vincluidôsi os poderes de-effectuar registros d» eandidatos ás 
eleições. Se a lei quizesse, exigir do delegado-de partidos 
poderes especiaes para o registro dos candidatos, tet-o«i*.dito 

.expressamente.. „.,. 
Rio de Janeiro, 21 de setembro dé' 1936; —" Révmeneoitdo 

de Barros, Présfóenfe. •— Cândido de Ofàtáv«íl!>Ulíjaii'tttfatat* 

Estado de São Paulo 
Processo n. ; 1.27!> — Classe 6" 

(Cançellamentó. de íhsçrípçio) 

. 0 Befermin&se o eaneellammta da ittscvipçjíó 
ia eleitor José Màriãnp Bíaâ, «isto ter iáio 

. $ communíeaeão da Tribunal Regional aeorripé-
; ntíada do respectiva àçcártóà 4 &rem 9ido obser~ 

' ~ vaddst ds farmaMdaáççlQgaes.» 

Aecordão . 
. - , • > ' . ' . . . . . 

"" Vistos, examinados e relatados estes autos, em. que m 
communica a este Tribunal o cançellamentó da inscriocão do 
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eleitor José Mariano Dias, inscripto sob o n. 1.014, da 
84* zona, do Estado de São Paulo; e, . . . . . 

I Attendendo a que a communicaçâo ' do cancellameento 
veiu acompanhada, do accórdão do Tribunal Regional e a 
que foram- observadas formalidades legaes; •'' 

Accordam os-'juizes do-Tribunal Superior de'Justiça'Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a secretaria can-
celle a inscripcão do eleitor José Mariano 'Dias, inscripcão sob 
o'n.'1.014, na< 84* zona doEstado'de São Paulo. 

' Tribunah Superior de Justiça - Eleitoral, em - 26 de julho 
êB'l93Ü.—'Hermenegildo de'-Barros,-presidente.' — JoséiJA' 
ifhçres, relator. - . • 

listado de São Paulo >•> 
Processou. 1.280-—Classe 6" 

" ' (Cançellamentó de inecriipção) -
. • • Determina-se o canéellamento :da inscripcão 

do eleitor Joaquim Camillo de Souza,:visto tèr.sido 
•a'communicaçâo do Tribunal Regional aúcompa-. 
••nhadaído respectivo accórdão e terem sido obser-

' . - vedai- as formalidades legaes. * 
' ;•' Accórdão 

Vistos, examinados.© relatados estes;autos, em que se 
cóm'múnica'a este Tribunal-o cançellamentó da inscripcão,do 
eleitor Joaquim Camillo de Souza,'inscripto sob* o n . 383, • da 
S4í zona, do:Estado de São Paulo; e 

Attendendo a-que a communicaçâo do . cancellameento 
veiu ;acompanhada,-do accórdão do Tribunal; Regional e<a 
,gue foram^observadas-formalidades legaes; 

i Accordam os juizes do Tribunal Superior de; Justiça Elei
toral, por .̂ Unanimidade,' em determinar• que a t secretaria-can-
ceiíè a inscripcão do eleitor Joaquim Camillo de -Souza, in
scripto, sob o„n. 383, ná 84* zona do-Estado^de.São Paulo. 

•i Tribunal Superior de .Justiça-Eleitoral, em -26 dei julho 
de 1935. '—Hermenegildo'de Barros, presidente. — CoUares 
Moreira, relator; 

i Estado de Sã© Yaulo 
..Processo n."' 1.282 — Classe-6* ' 

(Cançellamentó de - inscripcão) 

i Determina-se o • canéellamento •- da itisenpeêi» 
do eleitor Benedicto da Rocha. Camargo, visto ter 
sido a .communicaçâo do Tribunal Regional acom
panhada do respectivo accórdão e terem'- sido obser
vadas'as 'formalidades legaes. '-.'"! 

Accórdão 
Vistes, .examinados e' relatados - este»- autos,.:em - que; se 

«oíBmünica' a;este''Tribunal: o - cançellamentó' da - insorip-oão; do 
Ãèitór Benedicto da Rocha Camargo, inscripto sobe n. 2:951, 
dá 128*1 zonaV do Estado de São Paulo; e 

Attendendo a que a communicaçâo do 1 cancellameento 
veiu acompanhada do accórdão do Tribunal Regional-e'a 
que foram-observadas formalidades legaes: 

•Accòrdàm-os juizes do Tribunal «Superior- de Justiça'Elei-
toral,'- por unanimidade,; em determinar que a secretaria • ean-
celle «inscripcão do, eleitor Benedicto ' da Rocha-, Camargo, 
ihêcriptõisob o n . 2.951, nai28* zona do Estado- de São 
Paulo.' : ' 

Tribunal. Superior de Justiça .Eleitoral, em 26; de/julho 
de 1955': — 'Bermenégildo.de* Barros,-;presidente.- —-J.^de 
viratittoValverdè, '• relator - : , 

, Estado dòMáraiihão 

. ^'Processo n. -1.283--^Ciaese 6* 
(Cançellamentó de inscripcão) 

• -- • - : , . = . . • . • • . - ,,. & -u; 
Determina-se • o' canéellamento da inscripcão 

do eleitor João ' Rarreto ,da Silva, visto ter sido' 
d• communicaçâo •• da -Tribunal Regional acompa
nhada do respectivo accórdão e terem'"sido obser- ' 

"oadas as formalidades legaes. 
_ • .,' . . Accórdão 
Vistos, examinados ©relatados estes autos, em que-se 

c.omrnunica a este Tribunal o cançellamentó da inscripcão do 

eleitor João Barreto da Silva, inscripto sob o numero 
da 10*. zona, do Estado do Maranhão; e - . - . . , , ' 

Attendendo' a qúe a communicaçâo do ' cancellameento 
veiu acompanhada do accórdão do Tribunal Regional e'.» 
que foram observadas formalidades legaes;' . •'. , 

' Accordam os juizes do Tribunal Superior ds Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a secretaria can-
cellje a inscripcão do eleitor- João Barreto da Silva, inscripto 
sob o numero . ,.,-na 10* zona do Estado do Maranhão.1 

Tribunal'Superior de Justiça Eleitoral, em 26'dê,julho 
de 1935. —Hermenegildo de Barros, presidente. —- Eduarão 

^Espinola;relator. ' ' . ' . « '."';'.' 

Estado do Maranhão 
Processo n. 1.286 — Classe 6* 

(Cançellamentó de inscripcão) ' 1 

' Determina-se o cançellamentó da inscripcão 
• do'eleitor Abelardo de Jesus' Coelho,-visto ter sido 

a communicaçâo do Tribunal Regional acompa
nhada do respectivo accórdão e terem sido obèer-

.vadas as formalidades "legaes. 
, Accórdão 

Vistos, • examinados e relatados - estes-autos, em que se 
communiçaa este Tribunal o cançellamentó da inscripcão do 
eleitor Abelardo^è Jesus Coelho, inscripto sob o-numero 
da 10* zona, do Estado do Maranhão;-e-. 

Attendendo a que a communicaçâo -do cancellameento 
veiu acompanhada do accórdão do ' Tribunal Regional e a 
que foram .observadas-formalidades legaes;' -

Accordam.os-juizes do Tribunal/Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a. secretaria' ca-':-
selle a inscripcão .do-eleitor Abelardo de Jesus Coelho, in
scripto sob .o •. nu>mero na 10" zona do Estado do Mara
nhão.-. . •• . <••-. -' 

- - Tribunal-Superior de Justiça Eleitoral, em 26-de julho 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, presidente, — Collare; 
Moreir% relator. .. . . . 

Estado de São Paulo 
Processo > n. -1.288 — Classe 6* 

(Cançellamentó de inscripcão) 

Determina-se & canéellamento da trtseHpçâo 
do eleitor Eufrosino Moreira Júnior, visto ter sido. 
a eommunicaçâo do - Tribunal Regional < acompa
nhada do respectivo accórdão-e terem'sido obser
vadas as formalidades . legaes. 

Accórdão 
Vistos, examinados e relatados estes autos, em que s« 

eommunicaa este Tribunal o cançellamentó da inscripcão .-d» 
eleitor Eufrosino' Moreira Júnior, inscripto sob. o n. 1.160,. 
da 120* zona/do Estiado.de São Paulo; e 

Attendendo a gue. a. communicaçâo do', cancellameento 
veiu acompanhada do accórdão do Tribunal Regional e a 
que foram-observadas formalidades legaes; 

Accordam os juizes do.Tribunal Superior de Justiça-Elei
toral, por unanimidade, eni determinar ;'que a secreta ria ?can-
celle a inscripcão do eleitor Eufrosino Moreira Júnior, in
scripcão sob on . 1.160, na 120* zona, do Estado de São Paulo. 

Tribunal;Superior de" Justiça Eleitoral, em 26 de julho 
de 1935. — Hermenegildo de ' Barros, presidente. —J.'de 
Miranda Valverde,- relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n. 1.289 Classe 6* 
(Cançellamentó de inscripcão) , , 

» 

Determina-se o cançellamentó da.. inseripçã» 
do eleitor José Roberto da Silva, visto ter sido . 
a communicaçâo do Tribunal Regional acompa
nhada'do respectivo accórdão. e terem' sido obser
vadas as formalidades • legaes. i 

, Accórdão 
Vistos, examinados ©relatados estes autos, em que w 

eommunicá a este Tribuna! o cançellamentó da inscripcão' ú& . 
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eleitor José Roberto da Sjlva, inscripto sçb o n, 148, da 
44* zona, do Estado dé São Paulo; e 

Attendendo a que a communicaçâo do cancellameento 
veiu acompanhada do accórdão do' Tribunal Regional e a 
que foram observadas formalidades legaes • 

Accordam os juizes ,d,o Tribunal Superior de Justiça Eleir 
toral, .por unanimidade, em determinai* que a secretaria can-
cel}e à inscripcão do eleitor Jpsé Robertp da Silva, inscripto 
sob o n. 148, na 44* zona do' Estado de São Pàüló, 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral," em 26 de julho 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, presidente. —Eduardo 
Espinota, relator. 

Estado de São Paulo 
Processo n. 2.014 •— Classe 6" do art, 30 do Reg. In. 

Converterse o jidganwnto em diligencia, afim 
de ser ouvido o Juiz Eleitoral da zona, por inter
médio do Tribunal Regional, 

Aççoidão 
Vistos, etc.:- • 
Allega Pacifico Gomes Caldeira, escrivão preparador 

eleitoral do Município de Viradouro, comarca de PitangUei-
ras, "no Estado de São Paulo, servip ha mais 4e três annos, 
naquelíe cargo e"haver pedido, por vez.es, sua exoneração, não 
concedida; allega, ainda, já ter completado 58 annos de ida
de, encontrando-se çançado e doente e, 

Attendendo a que o Código Eleitoral prescreve no ar
tigo 44 qúe nas varas, onde houver mais de um cartório,'cada 

°um dos escrivães é obrigado ao serviço eleitoral, "por período 
de três anno,s; 

Attendendo a que o serventuário, conforme se verifica 
dos autos da consulta n. 1.773^ já se dirigiu anteriormente 
ao Tribunal Superior, sobre o tmesmo assumpto, resolvendo 
este, por accórdão de fls. não tomar conhecimento, porque 
o recorrente devia dirigir-se primeiramente ao Juiz Eleito
ral da Zona com recurso para o Tribunal Regional e ainda 
para o Tribunal Superior; 

i Attendendo a que o recorrente volta a allegar já se ler 
dirigido ao M . M. Juiz, que continua a negar-lhe exoneração; 

Attendendq a flue, pela certidão de fls. 4, ficou provado 
ter o serventuário mais de tres annos de serviço eleitoral, 
não o está o ter o Município de Viradouro, mais de um car
tório, como preceitua o artigo 41 do Código Eleitoral para 
«ep concedida a exoneração pedida, accordam os Juizes do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral em converter o julga
mento em íjiljge.neia para o fim de ser ouvido o Dr. Juiz 
Eleitoral da Zona por interimedio do Tribunal Regional. 

Rio sde Janeiro; 9 de setembro de 1936. — Hermenegildo 
de Barros, Presidente. — Collares Moreira, Relator. 

•, > 

2* Accórdão 
Existindo no município dois cartórios eleito-

raes, %m na própria, sede e outrç na, do districto 
de' ptis, distante uma da outra, distante que for
me diffiçU o serviço em, somente eni um d,elles, não 
(é d.e deferir o pedida do serventuário, por ter ser
vido por mais de tres annos, na forma do artigo 41 
do Código Eleitoral. " 

vistos, eiç.; ' "• v 
Em. g? de janeiro do cprrente anno, Pacifico Gçmes Cal

deira, escrivão preparador ejeitqra.1 4e Viradouro, 4a zona 
de Pítángüeiras, rio Estado de Sãó Paulo, a)legando doença, e 
cansaço por excesso de trabalho e ter 58 annos de idade, pe
diu dispensa do seryiçp por haver completado os tres anno3 
de exercício previstos no" art. 41 do Código Eleitoral, infor-

. mando, na petjção, já haver solicitado a dispensa ao Tribunal 
Regional que,a tem negado (Consulta n. 1.773). 

Este Tribuna! Superior, por accórdão de 10 de fevereiro 
attendendo, preliminarmente "a qúe o serventuário dirigira-se 
djre,çtem>nte, á, esta instância, quandq dev§ra fazel-o, primei-
ran^nie ao.Juiz "Eleitoral, com recurso para o Tribunal Re-
gÍ9Bàí, nlo tQHÍpü conheoirnentQ dá reclamação processada 
égiap òousújta. 

Volta hoVamente Q mesníq serventuário a este Tribunal, 
presente consulta, insistindo pelo pedido de dispensa; junta 
certidão comprobatoria de ter aervido por mais de tres annos 
e unia outra fie informação prestada pelo chefe d§ secçãó do 
Tribunal Regional. 

Por accórdão de 9 de setembro corrente, resolveu este 
Tribunal converter o julgamento em diligencia para ser-ou-

.vidQ o Dr. Juiz Eleitoral por intermédio do Tribunal Regio
nal, attendendo ao qu e preceitua o citado artigo 41 do Código 
Eleitoral: "nas varas onde houver mais de um cartório» .cajja 
um delles ó obrigado ao serviço eleitoral por períodos de tres 
annos"1'. 

A§ informações foram prestadas pelo Dr. Juiz Eleitoral, 
juntando o Tribuna} Regional, por cópia, o telegramjna deHe 
iwebido e do qual consta ''existirem no muniçipip de Vira
douro dois cartórios, um na sede do município e outro pa do 
distrieto de paz de Terra Roxa, informando Q M. Presideute 
do Tribunal que, entije Viradouro e Terra Roxa, ba uma dis
tancia de, mais ou menos, dezoito hilometros, accrescendo 
que, de acsordo com o plano eleitoral, da região, approvado 
pelo Tribunal Superior, em 29 de julho ultimo, "na sede da 
iodos os municípios que não foram sede de comarca, inclu
sive as estâncias sanitárias de Camjios do Jordão e Guarujá, 
será o respectivo juiz de paz e.m exercício, o incumbido dé 
servir somo preparador, tendo como escrivão o do cartório 
de paz respectivo," 

Em vj.sta do exposto, accordapi os Juizes do Tribunal Su
perior de Justiça 'Eleitoral em indeferir o pedido, feito poi 
consulta e em forma de reclamação, contra o voto do Sr. Pro
fessor João Cabral que njahdava fosse este processo organi
zado como recurso e processado em forma legal, 

RÍ9 de Janeiro, 18 de setembro de 1936. — Hermenegildc 
de Barros, Presidente. ~ Collares Moreira, Relator. 

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

Estado dè Goyaz 
Recurso Eleitoral tí. 017 — Classe 3* 

Recorrente, Urbano Berquó — Recorrido, Tribunal Regional 
de Justiça Eleitoral — Relator,-Exmo. Sr. Desembarga1-
dor Collares Moreira. 

PARECER N , 625 

1. Além deste recurso o recorrente trouxe a este Tribu
nal. Superior um outro, de n. 511 e um Mandado de Segu
rança (de n. 29). 

Em virtude dos lactos constantes de Iodos esses pro
cessos esta Procuradoria Geral, nesta data, representou a este 
Tribunal Superior nos termos e sob os fundamentos da copia 
inclusa. 

2. Assim, pois, e conforme ás conclusões daqüella repre
sentação, sou pelo provimento deste recurso. 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1936. — Dr, José Maria 
Mac Dowell da Costa, Procurador Geral interino 

Esmo. Sr. Ministro Presidente do Colendo Tribunal Su* 
perior do Justiça Eleitoral. -

1* O. Procurador Geral, da Justiça'Eleitoral, nos termos 
dos arts. 52, letra è, do Código Eleitoral, e 21, ns. 3 e 6, do 
vigente Regimento Interno deste Tribunal Superior Vem pe-< 
ránte V , Ex. < 

Representar, 
pelos fundamentos e para pg fins a seguir ennunciados'. 

"a bem da fiel* observaneia do Código Eleitoral d« 
modo que esteja/uniformemente executado" — 

2. O Dr. Urbano Berquó, juiz substituto da classe dos 
juristas na Tribunal ' Regional de Goyaz, veio a este Tribunal 
Superior com tres processos: os Recursos Eleitoraes ns. 51J 
e gl7 e o mandado de segurança n, 29. Em todos elles, o fun
damento é o mesmo: nomeado membro substituto daquelli 
Tribunal Regional, ao tempo do deereta n. 21,076, de 1932 
empossado, em 1934 (doe, 9, item 1°), e sendo impedido le
galmente o outro substituto, deixou de ser promovido effe-
ctivo pela Corte de Ãppellação (does. 3 e 7). 

3. Como se vê do despacho transcripto no doe. 3, \, 
Exmo. Sr. Desembargador Presidente daquelle Tribunal Re 
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fiona! entende que o art. 70 .da Constituição Federal lhe 
/eda conhecer dá matçria por se tratar de decisão da justiça 
•ocãi, pela sua Corte, 

Esta Procuradoria Geral já sustentou, na petição de con-
ílicto de junsdicção entre este Colendo Tribunal Superior e 
i Corte de Appeiiação, do Estado do Espirito Santo, levan
tado' para a v.ènepanda Corte Suprema, em virtude de pro
cesso de .consulta R , g.ois, que as Cortes de Appeiiação dos 
Kstados quando agem em matéria eleitoral estão sujeitas ao 
oeredictum final deste Tribunal Superior. E isso mesmo foi 
ainda ha pouco — pa sessão de 10 deste mez *«• affirmado 
por egte Venerando Tribunal Superior ao decidir o Recurso 
Eleitoral n, 49.3; reafíirmou-se qüô.QS ju.i/es estaduaes 
quando agem na presidência das sessões preparatórias das 
Câmaras Munioipaes, desempenham funcção eleitoral, 

. Assim sendo, muito ao invés de se afastar de apreciar 
aquella decisão da Corte de Appeiiação, devia o Tribunal Re
gional, verificando a sua inconformidade ás decis es sobe
ranas deste Tribunal Superior trazel-as ao seu conhecimento 
w epmo fez o Èxmo. Sr, Desembargador Presidente do Tri
bunal Regional do Estado do Espirito Santo, naquelíe outro 
caso, „ . . . 

4, Os tres juizes, substitutos, da categoria de juristas, 
conforme o officio certificado no dpe, n, 5, estavam redu
zidos a doi.s porque o Sr. Dr, Crestes Fran'ílm Xavier de 
Rritto pediu e obteve deste Tribunal Superior dispensa desse 
encargo, 

Entepde, porém, o Tribunal Regional de Goyaz, pelo seu 
digno Presidente que o Dr. Joio Monteiro ainda é substi
tuto: está affirmado no officio cuja copia è o doe, 5, nas 
informações que estão certificadas nos does, 7 e 8. 

Pelos does. 1, 2, 9 (item 7) — está provado que O juiz 
substituto Dr. João Monteiro desde 'março de 1935 exerce 
cargo demissivel ad nututn, como auxiliar de irpmediata con
fiança do Governo do Estado. 

Ora. 
Acc. n. 34 — O exercício de cargo publico sujeito 

á demissão ad nutum ineompatibiliza o funecionario 
para 0 cargo de juiz de qualquer Tribunal Eleitoral. 
Boletim Eleitoral n. 18, de 1932. 

Acc. n. 64 — Ha manifesta incompatibilidade en
tre o cargo de secretario de Estado e o de lula do Tri
bunal Eleitoral. Desde que um juiz do Tribunal Elei
toral seja 'nomeado secretario de Estado e acceite o 
cargo, não' poderá continuar a exercer as funeções de 
juiz do Tribunal a que pertence. Boletim Eleitoral 
n. 26, de 1932. 

Acc, n. 54 — A incompatibilidade de exercício 
lo cargo de secretario de Estado com o de juiz do Tr i 
bunal Eleitoral decorre, necessariamente, do art. 9o, 
•§ 3', n. 2 — applicavel aos Tribunaes Regionaes, ex-vi 
do art. 25 e art. 30, nos quaes se revela a insophis-

, mável vontade do legislador de subtrahir a justiça 
eleitoral a qualquer interferência do Poder Executivo, 
não sendo, pois, admissível que representante deste 
possa ter assento nos Tribunaes dessa Justiça. Boletim 

1 Eleitoral n, i , de 1933, 
Acc n, í 63 — As funeçõs de delegado de policia 

, são incompatíveis com as de membro do Tribunal 
• Eleitoral, O membro do Tribunal Regional nomeado 

pelo Governo, não pode exercer funeções eleitoraes, 
" üma veg que exerça as de delegado de policia; é de 

nenhum effeito a sua nomeação, quer como juiz effe
ctivo, quer como substituto do Tribunal Regional, não 
podendo, pois, prestar compromisso, Deve o Governo 
nomear outro juiz para o Tribunal Regional, nos ter
mos e pelo processo' do Código Eleitoral, Boletim Elei
toral n, 3, de 1933, 

Acc, n, 964'w Concede-ge dispensa de um juia 
substituto do Tribunal Regional por exercer activída-
de político partidária, e remettem-se os autos ao Pro
curador Gerai da Justiça Eleitoral para os fins de di
reito. Boletim, Eleitoral n, 64, de 1935, 

5, Portanto, ex-vi legis, não pode mais ser <<onsiderado 
juiz. substituto o Dr, João Monteiro, chefe dè Policia effe-
ctivo « Secretario "Geral Interino. Salvo se, por uma aberra
ção de todág ag normas, quiséssemos ehegár a esta conclusão: 
que o Dr. João Monteiro — chefe de Póllota a Secretario 
Geral do Estado, policiando eleições, agindo em nome do Po
der Executivo do Estado, em seguida como Poder judiciaria 

federal, membro de Turma Apurâdora de eíeições (já o ou
tro substituto o foi; vide item 2° do doe. n, 19) iria conhe
cer do acto daquejlá outra entidade — e uma só pessoa, e!le 
próprio actos-esses possivelmente passíveis de reprimenda 
pela Justiça Eleitoral. 

6. Mas, pelo art. 82, § 3", da Constituição Federal oa 
Tribunaes Regionaes "compôr-se-ão de modo análogo" ao 
deste Tribunal Superior, isto é (quanto á terceira categoria) 
"que. não sejam incompatíveis por lei". 

Ora, é a mesma Carta Magna de 1934 no seu § 6o desse 
artigo 82 que estatue: 

"Durante o tempo em que servirem, os órgãos da 
Justiça Eleitoral.,, não terão outra» incompatibilida-

. des senão as que forem declaradas nas leis orgânicas 
da mesma Justiça." , 

Ess^/lçi orgânica evidentemente é o Código Bleitoral, lei 
n. 48, de 4 de maio de 1936, que assim diepfie: 

Art, 10, 
§ 3* Na lista de seis nomes, organizada pela Corte 

Suprema, não poderá figurar: 
a) quem ocçupe cargo publico, de que eeja de

missivel ad nutum;. 
c) quem exerça mandato de caracter político fe

dera!, estadual ou municipal, 
Art, 13, Compete ao Tribunal Superior: 

r) decidir sobre a exoneração de qualquer de seus 
membros, ou dos juizes dos tribunaes regionaes. 

Art. 24. Applica-se aos tribunaes regionaes o dis
posto nos arts. 10, § | 3°, 4* e 5°, e l i . , 

Art, 183. São delidos eleitoraes: 
N. 13, Recusar ou renunciar antes de dois annoS 

de effectivo exercício, sem causa justificada e accéita 
pelo Tribunal competente, o cargo ou muhus publico 
de natureza eleitoral, para que seja nomeado ou sor
teado, ou passar, nas mesmas condições, o seu exer
cício. 

Pena 
publico. 

a 5:0001000, e perda do cargo 

Art. 184. As infracções eleitoraes são de acçâd 
publica' ,e, inafiançável, as passíveis de pena restricti-
va da liberdade igual ou superior a seis mezes. 

§ 1.° A autoridade judiciaria que verificar a exis
tência algum factó delictuoso, definido neste Código, 
providenciará para que seja iniciada a acção penal. 

íprtanto, o juis, substituto ou effectivo, não pode accei-
t«? cargo incompatível sem prévia annuencia deste Tribunal 
Superior, sob pena de incidir no art, 183, n. 13, perdendo 
também o cargo. Tanto mais quanto o Regimento Interno 
deste Tribunal Superior estatue no art. 89; 

Art. 89. Applicam-se as disposições do artigo an
tecedente aos processos de pedidos de isenção do ser
viço eleitoral, feitos por juizes'dos tribunaes eleito
raes antes de decorrido o prazo de dois annos de effe
ctivo exercício ou nos casos previstos pelo art. 121 
do Código Eleitoral. 

7. sPor outro lado ao que ee deduz da documentação que 
instrue esta Representação, especialmente o documento nu
mero 10, a Corte de Appeiiação de Goyaz, com o beneplácito 
ou, pelo menos» o tácito, assentimento do Tribunal Regional 
naquelíe Estado, entende qu« a promoção do effectivo não se 
faz dentre os substitutos (Código Eleitoral, art. 22), dando-
se hoafíeação pelo Sr. Presidente da Republica dentre os seis 
indicados pela Corte. E' uma interpretação, evidentemente 
muito estriota, da art. 83, § 3", da Constituição e art. 21, 
ineiso D, do Código Eleitoral, nao permiltida"peIo seu espi
rito, B para isso é, ainda, forçoso violentar a própria lei, 
declarando letra morta os arts. 22, 10, § 5« (citado art.1 24), 
do Código Eleitora! e o 8 6" do art, 82 da Constituição que 
se refere ás leis orgânicas da Justiça Eleitoral; donde ser o' 
Código Eleitoral não uma lei ordinária'e sim complementar 
á própria Constituição Federal, nos termos do art. 39, n. I, 
da sobredita Constituição. 
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' 8 . Òrá^ji este Tribunal Superior estabeleceu definiti
vamente ãs,.nprmas,. pai;a. nomeação dos membros. effectivos 
e substitutos, dos'.1 Tribunaes Regionaes, bem-assim 'quanto,ao 
preenchimento 'das. vagasidos.seus juizes effectivos. 

••15!. o.:.que.consta ;dq Boletim Eleitoral n . 119, de-8-deste 
mez, no açbprdãor seguinlp • ' _ • . ' ; ^ . . . ; 

' Accórdão: . " ' ' • • 

' Representa,o;Sr. Dr. , Procurador Geral sobre >& 
conveniência 'de' .se: estabelecerem normas certas' rela-

• tivamènte.ias/nomeações dos- membros effectivos e dos 
substitutos .dOs,;Tribunaes Regionaes, b^m assim quan
to , ao f preenchimento'das vagas dos seus juizes -effe
ctivos. ,r •• .-:; • 

Decisões; varias ha deste Tribunal Superior a les-
peito-,do„assumpto. • .'.. 

.-Resolveu elle, que as nomeações de que: tratai o ar- -
..,tigpiíál',í§,;'2e, letra; d,* da lei n. ' 48, cabe ao Presidente 
da .Republica.. ' • , 

,.ISto,;!porém,,no.tocante á: compósição-do- Tr.ibunal 
Regional. •'"••'-. -~. \ • 

Feita* entretanto,, a. sua. composição, as vagas se
rão preenchidas,por.promoção,dos substitutos, na for
ma,, #o;artv 22 ãa citada lei. 

Sobre a applicação do disposto nos arts. 21 e 2ü, 
ha : os. aceordãos ho Boletim Eleitoral ri." 57,. pagina 
1.386, e-nos;de,ns. .93,/pag. 2.596, e 77, pag. 2.06,3. 

:E'-certo'que no Boletim n. .13, de agosto ultimo, 
encontra uma decisão, dizendo caber ao Presidente 

daRepublica a'nomeação do effectivo e dos substitu
to* constantes-do- art. 21, § 2°, letra d; do Código Elei
toral.' ., • 

- < Mas, essa decisão %ò pode prevalecer,.no ponto re
ferente, aos-substitutos, pois,-como se fez, sentir linhas 
atras,"proceder:contrario iria, infringir o art. 22, que 
•estabelece regras para, o .preenchimento das vagas; . 

Déisa-se' também consignado que os substitutos, 
dejwmrcontinuar na- lista, mesmo depois . de - decorridos 
doissannos-com: essa qualidade, pois a. prohibição legal 
s<5 m^Tfifere-. ao effectivo -exercício por' esse:prazo, nos 
termos:dos arts. 9" e 183. n. 13, do: Código Eleitoral. 

, ,.E.é/nesta.conformidade que resolve o Tribunal Su-' 
perior. . 
.<'..Tribunal»Superior de Justiça Eleitoral, 10 de se-
t*nabro'del»36. — Hermenegildo de Barra, presiden
ta. — Laudo de Camargo, relator. 

9.. Na petição eom que levei á veneranda Corte Suprema, 
o conflieto;de;jurisdicção já de inicio referido, assim me'ex-
ureasei soiutfeste: 

• ; 7.LSegundo,a:legislaçâo vigente, am material,-elei» 
tcral,-compete ao Tribunal Superior expedir instru= 
«5ç6es>'M.ecesÉârias . á applicação das' leis eleitoraes (Co-
d''SO ^EleitoraV. artigo 13, letra "p"), e aos i Tribunaes 
Regionaes,'compete cumprir e • fazer cumprir as deci- > 

. aões. i e., determinações : do Tribunal. Superior (Código 
Eleitoral,- artigo;27,-letra."a". • . ' •• ' 

.'.No exercício de suas attribuições legais, o Tribu-
;nal- Superior, no citado-'accórdão de "6 .de abril do cor-

. rente• anno,> posterior• á Constituição Federal, e* anterior 
, á deliberação-da;Corte- de Appeiiação dó Espírito San

to estabeleceu, regras sobre, a substituição e ,prehenchi< 
mento dè.-vagas nos .-Tribunaes Regionaes, conforme cons
ta da-ementa? desse accórdão. Dentre essas regras, figu-
rà\ò\8èçiíinte:.*0 substituto não promovido não perde 
Ojcargo pelo decurso do prazo de quatro annos, visto que 
o Tribunal Superior já-decidiu varias vezes que os bien-
nios,i findos -os quaes - devem substituir-se os'membros 
dos:Tribunaes ;Eleítoraes, se-contam do effectivo éxer-
çiCÍO".-. ,-'' ; ' ' '- • 

' ' .Não tendo sido este critério observado -na: recom-' 
posição 'do" Tribunal" Regional- do Espirito Santo, deci--
d.iú'd Tribunal'Superior,'por accórdão de 27 de julho 
do corrente -anTio',' ordenar que fosse cumprida 'a' decisão 
cdrnstánte: do citado accórdão ;de 6-de-abril cio corrente 
•anrio,; publicado no Boletim Eteitoral"n. 57,'pagina nu-, 
mero-l.1.387, bem como o disposto no Código Eleitoral, 

'• artigo'i22,'Térriettsndo-se 'copia'da decisão -ao' Sr. 1 Mi-
' ms;tro-';da 'Justiça e ao Presidente - do Tribunal - Regio-
'• • na! do Espírito Santo. ' 1 "• ' "• " 

Feitas as communicaçõe3, o Presidente do Tribuàall 
Regional do Espirito Santo dirigiu ao Presidente • dá' 
Corte de Appeiiação d officio n. 5, no qual pedia que 
fosse escolhido, dentre os actuaeg substitutos de tercei-f 
ra categoria, Drs. Josias Soares e Américo Coelho, 
aquelle que devia.prehencher a vaga, indicando, ao mes
mo tempo, em lista ao Sr. Presidente da Republica, os 
nomes de cidadãos de notável saber jurídico e reputação 
illibada dentre os quaes deveria ser - nomeado o: respe
ctivo substituto, na vaga aberta com' o preenchimento' 
do,cargo dc juiz desta categoria, na forma do artigo'21 
do Código Eleitoral. .' '" ., 

Acceita, comtudo, como perfeita," a these esposada 
pela egrégia Corte, de AppellaçSo do EspiritoSanto,-ain
da não lhe assistiria razão porquanto não pode, ser vali- i 
dada.uma decisão ique expressamente infringe uma outra 
anterior. 

Ora, a. decisão em apreço, proferida pela Corte.,de 
Appeiiação, é de 7 de agosto (certidão a fls. 23), ào 
passo que o egrégio Tribunal .Superior'de Justiça "Elei
toral desde 6-de.abril anterior se havia:manifestado:' "*í 

"Estabelecendo regras sobre a substituição e.pre-' 
enchimento de vagas DOS Tribunaes Regionaes*. ,"-vj 

E o. havia feito não por decisão ou deliberação-,ad-, 
ministrativa e sim no pleno exercício de sua.jurisdicção,; 
digo, de sua funeção julgadora, por accórdão proferido-
unanimemente'e publicado ino Boletim Eleitoral'deri6 
de maio seguinte; data', esta ultima que," também * 4 \.Wf] 
ierior & deliberação tomada pela Corte,de Appeiiação era: 
apreço.. ''. "' •'"'•'. -. j 

E tal julgamento foi reaffirmado pelo accordão^pro-] 
ferido no processo dè,consulta n. 1.986,.'em'27. dè, julho! 
ultimo (Bo"!etim Eleitoral, de 18 de agosto seguinte,;a 
saber: " , . 

. • • * -• 

• • Vistos, etc . - . ' • . 

-I. O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral;..d» 
Rio Grande do Sul consulta a este Tribunal Superior: 
1°) se a disposição da primeira alínea do art. 22 do 
Código Ele^oral abrange também'o caso de Vaga dejuiZ 
effectivo,' nomeado pelo Presidente, da. Republica,.risto 
é, se o preenchimento da vaga, no caso,.-é"de competên
cia do mesmo Presidente da Republica, mediante aoya 
indicação em lista organizada pela- Corte de Appeiiação 
do Estado, ou se dá competência a allüdida- Corte, pro
movendo substituto; 2") se, escolhido para-membro ef
fectivo da vaga alludida aígum dos substitutos da o' 
categoria, cumpre de logo providencias para ser;reraet-
tida* pela ,Corte de Appeiiação, ao.Presidente da'Repú
blica, nova-, lista'. com * os'- nom.es dos juristas de. liotayel 

* saber .para preenchimento da vaga dõ substituto pro
movido, r. • ' 

II. Bm face da legislação expressa, que rege-a as
sumpto. ' -' -• . í 

•• III. Accordam as juizes do Tribunal.Superior;Elei» 
toral-responder: quanto ao primeiro **item" — que a 
disposição da primeira alinea do art. 22 do Código Elei
toral: abrange também o caso de vaga de juiz effectiybi 
nomeado pelo. Presidente da Republica, isto é, a, prorob» 
ção do juiz substituto da terceira categoria, a eífeótivo 
é feita.mediante escolha da Corte de Appeiiação;>qúan-

. to ao.segundo "item" — affirmativamente '(Código,Eloi-
toral, artigo 21, paragrapho 2o, letra "d",.pois,:de outra 
sorte ficaria o.Tribunal Regional desfalcado. ,.' • 

ÍIsta Procuradoria.Geral, em parecer de 25-de setembro! 
uivimo' sustentou': r, 

"Kão se diga que nos casos,tíe1 consulta,a decisão 
seja um mero parecer. O art. 30 do:Regimento-Interrioa 

deste Tribunal Superior, entre os processos, enumera os 
da classe 6*, consultas, representações, e reclamações ad 
Tribunal ou quaesquei*" outros papéis que, á'juizo:dO 
presidente, devam ser distribuídos'para,;pronunciamento 
do Tribunal'. E das decisões, actos, resoluções ou»des
pachos dos Tribunaes1 Regionaes, caberá dentro, de 10 
dias, recurso para a instância superior".(Código 'Eleito
ral,1 artigos 28 e 179);' principalmente porque a este 
Tribunal Superior compele 'fixar normas uniformes 

• para a applicação das leis-regulamenlos eleitoraes''.', 
tRegimento interno, art.'16. n. 2S . ' 
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„-•: Determina s> Constituição.Pederal em seu artigo 83, pa-
iragrsphod" que; • 

Àrtv 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i 6VAo Tribunal Superior compete regular a fór-

;v ma e o processo dos recursos de que lhe caiba conhecer. 

ísso- vero, relembrar que, pelo paragrapho 5% se dedua a 
dŝ gatoriedade de adopção de sua jurisprudência visto caber 
decurso; ei^aordímrio .. 

"quando não observada a jurisprudência do mesmo Tri-
.. curvai Superior". 

v..:r êaát&a de Miranda* eomraenutndo a Constituição, ensiriay 
^pagina 687: 

"Nos casos em que houver de applicar leis dos. Es
tados, a Justiça federai", dizia o àrt. .59, § 2" da Consti
tuição de 1891 (art, 60,2° de ,925-1926), "consultará 
a jurisprudência dos tribunaes. locaés, e vice-versa as 
Justiças: dos- Estados consultarão a jurisprudência dos 
tribunaes fedei-aes, quando houverem - de interpretar 
leia da União". Os dois preceitos desappareoeram da 
Cbit!%ii:üieá(j de 1934. Que se ha de entender? Que a 
Justiça local interprete como melhor lhe parece, sem 
nenhuma consulta, as leis' federaes?: Não .ha pensar-se 
tquã isso fosse possível, pois, o árt'.: 76, 2", Ilf, "d*, nos 
Uioatra ó contrario;bayendo divérgehela. aa interpre
tação,; á Corte Suprema'intervém, o. qúe,.de st sd", p5e. 
em evidência o propósito de mandar que seja uniforme 
'é unà a interpretação. 

: Não sendo licito suppor ha egrégia Corte de Appei
iação desconhecimento: desses dispositivos constituclo-
naes e nem do Boletim Eleitoral, parçcè que esse facto 
seria sufflciente para demonstrar o menor acerto com 
que agiu, negando obediência &• jurisprudência do Tri
bunal Superior de Justiça Eleitoral. 

fÓ. Sfegundo'o 'decidido.da consulta 1.986 (Boletim EfeU 
..tOjWflÍB 18 de' agosto ulfjmo); 

V . no caso devaga de juiz efíécUvo. nomeado pelo 
Presidente da Republica, seldá a pfòmoc^b dò juiz subs
tituto da terceira categoria a effectivo, mediante esco
lha da Corte,de Appeiiação;. 

6> depois dè escolhido para membro effectivo da 
rvaya álludldá alguns dos substitutos.dá 3* categoria, 
•! cumpre desde logo providenciar para ser remettiifa pela 

Corte de Appeiiação ao Presidente da Republica nova 
lista com OS nomes dos Juristas de notável saber para: 

;'^reéncbimentò; dá "vaga ao substituto promovido. 

Çortantò^ a promoção & vaga deixada pelo Br. tuiz Còr-
nello Brom sd podia ser preenchida pelos substitutos então 
existentes feõhclusão 1», do accórdão aupra} e não pelo substi
tuto pmteriormente norneádo{ tanto mais quanto s* ao Dr Ber-
qu# *o. Prègidetitõ deste - Tributial pãó lhe dea posse,: W t -

'.iàm». porque O petfolonario não fo^: promovido a íu% effecti-
íf«?pej* Cflrtè* fdóe. % item:4>; e apesar de J * empossado 
oomo. substituto desde, 1934 "não foi convocado para o exèroi-
.efo de jú# effectivo porque a Corte dè Appetlação não o pra-
jüoveu s éffeBtívo" (doe. 12, item •*>, -r não era, eoherente-
jaéute, possível elevar o effeclivo, isto & nomear ow pranto-

:pêr, o substituto Igualmente não promovido pela Corte (do-
eriniéú£p'*2, item .5-}., Bão'êe podendo de modo algum, sem fla
grante illpgjsmo e inconsequencia, deduzir do telegrarainai do 

Miaisfro da Justiça essa "promoção*: o fetegramraas ex--
pressa o inequivocamente se refere ao-.membro; substituto. • 

E desde quo um dos dois substituto» etraueameata manti
do na lista pelo Tribunal Regional não mais podia se? aseâlhi-
do, e forçoso rccahír a promoção uo único existente-

tf; 0 índigo Eleitoral estabelece no art.. 208: 

Ari, -808, Sempre quo os tribunaes reèlanaea dei. 
xarera de praticar, nas prazos: legaes, salvo motivo jus--
tifíeado, qualquer acto ordenado por este Código, o Tri-
bunal .Superior; *ex-ofíieio", ou a requèsimeBto da par
te interessada, poderá realizado, eommufticando sua. re-
s o í u ^ ao TjHtt>uaãl faltoso. 

Ei no psraísrapho uníce: '• ... 

Paragrapho único. Dó mesmo moao praticarão os 
ttibunaes resionaes em relac3.fi aos ini/ea <-'—n—*— 

: , Diverso não é o dispositivo do art. 115 dó Regimento" In 
terão» ."':.-• '.[ 

12. Portanto e desde que as Cortes de Appeiiação agem 
enj.,füncção eleitoral, quaudo deliberam sebreicomposição ou 
recomposição dos Tribunaes Regionaes, é de inteira applicação. 
também a ellas, os dois dispositivos supra referidos» 

Resumindo, esta Procuradoria Geral, baseada no art. 202 
do Código Eleitoral, requer a este colendo Tribunal Superior: 

aj declare que o juiz substituto, Dr.Jfoão Wonteirt 
está íncompatíbilizado desde março de1035f para exer-

v. cer a fUnwão do: juiz substituto; . :Í''Í"-ÍU--

6> delibere sobre se.houve pelo mesmo jti|a substi
tuto infracção ao disposto nos artigos iO, paragrapho 
3*, e 13, letra *r", do Código Eleitoral; e pois: 

c> se, em conseqüência, «> mesmo juiz esid incurso 
JIO dlsposith-e do n. 13 do art. 183, do Código Eleito-
TS\'r '• • • • • ' . - .• ' • ' 

d) em conseqüência do item "á"t declare'promovi
do a effectivo o substituto Dr. Urbano BérquO; 

e) determine & Corte de Appeiiação dó Estado por 
intermédio do Tribunal Regional, que, para og fins de 

; preenchimento, das duas Vagas de substituto, remetta a 
devida lista ao Eitmo. Sr.'. Presidente dal .Rep"ública; 

f) determine ao Tribunal .Regionàr^tíe as vagas que 
oceorram em qualquer classe, dever»" ser, desde logo, 
eommiroicadas a qüeró de dlreSto òârá s>u ímmédiato 
preènobimento, refiràm^se a membros effectivos ou a 
substitutos; ..• 

úf> determine ao mesmo Tribunal Regional que não 
sehdó preenchida* as vagas de offeètívds compete-lhe 

• convocar interinamente um dos substitutoŝ  porem, dan
do imniedíato aviso a este Tribunal Süjiêrior. 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1936V -r- DryJosi Marü 
Mac DóweU da Coito, procurador geral íntérinov -' 

(Copíá auEhentica) • 

Exmo.,'Sr. Desembargador Presiíenle do THbunaí Elei
toral: O abaixo assisjnaao para impetrar mandado, de sejju-
:rança, pede/a V. Ex. se digne do mandar lhe forfiecor cer
tidão do «seguinte, ao pé desta: 1* se o peüciõnàrio reqüereu 
a Y. Ex. posse do cargo'de- Juiz effectivo deste Tribunal; 
2°, se foi dada posse ao Membro 'Substituto,, recentemente; 
3°, se está ella em pleno exercício do cargo: de Juiz effectivo; 
4*, se, não obstante, ter o péticionario prestado compromisso 
e.tomado posse,- do cargo de Jui^ substituto,.não foi convo
cado por V. Ex. para o exereicio ds Juiz effectivo;- 5% qual 
o critério obedecido pa;ra> elevar, o Sr. Dr̂  José Marinho de 
Magalhães, membro «ubstituto1, ao de membro effectivo, com 
.exclusão do péticionario. Assim, E. deferimento. Goyas, 23 
de setembro de 1936; Urbano Berquó; i[sobre êstampilhas 
federaes-, fncluaíve de Educação e Saúde*: no valor, de 2|200). 
Certifique-se. 23-9>-364 A. Peritto* Certifico et» éumpri-
monto ao despacho retro, o seguinte: Quanto ao iMtem. O pé
ticionario reqüereu, posse no cargo de Juiz eflèoüvo . deste 
Tribunal. Quanto ab segundo: Foi dada posso ad.membro sub-
iBtituto, recemnomeado, Dr. José- Marinho do" Magalhães. 
Óuanto ao 3". Está èm pleno exeroicioi na qual idade de Juiz 
aúbstituto- Quaàto ao 4o. Não foi çónVobado",pará..o exereicto 
de Juiz effectivo, porque a Corte de AppeUaçãó não o pro
moveu á effectivo. Quanto ao 5*.-— O ^r»"J0^ Marinho de 
Magalhães hão .foi,.elevado a effectivo e oomoJpiz substituto 
tomou.poise e entrou em exercício ém virtude dó.seguinte te-
'léjFarüma; Sr. Presidenta Tribunal Eleitoral — Estado Goyaz 
-r- Cfoyania. Rio* 560.606,,53!, fí,í6. B 40. õf. .J* tiiat nome 
Br. Jffitdstro, teíHKf ã honra ccmumurticar1 quis, por decreto 8 
córrentev foi nomeado Br. José MarrohO dé' M ĝaTaSès para 
exercer cargo mefflbró substituto déssé Trãíurial, s qderti 
-estae» autorizado dar posse, íadependenteôiéntó^^ recebimento 
titulo. Saudações cordeaes. Amadev Laquintiniè. E* o que 
mo cumpre certificar som relação ao requerido. Secretaria 
'dó-Tribunal Regional de Justiça Eleitoral doEStadcí dá Goyaz, 
aos 24 dia* dõ me? de setembro dé 1836. Domingos de 
Starres VettatcOi. auxiliar SéóretariSi Ero temporE* minha a 
entrelmba que diz1 tenho a honra - õommuuiearrvos que, Do
mingo», dê Barros Vellasco.. Confere. Antônio da Costa, 
cÉefo seeção. Visto. ,w 'BvteUo-' th; Crm,: diroetor em exer-
eieíó. 'fjautilizadas estampilhas, federaesj,: inclusive Educação 
6 Üródev ao valor dè 2$200)'. Confere corri; o; original. — An
tônio da Costa, chefe secção. —- Domingos Barros Vellasco. — 
Benedictõ Euzebio da Cruz. 

Confere com o O r i g i n a l 
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(Copia: aúthentiea)" 
André. Xavier de Almeida, amanuense da• Corte de > Appel-

.ação do Estado de Goyaz, na fôrma-da1 lei;- etc.':* Certifico 
a requerimento escripto do Exmo. "Sr. Dr. Urbano Berquó 
que, revendo no cartório da Secretaria-da '̂CÔr'te:de< Appeiiação 
deste Estado, o livro de ectas das ' Câmaras <Reunidas, rélatiVO 
ao corrente anno nelles de folhas cento-. e;cincòénta,e«três 
verso a cento e cincoenta e seie,-encontrei-a acta^da-sessão 
realizada no dia vinte do mez de agosto findo,' da qualVconsla 
a parte relativa ao-pedido pelo requerente,^ que foi-déferido, 
hoje, pelo Exmo. Sr. Desembargador5 Presidente^e é *a -se
guinte: "Tendo sido hoje o • dia designado.-para; 'em-sessão 
plena, anteriormente convocada, se tomar conhecimento' eldà? 
solução aos termos do officio'n. 202;-de-13 dò corrente,.: do 
Exmo. Sr.: Desembargador Antônio -Perillo, • Presidente^do 

• Tribunal Regional de Justiça* Eleitoral, neste' ;Estado,; sub-
mettido o assumpto do dito officio a deliberação 'da iEgregia 
Corte, esta, depois de discutida a matéria'.propoz.para substi
tuir, no Tribunal Regional, o Sr. Dr'. Euiz.do;'Couto>Gornèlio 
Brom'que, conforme a communicaçâo-feita 'pelo- citado\ offi
cio, completa hoje os dois. biennios.de lexercicio, os nomessdós 
seguintes advogados: Desembargador. Emílio Francisco Povoa, 
Drs. Sebastião Fleury Curado,'. José 'H.onorato- da"'Silva e 
Souza, José Marinho dé Magalhães,:'.Augusto:Júngmann,e:çEu-
genio Caiado Jardim, para.constituir:a lista' a'.se.r'rémèttrdá-'áo 
Exmo. Sr. Presidente da Republica. O Exmo. Sr'."'Desem
bargador Antônio Perillo votou pela convocação do Sr. Dr, Ur
bano Berquó, visto como, pela jurisprudência, do Superior 
Tribunal, o substituto não promovido não .perde o cargo, pelo 
decurso dos dois biennios. A lista 'foi organizada em obe
diência ao disposto no.§'3°'da Constituição Federal, combinado 
com a alínea d do art. 23 do vigente-Código-Eleitoral,Vqúe 
dão competência ao Presidente da .Republica, para nõmèáiv os 
Juizes da 4a cathegoria dos Tribunaes. Regionaes,. escplhèn-
do-os dentre uma lista de . 6 cidadãos'de notável saber'ju
rídico é retratação illibada, organizada'pelas Cortes-de Appei
iação dos respectivos Estados. Era o que,continha, na in,tégr,á,;, 
a parte requerida; O referido é verdade,'do qúe dóu fé. 
Dada e passada nesta Secretaria da Corte-de'"Appeiiação-'do 
Estado de Goyaz, aos quatorze dias do mez cie setembro "do 
anno de mil novecentos e -trintae seis'.:';Eü,'André Xavier,.de 
Almeida, amanuense da Corte de Appeiiação deste' Estado. 
Goyaz, 14 de. setembro de 1936. — João da Maita' Leite, secre
tario (sobre dois mil e duzentos.de 'séllos;do Estado,, inclu
sive, de Caridade). A' margem.:' C . . i/.'00Ò,,'R; H. 60Ô, 'S,.-2'.^0r 

4.800. Confere com o original. Góyàz, 22 de setembro,''de 
1936. — O amanuense, André Xavier de Almeida. •• ;• • ' . 

'(Copia'aúthentica)7 •• ' . . ' . ' ' ' ' ' . 
Exmo. Sr.. Desembargador Presidente, do Tribunal-Re

gional Eleitoral: O abaixo assignado, afim de impetrar; man
dado de segurança, pede a V. Ex; digne de determinar o for
necimento, por certidão, ao pé'desta, do. seguintes l°/se..'o 
péticionario "foi nomeado membro 'substituto desye, digo,.sdèéte 
Tribunal e tomou posse do cargo; .2" se esteve em effectivo 
exercício; 3" se foi promovido a juiz effectivo, com a termi
nação do período do-membro effectivo, e quando se operou 
a expiração do' prazo; 4° se. este Tribunal se oppoz a-lhe''dar 
posse do cargo de membro'effectivo e porque fundamento; 
5° se foi nomeado juiz effectivo; 6°, se foi dada-posse ao'mem-
bro substituto,: recemnomeado, e, por- ella, foi : promovido • ,a 
effectivo; 7 se o Sr. Dr.. João Monteiro exerce carga • incom
patível com ode membro deste Tribunal;'8° se.é. 0:peticionariò 
o único substituto em condições de" ser .promovido a effecti
vo. Nestes termos, e. deferimento., Goyaz, 17 de1'setembro .de 
1936. Urbano Berquó, (sobre- dois'mil e:.duzentos ;'reis,., feder 
raes). Certif ique.-se. . 17-9-936.' A . 'Perillo.' Certifico*,.em 
cumprimento ao despacho retro,- oi-seguinte;quantoi.ao.'Kpri-
meiro item — Que o péticionario, fpinómeádo Membro Substi
tuto por decreto do Governo Provisório.'de :2,7'dé junho;,de 
1932, e prestou compromisso em 3 de^outubro de, 193,4'.'. Quanto 
ao 2° item-que esteve em.effectivo^èxercic.io,como.MembrO:'da 
Ia, digo, 1* Turma Apuradora das eleições de-14. de-outubro 
de 1934. Quanto ao 3° -—Que. não. foi-promovido 'a'juiz 
effectivo com a-terminação do, exercicio doiDr.-Luiz-do-CoÜtb 
Cornelio Brom, a ,20 de mez ultimo., porque:a^Côrte^de -Appél» 
laçgo o deixou de fazer, apezar. do officio;que,inesse, sentido,?"a 
13 do mesmo mez.. o-Exmo. -Sr.- • Desembargador .Presidente* 
deste Tribunal dirigiu a referida.Corte,.esclarecendo,que^eram 
substitutos òs Srs. João ^Monteiro e Urbano.:Berquó. -Quanto 
ao 4° —.- O Presidente deste "Tribunal não: lhé^de'u.possé, justar 
mente poraue o péticionario não foi/Promovido" a'iuiz effectivo 

pela Corte. Ao 5" — Que não foi nomeado juiz effectivo. 
Quapto <ao i6", — J Que foi -dado • posse ao Membro substituto 
Dr. , José Marinho: de-Magalhães,"nomeado por.-JDecreto -de 8 
do corrente'e qüé o mesmo não foi promovido;a-effectivo. 
Quanto ao 7? — Que, actuálmente, o Dr. Jòãò Monteiro 'exerce 
OiCárgo de',Secretario'Geral deste -Estado-o reside em Goiânia. 
Quanto, ao'8° —'Esta1 Secretaria-não 'tem-competência • para 
sábér" se opeticionario é o único; substituto em condições de ser 
promovido'a•éffèctivòV'E' 'o-*que me- cumpre; certificar- com 
relação ao -requerido.- • Secretaria do Tribunal- Regional 'de 
Justiça Eleitoral do Estado de, Goyaz. em-18 de setembro •;de 
1936. .Domingos' de .Barros Vellasco,' digo Vellasco.' Auxiliar 
dasecretaria'.-*,confere.- "Antônio da Costa/ Chefe'de Secçãò,. 
Visto,. .'Benecíicto Éuzebio da Cruz — -Director em exercício. 
Inutilizadas estamçilhos federaes, inclusive Educação e Saúde, 
no válòr. de^setemif e' quinhentos réis. Confere com- o'origi
nal'- Antônio--'dá;.Costa", o Chefe de Secção em-: exercício. 
23 J9J36. - Domingos' de: Barros> Vellasco,. auxiliar, da- secretaria. 

iBenetficto,'Eusebio;cla .Cruzí . • . . ' • . •. t 
* ' • ••(Còpiá-authentióa)'. • ' ; ' • . ' • 

," ; Urbano • • Berquó: . Advogado:, Goyaz <~r- jskmo Sr, De
sembargador-Presidente: d,o Tribunal. Regional Eleiírali: Ur
bano .Berquó, -infra.-assignadp, diz', que, nomeado. membro 
desse Tribunal,, prestou . compromisso,servindo na junta 
apúradòraTdeseleições.; .foi, .assim, investido. • nas• funeções 
desse cargo. ,.Orá,-,-tèèminádo-..o • périboo• do* juiz effectivo, 
competia;,a esse, Tribunal,; mandar á Corte de Appeiiação os 
nomes dos, juizes'substitutos,.'pára c.ue' elía, os promovesse a 
effectivo, ,iips. terrnòs do artigo 22"do Código Eleitoral, se
gundo jurisprudência,,.pacifica e.unanime, do Tribunal Su
perior de" Justiça Eleitoral (accórdão de 6 de abril,, de 27 de 
juiho e- outros, .publicados .no. Boletim Eleitoral-numero '57, 
pag. 1.38,7;>.,. .97, ,pág'..'2'..72,2, e tc ) . Nestas condições, de
terminando.;, o, .'TjJbunal .Superior 'de. Justiça Eleitoral:: "O 
substituto não promovido não, perde o cargo, pelo,decurso do 
prazode .qqatjo.";annos,.-.vjstò. que o' .Tribunal'Superior já;de-? 
çidiu; varias-vezes..que,os biennios, findos os quaes devem 
.substituir-^-ÍQS, membros 'dós Tribunaes' Eleitoraes, -se- con-
' tafn do 'efíéctiyo'.-.exercicio".. Boletim Eleitoral, n . Í00, - de 
'"'5"de agosto de "i'936,^pà'g.2.832, deve ser o. abaixo ,-ass.igna- ' 

do promovido, .de.:vez que o' Dr. João Monteiro exerceu car
go incompatiyel '.çom, magistratura, eleitoral,',, afim ..de. exercer 
as-;fúncçõês enec.tiyás .desse, cargo. ..Gpin,.as^decjsõés-do Tri- -
bunal .Superior; dé. ..Justiça .Eleitoral , têm '/força "de! leis, cum
pre ao'Tribunal'.Regional E.lèitoral',,s.eguilras, respeitãnd.o-as 
Recusando Já:Egrégia • Corte.de .Appeiiação, o "^cumprimento 
dessas decisões,-;mandando'''.noya":lista' para • nomeação; -d© 
membros effectivos, e substitutos,' péde-sê* que 'seja. dada 
posse' • ao 'pêticiòriarip,', negada > sua promoção pela - Corta 
de '-Appeiiação . còm,ó'juiz'effectivo.'Assim, e. deferimento-. 
Urbano Berquó,' Goyaz, 10 de setémbió de 1935. '(3f'200)' 
sellõs.- Despacho': :Tendo a 20 do mèz .passado, completado 
dois biennios de (exercício neste Tribunal, o. j.uis da ..classe 
dos juristas,' Dr. 'Luiz ' .do ' Coútò Coinelio Bróm, como. me: 
cumpria, nem'só "'por força'de imperativo de'lei, como.tani-

• bèm obdecéndo decisão do Tribunal,' fiz de facto, comm.uhi-
cáçãò á' Egrégia "Corte.de:.'Áppellação em data de 13, solici-
tando-lhe.'providencias no sentido de ser' prehénchida •> 
vaga,' por sér- tãl"providencia de sua exclusiva competência, 
como se' infere dós5-artigos 21. do Código ' Eleitora!. 
Pára melhor esclarecimento' da Corte,* fiz ver,'no referido 
officio de 13-do"méz'- passado," que eram., substitutos o Dr. 
João -Monteiro e o péticionario Dr.- Urbano Berquó. A Cor
te, tomando, conhecimento'de minha, communicaçâo, deixou 
de- fazer a'promoção solicitada, enviando ao Exmo.. "Sr. Pre
sidente da1;Republica' tima!lista contendo seis nomes -de -ad
vogados = residentes nesta Capital, para; a nomeação do-juiz 
effectivo^ competente;̂  sem duvida alguma,' é a Còrte-de Ap
peiiação paras.a'escolha'.dó\substituto 'a ser' promovido,- em 
caso:de vaga 'do* juiz- effectivo.' Esse Collegio Judiciário, pp-
rém,>em süaíalta-isabedòpia, entendeu' qúe- ó caso 'não. era,!de 
promoção, r deixando» assim'desfazer a escolha 'entre -os .dois 
ipdicados ^—CDrs'.'.,.João Monteiro é ' Urbano" BerqUó'. .Pbrs'>te-

•.. iegramlria.de hoje, do Exmo. Sr.'Ministro da Justiça, tiye .a 
-íCÒmmunicação^de^háver.ísido' nomeado o :Dr.' 'Josó Marinho 
de ;.Ma^lhãesspára-.o cargo' de: membro substituto.'des'íe Tr i 
bunal,' aütorizandósme' a*dar-lhe -posse: independentedo-rece-

- bimento do.' titulo. ; A 0mim,"pois, ;comó Presidente do 'Tribunal 
.Regional, :,fáll'eceu.co.mpétetí6ia- para 1 promover e ' dar ? posse 
ao^etición.ariô, • uina ,,Véz: quev o; uniect" poder .competente, • qúe 
é;a,Corte •dev.Appeliaçãp,-.deixou de o -fazer, por-motivos ,'qüe 
não-'me cabem-"apreciar. /Assim sendo,-." indefiro»'o: pedido, 

fíovaz. 11.de setembro de 1936. A. Perillo. 

Original ilegível 
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AGopia authenticay 

; Tribunal Regional de Justiça Eleitoral Estado de 
Goyaz: Presidência. Goyaz, 14 de setembro de 1936. Egré
gio Superior Tribunal da Justiça Eleitoral. O recurso que 
ora sobe a. esclarecida apreciação dessa Superioi Instância, 
foi,; em data de 3 deste, interposto pelo advogado Dr. Ur
bano Berquó. O recorrente, não se conformando'com a de
cisão deste Tribunal, em sessão de 26 do mez passado, jul-
,g!ando«se, incompetente para apreciar, de qualquer forma 
uma resolução da Corte de Appeiiação eque, a seu vèr, só 

. poderia ser derimida pela Corte Suprema, interpoz, firmado 
oas disposições do artigo 179 do Código Eleitoral, o presen
te ifecurso, A ..questão, ora ventilada, deve ser posta nos 
seiís devidos termos e é o que faço nesta informação, a que 

, soü obrigado a prestar, em virtude do dispositivo legal. Ter
minando a 20 do mez passado os dois biennios de exercicio, 
ueste Tribunal, do Dr. Luiz de Couto Cornelio Brom, da 
Ciasse dos juristas, a 13, em offieip, conforma copia que 
junto a este, me dirigi ao Exmo. Sr. Desembargador Pre
sidente da-Corte,, levando o facto ao seu conhecimento e pe
dindo providencias, no. sentido de ser preenchida a ..vaga, por 
ser tai providencia da exclusiva competência da Corte de 

1 Appeiiação, como se infere das disposições dos artigos 21 
" .« 22 do referido Código Eleitoral. Para melhor oâeláreoi-
". .isento, communiquei que eram substitutos, do Juig effectivo 

os Drs. João Monteiro-e Urbano Berquó. O Exmo. -Sr* De-
'.. sembárgador Presidente da Corte, em data de 25, conforme 

officio que, por popia, junto, trouxe ao-meu conhecimento 
que a Corte, ém sessão plena realizada no dia 20, inteiran-

: l do-se do assumpto, que foi objecto do meu officio de 13, so
lucionou o caso, enviando, ao Presidente da Republica uma 
lista' contendo seis nomes de advogados, residentes nesta 
Capital. O, Dr. Urbano Berquó, .seiente dessa decisão, em 

. 2$, ainda do méss passado, veio protestar junto a este Tri
bunal, depois, de o ter feito perante esse Superior: Tribunal 

. ». o Ministro, dá Justiça,, contra a decisão da Corte, não o 
'promovendo a juiz effectivo, pedindo que fosse o seu pro-

,tésto tomado por termo e consignado na acta da sessão que, 
x nesse dia, devia se realizar. Como me cumpria, submetti á 

apreciação do Tribunal, o protesto e o pedido acima- des-
çripto o, o Tribunal julgou-se incompetente para tomar co
nhecimento do mesmo, pelas razões que constam do meu des
pacho exarado no referido protesto. A 3 do correnta, o Dr. 
urbano Berquó, interpòz, o presente recurso que mandei to-
iriâr por termo, conforme despacho exarado na petição de 
folhas 2. Eis, em resumo, o facto que vae ser apreciado. Por 

^telegrãmmà de 11 do corrente, o Sr. Ministro da Justiça me 
: üówrounicoii, que, por decreto de 8, havia sida nomeado o 

Dr. José Marinho de Magalhães para. exercer o cargo de 
membro substituto deste. Tribunal, autorizahdo-me a dár-

_ Jbé posse independente do recebimento-do titulo. Devo es-
; cjarèoer, nesta informação, ;que o nome do Dr, José Marinho 
. de Magalhães consta da lista enviada pela Corte ao Exmo. 
' Sr, Dr. Presidente da Republica. O recorrente, nas razões, 
"'_ recebidas a 11 e assignadas de 9, deturpa, em absoluto',-a 
^verdade dos factos. Pedindo vénia, solicito a esclarecida at-
tençãó desse Egrégio Tribunal para a leitura da copia, do of-

* Irem sob n. 202,, que dirigi á CÔrte de Appeiiação. —Antô
nio Perillo, Presidente. 

(Cópia, aúthentiea) 
Cópia de officio do Presidente do Tribunal Regional diri-

: fido ao da CÔrte de Appeiiação: 
Goyái <$ de agosto de 1930, n. 202 — Presidência — 

~Exmo. Sr. desembargador presidente da Corte de Áppella-
-C$0 deste Estado. A 20 do mez corrente o Juiz deste Tríbu-
r.nãl da classe dos juristas, Dr, Luiz do Couto» Cornelio Brom 
competará dois triennios de exercicio. Ex-vi "do disposto no 

; art» 6* do Código Eleloralv deverá ser, substituído, motivo 
; p̂ or, 3UOi cumprindo, deliberação do Tribunal Regional, faço a 
presente cómüi uhiçação a essa Egrégia Corte; solicitando-lhe 
qiae providencie, no sentido de ser. prehenchida a vaga, por 

;ser tal-providencia de sua competência, cõnio ge infere dos 
ártsv 21 e 22 do Código Eleitoral. Para melhor esClareci-
méntoi.çommunico ainda que são aolualmentè, substitutos do 
Juiz referido os Drs. João Monteiro e Urbano Berquó, ha
vendo o Dr. Orestés Franklin Xavier de Britto, que também 

fera--substituto, pedido e obtido dô Egrégio Tribunal Superior 
;"dispfittsaf desse- encargo. Apresento a -y. Ex. os meus prótes-
"tos de • elevada estima e distineta consideração. Saudações 
Étteneioeas. —<• Antônio Perillo, presidente-. Confere. — V. 
Perillo, dactylographa. Tribunal R. de J . Eleitoral em 
Goyaz, 11 de setembro de 1936. 

; - > • (Cópia aúthentiea) 

Urbano Berquó, advogado — Goyaz — Exmo. -Sr. desem
bargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral — O 
abaixo aseignado, para instruir, recurso, digo, recurso contra 
a decisão que não admittiu a sua promoção a juiz effectivo 
'desse Tribunal,'pede a V . Ex. se digne de lhe mandar for
necer, ao pé desta, certidão de que foi, nomeado membro 
substituto de juiz eleitoral da 3* categoria, perstou o devido 

, compromisso, serviu na junta apuradora, e não foi promo
vido a effectivo pela Corte de Appeiiação. Assim, e, deferi
mento: Goyaz; 10- de setembro de 1936. — Urbano Bercfuó 
(2?200) sellos. Despacho: Como pede, 2 de setembro da 1936. 
— A. Perielo. Certidão — Certifico ém cumprimento ao des
pacho supra, o seguinte: Quanto ao 1° item — O péticiona
rio, por decreto de 27 de junho dé 1932, foi nomeado Mem
bro Substituto deste Tribunal. Quanto ao 2" — Prestou com
promisso em 3 de outubro de 1934. Quanto ao 3* — Serviu 
como Membro da 1* Turma Auradora das eleições realizadas 
em 14 de.outubro de 1934. Quanto ao 4o — Consta apenas 
nesta Secretaria um officio do presidente da Corte de Appel-
fação communicando haver remettido ao Sr. Presidente da 
República uma lista contendo nomes de 6 juristas pára 
serem feitas as nomeações. Nada mais constando, dactylo-
graphei a presente certidão, que vai conferida pelo chefe de 
secção e visada pelo director da Secretaria.: Secretaria do 
Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do Estado de Goyaz, 
èm 3 de setembro de 1936. — Domingos de Barros Velasco, 
auxiliar. Conferjda. — Antônio da Costa. Visto. — Benedi-
"cto E. Crus, Director em exercicio, 

(Copia aúthentiea) 

Dr. Urbano Berquó — Advogado — Goyaz ~ Exmo. .Sr. 
•Desembargador Presidente do Tribunal Regional Elei
toral: O abaixo assignado, membro substituto .desse Tribunal, 
diz que, chegando ao seu conhecimento por fonte particular, 
por não ter sido cumprida a determinação do ar. 182 do Có
digo Eleitoral, que esse Tribunal decidiu indeferir o seu pe
dido de protesto contra decisão da Corte de Appeiiação, re
cusando promovel-o a juiz effectivo, com ella não se confor
mando, quer recorrer dá decisão desse Tribunal pára o egré
gio Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, nos termos do ar
tigo 179, do mesmo Código, pelos seguintes fundamentos: O 
recorrente foi nomeado membro substituto do Tribunal Re
gional, de accordó com o decreto n: 21.076, "de 24 de .feve
reiro de 1932, em que determinava ém séu art. 7 o, ser obri
gatório o exercicio effectivo durante dois annos, disposição 
essa conservada pela lei n. 48, de 4 de maio ultimo. Inter
pretando o art. 22 do Código Eleitoral, o Tribunal Superior 
vem decidindo, Unanime e pacificamente, que os vagas dos 
juizes effectivos, de todas as categorias, são preenchidas 
peloâ substitutos promovidos a effectivos pela CÔrte dè Ap
peiiação,: não importando á terminação, do período do effe
ctivo ná dos substitutos, conforme aceordãos de 6 de abril, 
27 de julho e 18.de agosto (B. R. ns. 89, 93 è 97), tudo 
deste anuo. Assimi,. contrariando, a decisão dò Tribunal Re
gional jurisprudência pacifica do Tribunal Superior, cabe re
curso. O Tribunal Regional, mantendo a decisão da Corte de 
Appeiiação, vae de' encontro a jurisprudência citada, Nestas 
condições, compete, ao péticionario recorrer da mesma, de 
vez que o Sr. Dr. João Monteiro acceitou cargo demissivel 
ad nutum, qual>o de Director Geral de Segurança Publica. 
Assim/espera que, autuado o seu protesto com a decisão, e, 
informado o que, digo, que o recorrente prestou compromisso 
devido, sUba á instância superior o presente recurso. Com 
1 doe. P. Deferimento. Goyaz, 3 de setembro de 1936: — 
Urbano Berquó (2$200) de sèllos. Carimbo com dizeres — 
Tribunal Regional de Justiça Eleitoral Goyaz — Secretaria 
"—̂  N . 417 —• 3-9-1936. Despacho: Tendo o péticionario, cm 
data de 26 do mez passado* protestado junto a este Tribunal, 
depois de já-o haver feito junto ao Tribunal Superior "o ao 
Exmo. Sr. Ministro da Justiça, contra a decisão da Corte de 
Appeiiação, não o promovendo a membro effectivo deste Tri 
bunal, pedindo que fosse tomado por termo o seu protesto, 
levei, como me cumpria o facto ao conhecimento do Tribunal, 
em sessão de 26 do mesmo dia e èsser por unanimidade d« 
voto3,- declarou que lhe • fallecia competência, para apreciai 
de qualquer forma, uma decisão da Corte de. Appeiiação, ÍJUÍ 
só, poderia ser apreciada pela Corte-Suprema. Pensar d< 
outro1 modo seria cóntravir o disposto no art.' 70̂  da Consti
tuição Federal. Assim, nada havia que deferir. Na presente 
vem o péticionario recorrer do acto do Tribunal que.se jul
gou-se incompetente, para apreciar uma decisão da Corte di 
Appeiiação e isso o faz amparado nas disposições do arfige 
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179, do CódigoEleitoral, que diz: "Dos actos, .resoluções; ou 
despachos dos Tribunaes Regionaes, bem como das Juntas 
Especiaes, caberá, dentro de dez dias,\recurso para, a instân
cia superior''. Apezar de não haver uma decisão em julgado 
do Tribunal, sobre o assumpto; a.que se .refere o péticionario 
e, sim uma, decisão, tomada em sessão e que consta da áçtá, 
de não poder o Tribunal"manifestar-se sobre o modo de.agir 
dai CÔrte de Appeiiação que, de.modo algum, lhe ó. subor
dinada, toirie-se por termo o, recurso. Goyaẑ  ,4 de setembro 
de 1936. — A . Perillo. • i; 
; - Brasil Departamento dos Correios e Telegraphos: — 
Tèiègràmma. Dr. Procurador Geral da Justiça. Eleitoral; '— 
Rio., Goyaz 315, 78, 11, 7 'horas 45 — a. 19.937. — Tenho 
prazer informar vossencia a vaga Dr . . Luiz Cornelio Brom 
foi preenchida pelo Dr. José Marinho Magalhães. Dr. ' João 
Monteiro em fins março 1935 foi posto disposição interventor 
federal ;uesèe Estado, sendo nomeado director geral segurança 
publica por decreto, digo, decreto de. "o de abril mésmoaunò. 
aeceitóu exercendo até 18 de julho ultimo qUando foi designa
do substituir secretario geral durante impedimento, demora 
colher dados respeitosas saudaçeõs pedro Pinheiro Lemos 
procurador regional. . 

i Carimbo com seguintes dizeres — Correios e Telegraphos 
Central, l i outubro 1936. 

, Brasil —-Departamento dos Correios e Telegraphos 
Telegramma. •'Dr'.-' Procurador Geral da Justiça Eleitoral. — 
Rio.\i;Goyaz, 33; ,43„ 14, 14 horas 45 — n". 30.120. Dr. José 
Marfchò Magalhães nomeado decreto de 8 dè setembro ultimo 
Juis substituto prestou compromisso dia 15 assumindo dia 
séguiuie tudo;citado mez jurista substitutos: Drs. João Mon» 
telro5 urbano Berquo Atts. Sauds. Pedro Pinheiro Lemos» 
Procurador/Regional Ubb Visto. Carimbo com seguintes di= 
s r̂es Oorreios Telegraphos Central 17. outubro 1936. 
>.', "BrfsiL —Departamento dos Correios '• e Telegraphos .'-» 
Telegraimman. 36.344 '— Rpáo oíf 579.900. Exmo Sr. Dr.. 
Proeurador'Geral Interino Justiça Eleitoral Rio —Dè.Goyaz 
413,89, 20',—» 15 horas 15 Resposta seu telegramma horitem. 
datado, declarado V , Ex. corte não promoveu substituto único 
éiisiente Tribunal Regional, tendo, porem, virtude referido 
officio, organisado lista seis nomes, enviada, Sr..' Presidente 
Republica, afim essa autoridade exerça competência, lhe cabe 
suaragrapbo 3.°, artigo 82 constituição Federal, como julgar 
direito* Devo áccrescentar dito Presidente já nomeou su,bsjti-
tuto; Dr. José Marinho Magalhães, competente Aludida lista 
Attg, Sauds. Rodolpho Luz Vieira Presidente Corte Appella-
clo. . •; v .•; / • ' . , - . , • - ; . 

Brasil,.Departamento dos Correios e Telegraphos — 
Telegramma— n.- 36.447 — Exmo. Dr. Procurador Geral 
da Justiça Eleitoral Rio — De Goyaz -J .405 •— ;83 —-20) 
12 horas 23. N . 476. Respondendo seu telegramma dèhon-
tem, cumpre me informar que o Dr. José marinho de Ma
galhães esta com assento neste Tribunal interinamente, ria 
qualidade de substituto que foi nomeado em virtude da vaga 
aberta com o íermino do quatriênio do Dr: Luiz do Couto 
Cornelio Brom: Por ultimo, tenho a dizer que o Dr.. José 
Marinho dè1 Magalhães não foi, digo foi promovido a effectivo 
Sauds Atts| Antônio Prerilo?, Digo, Antônio Perillo, Presi
dente Tribunal-Regional. Corimbo com seguintes dizeres- — 
Correios e Telegraphos Central — 20 outubro 1936, 

'Estado de São Paulo 
. Recurso Eleitoral a.-. 484 classe,3\ . , -

..." Recorrente,.-Partido Constitucionalista de São Paulo, 
, Sepónido,' - Tribunal Regional de Justiça Eleitoral. ,— s Relator, 
Esèmo., Sr. - Professor. Cândido -de Oliveira:Filho.... 

, , ;-,.' PARECER N.-626 . . 

i •» 1 • .No,'.parecer de fls. 74, esta Procuradoria não.\se 
fcOude,manifestar plenamente sobre o mérito por não estar, 
iavidamente- instruído cpm a documentação essencial, (actas 
B folhas ;de.votação): >.-. . ' ; . 

2 Tal falha; decorreu da norma ainda vigente no Re
gimento Interno deste Tribunal, de ter a Procuradoria vista 
Sós; autos' antes de arrazòarem as partes, eoiri a. conseqüência 
ie que documentos importantes se juntam sem que-o:Minis-
ferlo. Publico delles conheça senão na sessão - do julgamento, 
pelas debates oraes. 1; > 

Feliatoénteâs.luzes; deste Egrégio: Tribunal Superior já 
se* prejeetaram «obre essa lacuna, sanando-a no novo Regí-

- ®mto, eujo airt.; 140, 1 6* providencia a audiência dciMinis-
erioi. Publico 'apds 'o prazo da§ provas,. , ••; 

.3 j—,O accórdão recorrido manteve a decisão da Junta 
Apuradora do 6o Circulo (Cruzeiro) que não ac-aliou a vo
tação dessa, secção vònde se allega. t^r havido quebra do-si-
gmo do voto e; falta de rubrica do Presidente da Mesa. 

•* — A-allegação do recorrente ó est,a: : 

".Iniciada.'a vocação ás 8 horas da manhã, votar 
ram em. primeiro logar,. Os membros da mesa receptora. 

. a começar;pelo seu Presidente, Dr. Paulo Coí.rã. 
A .sua.-.sobrécarta,da 1* seiie, -foi indevidamente 

. rubricada pelo supplenie Franc^co Pinto Rennó, sendo 
a única que se acha assim rubricada, — quando- ê 
certov.qüe o Presidente, da mesa estava 'presente, tanto 
assim ...que da acta não consta qualquer interrupção, 
nesse, sentido — devendo, portanto, o próprio Presi
dente:, ter rubricado a sua sobrécarta; mormente em se 
tratando da 1* serie". 

'. . E- accrescenta: 

E não é só: Francisco Pinto Renne, após ter ru= 
bricado.a sobrécarta, ainda lmçou a sua rubrica nas 
duas folhas de votação, — depois do nome do Presi-
sideate,-Dr. Paulo Coura (n. de ordera 245). 

' 5aso está-provado pela documentação ora junta. 
,5 — Na,sobrécarta existente a fls. 12 assign* coma Pre* 

sidehte o cidadão Francisco Pinto Rennó. Pela certidão dá aetà 
de installação,: fls. 77, se verifica ter sido Presidente da Mesa 
•—o Dr. Paulo Coura. Da acta de encerramento, fls. 106, 
consta (aliás em Obediência á Lei, art. 135 letia e ni 

"Durante os trabalhos não houve -substituição-- de 
. mesarios uns pelos outros". « - . - - , . . • 

6 — Das Í folhas-de votação se verifica te? o Presidente 
Paulo Coura rubricado em todas a indicação de votantes, es> 
cepto na sua, onde está rubricado pelo r suppiente. 

. 7.— E certo que a fls. 21 se encontra un-a certidão' de 
que na acta de-apuração inexiste quil.juer impügnação apre
sentada contra a validade dessa eleição. Porem a fls. 32, o 
recorrente; requereü justificação de que essa impugnação foi 
feita durante os trabalhos da Junta e somente por occasião 
deixou de constar da acta a >süa apresentação e o despacho 
que teve. As testemunhas que sobre isso depuzeram, a fls. 3á 
üsque 4il, pessoas qualificadas, confirnwm, de sciencia própria* 
a veracidade daquella allegaçâo do recoirenfo. O-próprio 
Francisco Pinto iftennó assim lisamente o confirma. 

'•'•• 8.•— A; materialidade do facto está comprovado. Pela 
nullidade arguidà, não deu o Tribunal Regional. Parece-mé 
menos acertada essa decisão. Mesmo admittindo não tenhí 
sido da primeira Serie aquella sobrécarta, é evidente, èíh 
face-da acta-do encerramento, que aquella • sobrécarta; foi'rü-
bTicada illegalmente^por ' um supposto Presidente. O sup
piente nunca assumiu o exercicio-da presidência: logo, não 
poderia assignar1 oú rubricar sobreca.-t? alguma nessa quali
dade de Presidente. 

• , Allega o recorrido a fls. 86: . 

•"O que.se- teria dado com essa sobrécarta foi, tal
vez, isto: pela ausência momentânea do Presidente;-o 
supplénte teria rubricado uma sobrécarta com a qual 
votou um dos 250 eleitores que compareceram á 2m'se-

-, cção"..: '; :•..' ' - ' ' ' • 

9 — ,Más.; se tàl ausência se dera, deveria constar, dá 
acta de ericeíramentoí-e justamente o contrario é o que ,está 
certificado, isto é, hão ter havido substituição de mesário-. 
algum. ' . / . - ' , í ' - . ; . - ' '{.. ',. 

10 — A fls*. 47, a parte juntou uma folha rio Boletim 
Eleitoral de: 9; de maio deste anno, contendo um accórdão, d.o 
Tribunal Regional do^Maranhão, confirmado por esta: Superior 
Instância., ;Neíle bem:se vê: : 

"Haver-sido. violado-o sigillo absoluto do voto,-por
que,, segundo consta da acta da apuração parcial foram 
apuradas as cédulas encontradas, em uma.1 sobrécarta 

- • assignalada, pois que era a única que se achava rubrir, 
cada pelo :>primeirQ suppiente e pelo , secretario% ,da-
MesavReceptora, sem que, no ertanto, houvesse, qUál-; 
quer substituição áo Presidente, que rubricou todaS as 

" %" outras.sobrecartás"...-;' .. . S ' 
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"Houve, realmente, ""ipossibilidade áe violação do 
«ig-Uló absoluto do voto. Presume-se que :a sobrécarta 
rubricada• pelo primeiro suppiente continha o? voto' do 
presidente dá Mesa, uma vez que não foi este durante 
os-trabalhos da eleição, substituído por aquelle. Pelo 
menos,, nada consta da acta de encerramento a res
peito" • , . • 

11 No Boletim Eleitoral n. 2 de 1935, se encontra o 
jp&récer do eminente Desembargador José Linhares.- então 
Èvrhámênto illustre desta Tribunal Superior mandando an-
aullár eleição que tenha sobrecartas não rubricadas pelo Pre
sidente e pelo Secretario (Cod. E l . arts. 114, n. 6, 115 § 3o 

letra d), acertadamente inferindo da diversidade dessa, au-
thènticação a infringencia ao sigillo absoluto do voto. 

12 .— Nó Parecer n. 608, proferido "no Recurso Eleitoral 
fi. 497, assim me manifestei a respeito da matéria alli a 
aqui em debate: 

E' verdade que no seu parecer n. 595, nos autos do Re-
jbUrso Eleitoral n. 487, assim se pronunciou esta Procuradoria 
peral: 

aOra, o Código Eleitoral tanto no art. 114,' n. 6, 
quanto no art. 115, § 3o letra d, combinados, exigem 

. ambas as rubricas. A differenciação ou diversidade de 
rubrica nessas sobrecartas, evidentemente viola o si
gillo absoluto do voto, roarcando-as, dístinguindo-as. 

Acçresce que o n. 3 do art. 83, me parece não 
deva sèr considerado isoladamente e sim en« conjun-

• cto com o disposto nos arts.- 111 n. 6, e 115, § 3° letra 
• d, pois, - dess'ãrte é que se completa a verificação da 

identidade da sobrécarta: numero e rubrica. Ora, já 
vimos ser exigência do Código Eleitoral (cit„ art. 115, 
i 39 letra d) que o secretario deve: 1 

"authenticar, juntamente com b Presidente, 
as sobrecartas offioiaesM. 

Donde, ao que penso, incorrer, nas nullidades do 
ârt . 160, n. 6,. por não haverem sido integralmente 
gâtifestas as exigências do art. 83, qual a do n. 3, re • 

, - ferente á identidade de rubrica. 

Mas, como alli se salientou: 

E ' dé notar, comtudo, qus nesse particular essa 
opinião da actual Procuradoria Geral é vencida:veste 
Venerando Tribunal Superior firmou jurispnrudencia 
a respeito da existência de ar.thenticidade dôs,que v a 
sobrécarta contenha a assignatura de um ou outro. 

Acatando, embora, com o devido respeito essa 
douta opinião, não me convenço, comtudo,. de-estar em 
erro pugnando pela necessidade, , ou melhor»impres-
eindibilidade de ambas as assignaturas conforme os 
dispositivos citados acima. 

Permittindo o Código Eleitoral secções com 50 
eleitores, ou occorrendo como já suoceáVu no norte — 
a existência de secções formadas exclusivamente de 
funccionarios públicos, é evidente que uma combina- . 
Cão entre presidente da mesa e secretario para que as 
cédulas dos eleitores taes sejam rubricadas só pelo pre
sidente, as dos eleitores quaes, somente pelo secreta
rio desvenda o sigillo absoluto do voto, marcando as. 
cédulas. 

13 Se assim me pronunciei naqúellás hypoiheses com 
teaioria de razão nesta» pois a sobrécarta contem uma as-
èignatura'illegal, de qum não era presidente. 

. 14 = Mesmo que tivesse havido a substituição do Pre
sidente, é claro que se assim houvesse acorlecido anica e ex
clusivamente para o voto desse Presidente, ou df*"um outro 
eleitor, isoladamente, infringindo estaria o sigillo absolutto 
do voto. 

15 =» Por estes fundamentos,.̂  tendo sido a sobrécarta em 
ftprêço apurada conjunetamente com as demais (certidão de 
JlS» .36), houve a contaminação tòta! -da- votação: opino, pela 
annullação e, pois, pela reformado accórdão recorrido.'. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro-de 1936: — -Dr..- Jose Maria 
Mac Dowell da Costa, Procurador Geral interino-; • -

R E G I O N A L D E J U S T I Ç A W 

T O R Â L B D I S T f i l C T O F E D E R A I 

E D I T Â Ê S E AVISOS , 

Q U A L I F I C A Ç Ã O R E Q U E R I D A 

Segunda Circumseripção 
' SEXTA ZONA ELEITORAL 

(Dlstrictos innnicipaes .de Lagoa, Gopaçabai a e Gávea) 

Juia — Dr. Sanl de Gusmão 

Escrivão = Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22-DE OUTUBRO 
DE 1936 ,' 

6.102. Savio Cotta de Almeida Gama, • •• ' 
6.103. Áurea Marina Barbosa. V ,. • " ' 
6.104." Jayme Viegas da Cunha. : ' 
6.105. José Medeiros de Oliveira. * .. . ' . ; >' 
6.106. Guiomar de Mello. 
6.107. Guilherme José Martins. 
6.108. José Martins Carneiro Pinto. . • 
6.109. Néusa Moniz CantànbedeBarradas« 
6.110. Célia de Oliveira Luz. ' 
6.111. Maria Guiomar da Silva. 
6.112. Fernando Rocha Guimarães 
6.113. Antônio de Souza Dias. 
6.114. Agostinho Ferreira. .. , 
6.115. Dalva Villela- Campos Martins, 
Ó.116. Antônio Lemos Ferraz. 
6.117. Anthero Soares Barbosa... 
6.118. Francisco Xavier. 
6.119. Paulo Emílio Passos. 
6.120f Lucjnda Lessa Cordeiro. 
6.121. Octacilío Perry de Castro. 
6.122. Aldemar Soares de Souza. 
6.123. Ary Gouvêa Torres. 
6.124. Rodolpho Pimentel. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE OUTNBRO! 
DE 1936 ' • 

6.125. Mario Diniz.Araújo Junioí. 
6.126. Aldo Garcia Souto. 
6.127. Carmello Zirretta. 
6.128. Elvira dos Santos Querido-, 
6.129. Ernani Cabral. , 
6.130. Ernesto Guimarães . 
6.131. José Barbieri Netto; 
6.132. Nelson Tirchetti. 
6.133. Paulo Xavier Pinto. 
6.134. Rosa Scarano Teixeira. • . ' 
6.135. Rubem José dos Santos. 
6.136. Violeta Costa. 
6.137. Hans Henry Emil Feidèmann • 
6.138. Alfredo Graça Campos. 
6.139. Carlos Qctavio Flexa Ribeiro 
6.140. Maria Gonçalves Ramos. 
6.141. Aründo Ramos;. 
6.142. Nair Nunes Monteiro. 
6.143. Francisco Seda. 
6.144. Petronio Pires Poley 
6.145. Claudionor Bento; '• 
6.146. Pio Ventania Porto-, . ' 
6.147. ;Paulo da Cunha Rabefitó :' 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 26-DE 
. DE i93« . ' 

6.14S.'Leyy Menezes Júnior..- • 
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OITAVA ZONA ELEITORAL 

(Districtos munioipaas da Rio Comprido e Andarahy) 

Juis — Dr. Raul Camargo 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 10 DE SETEMBRO 
DE 1936 

6.158. Joaquim Jayme, Gomes» 
8.159. Joaquim Monteiro do Carir 
8.160. José Machado Wanderley. 
8.161. José de Meüo Lima. 
8.162. Kleber Vieira de Araújo. 
8.163. Lia Antonia Bastos. 
8.164. Lydia Ribeiro Gomes. 
8.165. Manoel, Baptista de Moraes. • 
8.166. Marianna Muniz Cardoso Moutinbe. 
8.167. Mario Bernardes Pina. 
8.168. Nelson Manoel Jacintho. 
8.169. Octavio da Silva Brandão. 
8.170. Oswaldo Muller de Carvalho Martins. 
8.171. Paulo Cavaloante. 
8.172. Potyguara Tavares da Costa. Miranda., ' 
8.173. Sebastião Luciano Soares. 
8.174. Thereza Paes da Silva. 
8.175. Thilda Maria de Magalhães Figueiredo. 
8.176. Yolanda Duarte Camèron. 
8.177. Zelca Luzia Peixoto. 
8.178. Catulino de Souza. 
8.179. Carlos Lage. 
8.180. Djanira Harberts Madureira. 
8.181. Vaierio Alves Cardoso. 
8.182. Walta de Senna. 
8.183; Germaine Capot. 
8.184. Joel Penna Beltrão. \ 
8v!85. Alzira Teixeira. 
8.186. José Vieira da Costa Valente. 
5.187. Albino Pitta Burgos. 
8.188. Delphino Antônio Machado 
8.189. Lourenco Ferreira Bastos. 
8.190. Alceu Alves. 
6.191. " David Zamek. 
8.192. Moyses Primo Marinho. 
8.193. Alberto Soares de Araújo 
8.194. Clementina Vieira Neves. 
8.195. Nicanor Soares Vieira. 
8.196. Annita Zonato. 
8.197. Nelson Alves Barreto, 
8.198. Alfredo Teixeira. 
8.199. Orlindo Jacob, 
8.200. Jorge Maizetti de Carvalho. 
8.201. Antônio Claudiô do Amaral MurttBlíO, 

18.202. Luiz Lemgruber Kropí. • 
8.203. Irma Beltine de Andrade. 
8.204. Honorato José da Silva. 
8.205. Ramá Cezar. 
8.206. Conceição Alves Nascimento»' 
8.207. Gustavo de Moraes Silva. 
8.208. Annibal de Souza Coutinho 
8.209. José de Almeida. 
8.210. Horacio Moreira. 
8.211. Antônio Aurélio Gomes de Castro. 
8.212. Alfredo Campos. 

QUALIFICADOS POR DESPACfiÕ DE 15 DE SETEMBRO 
DE 1936 

,213. Benedicta Teixeira de Queirós. 
,214. Armando Corrêa Ayeta. 
215. José Sá Filho. 
,216. Prascovia Ferreira dos Santos. 
,217. 'Manoel José Gonçalves. 
,218. Izaurina Barreto Alves. 
,2(9. Jayme Lourèriço. 
220. Waldemar Gonçalves. 
,221. Arnaldo Barreiros. 
,222. Mana da Gloria Pereira dã.Siíva. 
,223, Joaquim Alves de Aguiar. ' 
,224. Armando Martins de Mattos, 

8.225. Coryntha Neves de Miranda. 
6.226. Alcides Corroa Afeta " \.~ ,. 
8.227. Altamlra Martins. , :

v';-
8.22<í. Guiomar Martins ' , 
8.229. Alda Martins. O; 
8.230. Alberto Corrêa Ayeta. 
8.231. Abel Costa Valle. , • 
8.232. Anchize da Silva Pinto. 
8.233. Arindo Pereira dos Sanfes. 
8.234. Álvaro Gonçalves. > • , 
8.235. Adelia Nieolau da Silva. 
8.236. Ácelino da Conceição. , „ 
8.237. Anlonio Alves. ' ' 
8.238. Alberto Guri. 
8.239. Alcides Rodrigues Manso. ' 
8.240. Cezar Marques. 
8.241. Elvira Fernandes Gama. 
8.242. Edgard Soares., .: ; 
8.243. Edith Rezende Oliveira. 
8.244. Francisco Monteiro Peres da Silva: 
8.245. Frederico Guilherme Krug. 
8.246. Francisco Pinter. ' . \ 
8.247. Frederico Pereira de Castro. 
8.248. Gastão Cruz. 
8.249. Geraldo José Alves. , "v 
8.250. Hulpiano Santog. 
8.251. Haróldo de Souza Botelho. v 
í.252. Horacio Bento Guimarães. 

Terceira Circumscripção 

. DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos mnnicipaes do Jacarépagná, Madureira. AncSièta 
... * Pavuna } . 

Jniz — Dr. Antônio Vieira Braga 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mellt 

: QUALIFICADO POR DESPACHO DE .24 DE SETEMBRO 
^ DE 1936 

3.523. Manoel Gomes da Silva , • 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE SETEMBRO* 
DE 1936 ,• 

S.52J. AíCIBo í»aulo. 
8.526. Diamantina Luduvhta da Costa 
8.527. Fiorinda Freitas dè Souza. • . .< ' • 
8.529. Jonas Antônio de Figueiredo. 
8.530. José Romano da Rocha-
8.531. Oíga da Silva Pontes. 
8.532. Servulo Floro. 
8.533. Jos« ivate Baptista. 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 29 DE SETEMBRO 
DE 1936 

8.534. Alcides de Almeida Rosa. 

QUALIFICADOS POR DESPACGHO DE 8 DE OÜTCBRÔ 
DE 1939 

Feüsberto Cordeiro Fiúza. 
a*536. Maria Cunstodia ,d» Cunha Fhiz*. 
8.§37. Antenor da Silva. 
8.538. Margarida da Costa/ 
8.5Ó9. Antônio Costa. . . . 
3.340. Marcolina do Mesquita Braga. 
$.541. Leoüno pinto Pereir». 
8.!>42. Adà Mássari Sorni. 
s .aía. Sôbastíana da Piedad* 
8.545. João Baptista Flores. 
8.550. Laura Alves da Silva.' 
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'8.551. Bento Garcia, de Oliveira. . \ 
8.552. Edmundo'Barros'Pereira.' '•'•'•'•' '. • • .'• 

.8.5,53. Hélio Fischer8 de Gòúvêa.' '' ''"•••'.'/•"'•'. .!.'. 
'8.554.. Orlando ' CostaJ Barros-. • • •'••••••'•'• :'' ,"" ' '/'• 
8.555. Moacyr Corroa. • • •• ' ' 
8.556.. F,rêi'•Divino Juvenal >de'SoUi.'.; .".'•• >'•'•'•'• ' • '» 
8.557. Almerinda.Marquês: Pereira. "• '•;>-'•'• 
8.560. Laüra "de AlcantaraíEiras. • i : ' : ' •'. '• ; 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE i&jm:0%!iqè#0 ' 
\ " ' DE 1930; ','.":-'.''. 

8.561. Durvalina Silva; «• ' . ' : ' '' 
8.562. Sebastião- Francisco de Souza.' 
8.56'3, Alfredo "PintoCónstantino*. '.',,. ' " ] 
8.564. Reginaldo -Pereira-da Costa Palheiros.' '•', ' " ' ' 
8.565. Guinara. Gomes de Avilá. 
8.569. Edith ;Ferreira Xetto .. .".".- • '! . • - ' 
8.57.0. Alzira,.;de-Oliveira. • •<..! . ' . . ' / 
8.571. Laure,t;p!-.Suza.no .dos Santos... ":" '•• ""•' :'' ' >' ": 

8.572. Georgi-na. Ramos• Villalba. 
8.573. João; Sébastiano-Freitas.» ' • 
8.574. Francisco''Gomes Pereira. 
8.576, Eceltiiia Lopes Salgueiro. • , . ;.-'... .-'.-. 
8.577. José, Gonçalves.' ' . . . . . * . . : 
8.579. Antenor Jacintho .'Fernandes. 
8.580. Benedicto'Affohso Leite. " . , ' . 
8.582. Hérhíinia' Peres. . . . . . . . 
8.584. Jayme'Ferreira da Silv 
8.585. José ;Hermogené,s... , • ' 
8.586. Josipò" Ignacip -Garcia . -

.8.587. Pedro de Almeida. 
8.588. Sylvio-'CagIieres.. . . . 
8.589. Waldemiro • Teixeira , de. Abreu. 
8.590. Luiz Tégedor. 

. S\59i'.:'; Severo . S a i i f A n n a . • ' -
8.592... Aguèda .Rodri«^s-.-»üa<-Rosa?Fi^:r--4'í*'>'''à.i* ?'•"'. )*'•** 
8.594. Aure li no" Santos. '. •'.. , 
8.596.-Gáldino ;Gomes,lda,'S.iI.va'. ;•. ... 7:" ; •;„;,„, 'r/. ' .:-
'8.597. Thereza:-dé''Jesus :Soares. • ;"':;:.',:'''; ...' 
8.599. César-Machado Espíndola.'', ... , 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE-14-DE OUTUBRO - DE' 
' ' \ ' ' ; ' : "' " ; J936-

8.600; Urbano •Coelho da''.Cunha.',"''•.,•'.•' •.. ••'. ".; •••>•••••. 
8.603. 'Ab.igaJl-de Assis,. Ribeiro, ;.. ' ; . ' ' . . . ' : . , • : 
8.60.4. Ismáel/Rosa :de,. Oliveiras.. . . : , . .• , • '..-.. -, 
8.6.05. Adalberto .Pires,.qe Oliveira , . . -
8.606. 'José.'Barbosa,de Gusmão. > . ...iV -. 
8.6Q8. João,'Francisco. Mesquita. . . • • 
8.609. Onofre''Jòsé de Azevedo. . . . . . . .. ; :> 
8.61.1. Alluacy. Francisco :de.Freitas .' •• • • • 
8.612. Atáíiba '.Teixeira'. . 
8.613. AryGpmes. dos Santos; ' ' , " ' ' . ' 
8.614. Armando Silva.- • ' ' " ' . ' " ,.''*'.'. 
8.6Í5. Àíçina Teixeira'da Silva. •'...' \ -
8.616. Berhardino de: Sá'Hollanda'Cavalcai... • ,, \ j 
8.61.7. Brénno de Souza Leite. , ' . , . ' . ' ' 
8.618. :Carlos/Martins Henrique." ' ." ' ' • '• 
8.619. E.unice..de-Souza. • 
8,.62_0. Edison ,de •. Souza Atalaia • •' •„ / 

QUALIFICADOSl-POR DESPACHO .DE 15 DE' OUTUBRO - DE 
• • • • ' • • • • ' • • 1936 _ 

3.621. Francisco de SouzavNovaes... ."« ,', " ; • ,, 
• 8.624. Manoel .pereira do; Carmo..... , . , • ; ; . 
8.625. Manoel Duarte. . « ' ' • . " „ ' . ' 
8.626. Moacyr dós Santos Carneiro. " ' . ' . ' . . ' 
8.629. Oscar'de 'Freitas Guimarães.. " ' . 
8.331. Sy!vrovdo'Nascimento Marcellino • 1 

8.632. Thomaz Cordeiro de OliVeira'.'' ' • ' ' ' . ' ' ' '•'•>' 
8.6i»4. Alfredo 1 José Ferreira Júnior., • ' ••> 1 • 

.8.635. Armando;Machado-Barcellos. • - - • - • ; , ; • 
8.636: Braz Goulart'de Oliveira. , .. ,• • '•.;; . ,, 
8.637. Bélmiro'Rochal • '• • *.• ',' 
8.638. Enio de Oliveira Camões. , " ' ' ' 
8 fóS. Joaquim'Mendes. 
8.6^0. João'Dias da'Silva.- ' ' ' 1 ''•' 1 

8.641. Leopoldina^de Carválhí ' ' ' 1 .. "•' ' ; .' ' . 

8.642.'Hostiljo* Soares Lozada 
8.644. Alexandrina Ferreira,, 
8.645. Antônio'Baptista. ' 
8.646. Américo Corrêa. 
8.647. Crètóildo,Ferreira. f 

8.649. Eucyr o 'Franco de Lima. .; •• ';-'• 
8.650. EuclydCs .de Souza Gonçalves. ' ' 
8.651. Flávio Pestana Durão ; 
8.652. José Paes . . ' • ' £ . . . 
8.653. Yvone:da Silva Roque. . . • •'" 
8.654. José Rodrigues Teixeira. • 
8.655. Joaquim de Souza. " -•','• 
8.656. LuciáLaranjèira de Lima. 
8.657. Maria Rosa de Souza. . . - ' 
8.659. Moacyr Godinho dos. Santo? 
8.660. Paulo Burlandy. ' ' 
6.661. Rita de Paula Moura'. . 
8.662. Waldyr. Barbosa; Pereira. 
8.663. José Fernandes da Silva., . ' • .„•.. 
8.664. Manoel; Saul Rodrigues da Silva, .,. 
8.665. Antônio Asterito. , : : 
8.668. Antônio Rodrigues da Costa. . '. 
8.669. Antônio de Mello Rebello. 
8.670. Alberto de Souza Coutinho. , 1 

8.671. Álvaro Ramada.' 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 16 DE SETEMBRO 
DE 1936 - - > 

8.673. Agostinho, de Souza Coutinho. . , . 
8.675. Almeidina Lobo Lopes. ;' 
8.676. America Martins Brandão. -, ., , . " 
8.677. Auristella Baptista Machado. * . 
8.678. Balthazar Ignacio de Araújo. 
8.681.- Camillo Francisco Marques. : , 

,8.682. Carlos,da,.Motta, . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 19 DE OUTUBRO 
DE 1936 

H.683. CelinaXavier Neves 
8.684. Demosthenes Bazilêu Machado. , 
8.686. Dirceu Brasil'Xavier. . . 
8.687. Docindo Souto'do'Cabo. 
8;688. Deocleciano Gomes de Souza. 
8.691. Brnani Celestino Corrêa. . 
8.692. Euclydes da:Cunha Rego. 
8.693. Eduardo .s Joaquim Maméde Filho 
8.694. Eduardo Leandro da Silva, 
8.695. Euthropia Pinho. 
8.696. Francisco da Çósta Paiva Júnior. 
8.697. Geraldo Domingues Cortes. 
8.698. Guiomar'Marques Padinha. 
8.699. Helena de Andrade. 

. . . . . níB^ESIDOS 

8.525. Ahtonio.Ribeiro Pinto. 
8.528 .F"rancisca Maria da Conceiçto, . 
8.544. Amaro Rangel, 
8.546. Diva Gomes. 
8.547. Izabel Bezerra. 
8.548. Francisco de Macedo Araújo, 
8.549. Manoel Antônio dos Anjos. 
8.558. Firmino Machado de Oliveira, 
8.559. Theophilo.Martins Alves de Sá. 
'8.566. David Januário da Silva 9 

8.567. Ediha Ferreira Netto. 
8.1/75. Carlindo José Maria Rezende, 
8.578. José da Costa. 
8.581., Berievenuto Gúrgel. 
8.583. Heron Règis Keller. 
8.593. Jóão-Callado de Souza7Mello. 
8.595. Augusto Ferreira de Barros 
8.598. João-Lucçhesi. 
8.601. José Firmino Fonseca. 

'8:602. José'Ferreira Marques. 
6; 607. Enerino Mendes Ferreira 
8.610. Agenor Silva. 
8.622. Hugo,Ribeiro Valle. 
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8.623. 
8.627. 
8,628. 
8.630. 
8.633. 
8.643. 
8,648. 
8.658. 
8.666. 
8.667. 
$.672. 
8.674. 
8.679. 

-8.680. 
8.685. 
8.689. 
8.690. 

Luiz" de Carvalho Parente.-
Norberto Benito. 
Pedro Francisco da Silva. 
RessènVindo Azevedo. 
Waldemar Ribeiro Valleiro. 
Alfredo Fagundes. Filho.. 
Dèlminda Carjota da Silva. 
Milton; Be^galy.. 
Antônio Geraldo. 
Antônio Lemes. 

. Admardo Pereira . Gonçalves. 
Armando dos Santos. Chasse. 
Braulio Furtado Luz. 

: Caetano de Lima Mesquita. • 
Dermeval José da Silva. 
Djanira de Oliveira Cardoso. 
Dylpha Pinheiro Costa. 

E D I T A E S D E I N S C R I P C Ã O 

Primeira Circumsciipção, 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

i)istrletes mnnicipaea da Santa Rita, Sacramento t 
São Domingos) 

Saíz Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar da Figueiredo . 

' . íFaço publico, para os fins dos artigos 43 do Código e 25 
So. Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes,,que por este 
•Cartório e Juizo da 3" Zona Eleitoral, estão sendo processados 
os-pedidos de inscripcão dós seguintes cidadãos: - . 

JOÃO CÀMÜYRANO FILHO (6.755), filho de João Caymurano 
- e de Guilhermina Giffhor, nascido a 6 dè dezembro de 

1892,. no Districto Federal,, casado, commercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São Domin- 1 

gos. (Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.737). 
EÜTIMIO CÂNDIDO'DE SANTANNA (6.756), filho de Felip-

pe José-de SanfAnna e de Deoclecia Novaes SanfAnna, 
nascido a 11 de março de 1905, em Santo Antônio dé Je
sus, Estado da Bahia, solteiro, commereio, com domicilio 
eleitoral no^-districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação requerida, 3* zona, n. 5.137).. . 

^MANOEL PERCILIO DOS PRAZERES (6.757), filho le Ma-
inòel Conceição dos Prazeres e de Marcolina Firme dos 

Santos, nascido a 17 de fevereiro de 1913, em Itabaiana, 
Estado de Sergipe, solteiro, lavrador, com domioiiio elei-

• toral no districto municipal de Santa Rita.. .(Transferen
cia do Estado de Sergipe, titulo n. 3.673). ' 

,«iOAO LICIO DE JESUS JÚNIOR (6.758),;filho de Jo^o Licio 
de Jesus e de Henriqueta Licio de Jesus, nascido a 28 de 
maio de 1912, no Districto Federal, solteiro, funecionario 
pubíico, com domicilio eleitoral no-districto municipa'. 
de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3" .zona, numero 
585). 

JOSE'. DUARTE (6.759), filho de Domingos Francisco Du
arte e de Eugenia de Oliveira Duarte, nascido a 26 de 
maio de 1896, no Districto Federal, casado, commercia-
rio, com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.629). 

GERALDO' BRUZZI PINTO (6.760), filho de Pedro Pinto da. 
.-. Fonseca e de Clotildes Bruzzi Pioto, nascido a 16 de qu-

- tubro de 1915, em São Pedro de Itabapoana, Estado de 
São Paulo, solteiro, • commercio, com domicilio eleitoral 

v no'districto municipal'de São Domingos. (Qualificação, 
requerida, 3a zona, n. 5.689).-

ANTÔNIO LINS DE ALBUQUERQUE MELLO (6.761), filho 
de Pedro Francisco de .Mello e de Antonià L ís de Albu
querque-Mello, em Floresta, Estado de - Pernambacó, sol-

.., teiro, commercio, com domicilio eleitoral no dístrkto mu
nicipal de São Domingos.,. (Qualificação requerida,* 3* 
zona, 0. 5.693). 

IOAO LOPES MEIRELLES, (6,762), filho-de João MaOhado' 
. Lopes. de.Meirelles e de Valentina do Carmo Wsirelies. 

r^-trasciüõ^á .6^e*wirfà~de- 'í^tó^nol Distrioto Federal, ca-
• >/ :'. sádo, motorista, com' domicíHoíeieitoral-no distrioto, mu- . 

, nicipai; dej São Domingos. . .(Qualificação .requerida, S» 
. ;zoha. n,- 5.422). 

ALZIRA MATTOS; (6,763), filha de João de' MattóV Paulo e 
dé Alice Neves de Lima, nascida a' 8 de agOsto.de 1904, 
em Volta Grande, Estado de Minas Geraes.. sol teirá, do
mestica/ com domicilio eleitoral no districtoímamcipal dé 
São Domingos.. (Qualificação requerida, 3* zbnãi numero 

- < 5.684). .; • ' <; '-. 
ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA (6.764), fiiho tíe Francisco 

José de Oliveira e de Marca Benedicta de Oliveira, nas-
. . cido 4 8, de* agosto de 1890,-no Districto-̂ Federai,: solteiro, 

corretor de seguros, com domicilio eleitoral, no. districto 
. municipal de, São Domingos, (Qualificação,requerida, 3* 
zoira; n. 5;740)'. 

RUFINO JOSE' DA ROCHA (6.765), filho de Marinho José da 
Rocha e de Salustiana Maria da Rocha, nascido á '4 de 
julho de 1906, em llhéos, Estado da Bahia, casado, .ele-
ctricista, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de. São Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, nu* 
mero 5.736)'.' 

ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA (6.766), filho 'de Hpnorina 
Felix Peçanha, nascido/a 30 de.janeiro.de 1912, em Cam« 
pos, Estado "dò Rio de Janeiro, solteiro, operário, com dó-

í. micilio eleitoral no' districto municipal de São.Domingos. 
Qualificação requerida, 3a zona, íi. 5.287). , 

Districto Federal, aos 24 de outubro de 1&36. .Pelo es
crivão, .Maurício Mello. ' , " ' - . 

Segunda Circum^oripçãò 

OITAVA ZONA ELEITORAL 

l uístrictos múnieipaes de Rio Comprido e Andarahy) 
' Juiz — Dr. Raul Camargo 

Escrivão —- Dr. Francisco Farias 

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

Cartório e Juízo da 8a Zona Eleitoral, estão .sendo processados 
os pedidos dè inscripcão dos seguintes cidadãos: 

DULCE REGES DE SOUZA (6.464)., filha de Pedro Torguato 
de Souza e. Maria Augusta de Souza, nascida a 26.de maio 
de 1915, em Marágogipe,' Estado da Bahia, commercio, 

/ solteira, com domicilio eleitoral no districto muniripál 
de Andarahy e residência• á rua Alegre n.*' 74;' (Quali
ficação requerida). 

ELYSIO ANTÔNIO DA SILVA (6.683), filho dè Amélia Rosa 
da Silva Vianha, nascido a 12 do fevereiro dê 1897, em 
Maricá, Estado do Rio de Janeiro, commercio» casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residência.á rua I tapirún. 145. (Qualifica
ção requerida). 

HORTENCIA VIANNA CORRÊA (6.684), filha de Piogenes 
Pereira Vianha é de Ambrozina Martins Viaiina, nas
cida a 10 de julho de 1898, no Estado do Rio de Janei
ro, domestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência á rua Tb ôdo-

' 'ro da 'Silva n. 351. (Qualificação requerida). 
xGISEZ GABY CONDE (6.685), filha dê-'Antônio dos Santos 

Conde e de Ottilia Conde, nascida a 18 de. outubro dé 
1908 hd' Acre,, domestica,' solteira, com domicilio p e i 
toral nò"districto municipal de- Andarahy e residência â 

, rua-D. Maria n. 95, (Qualificação.requerida).^ 
RICARDO RAMOS (6,686J4 filho de.RaphaeLRamo* « de Jor-

delina Alves, nascido a 12 de abril de 1910̂  no Estadd 
do Rio de Janeiro, operário,' solteiro, com.domicilio 
eleitoral no districto municipal, de Andarahy eresiden* 
cia á rua Paula. Britto n . 207. .^{Qualificação "roque-

.-.' ' ' rida). ' , ' • • . ' . '-':'í. 
•MANOEL JOâE' PAREDES (6.687), filbo.de MattSuho José 

Paredes è de "Bernardina; Rosa de Souza, nascido a 8. 
• /'•'dé 'janeiro: de-?1912, no Distrioto Federal»:odmmercio, 

"casado; com'domicilio 'eloitorP.-'.m»'?4Í!Btr^'-'ina]^0J^ . 
défAn'darátóyse;:Te'sidencia é rua-MeiuJfej.Tavaré» -o. .o5, 
líQualificáção requerida). , ,, - ' v ' . • 
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NERINO TEIXEIRA BALTAR- (6.688), filho de Oscar Fer
reira. Coelho Baltâr; e de Hercilia -.Teixeira Baltar, nas-

•' cido a 22 de outubro ~ de 1914, no Districto Federal. 
' fúnccionàrio publico, solteiro, com domicilio eleitoral 

no districto municipal de Andarahy. (Qualificação re
querida). • ' 

JOSE • LEMOS (6;989), filho'de Manoel José Lemos e-de 
"• Maria - Rosa de Lemos, nascido- a 27 de janeiro de. 1890, 
. no Districto. Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral;' no districto municipal de Andarahy e residên
cia. vá',rua' Ribeiro "Guimarães n, 44. . (Qualificação' re
querida). ... 

YOLANDA''MORENO (6.690), filha de João Moreno e.de 
. Clemente Donazio, nascida a 25-de''junho: de 1917, ;no 

Districto Federal,, commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral ho districto municipal de Rio jCompr.ido. 
(Qualificação requerida).' 

ADALBERTO, AUGUSTO 'CHRISTIANO PHILIPPSEN (6.691), 
filho de Hans Chrisüria Pliilippsen. e de Helena Phi-
lippsen,'nascido a'21 de dezembro de 1909, no Districto 
Federal,,commercio, casado, com domicilio eleitoral.no 
districto municipal • de Andarahy' e residência - á • rua 

! Gonzaga'.'Bastos\n.' 300.' (Qualificação requerida). 
JOÃO AGUIAR MACHADO (6.6,92), filho, dê Jonas Aguiar 

Machado e-de Elvira Angelina Machado, dos Santos, 
nascido, a 44 de abril ..de 1907,' no Estado de, Sergipe, 
operário, casado/ com domicilio eleitoral no districto 
municipal-de Andarahy e- residência á rua Thecdorb 
da' Silva n. 209. (Qualificação requerida).' ,. , ' 

JOÃO .BAPTISTA DA/SILVA (tí.693),í filho, de ülemeiitino 
Lucas • da. Silva' e de Flora Angelina da Conceição, .nas-

• cido, a< 1 de-outubro,, de .1907, no Estado da Parahyha 
do Norte, commereio,'solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e'residência-á rua 
Fernandes-'Vieira n. '75.' (Qualificação 'requerida)'.""' 

JOIO... NOGUEIRA FILHO ,(67694), filho de João Nogueira 
e de Carlota Maria de Jesus,, nascido,a 1 de março do 
1901, no •'Districto Federal, operário, casado,-.com-do-. 

• cilio .eleitoral. nu distrioto municipal de Andarahy • c 
residênciaá rua 'Artídóro da Costa n. 25, casa 5. 
(Qualificação* requerida, • . - - • • • , 

JOÃO CARLOS DE NORONHA•• E SILVA FILHO (6.695), 
- filho de "João Carlos de Noronha e Silva-e-de" Lydia 
• Alves e Silva, nascido a 28 de abril de 1917, no Dis-

tricto Federal; estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residência 

, . á rua Paula Britto.n. 68. (Qualificação requerida). 
MILTON DE PAULA vAMARAL (6.696), filho de .Antônio 

Garcia..de Paula Amaral e.de Izabel de «Paula Amaral, 
nascido a 2 de dozembro de .1913, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
imunicipal de Andarahy e residência ,á rua Pereira Nu-

. nes n. ,'50.. (Qualificação requerida). 
. CID MARTINS RIBEIRO (6.697), filho, de Manoel Martins 

Ribeiro e de. Sophia.de Souza Ribeiro, nascido a 19 
de setembro de 1912, no Estado do Amazonas, estudan
te, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua Barão de Mes-
quita n.- 632,'• (Qualificação requerida). 

FELIX ANTÔNIO BERREILHO (6.698), filho de José Lou-
renço Berreilho e de Maria Emilia Berreilho, nascido a 
16 de setembro de 1891, no Districto Federal, motoris-

• tá, viuvo, com ; domicilio eleitoral no • districto munici
pal de Andarahy e residência iá rua Barão de Mesquita 
n. 935.. (Qualificação.requerida). , , 

FRANCISCO : DE ASSIS RIBEIRO DE ALMEIDA (6.699í, 
filho de Samuel Ribeiro de Almeida e de Mercedes A l 
meida, nascido a 28 de janeiro de 1914, no Estado de 
São' Paulo, fúnccionàrio publico, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de "Andarahy e re
sidência á' rua Luiz 1 Guimarães n. 31. (Qualificação 

; requerida). 
' ARMANDO-RAMOS DEAZEVFJX).FILHO;(6.700),.filho de Ar

mando ,Ramos de Azevedo e de Maria Amoêdo, de Aze
vedo, nascido a 29. de março de' 1915; no Districto Fe
deral,' contador, solteiro, com domicílio' eleitoral '-no 

* distrioto rounioipal, de Rio Comprido e residência ,á 
< 7 rua'Paula Ramos n. 39. ,(Qualificação requerida). 
'.'JÜLIO CÂNDIDO DE SOUZAi,(6.704),ç filho de;João••Ma-

• galhãés < Bittencourt e de Ceèilia Cândida de Scuea. 

nascido a 17 de janeiro de 1888, em Nictheroy, Estado 
do Rio de Janeiro, motorista,, casado,, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residên
cia á rua > Santa Luzia n. 10. (Qualificação reque
rida) .. 

OSCAR CÂNDIDO DE SOUZA (6.702), filho de Júlio Cân
dido de Souza* e de Albertina Stein de Souza, nascido 
a ? 24 de junho de 1917,' no Districto Federal commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-
nocipai-de Andarahy e residência. á. rua Santa Luizè 
-n-. 10. (Qualificação requerida). \ 

ALFREDO JOSE' PEREIRA' (6.703), filho de Manoel- José 
Pereira'e' de Maria de Belém CurvelIo, nascido a-25 
de junho de ,1875, no Districto Federal,, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á, rua Barão de Mesquita nu
mero 1.021,. (Qualificação requerida): 

JOÃO MANGIA (6.704), filho de José' Mangia e de Flora 
.Cozentina, ,nasçido a-28.de agosto de 1914, no Estado do 
Rio de aJneirb, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto' municipal de Andarahy e residência 
á rua Theodoro'da Silva n. 303. (Qualificação reque
rida) .' ' 

JOSE' MARIA' MONTEIRO (6.705), filho de José Manoel 
Monteiro e de Sophia Soares de Souza Monteiro, nas-, 

. , cido a. 14 de novembro de, 1917,. no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal'de.Andarahy e residência á rua Mearim nu» 
mero 65., (Qualificação requerida). ' 

ALCINO FERREIRA SILVA (6.706), filho de Oscar Fer
reira, da Silva-e de Carolina .Ferreira da Silva,• nasci
do a 2 de setembro de 1916, no Districto FederaL. ele-
ctricista, ca*sado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal • de' Andarahy e • residenia á rua - Souza' Fran
co n. 89. (Qualificação requerida. 

JOSE' DÓS SANTOS MENEZES (6.707), filho de Felinto 
Pessoa de Menezes e de Alzira dos Santos Menezes, 
nascido a 19 de março de. 1913, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Visconde de 
Santa Isabel • n ; 28. (Qualificação' requerida). 

ARLINDO'LEITE MARTINS (6.708),' filho ' de Francisco 
Antônio Martins e de Maria Leite Martins, nascido;a 
17 de julho de 1909, no Districto Federal, commercio, 
solteiro,'com domicilio eleitoral no districto:municipal 
de Andarahy e-residencia_á rua D. Maria n. 10. (Qua
lificação, requerida). . , . - - . '* 

WALMYR • BALDNER (6.709), filho:de Isabel Luiza Bal-
dner, nascido • a 25 de fevereiro de 1918, no Estado^do 
Rio de Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy-e residência 
á rua Barão de Mesquita n. 1...069. (Qualificação-re
querida) . 

FRANCISCO PULCHERIO (6.710), filho de JoannaArnãns 
Souto, nascido ,a 7 de junho de 1913, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral?no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua Luiz 
Barbosa n. 26. (Qualificação requerida.) - '• 

FREDERICO EVARISTO DA SILVA (6.711), filho de João 
Evaristo da Silva e de Eva Evaristo da Silva, nascido 
a 6 de abril de 1909, no Districto Federal, commercio, 
solteiro,. com domicilio eleitoral no . districto municipal 
de Andraby e residência á rua Uberaba n. 90. ^Quali
ficação requerida. 

WERBER DA COSTA- MARINS (6.712), filho de Antenor 
• Olympio de Marins e de Julia da Costa Marins, nasoido 
a 20 de março de 1918, no Districto Federal, estudante, 
solteiro,, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á Avenida 28 de setembro nu
mero 109. (Qualificação requerida.) _ 

JUVENIL DOS SANTOS (6.713), filho de Joaquim dos Santos 
: e de SeraphinaFranci6ca Gomes, nascido a 21 de novem

bro de 1916, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 'Andarahy 
e residência á rua Vianna Drummond n. 82. (Qualifica
ção requerida.) ' • • ' . . 

NfiLSON MONTEIRO DE SOUZA (6.714), filho de José Mon-
.- teiro de Souza 3 de Anna Diniz de Souza, nascido a 30 
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de abril de 1904, no Estado do Maranhão, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Torres Homem n. 84. .(Qua
lificação requerida.) 

PAULO FONTES MARTINS (6.715), filho de Joaquim Alves 
Fontes Martins e de Angela Carletto Fontes Martins, nas-
cidó«ja 5 de agosto de 1905, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e rèsidên cia á ruá. Visconde Abaété 
n . 151. (Qualificação requerida.) 

SEVERO NUNES DA SILVA 06.716)* filho de Leandro Nunes 
da Silva e dé Isabel M . Souto, nascido a 6 de novembro 
de 1908, no Estado de Minâé Geraes, Operário, solteiro, 
còm domicilio eleitoral nô distrioto municipal dè Anda
rahy e residência á rua Dr. Aquino n. §6. (Qualificação 
requerida.) 

3LAÜREANO MENDES BÍLLAR (6.717), filho dè Izídrô AI-
lémãn Billar è de Márià Mèttdes, nascido a 31 dè março 
de 1904, no Districto Federal, cominèrcid, Solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dê Andarahy 
e residência á rua Pereira Nunes a. 35. .(Qualificação 
requerida.) -

BÍIiDEBRANDO LOÚREN0O DA SILVA (6.718), filho de 
Émygdío Loürenço da Silva è de Lâurindo Maria Rita 
da Conceição, nascido a 17 de abril de 1899, em Arrozal 
S. Sebastião, Estado do Rio dè Janeiro, motorista sol
teiro, conft domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Alegre n. 50. .(Qualificação 
requerida,) - • * 

ÔERALDO' BITTENCOURT DE A&AUJÓ 6.719), filho de 
Deodoro Antônio de Araújo e dè Idalina Bittencourt de 
Araújo, nascido a 22 de fevereiro de 1918, em Santa 
Isabel, Estado do Rio dè Janeiro, commercio, solteiro, 
Com .domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy e residência á ruà Alegre n. 14. (Qualificação 
requerida.) ' 

AFISTIDES CORRÊA DE AZEVEDO (6.720), filho de Her^ 
culano Corrêa e de.Eduwiges Paes de Azevedo, nascido a 
1 de dezembro de 1895, em S. Christovão, Estado de Ser
gipe, artista, câsado> com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido e residência á rua Maia La
cerda n. 31. (Qualificação requerida.) 

JOSE' CARREIROS DOS SANTOS (6.721), filho de Benedicto 
Ignàcio e de Firmiana Ffancisca da Conceição, nascido 
a 19.de março de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, 
ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Araxá n. 151. 
(Qualificação requerida.) " . 

NEWTON PEREIRA DE CARVALHO (6.722), filho de Au
gusto Pereira de Carvalho e de Ümbeliha Emilia de Car
valho, nascido a 2 de junho de 1915, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprida è residência ã rua S. Carlos 
n. 47. (Qualificação requerida.) 

ALFREDO PEREIRA GUIMARÃES (6.723), Ramíro Pereira 
é de Maria Pereira, nascido a 27 de abril de 1908, no 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, coni domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Amaral n. 18. (Qüaíificaçíão requerida.) 

MARIA SILVEIRA (6.724), filha de Marcolina Augusta Sil
veira, nascida a 12 de junho dè 1916, em Areado, Estado 
de Minas Geraes, commercio, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy è residência ã 
rua Barão de Mesquita n. 87. (Qualificação requerida.) 

ÂNGELO ZANATTO (6.725), filho dè José Zânatto e de Ama-
bílle Zanatto, 'nascido â 5̂  de março de 1903, ém Santa 
Grüz dá Èslretla, Estado de São Paülõ, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Riõ Comprido è residência á rua Màià Lacerda n . 49. 
(Qualificação requerida.) 

DOMINGOS BARROS BRAGA JÚNIOR G5.726), filho dè Do
mingos Barros Braga e dè Mariãfifia Pereira Braga, nas
cido a 14 dè. março dè 1908, no Distrioto Federai, Com
mercio, casado, com domicílio eleitoral no distrioto mu
nicipal de Rio Comprido e residência á rüa Barão de Pe-
tropolis n. 64. (Qualificação requerida.). 

NICIA FERNANDES DE CASTRO (6.727), filha dè Hilário 
Corrêa de Castro e de Marietta Fernandes de Castro, nas
cida a 5 de dezembro de 1907, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Rio Comprido e residência á travessa da Paz 
n. 12. (Qualificação requerida.) 

ARY SILVA (6.728), filho de Antenor Paulo da Silva e de 
Jósepha Pérez da Silva; nascido a 15 de agosto de 1913, 
no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residência 
á avenfdà 28 de setembro de 156. (Qualificação reque
rida.) 

DÜLGIZO DE SOUZA '(6.729), filho de Martiniano de Souza' 
e de Demelvina dos Santos Souza, nascido a 10 de abril 
de 1912, no Districto Federal, operário, casado, cóni do
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy « 
residência á rua Emilia Sampaio n. 37. (Qualificação 
requerida.) 

JOÃO IBANEZ VALLÉRO (6.730), filho de Miguel Ibanez 
^ Ruiz e dè Maria Capillar Valleró de los ReyS, nascido a 

5 de junho de 1897, em Porto Alegre, Estado do Riõ Gran
de do Sul," fúnccionàrio público, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residência 
á rua Barão dè Bom Retiro n. 870, casa 4. (Qualificação 

, requerida.) 
(MARGARIDA DE JESUS TEIXEIRA (6.731), filha de Antônio 

Rodrigues Teixeira e tíe Anna Lopes Teixeira, nascida a 
4 dè agosto de 1902, no Districto Federal, tãlephoftislâ. 
casada, còm domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua S. Franoisco Xavier, 364. 
(Qualificação requerida.) 1 

ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA LACERDA (6.732), filho de 
Fernando Luiz Cabral Lacerda e de Emilia Moraes da 
Fonseca Lacerda, nascido a 3 de maio de 1918, no Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dè Andarahy e residência á rua. 
Mendes Tavares n. 21, casa 12. (Qualificação requerida.) 

RAMIRO FURTADO (6.733),. filho de Antônio Epamirtondas 
Furtado e de Francisca da Silva Furtado, nascido a 23 
de dezembro de 1914, no Estado de Pernambuco, fer
roviário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua Barão de Mesquita 
n. 962. (Qualificação requerida.) 

MANOEL VIRGÍLIO DA SILVA (6.734), filho de Virginio 
Elydio da Silva è de Julia Martins de Almeida, nascido a 
26 de mâío de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, fer
roviário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua José MâüriciO 
n. 43. (Qualificação requerida.) < v 

HÉLIO GERALDOtRAMOS DE MOURA (6.735), filho de João 
Alves de Moura e de Guilhermina Ramos, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á avenida Paulo de Ffontim 452.; 

(Qualificação requerida.) 
OLAVO MOREIRA DOS SANTOS (6.736), filho de Joaquim 

Moreira dos Santos o de Margarida Savoia Moreira, nas
cido a 3, de novembro de 1916, em Pelotas, Eslado do Rio 
Grande do Sul, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
liô districto municipal.dé Rio Comprido e residência á rua 
Campos da Paz n. 47. (Qualificação requerida.) 

MARIA RE' (6.737), filha dè Joaquim Sirnões Ré ô de Maria 
Jâcintha Fernandes, nascida a 14 de outubro de 1936, tio 
Estado de São Paulo, commercio, solteira, coni domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residência 
á rua Maquine n. 134. (Qualificação requerida.) 

GILBERTO FERREIRA DA COSTA (6.738), filho de Joaquim 
Ferreira dâ Costa e de Pedrina Rodrigues Ferreira dal 
Costa, nascido a 26 dè outubro de 1914, nõ Districto Fe» 
deral, estudante, Solteiro, còm domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Afidâraby è residência á tua Amaral 
n. 28. (Qualificação requerida.) 

ALCIDES JOÃO NASCIMENTO (6.739), filho de Florindo João 
Nascimento è dê Francelina Baptista Nascimento, nascido 
a 28 dè Outubro dè 1909, èm Cambucy, Estado dô Rio de 
Janeiro, commeròiariò, casado, còm domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência na rua Arau« 
jo Lima n. 189. (Qualificação requerida.) 
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ANTÔNIO DE ALMEIDA ($-740), filho de José" de Almeida e 
'de Anna Nunes de Almeida, nascido a 5 de novembro de 
1913, no Districto Federal, commerciario, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência na ruá José Vicente ft. 16. (Qualificação re
querida.) 

FRANCISCO ASSIS TANCILLO (6.741), filho de,Pedro Tan-
cillô e de Maria Tancillo, nascido a 20 de fevereiro dé 
1918, fto Districto Federal, commerciario, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido. (Qualificação requerida.) / 

ANTÔNIO DE CARVALHO (6.742), filho de Miguel de Car
valho e de Joaquina Amélia Pereira, nascido a 30 de maio 
dé 1918, no Districto Federal, eoíanierciario, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy o 
residência na ma Theodoro da Silva n. HO. (Qualifi
cação requerida.) 

SYLVIÒ DE OLIVEIRA (6.743), filho de Albertina de Oli
veira, nascido a 10 de agosto de 1916, no Districto Fe
derá!, fúnccionàrio civil, solteiro, cbm domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência na rua 
Ferreira Pontes n. 160. (Qualificação requerida.) 

; ALBERTINA FRANCISCA PEDRO (6.744), filha de Geraldo 
José Pedro e de Maria Frâftòísca Pedro, nascida a 16 de 
fevereiro de 1890, no Districto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência na rua Maxwell n. 26. (Qualifi
cação requerida'.) 

JOSE' DA SILVA'CARDOSO (6.745), filho dê João da Silva 
Cardoso e de Guilhermina de Jesus, nascido á 9 de março 
de 1897, no Districto Federal, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Compri
do e residência na rua do Bispo a. 39. (Qualificação re
querida.) 

NAÍR GARMEN VIEIRA (6.746), filho de Antônio c!e As-
sumpção Vieira e de Anna das Dores Rodrigues, nasci
da a 8 de maio dé 1917, no Estado do Rio de Janeiro, 
commerciaria, solteira, com domicílio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência na rua Dona 
Rita n. 41. (Qualificação requerida.) 

JOAQUIM GONÇALVES BASTOS (6.747), filho de José Gon
çalves Bastos e de Maria Lopes Bastos, nascido a 21 de 
dezembro de 1883, em Portugal, commerciario, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal Se Anda
rahy e residência na avenida 28 de Setembro n. 412. 

' (Qualificação requerida.) 
MIGUEL DE OLIVEIRA MOTTA (6.748), filho dc Augusto-de 

Oliveira Motta e de Maria Francisca' Mõtta, nascido a 29 
, dè outubro de 1910, no Districto Federal, operário, sol

teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência na rua Leopoldo n. 95. (Qualifi
cação requerida.) , 

ALTAÍR DE JESUS AMARAL (6.749), filho de João Albino 
dó Amaral e dè' Felismina de Jesus Amaral, nascida a 28 
de maio de 1910, no Districto Federal, commerciarn, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência na rua Maxwell n. 271. (Qualifi
cação, requerida.) 

AURÊO LIMA CARLOS (6.750), filho cie André Carlos e de 
Jülieta Lima Carlos, nascido a 9 de março de 19,18, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, com- domicilio elei
toral nó districto municipal de Andarahy e residência na 
rua Iraty n. 34. (Qualificação requerida.) 

HÉLIO ROCHA (6.751), filho de Álvaro Rocha e de America 
Teixeira da Rocha., nascido a 1 de dezembro de 1914, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no. districto municipal de Andarahy e residência 
na ruâ Borda do Matto n. 313. (Qualificação reque
rida.) -

JOÂÚ LÓURENÇO. (6.752), filho de Manoel Lóurenço e de 
Franôisca Lóurenço, nascido a 13 de .fevereiro de 1913, 
ho Districto Federal, Commerciario, solteiro, "com domi
cilio eleitoral po districto municipal de rio -Comprido e 
residência na rua Maia Lacerda n. 35. (Qualificação re
querida.) 

ÍLDÈFONSO CLÁUDIO RODRIGUES COIMBRA (6.753), f i 
lho de Ildéfonso Cláudio Rodrigues Coimbra e de Maria 
de Almeida Rodrigues, nascido a 31 de março de 1912, no 

Districto Federal, fúnccionàrio municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência na rua Nicolau Moreira n. 18. (Qualificarão 
requerida.) 

LAURO MANOEL DÊ ATHAYDE.REBELLO (6.754), filho «íe 
João dê Araujô Rèbello e dê Maria Amalia de Athayde Re-
bello, nascido a 7 de setembro de 1900, no Estado do Rio 
de Janeiro, commerciario, casado,- com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e residência na 
rua 3. Carlos n. 25. (Qualificação requerida.) 

FRANCISCO DA SILVA (6.755), filho de IriUeü da Silva e 
de Orfilha da Silva, nascido a 27 de abril dé 1913, no 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal dê Andarahy e„ resi
dência na rua Souza Franco fl. 29. (Qualificação fèqüè-

' rida.) 
JOSE' MARTINS DE S0U2A (6.756), filho de Cândida Maria 

dé. Souza, nascido a 28 dé março de 1918, ho Districto 
, Federal, estudante,, solteiro, com domioiíiõ èleííoralno 

districto municipal de Andarahy e residência ha avenida 
28 dê Setembro n. 109. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO ESTEVES (6.757), filho de Joaquim Esteves 0 de 
Maria Cândida Mendes, nascido a 15 de julho de 1910, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito-
ralno districto municipal dè Rio Comprido e rseidencia 
na rua Maia Lacerda n. 25. (Qualificação requerida,) 

MARIANO JUSTINO (6.758), filho de Waldemiro Jtrstlnô e 
le Êulalia Maria da Conceição, nascido à 13 de setem
bro de 1913, no .Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, com romicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência na rua Paula Britto n . 47. .(Qua
lificação requerida.) 

ANADYR RUIVO (6.759),' filho, de Antônio Francisco Ribei
ro e de Antonia Galves Gomes, nascido a 28 de dezembro 
de 19Õ9, no Estado de S. Paulo, pintor, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência na rua BarSo de Mesquita n. 751. (Qualifica
ção requerida.) 

ELPIDIO GRUND (6.780), filho de Adhemar Lúcio Grund 
e de Jâcintha Fontes Gründ, nascido a 4 de maio de 1912, 
no Districto Federai, commerciario, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal dê Andarahy e resi
dência na rua Leopoldo n. 141, (Qualificação reque
rida.) 

MARIQ DE PAULA (6.761), filho de MaximinO de Paula o de 
Vicencia Tóêcano, nascido a 3 de junho'de 1914, no Dis
tricto Federal, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residência na 
rua Barão de Bom Retiro n. 811. (Qualificação reque
rida;) 

ZYCIA MARIA BRAGA NAGNO DA SILVA (6,762), filha de 
J> -ú Ribeiro Braga e de Isabel Medeiros da Silva Braga, 
nascida a 14 de.março de 1915, no Estado do Rio de Ja
neiro, em Vassouras, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Gomprido e resi
dência na rua Campos da Paz n. 100. (Qualificação re
querida.) 

NYDIA MOREIRA DE MEDEIROS BRAGA (6.763), filha de 
José Ribeiro Braga ô dê Isabel Medeiros dã Silva Braga, 
nascida a 9 dè maio dê 1917, em Vassouras, Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral nô districto municipal de Rio Comprido e residência 
na rua Campos da Páz n. 85. (Qualificação requerida.) 

RUDÔLF SCHMIDT (6.76Í),. filho dè Rudoif Scbmidt e de 
Louise Schmidt, nascido a 15 de abril de Í893. na Alle-
manha, naturalizado brasileiro, bancário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ándarahv e re
sidência na rua Pereira Nunes n. 143. (Qualificação re
ferida.) 

E X P E D I Ç Ã O D E T Í T U L O S 

Segunda Circumscripção 
SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 7* Zona, da 2* Cir-
cumscripção do Districto Federal, faço publico, paia ,:oniic-
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cimento dqsr-iptéf èfsados, que foram 
eleitoraes dfps-iégúintes cidadãos: . 

expedidos os • títulos 

9.987. Alvârô-Olympiò-de Moura -(1.088), filho de Danièí 
AÍyes; de -Moura e de - Olympia Borges de Moura, 
nascido'a 23 de. junho de 1909, no Estado do Cea-

• ràV^comuièrcib, "casiàdo,:.'com' domicilio eleitoral I no 
>>' - ; dist-ricto municipal de Espirito Santo e residência 

á-<rua"Güápi';-n'. 19. . • • . , 
9.988. AdeíiJao "Moraes' (1;089),' filho de 'Luciano-de Moraes 

ef de'Maria'dos Prazeres; nascido a 23 de setembro 
- de 119i'5; no - Districto Federal, commercio.' soltei-

• ,i ,ro,*cpm domicilio, eleitoral,-no districto municipol 
• . • de ?Espirito -Santo. e.'residência á rua Eslacio de 

. , Sá n. ,100. 
9.989. Alexandre' Dumas de Faria.'(1.090),•'•filho de Joaquim 

Vfótorino de Farias e de Elyira Coutinho de Fa» 
., .rias,*nascido a, 19 de janeiro.de 1911. Estado dp 

Rio. detJaneiro, commercio, solteiro, eom 'domicilio 
• . eleitoral' no 'districto' municipal, de Espirito Santo 

•e residência á ruaGuapi n. 31'. , 
9.990. Atila, Fonseca.França • (1.091), filho de. Luiz. Gonçal

ves 'França'e'de Castorina Rodrigues Fonseca, 
• • ' - • nascido a 16 de dezembro de 1916, Districto Fe-

'deral,'.!commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
,no ̂ districto municipal de Espirito Santo e 'resi-

v i dència;áfrua ;Pessoa de Barros n. 33. 
9.»91.' Antônio'' Rezende Fernandes (1.092), filho de Antônio 
' Fernandes e de Amélia Fernandes Rezende, nas

cido^ a'1 de junho de 1917, Districto Federal, com
mercio, solteiro,, com domicilio eleitoral no dis-

, tricto 'municipal de Espirito Santo e residência á 
-•-'• ru'aG'Pessoa' de- 'Barros. n. 33. 

.9.993. Margarida Jesus Figueiredo (1.093), filha de' Manoel' 
•'"•• ' dè.'Souza'Figueiredo e de Albertia de Jesus Frei

re,' "nascida a. 15 de abril de 1918, Districto Fa-
• deral; domestica; solteira, com domicilio eleitora! 

'•-.'• no'districto municipal de SanfAnna e residência 
•>•'. } á. ruá Frei Caneca n. 10. 

1.993. Ciaiir1 Silva ((10.094), filho de José Silva e de Mar-
• cèllina Süva, nascido a 28 de abril:de. 1913, Dis-

. tricto .Federal, motorista, solteiro, com. domicilio 
eleitoral • no districto municipal de -SanfAnna. e 
residência á rua Júlio do Carmo n. 13. 

'9.994. Djálmá Regueira de Magalhães Trindade (10.094), 
•: •-. filho de José Regueira de Mello Trindade e da Sla-

• ria .Ursulina Magalhães Trindade, nascido a ,26 de 
, ; janeiro de. 1913,;Estado' de Pernambuco, commer-
.'cio,', casado,' còm domicilio eleitoral no districto 

. • municipal - de Espirito Santo e residência a rua 
',,_ Capitão Senna n. 28. . • 

9.995. (>s^do''RÍbé'iro de Mello (10.096), filho de Annibal 
••••'•.:' .Ribeiro de'Mello e de Margarida da Costa Mello, 

-•: nascido - a • 25 de maio de 1917,- Districto Federal, 
• i commercio. solteiro,- com domicilio eleitoral no 

•• : ; districto-municipal de. Espirito Santo e residência 
• á r u a : Presidente Barroso n. 57, 

• « . W . ; - F r ^ i s c o -freira••Sampaio -(10.097), filho de José 
- • : ;'p,èreirá Sampaio e. de Felisberta de 'Jesus, nascido 

, , , a-31'de- março de 1914, Districto Federal,,com-
- '. •'••' mércio.Ysolteiro, cóm domicilio eleitoral, no distri-

•'ctOfmunicipal; de-Espirito Santo e residenqia á rua 
•; -dovPinto, sem numero. 

• 9 997.GemmiánoVAlves^: (10.098), filho de .Joaquim Antônio 
• .-*• :Alves;e:-de;'Frutuosa<Maria Alves, .nascido a 4-.de 

•-','• , fevêreiro»de^l890, Estado do Rio de Janeiro, com-
njièrpio'."•• solteiro, com domicilio 'eleitoral''-np..'-dis-

. tricto-municipal de Espirito Santo<c residência-á 
-.' rua'Alfa n. 64. , 
César-Augusto Carvalho de Queiroz .'(10.099),; filho 

.•fte.^Fránciscò '.Ràymúndo Queiroz e de. Optaciána 
iÇaryálho .Queiroz,, nascido a 15 de* novembro de 
1915/ Estado do .Amazonas, estudante, solteiro, com 
domicilio' eleitoral no distrioto municipâli de-Es-

.-• pinto.-'Santo e residência á 'rua-Dr, -Ezequiel nu-
'•' mero'12. • 
Jüdi& í :daiCosta (10.100),'filha de-Francisco Antônio 

"'Cosia''?e '-.de' Maria dos .-Santos • Costa, • nascida'-'a".:14 
• de'"lovèmbro ,de 1914. Districto Federal,::dòmesti-

,ça.,.ioítéü'a,. com -domicilio . eleitoral.-no districto 

9.998, 

municipal de Espirito -
Pessoa de Barros n. 33. 

Santo e - residência á - rua 

10.000. 

•10.001. 

10.002 

'.999 

Álvaro-Mattos da Cruz (10.101), filho de José Mat
tos da Cruz e de.Emilia Mattos da Cruz, nascido a. 
2 de íevereiro,de 1911,.Districto Federal, sapatei
ro, solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal' de Espirito Santo e residência''á'rua 

, Guapi n. 26. . . , . . . . . ' ' . ' ! . 
Altamiro1 Soares de Miranda (10.102)", filho de. Mi -

lítino Barbosa de Miranda e de Benvinda • Soares 
de.Miranda,, nascido a 30. de setembro-de 1909,' Es
tado -do Pará, ./commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residência á rua Estacio de Sá n. '124. • '-'"> 

Francisco da Silva (10.103), filho de. João Clemente 
da -Silva e de Maria das Dores-da Silva, nascido.a 
24 de março de 1916, Estado de Alagoas, comrner-
ciü, solteiro, còm "domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e ' residência á ' rua 

- • - ' Machado- de Assis n.'24. ' • » .'.!.} 
10.0Ú8.. Maaoel 'Rodrigues de Mattos (10.104), filho, de Solér 

Rodrigut« de Mattos e de 'iPuilomena' de Jesus Go
mes, nascido a 2 de junho de 1918, Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio -eleitoral 
no .districto municipal de Espirito Santo e resi-

- dencia á rua*-Guapi n. 34. . . - ( , • " * 
10.004. José-de- Oliveira Mello (10.105), filho'de Sebastião 

Carlos de Oliveira Mello e de Florinda Belarminda 
Mello, nascido a 19 de .março de 1900, Estado de 
Pernambuco, official da armada, casado, com do-

: miciiio .eleitoral-no-districto municipal de Espirito. 
Santo e residência á rua Pessoa de Barros n. 25" 

10.005. Georges Cerf (10.1Q6), filho de Alberto Cerf-.e de 
'Aiimc Saval) Theodora, nascido a 9' de novembro 
de 1909, Estado da Parahyba, commercio. solteiro, 

' com-domicilio eleitora! no districto municipal de 
«íspirito Santo e • residência á rua Machado Coelho 

• a. : 7. " '• ' 
10.006 Anysio -Modrigues de Souza (10.107), filho de Fran-

* cisco Rodrigues.de Souza e de Rusalina de -Carva
lho- Cunha' e' Souza, nascido á 27 de dezembro de 
189-i, Estado do Rio de. Janeiro; commercio, casa
do, com demicilio eleitoral - no distrioto municipal 

- de Sspirito Santo e residência á rua S. Christovãa 
n. 99, . ; • „ : . , 

10,007.'Luiz'de Cassio Ferreira-Mendes (10.108),' filho de 
Maria Nunes .Fereira Mendes e de Pedro. Ferreira 

' Mendes,. nascido a 25 de fevereiro de 1898, Estado 
• cie Matlo Grosso, commercio, casado, com 'domi

cilio eleitoral no districto municipal de' Espirito 
Santo (! residência á rua Machado Coelho n, .85. 

•IO.ÓJOS. Ademar'iVibeiro- (10.109).- filho" de Roldão Ribeiro a5 

. 'de -Aurora Nunes Ribeiro, nascido a 28 de. março 
de. 1907, Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio ,eleitoral-no' .districto municipal de 
Espirito Santo e residência á rua Machado Coelho 
,n. 42. - :

: ' . 
10.009. Rodrigo Navarro de-Britto (10.110), filho de Taroil-

• lo Navarro de Britto, nascido a 3 Ode janeirp.de 
1905, Estado da "Bahia,, fuho'. municipal, casado, 
coir,- domicilio eleitoral no districto municipal' de 
SanfAnna- e residência á rua Senador Euzebio nú-

., mero 34: . ' • . 
10.010. César, Vieira Machado (10.111), filho de Ovidlo<Vi-

• éira Machado, nascido a 26 de novembro "de 1902, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio,\casado, com 
domicilio • eleitoral no districto municipal : devEs
pirite Santo e .residência á-rua General Pedrainu-
mero 369. . , . - -

10.ÒM • Nelson Aívef Lyrio (10.112), filho-de Francisco-José 
Alves Lyno-e de Emilia Alves Lyrio, nascido^à '4 
de. setembro de 1914, Districto Federal, commer-

' • cio, solteiro,' com domicilio eleitoral' no distrioto 
municipal de Espirito . Santo e residência á rua 
Machado Coelho" n. '50. ' - ; 

10.012.-Hugo Punaro Baratta (10.113), filho de Prospero 
T-unaroBaratta Júnior e de Augusta-Polver".Bá-
ratta, nascido a 14 de março de 1909, Districto' Fe-

:-' — -deral, commercio, solteiro,- com domicilio eleitoral 
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s i - % :..,^':3to.dísír3cto municipal de SaiofAônã * residência 
á rua Visconde Itauna n. 120. 

-~?"tô.O*£. João" de Souza Veríssimo Júnior (10.114}, filho de 
£ • ' • : • : : : > , J o ã o de Souza Veríssimo e de Estepuania Furtado-
•-:~:Ti :-;; , ;Verissimo,nascido a 27 de marco de 1917, nu.Dis-
^ iX ' ; . ' : ; ; trieto •Federal, commercio, solteiro, com domicilio 

i z. eleitoral no districto municipal de SanfAnna e 
residência á rua Marquez Sapucaby aj. 238. 

-HwM*:'• Gentil:Abdias da Silva (10.115), filho de Olindina 
K Í - ; ; . ' : : . Maria .ria Conceição, nascido a 35 de junho de 1917,. 
y & no Estado da Pafabyba do Norte, operário, solteiro, 
o;.:-- POJIJ domicilio eleitoral no districto .municipal de 
G f v ' / : SanfAnna e residência á rua General Pedra nu-

• - mero 235. 
x ;-10.015. Arleite Martins (10.116), filha de Bernardino José 

... >• Martins e de Deoünda Quintal, nascida a 9 de l a -
ceiro de 1916, no Districto Federal, estudante, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu-

'""' " nicipat de SanfAnna e residência á rua Moncorvo 
; Filho n. 45, 

Alberto Grossi (10.117), filho de Antônio Grossi e 
é.de Earoüna Carvana, nascida, a.20 da novembro 
de 1911,' ao\ Districto Federal, empregado munici
pal, .solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna o residência á rua Mon
corvo Filho n. 101. 

.c.lO.-Olõ. 

•z?. •: . 

- 10.017. 

Antônio Carlos Rabéílo (10.118), filho de Manoel 
<s'z• Gomes Rabello e de : Maria- Ribeiro da Con-

: • -ceição, nascido a 17 de março de 1901, no Estado 
de.Minas Geraes, motorista, casado, com domicilio 

;'c-\ eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
st- .-• e. residência á rua do -Carmo a. 456. 
Tf Í0ÍOlí>. Carlos Dias de Andrade (10.119), fillio de José Dias 
.1 V de Andrade e de Amélia Brigida.de Andrade, nas-

\ cido a 12 de setembro de 1902, no Estado do Rio 
. dè Janeiro, motorista, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna e rèsi-

- *: dencia á rua Viconde Itaúna n. 136. 
- 10.019. Pedro Argentino Rodrigues Brandão (10.120), filho 

- ' de Sebastião de íAzambuja Brandão e de Adelina 
V : " Rodrigues Brandão, nascido a 1 de maio de 1907, 

• no Estado de Matto Grosso, fúnccionàrio publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de SanfAnna e residência á rua Moncorvo 

"- . . , Filho n. 34. 
..^.10.020. Manoel José Vicente (10,121), filho de Manoel José 

Vicente e de Ignez Vicente da Silva, nascido a 7 
J s - d e março de -1900, no Estado do Espirito Santo, 

commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-
tricto municipal de Espirito Santo e residência á 
rua S. Martinho n. 39. 

Fileto Luiz Verde Cruz Villalba (10.422), filho de 
si, - Santiago Viilalba e de Francisca da Cruz Villalba, 
o:tí-.-.' - nascido a 3 de março de 1902, no Districto Fe

deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
' : , . no districto municipal de Espirito Santo e resi-
íil.' • dencia á rua Guapi n, 97. 
^10,022. Ajma Moreira Teixeira (10.123}., filha de Antônio 

& ; , Teixeira e de Deoünda Nogueira,- nascida a 8 de 
: janeiro de 1915* no Districto Federal, domestica, 

solteira, com domicilio eleitoral no districto mu-
- nicipal de Espirito Santo e residência â rua Ma-

t« . - - - chado Coelho j i , 38. 
^rlO.OgS, Helga Vieira Galvão dos Santos (10,124), filha tie 
.-.'•' Luiz Galvão e de Alice Vjeirá, nascido a 12 de 

outubro' de 1909, no Districto Federal, domeSUca, 
casada, com domicilio eleitora'1 rio diitricto mupi-

*":r. • ?• ':'•• cipaide Espirito Santo e residência 4 rua Estaciò 
•'^•••' ,.M&Mn„ 45.> -.. '. : 

SIsnoel Gonçalves Rodrigues ,110.125% filiió de Bva* 
ti. .rísto Rodrigues e de Margarida Gonçalves, nasci-

• ' do a 18 de junho de 1908. no Districto Federal, 
comuiercjo, casado, com domicílio eleitoral no dis-
trieto municipal de Espirito Santo o; residência á 
rü% D.Mjnèryia3' -o s-33.. ; 

Elias (10.126), fHbo d» Caetano Elias, nas
cido a 13 de junho de 1902, no Districto Federal» 

OutnbEO.de,.'1936: ^̂ ,.3533 

commercio, casado, «om domicilio «leitoral nò dis
tricto municipal dé Espirito Santo e residência à 

^ rua Guapi n. 27. • 
10.026. Manoel Antônio Ribeiro .(10.127), filho de Antônio 

,. Carlos Ribeiro, nascido, a 2 de dezembro de 1900, 
no Estado do Rio de Janeiro,, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto. municipal de 
Espirito Santo e residência â ruá Guapi n. 3* 

10..027. José Pimentel de Miranda Filho-(10.128), filho de 
Júlia de Freitas, nascido a 20 de-junho de 1908, 
ÍK> Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residência á rüa Machado Coelho n. 16. 

10.028'. Edith Fauroux Mercier (10.129), filha de.: Luiz 
Eengsch de Mello Coutinho e de Marie Fãnroux 
Mercier, nascido a 25 de agosto de-1910, no Dis
tricto Federal; domestica, solteira, com domicílio 
eleitoral no districto municipal,de Espirito Santo 
e residência á rua Jfebado Coelho n. 137. 

10.029. David Vaz Ramos (10,129); filho de Maria Augusta 
. da Gloria, naseido -a 15 de -setembro dé 1917; no 

Districto Federal, •commereio, solteiro, ooha domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gamboa 

-. e residência á rua Cardoso Marinho a. 10, 
10.030. Álvaro de-Lima!Corrêa (10.131), filho de Alberto 

Francisco Corrêa, e . de Etydia de "Lima "Corrêa, 
nascido a 9 de. maio de 191S,: nci-Estado do Rio 
ie Janeiro, commercio,. solteiro, com domicilio 
3lejtoral no districto municipal, de Gamboa e re
sidência â rua do.Monte.a. 15. : ... 

10.031. José Leite de Medeiros F.ilho (10.132)', filho de José 
Leite de Medeiros e de Otegaria .Bruto ,dã' Silva, 
nascido a 28 de março dè 1899, na Districto'Fe
deral, empregado municipal, 'casado, com domicilio 
eleitoral no districto 'municipal de Gamboa o re
sidência á rua da America n . .-15. ' 

10.032. Lourdes Araújo (10il33), filha de Maria Araújo, 
nascida a 20 de maio de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteira,. com .domicilio, eleitoral no 
districto muncipal de Espirifp Santo e residência 
á rua Machado Coelho n. 105. . " 

10.033. César Veiga da Silva (10,13.4),, filho de Antônio 
Vega da Silya e de Adefaide ;Veiga da- Silvo, nas
cido a 26 de junho de 1891, no Districto Federal, 
commercio, casado, com 4omioilio eleitoral no dis
tricto municipal ,d9 SanfAnna e residência a rua 
Visconde de Itaúna n. 42. 

10.034. Nize Feydit (10.135), filha de Van-Lyck Feydit e de 
Noemia1 Dias Feydit, nascida a .17 de junho de 
1916, no Estado do Rio de Janeiro, estudante, sol-

, teira, com domicilio eleitoral no. districto munici
pal de San i'Anna e residência á rua de SanfAnna 
n. 42. 

10.035. José Vieira (10.136), filho de Aristóteles Vieira e 
de Maria Rita Vieira, nascido a 8 d« novembro 
jJe 1913, no Estado de Minas Geraes,.operário, -sol
teiro, com tfcmícilio eleitoral no dislríoto muní-

- cipal de SanfAnna e residência á r u a Gensral Pe
dra ». 235. ' 

10.036. Antônio Teixeira Garrido (10.137), filho de Antônio 
Teixeira Garrido e de Luciaaa Rita, nascido a 13 
de junho de 1901, em Portugal (naturalizado), 
commereio, viuvo, com domicilio eleitoral no <üs-
tricio municipal de Espirito Santo e residência á 

. rua S.. Christovão n. 21. • - ' 
10.037. Abrabâo Teixeira da Cuoíja Í10'.138% filho de Se

bastião Teíseira Cunha e de Julieta Augusta da 
Cqnha, nascido a 19 de março de Í914, up Dis
tricto Federai, commereio. solteiro, com» domicilio 
eleitoral ao districto municipal de SanfAnna e 
residência á rua frei Caneca o, 20. 

10.038. Manoel AmaBCío da Silva (10.139),'filho de Amancio 
João da Silva e de Margarida -Aleina Conceição, 
»asçi4o -»,15. de agosto dé; 1901, no Estado do Rio 
4e laneu"*.. operário, solteiro, com domicilio elei
toral nò districto municibàl de SanfAnna e resi
dência á rua Moncorvo Filho n... 46. 
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Acua CalixLo da Silva (10.1-40),' filha de Fraucisca 
Maria Luiza, nascida a 19. de setembro .de 1891, 
nc Estado do Rio de Janeiro,; operaria, solteira,: 
com domicilio eleitoral .no- districto municipal''-dé\ 
SanfAnna e residência á r u á d é SahfAnna-n.'"i 74; 

10.-Q40. Salvador Sapienza (10.141), filho"de.Rapháel Sapienzá' 
e de Preciosa Nunes Sapienza^ nascido a 20 de 
agosto de 1904, no Districto Federa), commercio: 

solteiro, com domicilio eleitoral no .d)strictpr2.mu-
nicipal de SanfAnna'e residência á v rua Jülió do 
Carmo n. 95. . • • ; ;•. • •; ' 

10.041. Miguel Archanjo Ramos: (10." 142), filho de José^Ra
mos e de Maria dos Santos-Ramos, nascido ai8'dê 
maio de 1917, no Estado de'São'Paulo, commercrè, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto'mu
nicipal de SanfAdna.e residência á-rua;JuTibido 
Garmo n. 50. . - , 

10.042. Apolonio Monteiro Ramos (10.143.-), filho-de^Ürán-" 
cisco Monteiro Ramos e-de Flofísbèlia Isabel da llp-
ch, nascido a 10, de jo.utubro.de 1906,' no Estado ide 
Alagoas, commerció.-iolteirò, conV domicilio'eleitpràl.-
no districto municipal, dé. SanfAnna.:e .residência; 
á rua Frei Caneca n. 12. ' • ;• 

10.043. Odette Corrêa Lopes (10.044), filha' de .Avelino da; 
Cunha Lopes è de Antonietta Corrêa Lopes, nascida 
a-21 "de agosto de 1912, no-Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipial de Espirito Santo e residência á rua 
D. Minervina n," 37. 

10.D44, Raymundo Penna Forte Caldas Durão ,(10.145),' filho. 
de Maria da Conceição Caldas, nascido." a 8 de julho 
de 1910, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dé 
Esuirito Santo e residência a rua Machado Coelho 
n. 146.: • ' ; . 

10.04o. .Waldemar dos.Santos Silva (10;. 146), filho de-,José 
Alves da v Silva ' e" de' Eciyocyldes, dos,,- áautos 
Silva, nascido a 29 de novembro de 190S, coEstadc 
de Pernambuco, commercio; cãsadó, com-domicilio 
eleitoral no districto 'municipal' de Espirito.",Santo 
e residência á rua Èstaciò de Sá n. 45... ••.} 

10.046. Luií.'Augusto da Silva"Anachoutâ (10.147), fntyí?de, 
Júlio da Silva Anachoutâ'e de, Anna Jesus da-Silva 
Anachoutâ, nascido a 26 dè.outubro de '-1Ô07,- -no 
Districto' Federal, 'commercio, solteiro, còm :dòmi-
eilfo eleitoral -no.'districto municipal- de Espír-ito 
Santo e residência á ruà São Ghrístovão ..'ri.'' 3'Ò'. •' 

10.047, 

10.048, 

10.U49. 

Raul Ferreira do Valle '(1.0.148), filho, de "Eduardo • 
Ferreira do Valle è dé Maria'Mendes, do :Vallé, nas
cido* a 16 de gosto: dé-1905,''nò Districto-Fèdèrál', 
motorista, casado, .còm. domicilio eleitoral no dis
tricto municipal üe SanfAnna e residência á ' rua 
de SanfAnna n. 17S.: •'•"." " ' * 

Vicente Mendes (10.149), filho de Francisco Mendes* 
e de Elisa Braga, nascido a 18'de setembro, de 
1913, no Districto' Federal,. commercio, solteiro, 

' c o m domicilio eleitoral, no- districto. municipais de 
SanfAnna e residência á!ruá de.SanfAnna n[,v40. 

Luiz Oscar (10.150)., filho-de,Lücia Salve, 'nascidova 
14 de julho de 1913, no Estado.do Rio Orando do, 
Sul, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no' 
distrioto municipal de SanfAnna e residência á 
rua Senador Euzebio n. .54. . ., , 

íO.Oad. Luiz Guimarães Júnior (10.151), filho de; :Luiz'Gúi-
marães, nascido a 14 de maio de 1898, no Estado de 
Minas Geraes, fúnccionàrio publico, casado, còm do
micilio eleitoral no districto-municipal'de.Santa 
Anna e residência á rua SanfAnna"n.; 135., . ' •', 

10.051. Moacyr dos Santos Vianna. (1.0452), filho de Salvador 
dos Santos Vianna e LuizaGomee de' Almeida,-nas-» 
cido a 14 de fevereiro de 1913, no Estado.do*Rh? 
de Janeiro, carteiro, solteiro, com domicilio,-elei
tora! no districto municipal,de-SanfAnna.e':resi-
decia â rua "Visconde de líaüna n. 118.. 

10.052. Maria de Lourdes1 Barbosa' (10.153), filha de Antônio 
Pereira Barbosa e de Maria,do Soccorro'Barbosa, 

nascida-a 11 de-dezembro da 1917, no Districto :Fe-
: deral,, commercio, solteira,' com. domicilio, eleitoral 
•j< ' ao' distrietp*munieipal de>Espirito Santoe 'resíden-». 

• cia. á 'rua , D V Minervina b'í 30. 
10.052, Manoel Aguiar Melgaço (10.154),filhode-MiguelMarques 

, , Melgaço edèCarlota de Aguiar Melgaçõ, nascido, a 26 
- dei:juÍho;dévi914,' noEstãdo do Rio de Janeiro, es-: 

tüdanto, Solteiro, com domicilio eleitoraljno distri-
' elo municipal de- SanfAnna e residência á rua Júlio 
; • •; , 'dò"Carmq }n. ;73. • . > . ' • ' . ; . : 

10.054; Manoel Fernandes (10.156), filho de 'Manoel. José 
Fernandes^ "e -de Amélia dé Paula Fernandes, nas
cido 'a 4- de agosto :dè 1894, no Districto Federal, 

- .•nótori'stá',; caeado, com domicilio eleitoral no dis
tricto-municipal de SanfAnna• e •• residência á ruá* 

, - . SanfAnna n. . 160. 
10.05.5.. Leopoldo"Cesaraho (10:156),' filho de Antônio - Césa-

'•-..- '•• ranoe^de-Letiza Bussoni Cèsarano,'nascido a 17'de 
.gosto'de''19Í3, no Estadodá^ahia commereio, sol-, 
;eiror-com-domicilio -eleitoral -no .distrioto' municipaj.. 
de"SanfÀnnae residência á'rua SanfAnna n. 142.' 

10.056. '- Maria doh Cai-mo Rocha (10;159), filha de ArriardiRoga 
• erMaria.da Silva Rosa, nascida a, 29 de fevereiro de 

19.oé;no.iEstado dò Rio.de Janeiro, domestica, ca
sada,,com. domicilio eleitoral no districto' municipal 

-. de SanfAnna o residência á rua Júlio do Carmo 
> ' n.- 30. ;: . 

10.057. Mario Augusto, da Casta, (10.158), .filho; de , Chiy'-; 
.: santo Augusto da Costa- e "dê Maria'do Rosário -For-

- nandès, .nascido'a'4-.Jé março de 1907, no Disiriclo' 
Federal,, commercio, solteiro, com-domicilio1 elei-' 

, . torál no districto municipal, de Espirito Santo e re~ 
sidehciaá.rua do Pinto sem. numero; - • 

ip.OõS. È'ügeruo;;'AIvarés 10.159), -filho de Adelino 'Guedes 
'. , Âlv.à.íes éjdé^Frahfcieçà M*ariá dá Conceição, nascido ' 

• :'.avl 4t dé1.. ns>Yèmbro,;..de;. 1893, no,?Estado-.do Rio-de 
Janeiro,;jnptoriètá,:-casado, com. domicilio.'eleitora) 

,- • no "districto" municipal.de SanfAnna e residência 
"'-.- â.'roa 'General..Redra.u.- 189.. • 

IO..0.59. Arfcitádes. Alve6'Barbosa! (10.169), filho de- José -AÍvas-
. . . " Barbosa'-, e/de Ermelinda-.-Carneiro Barbosa, nascida 
•-., \ a!2,3i;de; junho de .1.913,,no Districto Federal, 'com^ 

ríiérçi.o,; soltei no, çorn- domicilio-elçitaral no; districto' 
, ' . • municipal ;de: Gamboa' e. residência. áírua^Bento,Ri* 

beiro-n,..,2. • . ; • . .. - '.:,•-'•;•• 
10.060. João";Ant:onío;Mathiet (10.161), filho ..de Antônio Ma-

• • th"î Íé.'.d.ç:An.n.a;M.aria Vascòío, nascido a 1-de, março 
, • ... de..Í91ii;no.Es;t'ado',do..R'io;de Janeiro,operário, so!» 

' V . -.. teirp,'CO,m.: domicilio 'eleitoral' no districto municipal 
dè -SanfAnna-.e residência á rüa Senador Euzebio 
n.^2: ' ; . ; .", . -, ,_ ' y. • . ' •' ' '.'." '-i . 

40.061Deòclecip Soares- Aragão {10.162),.filho de Antônio 
. .Soares de,Oliveira e de Dotores.Soares de'Oliveira; 

/ . • • náecidõ aió-de maip.de 1917,,no.Districto Federal, 
' j ' , ' operário, sbltèirb,i com dompci.lio..eleitoral; no - dis-

, tricto municipal-, de Sanf Anua e ; residência; á ruá 
Visconde,de Itauna n.• 13Ò. 

£0.*062. Aristides da Silva-Pedrosa-(iO.163), filho de.Joãò Pe-
..-dfosada Silva-e.de TherezaPedEOsada Silya,;nas-

. ; i . . . cidOia.lOdeagosto.de 1901, no Estado-de Alagoas, 
eommerçio,'casado, co.mdomicilio5 eleitoral no'dis
tricto. Municipal :de-Sanf Anna e residência á rüa 

.-.' . Visconde de,Itaúnan; 2.13. 
10.063. Rubem Ignacio da Rocha; (10.164); filho de José- Mo-

, . . • -rêirai da* Rqcha e-de .Izofina de Assumpção. Rocha, 
,.,' ' commercio,:casado,.com-domicilio-.eleitoral no dis-

de Janeiro, commercio, «olteiro, com domicilio-elèi-
, , , ;tbral„"nó districto .municipal de SanfAnna e, resi

dência á rua-Visconde de Itauna.n. 92. .... .'• 
10.084. JoSê- Dativo Telles (10.165)," filho de: José.Fra.qcisp.o 

s , .Telles Juhiore.de Virgulina Dativo-Telles, nascida 
a;l'4-dei agosto ídè 1913, no .Estado da:Parahyba do 

: " Norte,' commercio,1- solteiro, com domicilio eleitoraf 
i • districto munièipai jde Gamboa e residência á-rua 

:da«Diti$0':n.-36.- 1 ! 

16.085. Zeüa?'da'Siíva=Castello'Branco (10. í66).,.füha de'^fi-
_ tenioAmaro dá Silva" e de Natalina Ribeiro da Silva, 

Confere com o O r i g i n a l 
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nascida a 5 do agosto de 1912̂  no Estado do Rio de 
, Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral 

no districto municipal de Espirito Santo e residên
cia á rua Estacio de Sá a. 106, 

10.060. ManoeUosé Rocha (10.167), filho dé Manoel José Ro-
cha e de Clotilde Maria Conceição, nascido a 
4 de Julho de 1912, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni-
cipaf de SanfAnna e residência & rua Senador Eu-

. zebio n. 18; 
10.087. Leonor Sena de Carvalho Mattos (10,168), filha de Ade

lino Eugênio Silva Sena e de Juliâ Cândida de' Carva
lho Sena, nascida a 9 de abril de 1896, no Estado do 
Pará, doméstica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna e residência á rua 
SahfAnna a. 46. 

10.068. David Pacheco Salgado. (10.169), filho de Hilário Pa-
•' checo Salgado e Anna Nazaré th Salgado, nascido a 

21 dê setembro de-1908, no Distrioto Federal, fún
ccionàrio publico, solteiro, com' domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residência â 
rua Visconde dê Itauna n. 149. 

V 
10.069. João Marinho (10.170), filho de Antônio Luiz Marinho 

e de Maria Gonçalves Vianna, nascido a 25 de março 
de 1910,. no.Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro com domicilio eleitoral nò-districto municipal 
de SanfAnna e. residência á rua Júlio do Carnii; 
n. 52. 

10.070. - Francisco de Sá Freire (10.171), filho de Luiz Fur
tado Sá Freire e de Maria .Piedade Sá Freire, nas
cido a 18 de julho de 1877, no Estado da Parahyba 
do Norte, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e 
residência á rua São Christovão n. 50. 

10.071. Irene- Franeisca de Lima (10.172), filha de'João 
Francisco dé-Lima e de Deolinda 'Franeisca de 
Lima. nascida a 29 de : novembro' de 1914, no Dis-

: tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio 
3leitoral no districto municipal de SanfAnna e re
sidência á rua Júlio do Carmo n. 68. 

10.-Ô72. Hilda Diás da Cruz Passos (10.173), filha de Fran
cisco de Menezes Diás da Cruz e de Guiomar Pru
dente Dias da Cruz, nascida a S de maio de 1906, no 

: ' Districto Federal, professora, casada, com domici-, 
lio eleitoral no districto municipal > de SanfAnna 

. residência á rua Frei Caneca n. 101. 
ÍÒ.073. Zamir de. Oliveira (10.171). filho de Francisco de 

Oliveira e de Leonor de Oliveira, nascido" a 15 de 
• ' dezembro de 1917, no Districto Federal, estudante, 

solteiro.' com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residência ã rua Júlio dõ 

i . . . Carmo n. 113.. . . , , 
10i074, - Àrthur João Baptista Macchi. (10.. 175); filho de José 

Macchi e de: Julièta Macchi, nascido a 16 de abril 
. ,. :. de l?fj5, no,Estado.do Rio Grande do Suh commer

cio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto inu-
nicipâl de SanfAnna.e residência á rua Júlio do 
Carmo n. .11. 

i0,.0?.5. Benedicto Êscobar Bõinlha (10.1-76. -filho de Antônio 
. \ .. Hygiho, Boiníha e de Çilvlna. Escobar Boinlha, nas

cido, a 26 de: novembro,de 1898, no..Estado de São 
PàUíò. cómniéréio., casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo e residên
cia & rua Guapy n. 38. 

1Ó.J576. Eíóy Mird (10.177); filho de Joaguim .Miro e de Ma
ria Therezà Guimarães Miro..nascido a 5 de abril 
de 1906, no Estado do. Paraná, commercio solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residência á rua Machado Coelho 
n. 25. 

' nascido á 5 de março de 1911. noDistrictoF'êderal, • 
fúnccionàrio publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna e'resi
dência á rua General Pedra n. 22. 

10.079, Fausto Pentagna (10.180), filho de Saverio de Cas-
I. tro Pentagna e de Maria da Penha. Azevedo, nasci

do a 13 de julho de 1896, no Districto Federal, fun-
! ccionario municipal, casado, com domicilio eleitoral 

no districto municipal de SanfAnna è residência á 
rua Visconde de Itauna n. 143. 

10.0SO. Agenor da Silva Guimarães (10.181), filho de Luiz 
da Silva Guimarães e. de Maria Joanna da Fonseca, 
nascido a 19 de-junho de 1891, no Distrioto Fe

deral, commercio. casado, cõm domicilio eleitoral 
no districto- municipal de SanfAnna e residência á 

rua da Harmonia n. 53. s 

10.081. James, dõs Santos (10.182), filho de Daniàso Albino 
dos Santos e de Maria Fernandes dos Santos, nas
cido a 1 de junho de 1906, no Distrioto Federal, 
jommerció, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência á 
rua Quatro sem numero. 

,10.082.- Pedro.,Rossi (10.183), filho de Antônio Rossi e de 
. " Angelina Ferrari Rossi, nascido a 8 de novembro 

de 1901, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
côin domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência, á rua Visconde de Itauna 
n. 96. 

10.083. Antônio Fausto (10.184), filho dé Abel Nascimento 
e de Cândida dá Annunciâção, nascido a. 27 de de
zembro, de, 1.915; no Districto Federal, operário, sol* 
teirõ, com domicilio eleitoral, no districto munici
pal de SanfAnna e res;dencia á rua General Pedra 

~ n. 2. - • * 
.10.084. Rogério Reis (10.185).-filho de Abel Augusto Reis e 

Luciaria Reis, nascido a 9 de julho de 1913, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro,: com domicilio 
eleitoraI.no districto municipal de Gamboa e resi-

i deneia. á rua Barão de.São J^elixn. 238. 
10.085. Juvenal Gomes Faria (10.186), filho de Antônio Go

mes de Faria e jde Leonor Dias Neves Macedo, nas
cido a 5 de novembro de 1908, no Districto Federal, 

, grapliico; solteiro, com domicilio eleitoral no distri-
- cto municipal de SanfAnna e residência á rua Mar* 

qüez de Sapucahy n. 221. 
10.086. Luiza DAssumpção (10.187), filha de Antônio D'As-

sumpção, nascida a 25 de novembro de 1895, no 
Districto Federal, domestica, casada, .com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gamboa e resi

dência á rua da Harmonia n. 53. 
10.087. Altair Silveira da Silva (10.188). filho de Euclydês 

Silveira da Silva ê de Laurà Silveira da, Silva, nas
cido a 17 de setembro do 1915, no Districto Federal, 
solteiro, com domicilio eleitoral, no districto muni
cipal ' de Espirito Santo è residência á rua Guapy 
n. 15. 

t0.088. Américo Montenegro (10.189), filho de Viriato Mon-
tenegro e dê Ultimira Bettini, nascido a.20 de maio 
de 1917, no Estado de São Paulo, estudante, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de SanfAnna e residência á ' rúá Senador Euzebio 

- n. 28. 
10.089. Sebastião Rodrigues'Pinheiro da Silva (16.190), f i 

lho de Clarimundo Rodrigues Pinheiro da Silva e 
i de Alexandrina Mattos, nascido a 10 de oütúbr-ò do 

1912, ao Estado do Rio de Janeiro', conimercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici

pal de SanfAnna e residência á rüá General Pedra 
a. 34. 

«h077. José Ôuerino da Costa Filho (10.178), filho de José- 10.090 
:Õueriao,ák Costa Sobrinho ê de Marieta Vieira da 

. ' . Costa, naéeido a 14 de agosto de 1916, nô Estado de ; 

••Vtttéê Geraes. agricultor, solteiro, com domicilio 
eleitoral ao'districto municipal de Gamboa e resi-
deaciâs & rua do Monte n,1 35. 

M.WÉ. Sjdvío Barro* dè Sá Freiro (10.179), -filho de Ènéas 
Mário de Sá Freire e de Luzia Barros de Sá Freire, 

Januário Ribeiro (10.191). filho de Germana. Rnm;i-
. na; nascido a 2 de setembro de 1889, no Estado do 

• -Rio. dè Janeiro, empregado publico, solteiro, com 
domicilio, eleitoral no districto municipal dc 'Sania 
Anna e residência á rua Frei Caneca ri, 102. 

10,091.' Manoel Gonçalves (10.192), filho de Luiz Gonçal
ves, nascido a 13 de junho de 1897, no -Estado* do 

1 Rio de Janeiro, empregado publico, casado, com do» 

http://eleitoraI.no
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, ' fcíiciHe eleitoral no districto municipal-de-Santa 
~ Anna e residência á rua SanfAnna n. 169.-. 

10.092. João; Aguiar (10.193), filho de Joaquim Antônio-de 
' " ' . Aguiar'e Ottilia Ramirez de Aguiar, nascido, a 11 de 

janeiro de 1915, no "Districto Federal,,commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal, de Sanf Anna e residência á rua General1 Pe
dra n . 177:. 

10.093. .Ovidió.José Pires (10.194), filho de Ovidio José 
Pires.e.de Anna Robim Pires, nascido a 8 de feve
reiro, de 1892," no Estado,do Rio de Janeiro, dese
nhista, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal.de Espirito Santo e residência á rua Ma
chado Coelho n. 32. 

10.094. Armando Mazzei (10.195), filho, de Comente Maz-
zei ede Belmira Mazzei, nascido a 15 de Julho de 
•1912, no Districto Federat commerciq, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gam
boa e residência á rua da Harmonia n. 56-. 

10.095. Oscar Luiz Bohmgahrem (10.196). filho de Augusto 
' " * " D a n i e l C h r u s t a n n Bomhgahrem e de Menna Au-

"/ gusta Barbosa Bohmgahrem, nascido a 2 de janeiro 
de 1890. no Estado do Rio Grande do Sul, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto.mu
nicipal, de SanfAnna e residência á rua Moncorvo 

y. Filho n . 57. 
<IÔ.096"Ó Manoel.de Mello Soares '(10.197) filho de 4ntoàio 

de Oliveira Soares e de Maria de Mello ̂ Soares, nas
cido a -.2 de junho de 1913. no Estado do Amazonas, 
commercio. solteiro, com domicilio eleitoral' no dis
tricto' municipal de Espirito Santo • e residência á 

. . rua Pereira Franco n. 27. 
I6..09T.- Joio, Hermenegildo Alves '(10.198), filho de. Her

menegildo Lóurenço Alves, nascido a- 15 de agosto 
• . % de: 1899, no Estado do Rio de Janeiro, negociante, 

Casado, com domicilio, eleitoral no districto munici
pal-de SanfAnna e residência á ruâ Frei Caneca 

; n . 292.. • • '• 
Id.-OSS"-. Rubens Klaes '(10.199)', filho "de Walter Klaes- e 

<3e Âdelina Ferreira Klaes, nascido a 7 de maio 
. de: 1906, nto-Districto Federal, motorista, solteiro, 

? com domicilio eleitoral, no districto municipal de 
SanfAnna e residência á-rua "Júlio do Carmo nu-

.", . . -mero,39. , , 
10.099,; Hermes! Ribeiro Moço '(10.200), filho de'Manoel An-

^ ton'ioi Moço e de Pércina Ribeiro Moço, nascido-a 
1-de maio de,1904, no Estado do Rio de Janeiro, 

" • " " opmmerdio, solteiro, com domicilio- eleitoral .no 
' districto- municipal de SanfAnna e. residência í 

•. y rua ='8aat*Anna. n . -109. 
JlO.i'00. Oscar Soares. Grin (10.201), filho de,Jaco Grin ede 

Cárlota Korndoerfer Grin, nascido a 9 de junho 
' de 1903, no Estado.do Rio Grande do Sul, commer

eio, ' golteiro, com domicilio eleitoral no - districto 
municipal de • SanfAnna e residência á' rua Frei 

r-''" Caneca n . ' 202. 
ãO.101. Bbanerg&s Evangelista (10.202), filho.de Octavio 
• ... Evangelista: e • de Laurentina Evangelista, .nascido 

,a.l9 deagostode 1912, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no cüstricto 
municipal de SahfAnna. e residência á rua^Vis-
conàe'd õ Itauna n| 111. 

10.102i Jacy Barbosa da Motta Fonseca (10.203). filha 
- dé Alfredo Barbosa da Motta e de Analja Pinto da 

Motta, nascida a 9 de abril .de ,1911, no Districto 
Federal,, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Espirito Santo e re
sidência á rua Carneira Leão n. 56. 

10.103. Zeliá: deVasconcellos (10.204), filha de Vergilio de 
Vasconcellos e de Amélia de Vasconcellos, nascida 
a 8 de outubro de 1905, no Districto Federal, com
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gamboa e residência,á rua 
Cardoso Marinho-n« 27. 

10 104. Affohso Conte (10.205), filho de José 'Conte è de 
Dèliza Bani, nascido a 24 de-janeiro de. 1910,1.0 

Estado-de Minas Geraes, pintor, casado, .com do= 
, mioilio eleitoral no districto municipal de Espiri» 

'to Santo, e residência á Travessa Guedes n . 47. 
10.105. Lauro Tavares Monteiro (10.206),-filho de Agenor 

Monteiro e de Izaltina Tavares Monteiro, nascido 
a; 14 de março de 1899, no Districto Federal, me
cânico,, solteiro, com domicilio «sle.itoral no districto 
municipal de Gamboa e residência, á rua Leoncio 
de Albuquerque n. 10. 

10.106. José .Lóurenço da Silva (10.207), filho de Manoel 
Lóurenço da Silva e de Maria Fernandes, nascido 
a; 25 de fevereiro de 1891, no Districto Federal, 
sapateiro,, casado, com domicilio eleitoral no dis-
.ricto municipal de SanfAnna •» residência á rua 

•Marques de Pombal n . 21. 
10.107. José Gonçalves de Araújo (10.208), filho de Geral-' 

dino Gonçalves de Araújo e_ de Antonietta Annita 
i.e' Araújo, nascido-a 30 de maio de 1915, no Esta
lo de Minas Geraes, commercio, solteiro, eom do-
miciilo eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua Frei Caneca n . 195. 

10.108. Mario Moraes (10.209), filho de'Durval Marques 
Silva e de. Izabel Marques da Silva Sá, nascido a 
V.de janeiro de 1907, no Estado da Bahia, fundi-
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal,de SanfAnna e residência á rua Gene
ral Pedra n . 233. . i 

10.1091 Adhemír Bezerra Ferreira Lima (10.210), filho de 
Frederico Ferreira Lima e de Amélia Bezerra Fer
reira Lima, nascido a 9 de outubro de 1913, no 
Districto Federal, professor, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal do Espirito 

• ' . • Santo e residência á rua Guapi n. 6. 
lò .uo. Pedro Soares Caldeira (10.211), filho de Pedro Soa

res Caldeira Sobrinho e de Anna Soares Caldeira, 
áascido a 20 de janeiro de 1894, no Districto Fe
deral, pintor, solteiro, com domicilio eleitoral so 
districto municipal de Espirito Santo e resideneia 

,á rua Estacio de Sá n . 137. 
10.111. Oswaldo,de Araújo Barcellos (10.212), filho de Cie» 

mente Araújo Barcellos e de Emilia Freire Bar» 
cellos, commereio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto, municipal de Espirito Santo e re-
«idéncia á rua. S. Christovão n. 215. 

10.112. Homero Carvalho (10.213), filho de Antônio Au-< 
gusto de Carvalho e de Regina Guimarães, nasci
do a 30 de março de 1914, no Estado de Minas 
Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Espirito Santo e re* 
sidencia á rua Pereira Franco n. 25. 

10; 113. Semião Villa da Silva (10.214), filho de Raymundò. 
Villa da Silva e de Maria Villa Rezende, nascido 
a "10 de maio de-1917, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral.no distrioto 
municipal de Espirito Santo e residência á r u a 

" Nábuoo de Freitas n. 57. 
10.114. Luiz Gonçalves Toledo (10.215), filho de José/Goti- , 

çálves Malta e de Josépha Toledo Gonçalves, nasci
do á 25 de setembro de 1901, no Estado do Rio de 
/aneiro, commercio, casado, eom domicilio eleito» 
^•àlino-.districto municipal de Espirito Santo o re
sidência, á Travessa Guedes n. 12. 

10.115. Nattiàlia dos Santos Neves (10.216),, filha de Gra-
ciano dos Santos Neves e* de Anna Cândida Neves, 
nascida a 7. de julho d e 1907, no Districto Fe
deral, funecionaria, solteira, com domicilio eleito-

' ralno. districto.municipal de SanfAnna e residen
ciais, rua Senador Euzebio n . 132. 

10 116. Ignãckv Lopes da"'Fonseca (10.217),. filho de João 
Lopes da Fonseca e de Margarida de Tesus da Fon
seca, nascido a 24 de agosto de 1910, no Districto 

. Federal* operário, casado, com domicilio eleitoral 
ao-districto municipal de SanfAnna e residência 
á.,ruaVGeneral Pedra n . 235.. 

10.117. Sebastião Rodrigues Rollb Neves (10.218), filho de 
José Rodrigues Rollo. Neves e-de Ermelmda da 

Confere com o O r i g i n a l 
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Conceição Rollo, nascido a.25 de maio de 1915, no 
Estado do Rio de Janeiro, commereio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de; .Es-

; : pirito Santo e residência á rua Idalina Sima nu-
•-; mero 38. ' . • ' 

ÍO.llS/Àlair Guimarães Oliveira (10.219), filha de Arman
do José Oliveira e de Alcina Guimarães 01ive'ra, 
nascida a 12 de fevereiro de 1915, no Districto Fe
deral; commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no .districto municipal de SanfAnna e residência 

•; á rua de SanfAnna n. 188. 
10.119. Ernesto Serra (10.220), filho de José Serra e de 

Maria Rosa Minervina Serra, nascido a 9 de se
tembro de 1914, no Districto Federal, operário, 

> - solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gamboa e residência á rua Harmonia 

• ' ri. 64. 
19.120. Oswaldo Labrera (10.221), filho de Clemente La

brera e de Noemia Labrera. nascido a 6 de agosto 
de 1918, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua Senador Euzebio.nu
mero 222. ,' • 

[ lO.igi . George de Souza Ribeiro (10.222), filho de Wa.Iter 
de Souza Ribeiro e de Leontina de.Souza Ribeiro, 
nascido a 29 de dezembro de 1915, no Districto 

.; Federal, commercio, solteiro, . com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna e resi-

. dencia*á rua General Caldwell n. 66. 
10.122. José Soares (10.223), filho de Carmelita Maria Soa

res, nascido a 10 de março de Í915, no Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com. domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gamboa.e.resi-

"* dencia á rua Santo Christo n. 100.' 

Faço sciente, que os' títulos serão entregues, na forma 
estabelecida pela lei, a quem-restituir o recibo de inscripcão. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1936. Pelo Escrivão, 
Ivone -Evaristo de Oliveira. 

. O I T A V A Z O N A E L E I T O R A L ' 

C Districtos municipaes de Rio Comprido e Andarahy) 

Juiz — Dr. Raul Camargo 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 8* Zona, da 2" Cir-
eumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados que foram expedidos os titulos elei
toraes dos seguintes cidadãos: 

5.682. Abilio da Silva (5.828), filho de Antônio Joaquim e 
de Georgina Gomes, nascido a 28 de setembro de 
1917, no Districto Federal, commercio. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Rio .GompriSo e residência á rua Maria Lacerda 
numero. 49. (Qualificação requerida, n.7.369). 

5.583. Victor Ferreira (5.829), filho de Camillo Ferreira e 
de Florisbella Ferreira, nascido a 6 de ago.°to de 

. 1908, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
• domicilio eleitoal no districto muniscipal de Ant-

darahy e residência á rua Conselheiro Octaviano 
n. 43. (Qualificação requerida, n. 4.547). 

5.584. 'Alberto Brasil de Almeida (5.830), filho de Alfredo 
Martins de Almeida e de Alice Brasil, nascido a 20 
de-outubro de 1911, no Districto Federal, com-

• mercío, casado, com domicilio eleitoral no districto 
.. . \ municipal de Andarahy e residência á rua Senador 

Nabuco.n. 116. (Qualificação requerida, numero 
' • 1 1 . 2 1 6 ) . t 

5.585. José Martins (5;831), filho de Miguel. Pereira .Mar
tins e de. Emérita Gonçalves Martins, nascido a 10 
de julho de 1913, na Gapital Federal, operário, JO1= 
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy é residência á . rüa tu i z Bar» 
bosa n. 21. (Qualificação requerida; n. 6.505). 

5.586. Francisco, de SouzaTèlles (5.832), filho de Francisco 
Telles Barbosa ede Maria Luiza de Souza Teües, 
nascido a ,14,de.outubro de ,1896, no Districto Fe
deral, commercio,-solteiro, som domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e resi
dência á rua Laurindo Rebellp n. 28. (Qualifi
cação requerida, n. 6.392). 

5.587. Waldemar Oliveira de Mendonça (5.833). filho de Ja-
. cintho de Assumpção Mendonça e de Maria Oliveira 
de Mendonça, nascido a 19 de fevereiro de 1916. 
no Estado de Alagoas, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residência á rua Barão de Luterio n. 38. 
(Qualificação requerida, n. 6.394). 

5.588. José Ferreira da Costa .(5.834), filho de Américo 
Ferreira da Costa e de Maria Franeisca da Con
ceição,-nascido a 2 de fevereiro de ,1889, era A.la-
goinha, Estado da Bahia, despachante aduaneiro, 
casado, com domicilio eleitoral "no districto muni
cipal de Rio Comprido e residência á rua General 
Galvão n. 65. (Qualificação requerida, n. 6.387)., 

5.651. Jorge de Assis Carvalho (5.172), filho de Francisco 
de Assis Carvalho e de Irene Cavalheiro .de Assis 
Carvalho, nascido a 27 de maio de 1916,. no Dis
tricto Federal, empregado da Saúde Publica, sol
teiro, com domicilio eleitoral no' districto muni
cipal de Andarahy e residência á rua Barão de 
Mesquita n. 122. (Qualificação requerida). 

5.652. José de Carvalho e Mello (5i246), filho'de Francisco 
Fernandes Mathias e de Vfcentina de Carvalho de 
Mello, nascido a 23 de janeiro de I918,~.no Distri
cto Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Barão de São Francisco Filho n. 329, 
(Qualificação requerida). s 

5.653. Manoel Peixoto (5.260), filho de Domingos de Assis 
Peixoto e de Maria Cândida de Jesus, nascido-a 18 
de;setembro de 1904, no Estado de Minas Geraes, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis~ 
tricto municipal de Rio Comprido e residência'â 
rua-João Ventura n. 16. (Qualificação requerida). 

5.654. Athayde Soares Machado (5.327), filho de Alberto Soa-* • 
res Machado e de Anna da Fonseca, nascido a 13 
de julho de 1913, no Districto Federal, mecânico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Rio.Comprido e residência á rua São 
Carlos n. 41. (Qualificação requerida). 

•8.571. Manoel Dias de Carvalho (5.747), filho de ^Bernardo 
Antônio, de Garvalho e de Christina Dias Macha
do, nascido a 13 de março de 1874, em Portugal, 
commerciante, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência ã 
rua Visconde de Santa Isabel n. 71. (Qualifica- ' 
ção requerida). 

5.572. Natalina Fernandes Joaquim (5.749), filha de.Pe-
i dro Moreira de Souza e de Eugenia Fernandes de 

Souza, nascida a 24 de dezembro de 1905, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral, no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Theodoro da Silva n. 790, (Quali
ficação requerida). 

5.587. Waldemar Oliveira, de Mendonça (5.833), filho de 
Jacintho de Assumpção Mendonça e de Maria Oli
veira'Mendonça, nascido a 19 de fevereiro de 1916, 
BO Estado de Alagoas, commercio, casado,, com do
micilio eleitoral no districto rnunieipal-.de Rio.Com-

. prido e residência á rua Barão de Luterio n. 38., 
(Qualificação requerida, n. 6.394). . 

5.573.. Nelson Mendes de Caravlho (5.817), filho de Francisco 
Villa. Verde de Carvalho e de .Florisbella Mendes 
Tavares de Carvalho, nascido a 19 de abçil de 1918, 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Professor Valladaros nu« 
mero-128. (Qualificação requerida, n . 7.306). 

5.574. Rosalina dos Santos (5,818), filha de Germano Antô
nio dos Santos.e,de Maria do Rosário,•nascida a ,2 
dè dezembro de 1877, em Soledade, Estado de Mi
nas Geraes,, domestica, casada, com domicilio elei
toral . no districto municipal de Andarahy e resj-
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dencia á rua Petrocoehiao o. 69. (Qualificação 
requeridâ  a. 6.863). 

5.575. Sebastião dos Sábios (5.819), filho ao Manoel dos 
4, Santos e de Joanna dos Santos, naseído.a 7 de se- -

['•: \ ' tembro de 1900, no Estado de São Pauto, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

V" nicipal de Andarahy è residência a rua Araxá nu- ' 
. mero 35. (Transferencia). 

5,576 EzSttino Fernandes da Silva (5.820),, filho de Antô
nio Fernandes da Silva e de Anna Rodrigues da 

" ';. Cruz, nascido a í de agosto de iS9f, eni Cachoeira, 
', .; Estado do Espirito Santo, eoiamerciov viuvo, com 
• domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 

Comprido e residência ã rua Maria.Lacerda nu
mero 49. (Qualificação requerida, «. 7.459). 

0.577. joanna Marques dos Santos (5.821), filha de Manoel 
,. , Marques dos Santos e dê Cherubsna da Silva, dos 

' ' '- Santos, nascida- da 28 de agosto de 1915. no Dis-
• '-' tricto Federai, estudante, solteira, com domicilio 

eleitoral no districto munjcipaf.de Andarahy e re-
sidencta á rua D. Maria n. 30. 'Qualificação re
querida; n. 7.147). 

17$., João Carneiro de Oliveira Júnior (5.B22), filho de 
João Carneiro de Oliveira e de Euzebia Gomes 
Carneiro, nascido a 2 de novembro da 1913, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro,-eom domicilio 

"•. : ' eleitoral no districto municipal de Andarahy e re-
-è idehc iaá rua Marim" n.' 17. (Qualificação re-

: ,^üerida í u . 7.152). 
$^Í9. Arfindo Alves da Cunha (5.825Í, filho de Manoel. A l -

.ves da Cunha e de Deoünda Rodrigues da Cunha, 
, •- nafoido a 29 de agosto de 1912, no Districto Fe-

'" - • • deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
j -'•''- no-districto municipal de Andarahy e residência 

á-ruá Leopoldo n, 10. (Qualificação requerida, 
• -7. -O'. 6.540). • • :''c :. 

5.880. Sénjamhu Gomes! de Amorim (5.826), filho de Ben-
• '• íâmim Gotttês de Ambrim é de Noèmia Abrantès 

, ' de Souza, nascido a 4,de janeiro de 1906, no Dis
tricto Federal, empregado publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Barão de Mesquita numero 

>/: 691. (Qualificação requerida, o, 6,964). 
5.581. Arolandó Teixeira Júnior (5>,8'27},> filho dé Sebastião 

Teixeira Júnior e dé Castorina Demèlria Teixeira, 
nascido a 22 dé fevereiro de 1900, no Estado do 

r " Rio de Janeiro, commereio, caSádõ, com domicilio 
s r í; • . eleitoral no districto nraaieipat dè Andarahy e re* 

í, sideBcia.ã rua Souza Franco a. 195v (Qualifica
ção requerida, o. 7.386), 

6.588. Burvaí da Alvarenga (5.8á5), filho de Cândido de 
Alvarenga e de GabrieHá do Alvarenga nascido 

' à 17 de maio de" 19115, no Districto Federal, es-
tudante, solteiro , com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy, e residência á rua 

"- V . Santa Isabel, o. 56. (Qualificação requerida 
'• numero 6.441.) 

5.S89;. Eugênio Augusto de Souza {5.836}* filho de Augus
to. Bonedito. de Souza e de Maria Custodia dá Con~ 
eição, nascido á 5 de agosto de 1908,.no Distri
cto Federal, operário, solteiro, com domicilio eléi-

' ,".. torál no districto municipal dè Andarahy, e resi
dência a ruai Luiz Guiaiár^^ (Qualifica
ção requerida numero 6.433.) 

SMSW*.'Alento Medeiros (5:837),, filho, de Manoel Francisco 
• de Medeiros e dé Euridyce Medeiros* nascido á 5 

de setembro de 1916, no Districto Federal, cora-
- Ejiereio, solteiro, com domicilio eleitoral ao distrioto 

municipal de Andarahy, e residência á rua Felippe 
Cátoárão, n, 11.. {Quaiifiòaíjioreouerídâ n. 6.102), 

5.88*. Selix da Silva (5.839), filho de Manoel da Silva e de 
Rosa da Silva, aascido a 12; de abril de 191,4, no 
Districto,FederaL conuaercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. 

' ' e rêáideacsk áAvenida. 28 dê ftfejftgto a. 120. 
. CQ^WÍÍéaoad requerida , a u » ^ 0 , 6.230.) 

3.302. Josôpbfa* dá Porã$a (5.8íd), f i iô* de Haaoel Macha-
., do Pio e de Nympha da Floresta Pio, nascida a22 de 

••; dezembro de 1870,.no Estado de Sergipe, domes-
tica, solteira, com domicilio eleitoral no distn-

_ cta mutiicipai de Andarahy, e residência á rua Fe-
Ifppe: Camarão, numero 66. (Qualificação reque
rida numero 6.174.) 

5.593. Júlio Augusto Câmara (5.841), filho de Anisio. Ga
mara e de Cordulipa Câmara, nascido'a 20 de maio 
de 1898, no Estado de Pernambuco, commercio, 
casado, com domicilio, eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy, e residência & rua Alegre, n. 
182. . (Qualificação requerida numero 6.-179.) 

5.594. Rosa Ferreira de Souza (5.842), filha dê Manoel Fer
reira de Souza e de Anna Ferreira de Souza, nas
cida a 17.de março de 19Í7, em Sabia Catharina, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no 
-districto municipal de Andarahy, e residência • á 
rua, V, Santa Isabel, numero38. (Qualificação re
querida numero 6.205.) 

5.59&. Sylvio Alves Pequeno (5.843), filho dê José Alves 
Pequeno e de Antonia Alves Pequeno,: nascido*a 
10 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-

- •-.-Cto. municipal de Andarahy, e residência á rua 
; 'Maxwell, numero 284 casa 4. (Qualificação reque

rida .numera-6.207.) - - ; 
5.596. Manoel THoatâz de Aquino (5.844),'filho de José 
' Thomaz de Aquino e.de Marta Thomãziá da Con- • 

ceíção, nascido a:2 de agosto de .1914, em Juiz de 
Fora Estado de Minas Geraes,. operário, solteiro, 

• •; com domicilio eleitoral no districto municipal de 
, c Andarahy, e residência á. rua Alegre, 9 fundos. ( 

Qualificação requerida, numero 7;072.) 
5.597. Wãlfredo Alves Souza (5.845), '-filho'dê José Alves 

de Souza Guadalupe e de Generosa Alves de Sou
za nascido a J6 de setembro dé 1908, no Estado . 
de Minas Geraes, serralheiro, casado, CO» domi-' 

• eilio eleitoral no districto municipal de Andara
hy, e residência! á rua Araújo Lima, n. 52. (Qua
lificação requerida numero 5,900i) 

5.598. Zilda "Fragoso •"•'(•5.844), filha de Acylino Fragosos 
de Olympia Peçanna Fragoso,'nascida a 17v de 
agosto dè , 1907, em Campos Estado do Rio de Ja-

. . neiro,: costureira, solteira, com domicilio eleito
ral, no districto mutiicipai de Andarahy, e residên
cia, á ruaAdolpho Motta, n. 19 casa 2.. (Quali
ficação requerida n. 6.510.) 

5.599. Orlandina Alves Moreira (5.847)-, filha de João A l -
;• 7 ves Mdroira e.de Maria da Süya Moreira, nascida 

• , a 2 de dezembro de 1911, no Districto Federal, 
operaria,' solteira, com domicilio eleitoral no dis-

* - fricfo municipal dê;Andaráh, e residência á rua 
. Barão de Vassouras, a. 78". (Qualificação requé-

• rida numero 6.490.) 
&.6ÒÕ. Bonorina Grund Ramos, (5.848), filha de Frederico 

Guilherme Gruni e de Amália Gonçalves da Silva 
• Grund nascida a 6 de novembro de 1893, no Dis-

tricto Federal, domestica, Casada, eom domicilio 
- eleitoral no districto municipal de Andarahy, e re-

eideaoia á. Avenida 28 de -Setembro,-»* 22Ú. (Qua* 
lifícaçãò requerida nuniêr.0 4.967.) 

S.601-, Maria Apparecida de Souza (5.849), filha dé Alfredo 
de Souza Gomes Júnior e de Dívã de" lá Vega Go
mes, aascida a. 25 de outubro dê 191Í, em Valen-
ça, Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteira, 
com- domicilio eleitoral ao districto muoioipal.xdí! 
Andarahy «residência & rua Saata Lut2a n. 128. 
(àualificaçâo requerida numero 1M34u) 

Jacy de Mènezôs Britto {5.850), filha de, Fernando 
Garroèho de JBríttO a de Alzira de Menezes Britto, 
nascida a 29 de fevereiro dé 1901, em Victoria, 
Estado da Bahia, íunccionaria pública, solteira, 
eoin domi&ilio eleitoral no districto municipal de 
Aadaraby, ei resideacia è rua da Uttiversidade, a. 
.38. (OúaHfioaçlo requerida numero 6y224.) 

3.603. Heloísa Pereira da Cru» (5.85|)> fithâ de Arthur Pe» 
reirá d* Gré» * dé Agrî plna Carvalho da Cruz, 
nascida a 27 de março de 1909, em Petropolie Es-

Confere com o O r i g i n a l 

http://munjcipaf.de
http://17.de


Terça-feira 27f BOLETIM EIjEITOBAL; Outufo» de 1936 353̂  

" ' tado"do••> Rio de Janeiro, • domestica, solteira, com 
:. -domicilio, eleitoraL no' districto municipal de-Rso 

-' ''•: ' , Comprido•" e residência &- roa. Campos da 
i . numero i46 .casa 60;'(Qualificação requerida-nu» 
,. .mero 4.303.) 

- 5*661.- Ciòtildes-Gomes-(5.852), filha de••• Antopio Pereira 
j • Gomes-e de Mariaída Conceição da 'Hora,.'nascida 

a'i4-de,março lded91.3, ao E. ( do.̂ Rio-de Janeiro, 
Dactylographa,-solteira, com 'domicilio eleitoral no 

; districto, munioioal de > Andarahy e residência a 
'• ..MiaiJustiniáno^datRocba n.-"H5.l;(Qualific'.acao!re-

. ..querida numero: 7'. 398.). , ' 
5.604.-Jorge Marcos Monteiro; (585.3)afilho de José Pinto 

• - Monteiro oi . de Maria." Rodrigues Monteiro,- nascido 
av7 ".de. outubro de 1904, - em - Fortaleza, Estado . do 
Ceará, commercio, • solteiro, com. domicilio elei
toral no -districto;.municipal de .Andarahy e ;re= 

: sidencia^rua-Araxá-n. .16. (Qualificação reque
rida mimem 6.178.). : . ... 

•5;605. Joséí'Thomaz Neves.-Aleixo* (5.855),; filho.de Anto-
toriio Gonçalves Alèixo-e de. Marietta Neves Alei

j o , , nascido a 14 de maio. de 1913,.no Districto. Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio,'eleito-

• -ral.no districto municipálde-Rio'Comprido e,resi
dência ' á' rua' General .Galvão n. 12... (Qualifica-

• ,ção-requerida, numero 6.386.) ..'. . . , 
5:606. Thomaz-Neves-Aleixo (5.856), filho de,Antônio Gon-

• • çalves Aleixo e de,Marietta Neves Aleixo, nascido 
a'20-de outubro de 1915,- no-Districto Federal, 

• commercio,-solteiro,-com domicilio : eleitoral nò 
. districto municipal de Rio Comprido,* e?residência 

á , rua General Galvão n . . 12. (Qualificação re
querida, numero 6.327.) . Y - , ••. 

5.607. José Medina.(5.857), filho de'Annibal'Iíooper'Médina 
e dé Maria ,da-Gloria Tupinambá.'MedinJ,nas<Jldo 
a-2 de março .de' 1914, no Districto Federal, fúnc
cionàrio publico, solteiro;: com,"domicilio -;: eleito
ral no. districto municipal de 'Rio;Comprido Ve ;re-
sidencia • á rua 'Santa- Alexanfirina-'numero- 45. 
(Qualificação requerida numero 5.938.) 

5.608. Olgà. .-.Siilva. (5:858), filha dê Ezequiel i"José da'Silva 
• . ' ' '"é..dé.PauUna Dias'da.'Silv8^:nasciija-a;2;de--dezeQÍ-
. . brolde 1902, no, Districto-'Federal, costureira, sol

teira, com ,db^ "eleitoral/ho districto'muni
cipal de. Andarahy- e residência-,;á rua Gonzaga 
Bastos, n. ,'202. (Qualificação^requerida nume
ro 6.998.) . . • . . 

.5.309. Oscar ̂ Gerqueira (5.589), .filho de-Miguel .Cerqueira>e 
de•Ermelinda Cerquéira, nascido a;ip.-de.setembro 
de : 1916, -no'Districto Federal, estudante, solteiro, 
cpm;.domicil.io eleitoral no districto- municipal de 

- ' Rio'Comprido, e residência á rua Barão de Ita-
págipé, n. . 112.' (Qualificação requerida, nume
ro' 3:692.)': ,,- - . . •.'•.'- •;• 

5.610. Antônio Nogueira iLopes (5:861),. filho de Daniião 
Nogueira.e dp.Francisca '.Nogueira, nascido a' 1. de 
março de 1890,'no E . da Bahia, commercio, viuvo, 

• com-domicilio eleitoral nò districto'municipal de 
, Andarahy eTesidehcia á.rua, D. .Elizan. 59. (Qua-. 

lificação -requerida ; n . . . 7.Ò67.) ; . . . (.'; 

5.611. ' Durvalino. Gomes (5.8.62), filho de: João Gomes:e de 
Bidora Gomes, .nascido a 24;\de..ímaio:de'.19Í5, em 

. Vassouras, Estado do -Rio de -Janeiro,; operário, 
.softéiro,: cóm'..domicilio'.eie.itpralrno ̂ districto 'muni-' 

•'.c'ípàl' de.VAÚdarahy • e, residência, á '• rüa',' D. •'" Maria 
' : ., n. ,15. '.(Qualificação.requerida, n . . 7;:068.) 

§.612. Hermano,iHeririque-Xavier;..Filbò, inBcripção'ín.;,,;5.863,. 
filho: de :Hermahó Henrique Xavier • é de • Isanriha 

.- Henrique.Xavier, nascido a.5.de1 out..uhro'-de'1'9.06,-; 
no .Districto Federal, .operário, solteiro, • com do-

. miçilio'eleitorarno.districto.rounicipai.de Andarahy, 
e..residência'á rua-Garoa,n. 61. (Qualificação nu-

. . ,, . , mero;:7".218. „':'.,,. ,.„.„,-,'....,,-.,:.,'",-.,• - .[ •.^u~A: 
5.613. Agnelia :Gosta':Fohtes,i'inscrip'çãò >n; 5̂.'864,; filha--de 

V , Mariànna-da •.Conceição,: nascida a 14 de .dezembro 
de. 18,96,; no., Estado, do Rio - de, Janeiro, *, f ünccionária 

T " publica, .viuva, com domicilio eléitorãr no distri-

' * cto municipal de Andarahy e .-residência rtja 
• —: - Barão de Mesquita n. 631.. (Qualificação- ;nu-

' mero 6.539). " • '••' 
5.614. Miguel Archánjo Recalde Balster, inscripcão s.-,5̂ 6&, 

. filho de Sylvio Bajster e de Laura Recalde-J^JçjeR 
nascido a 4 de junho de 1916, no Districto;'Fèdsrai 

• cpmmercio, solteiro, com, domicilio eleitoral ;U« 
- ' districto municipal de Andarahy-e residência;;^ 
' : ' rua Botuçatu' n. 18. (Qualificação n.;6.213)» 
5.615. :Benrioue Sylvestre, inscripcão n.: 5.866, filho de^SIy* 

véstre'Joaquim Dyonisio e de Luduviná' MarSa*:dai 
Conceição, nascido a 28 de março de 1899, no" Es* 
tado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com ;do> 

'.' rhicilio'eleitoral no districto municipal .dé Anda» 
/=• • rahy e residência á travessa Patrocínio ni. 57, 

• casaô. Transferencia. 
5.616. João Couto, inscripcão n. 5.867, filho.de Júlio do 

Couto e de Elza da Conceição, nascido a'1 5:'d< 
, dezembro de 1912, no Districto Federal, commer

cio; solteiro, como domicilio eleitoral no distr.içtc 
municipal de Andarahy e residência" á.rua-Jardin-
Zoológico n. 11 B . (Qualificação n. 7.055) = / 

5.617. Antonina da Silva Barros, inscripcão n. 5.868, filha 
de Antônio Ignacio da Silva e de Francelina:'Ba
ptista de Souza, nascida a 19 de outubro de 1909 
ém Santo Antônio do Imbé, Estado do Rio-de Ja« 

' . • neiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residencií 
á rua Souza Franco n. 28. (Qualificação numerí 
7.149). • , ' . . . • » 

5.618. Antônio Natal'Silva, inscripcão n. 5.870, filho, de An. 
tonio Pedro Silva e de Francisco Umbelina Silva, 
nascido a 25 de dezembro de 1913, no DistrictoFe-
deral, ferroviário, solteiro, com domicilio ? eleitora! 

- rio' districto municipal de Andarahy e residencií 
á rua Araxá n. 35. (Qualificação n. 6.8S6)« K -

5.619. Cândido:Duarte Rangel, inscripcão n. 5.871, filbod« 
^ "Henrique Rangel e de Hypolita Rangel, nascido>s 

2'de fevereiro de 1916, no Estado do Rio.de Ja
neiro, commercio, solteiro, como domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy e residên
cia á'rua D. Maria n. 15. (Qualificação numerfl. 

" ' ' ' ' . 7.259).. ~ 
5.620. Mary do Couto Grangeiro,.inscripcão. n. 5.872, filha 

de Manoel Antônio Grangeiro e de AdeliaMariáta 
- do Couto Grangeiro, nascida a 16 .de janeiro'.de 

1916, em Fortaleza, Estado do Ceará, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto'munU 
cipal' de Andarahy e residência á rua dá Univer-
sidade;n. 104. (Qualificação n. 6.486). •;,•••/,-

5.621. Domingos Botelho. Athayde, inscripcão-n. 5.873, filho 
de Pedro José Botelho e.de Rittá Magdalena Bote-

. . lho, nascido a 16 de julho de 1906, no Estado ;do 
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domici
lio'eleitoral no districto municipal de Andarahy;,e 
residência á rua Dr. Aquino n. 63. (Qualificação 
n. 6.971) 

5.622.. Antônio Lopes, inscrilpção/n. 5.874, filho.de M á n o e l 
Augusto Lopes e de Constança. Lopes, nascido'» 

• . .. 28.de.abril de 1917, no Districto Federal, .commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral: no' districto 
municipal de Andarahy. (Qualificação numero 
4:443)'. ' 

5.623. Lamartine Moraes G u i m a l "ães , inscripcão n. 5.875. f i -
' • lho de Avelino Augusto Guimarães e de'P'a>iÍi0a 

Èliza Moraes Guimarães, nascido a 11'de junho 
. de 1886, em Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-

. . tr.içto. municipal de. Andarahy e, residência á.rua 
, Felippe Camarão n. 49, casa 2. (Qualificaçio'nu<-.''-

mero 6:300). • . . , . : , : .:,,,.',; 
5.624. Sesmando da Costa, inscripcão n; 5.876,' filho'de,'N.i-

cóláo da Costa e de Leonor Maria- Fernandes, nas
cido a 18 de março de 1912, no Districto Federal, 
commercio, soilteiro, com domicilio'eleitoral': nó'.' 

; dislricto: munioipal de Andarahy e' residência á . 
• rua-Torres 'Homem u.-24. (Qualificação n.- 10.703).;. 

o. 625. Antônio 'Martins Lopes, inscripcão o. 5.877, filho.da 
Manoel Martins Lopes e de Laura Alves .Lopes, 

Confere com o O r i g i n a l 

http://filho.de
http://-ral.no
http://'eleitorarno.districto.rounicipai.de
http://filho.de
http://Rio.de
http://filho.de


t" •'?"-" " • ; nascido'u 27'de maio dè' í'905,';noylJístrictoTFe-' 
•''V . deraij. operário;' casado, com domicilio eleitoral no ' " ; . 

; •. "districto municipal de Andarahy • e; residência á 
••• wft' Duque do Caxias n. 20. (Qualificação nume

ro 7.334). ,; 
o..tíá7. Maria de Lourdes e Silva,, inscripcão n, 5.878,-filho .-. _ 
•. v- dê Narcteo Alves Pinto Guedes e de Julieta-Au- 9.'v37» 

. gusta-Lop.es de Aguiar,, nascido .a 43 de março de ; r. 
1904, no Districto Federal, domestica, casada, çom 
domicilio eleitora! no districto municipal de An
darahy o 'residência á.rua Tbegdòrp da Silva nu-

; mero 735, casa 21, (Qualificação "a. 6.235). 
5.62G, Philomena Euzebio Lins, inscripcão n. 5,879, filho--de !".; 

•• .•'!>•• Manoel João Euzebio. e de Luiza Alexandrina de 5,638. 
Souza, nascida a 6-de maio.de 1898, no Districto 

••• Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no distrioto municipal de Andarahy e residência "\ 
á rua Grajahu' n, âo, (Qualificação n. 6.228). ;;•', •• 

5.637» João Chaves de Mendonça, inscripcão a,- 5-.860, filho -
j ;.„-.- 'de Manoel. Chaves de ^Mendonça,c-de Maria Fran- 5,639. 
. . . : . . ; r í cisca de Mendonça, .nascido a-14:'de: janeiro de • 

......1911, ao DMricto, Federal, com doroiciljo slejto» . ' '; 
..* . ral. no districto municipal de Rjp.Comprilo o...re«" 

.'.'••.•- .sidencía á rua-Navarro a. 18.' .-(Qualificação."nu-
;.;;"'..: meró 6.739). ' : ' . : . ' ' ' -T- •' 

'5.,628, Adaoto Francisco de Oliveira, inscripcão n. 5.881,' í.1540.-
• - filho.de Antenor Francisco da Silva e de Maria -'.-'-': 

: Franeisca,1 de Oliveira,- nascido a 3 dje-dezembro de : - : 

. .1912,no Estado "do Rio de. Janeiro,, commercio,. ?o!-~ '. = 
. . . "htei.ro, çom domicilio leitora! no districto municipal • '• 

'.•',T- •.'dé^.adarahy è -residência 4:.raa/Barão .(ia Fran- » 
•• :. '• :cífiÇ.o, Filho • p . ^ e , (Quaíjflóação;S.! •5.890). 5.641.: 
3^629. .Mario Braga: Sarmento, inscripcão a. filho de .'. V. . 
• .' ;-.••• r. Augusto Taveira Sarmento e-do OtiHa.Braga, nas- ; " ' ; 

. cido a 3 de fevereiro de 1912, m> Districto .Federal, : • -': • 
< ;CO.minercio, solteiro, com domicilio eleitoral ;no 

\ ' d i s t r i c t o munieipá.1 .de ' Ariciarahy e.residência á 
\..'"' ' r u a The.odoro.da Silva.n-,120. .'(Qualificação nu- * tii9 

.mero.7.347). . . ' . ' . : V . . . : : V 0 

5,630, Àlayde dè Silva Braga; ínscrjpção-n, S.-883, filho de 
' Joaquim da Silva Braga e de Caralmá Rosa -da 

Conceição, nascida a 4 de junho de 1916, no Dis- ' 
- •' ' >,: tricto Federal commercio, solteira, .com domicilio 
>•'."• •'• eleitoral no districto municipal de Andarahy ò re-
Í •'.; ,. sidencia á rua Barão de Mesquita, n;-87. (Quali- 5.643;. 
• -'• 'ficáção n. 7.337). . % r : 

^".03i. Antônio da Silva, inscripcão n. .5,884, •filho de Bene- r ;;"J 

/ dieta Nunes, nascido a:12 de abril do. 1917, na Ca- .'. 
"' ' pitál. Federal, commercio, solteiro, com'domicilio 

• : eleitoral no districto municipal de, Andarahy e _•:•-•• 
"V '. residência á rua Alegre n. Í4 r (Qualificação nu- o.644, 

mero 6.021). ' " • -
5.632, Cieinato Thomé dos Reis, iriscripçãp.n. 5.885, filho 

.......v de Cicináto Affonso dos Reis e de Ceonia Çarolina 
,' '.."•'• do Souza, nascido a 23 de dezembro de 1909," no 

Estado dá Bahia, ferroviário, solteiro; çom domi- * 
cilio eleitoral TIO districto municipal de Andarahy 
e residência á rüa Visconde de S. Vicente n. 33. 
(Qualificação n. 6.894). 

5.633, Maria Cândida de Azevedo, inscripcão n.. 5,886, filha 
.,•, de Dulççniira deOliyeira, nascida a 26 de julho.de 

.;'"'• " 1913, rio Districto' Federal, commercio, solteira, 
•' com domicilio eleitoral no districto municipal de 

Andarahy è residência á rua Araújo Lima ri. 189, 
; cáea 4. .(Qualificação a, 6.234). . . . .- • 

5.63»,, Dahyl Parente Gomes da Silva, inscripcão a. 5.887, 
. •:'.. ' filha de Eduardo Gomes da Silya e de Palmerinda 

' Parente Gomes da Silva, commercio, soiteira, com 
doàueílio eleitoral no districto municipal de An
darahy e residência á rua\Alegre' n. 72. (Quali
ficação ,n. 6,566), '-

o.oas, EdJna Pace, inserjpção n, 5.888, filha de Carlos A l -
. . - borto Pace e de Edemmira Faço, nasoida a 3. de 

."agosto'.-de 1909, -no Distrieío Federalí domestica, 
; eolteira, com domicilio eleitoral no districto mu-

njoipàl d« Andarahy ereâideacia 4 rua, Visconde 
: - de Àbaete n. §8. (Qualificação'n. 6,432). 

5.Ç45, 

5.646 

5.647, 

5.636, José Rego Lopes, ipsoripelo h, 5,889,. filho de Maxi-
miano do Rego Lopes e de Anna do Rosário Lopes, 

5.. 663, 

. áasciíib. a ;il dé agosto de 1S79,; ao Districto Fe
deral, -operário, èàsado, com domicilio leitoral no 
districto municipal de Aadsrahy'© residência á 
rua Barão de Mesquita a. 1.111. (Qualificação 

••••a,.&;98J-Kv- i .;" . 
Oriàndipa Dalóssi Valentirn,; inscripcão a. 5.890, filha 

de João Dállossi ede Anna Oliveira Dallossi,, nas
cida a 1 de dezembro de 1914, no: Estado do Rio 
de Janeiro, ostudante, casada, oom demieilio p e i 
toral- no districto municipal de Andraby e-resiv 
lenéia á rua Muniz Freire a. 36, .(Qualificação 

• • y n. 6,656). . y -
Jàcyra de Oliveira (5,892), filha :de Agápito de Oli

veira e de Paütijha de Oliveira, nascida a 24 de 
abril de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, com-

'' mercio, .soltélfa, com domicilio eleitoral no distri-
bto municipal de Afldarahy e residência á rua Ba-

- rão: de Mesquita n. 5 5 ; (Qualificação». 6.594.) 
Joséí- de Carvalho (5.893), filho de Joaquim de Car

valho e de Franeisca Rosa, nascido a:3 õ> setembro 
de i909,;ho Estado do Rio de'JaaeifP;. commercio, 

• "easádo; com domicilio eleitoral ao districto muni
cipal dé Andarahy e residência á rua'do Outeiro 

' n-;. 267. '• (Qualificação o.: 6.610;). ; i 
Carlirido:de Oliveira Chaves (5.894); filho de Amélia 

.Maria da Conceição; nascido -a .11 de junho-,dfi 
..1900, na Capital Federal, motOFista, casado, òóni 

1 domicilio eleitoral no dtótrieto municipal de An-
••• daráhy e residência á rua Leopoldo m 22. (Qua-

Úficação a. 7,397.) .-. ' -. ; > 
Benedicto Antônio da'Silva (5.895)','.fi'ffiò': de Antônio 

da .Silva e de Zulmira da Silva;' riascido ,a "13: dè 
•' :: junho de' 19Í6, ao'-Districto Federal, eommerciOi 
. , softèiro, com domicilio eleitoral nó districto muni-

• dpal de. Rio Comprido o-'residência";S rua. Santa 
'.'Alexandrina- ri. 85. (Qualificação ri.-; ,7.457.) 

Franlíliu Cardoso (5.896), filho de Manoel Seraph"U 
• : Cardoso eéÃio Maria do Carmo, nascido a 6 de se-
.' lembro de 1916, uo' Districto Federal,: commercio; 
, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu -

••' úcipal dé.. Andarahy e residência á rua Araripe 
Jiiníor n. 8. (Qualificação n. 6.584.) 

Dioni&ío de Sou/.a (5.-897),-filho de Máaoei'Franclscét 
de--Rouza e dw.Hereulana Maria da Gonceição, nas-

: • cido .a 9 de%outubro de. 1910, no Estado de Minas 
Geraes, commercio, solteiro,, com'-:dowçilio eleito
ral .ao.districto muâicjpai de'Andarahy e residen- . 
cia a rua D. Rita n. 31. (Qualificação ri. 6.895^), ' 

rJoão", Baptista de Soqza (ã;898), filho de Manoel; 
;, Gomes de Souza ede Salvina Maria. dg. Souza, nas

cido a 15 de junho.de 1915, no Estado de Pernam
buco, . operário, solteiro,. com doiri|(jilio eleitoral 
no districto municipal de . Andarahy;. e residência 
á rua Pereira Neves n. 49. (Qualificação nufjbê  
ro 6.602.) ' 

Deusdedt Barbosa de Miranda' Çã.899), filho de Octa-
,vio-Barbosa de Miranda e de Jósepha Maria da 
Conceição, nascido a 5 de setembro de 1912, em 
Leopoldina, no Estado de Mina.s .Geraes,. operário-,, 
solteiro, com domicilio eleitoral no. districto-mu-; 

-•' :aicipaí dè -Andarahy e. residência á .rua Leopoldo 
;-.!'a>.22 (Qualificação n. 7.210.) < .:,'•.' 
Alcides-Leal (5.000), filho de Maiioél, Joaquim da 

.Silva Leal e de Lealdina Rosa Leal, naspido a 15 
• de Julho de 1891, em. São Pedro de Alcantar^ 
rio Estado de Minas Geraes, fúnccionàrio.- publico, 
cagado, çom domicilio eleitoral, no districto muni» 
bipal de Andarahy e residenciaá. rüa Guilhermina 
n, §6,; (-Transferencia,). 

-Maria de Lourdes*1, e^.Silva (5.878), filha, de Narciso 
Alves Pinto Guedes o m Julieta Augusta Lopes 

' Aguiar,-nascida a 13 tíé-março, de. 1914, no Dis-, 
\ íriçto Federal,. domestica, cagada, ':córo domicilio 

eleitoral no districto municipal dè Aadarahy e FSH 
sidencia á rua Presidenta Theodoro Silva a. 735. 

Carlos Nunes (5,901)* filho de Antosio Nunes e de 
Olympia Gomes, nascido a 3 de julho de Í916, 
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1.664. 

ê.667. 

'' ' na'Caeita! Federal, commerdo, solteiro, com'domi
cilia eleitoral no districto municipal de Andarahy. 

• e:residenciaá rua Santa Lüiza n. 48. . .'• • 
Luiz Gonzaga dos Santos (5.902), filho' de-Cyrillo 

Luiz dos Santos e de Cândida Maria Nazareth,. nas= 
cido'a i de julho de-1916, .no Districto Federal, 

' '•'' operário, "solteiro, com'-domicilio .eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 

- . Leopoldjjn. 27-. • . .' -í 
José-dos'Santos (5.904), filho de Domingas,Anna de . 

• ; Jesus, nascido a 1 de janeiro de 1915, no Estado .de 
' ftio de' Janeiro -Valença, commercio, solteiro,'. com 

domicilio eleitoral no districto municipal de An- 5.681 
dárahy'e.residência á rua da Universidade n. 104. 

' João' Pereira de Almeida (5.905), filho' de José Pe
reira-de Almeida e de Cândida' Ribeiro de Almeida , 

• 'nascido a 24 de junho de 1886, no Districto tFe
deral,' despachante aduaneiro, casado,'com-doroi-
• c-ilio- eleitoral no. districto municipal de Andarahy 

e-residência á rua Luiz:Barbosa n. 16." 
£.668.José :Tavares Ferreira (5.906), filho de Antônio Fer-

* - " reiraJunioi'edeBelarmina Tavares Ferreira, nas-
ciáò a 22 de dezembro de ,1916, em Valença no 
E . .do.Rio "de Janeiro, commercio, solteiro, comrdo-

• - mioiMo'1 eleitoral • no districto municipal' de Anda
rahy e residência á rua D. Elisa n.'21. 

#.6691 Judith!-It'raga'Sàrmento (5:.907), filha .'de-Augusto Sar-
• '.' 'mehtò e!de-Othilia Braga Sarmento,.nascida a 7 de 

agosto de'-1915, no Districto Federal, estudante, 
• . " solteira, com domicilio eleitoral mo districto muni

cipal de Andarahy e residência á rua Theodoro da 
Silva n. -120. ; " ' : 

|.67p. Gregprjo.Mannierl (5.908), filho.de Nicolau. Mannjeri 
• e.dé Bénedicta Mannieri, nascido a 28 de fevereiro 

dè -1896,. no Estado de São Paulo, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no'districto munici
pal de Andarahy e residência á"rüa D. Amélia 

«' n. ,69. • • .'"', .. 
• 671. Armando Ruiz deCarvalho (5.909), filho de Anna Ruiz 

de Carvalho, nascido a 25-de'abril de 1910, no 
Districto Federal, bancário', casado, com domicilio 

-eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Pereira Nunes n. 148. 

0.672. Waldemar Amaral .(5.910), filho ide, João Albino do 
Amaral e de Fèlismina de Jesus Amaral, nascido 
a 9 de .setembro de 1905, no-Districto'Federal, 
commerciario,' casado, com' domicilio eleitoral no 

. districto municipal de Andarahy eJ residência á rua 
.Maxwel'n. 271. • • ' •; 

#.673. Álvaro Ledo. (5.911), filho de João Ledo e de Januaria 
Ledo, nascido a 17 de abril de 1887, no Districto 

-.. Federal; operário, .casado, coni domicilio eleitoral 
no districto. municipal de Andarahy e residência 

, á rua : D. ,Rita n. 20. . >• . '• • -
#.ev*. Joffre Osório' (5,912),'filho/.de-Antônio.'Pedro Osório 

e de Maria'de' Azevedo 'Osório, :nascido "a 15 de 
-'•" abril'.de 1915, no ' Districto Federal, .-commercio, 

: solteiro,:.com: domicilio'eleitoral ho 'districto muni- ' 
cipal: de, Andarahy e residência á rua Alegre nu-

• mero '35.. ; • • • , . . ' . . . . 
#.676. 

|;676, 

Í.677. 

Dario Lóurenço de Souza (5.913), filho de Pedro Lou-
» renço de-Souza e de Eva" Maria" dà Conceição, nas

cido a 8 de outubro-de 1889, no Estado do Rio 
• . .de Janeiro, commercio,,solteiro, com domicilio elei

toral no districto municipal -de''Andarahy o resi
dência á.rua.José Vicente n. 40: • 

Bianor-Rodrigues da Silva (5.914), filho de Joaquim' 
^Cândido da Silva e' de Minervina Rodrigues da 
Silva, nascido a 30 de , setembro de 1916, Estado 
da Parahyba do Norte, commercio, solteiro, com 

, domicilio eleitoral no i districto municipal de An
darahy e,residência á rua D.: Maria n. 156. 

Laura Cordeiro Maia (5.915)', filho de Joaquim Fer-
. reira Cordeiro e dei Florisbella Floria Cordeiro, 

nascida a 17 de.outubro de 1898,,no Districto Fe-
• .deral,:domestica,.'.viuva,'com- domioilio'eleitoral- no 
distrioto municipal de Andarahy e residência á rua 
Barão de Mesquita n. 48. 

5,^78.'Arestides Ferreira Lima (5.916), filho' de Antonie 
' Ferreira Lima e de Bernardina Franeisca Lima, 
nascido a: 13-de fevereiro dé: 1914, • no-Districto 
Federal,-. commercio, solteiro, com domicilio elei
toral- no districto municipal • de Andarahy e 'resi
dência á rua Barão de S.:Francisco Filho n. 380. 

5.680'. Manoel Nogueira Rangel' (5.918), filho de Antônio ,Hy-
gino Range! e de Alice Nogueira Rangel, nascido 
a 5 de junho de 1905, no Estado do Rio de Ja
neiro, qperario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto 'municipal de-Andarahy e residência : á 

' rua Theodoro da Silva- n. 31.- '•',«'••• 
PáuiO "Vianna Pereira (5.919), filho.de Adülpho José 

Pereira e de ' Cândida "da. Silveira Pereira, com
mercio,. solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto Federal, • commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal ide Rio Comprido e 
residência á-rua S. Carlos n. 26. ,' ' 

-Antônio' Gonçalves (5.921), filho de Antônio '•Gonçal-.' 
' "vês e 'de'.Maria'Lóurenço,'"nascido a.,13 de agosto 

dé 1914, ho. Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio' eleitoral no -districto municipal 'de 
Andarahy e residência á.rua D. Amélia n. 35. 

5.683. Narciso Antônio de. Mello (5.922), filho de Francisco' 
Antônio.'de Mello e de Deiphina Maria da Concei
ção,: nascido a 11 de fevereiro de "1911, no Estado 
da Parahyba do Norte, ferroviário, casado, cem 
domicilio'eleitoral no districto municipal de :An- • 
dàrahy "e .residência á rua Uberaba n. 40. 

5.684. .Iara dé Souza e Silva (5.923), filha de Ighacio Sai-, 
gado de Souza e de Antonietta da Cunha Machado 
Salgado de Souza, nascida a 18 de maio de 1914, 
no- Districto Federal, domestica, casada, còm domi-. 
ciüb eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e-residência á ruá General Silva Telles n. 55.- -

a.o82. 

5,685.. OctaciliO.Pereira de Farias (5.924), filho de Francisco. 
Abéldé Faria e de Clotilde Diogo Faria, nascido 
a 27 de julho de 1904,. no Districto Federal, cbm-

'mercio,' casado, com domicil o eleitoral no districto" 
municipal de Andarahy e residência á rua Theo
doro da Silva n. 86. 

5.686. Joaquim Onofre Gomes (5.925), filho de Antônio 
Joaquim ' Gomes, e de Albertina da Silva • Gomes,-
nascido a 12 de janeiro dè 1896, no Estado doRio 
de'Janeiro,' operário, casado, com,, domicilioelei
toral' no districto municipal de Andarahy e resi-

• dencia á-rua Alegre n. 35. 
5.687. João de Oliveira Guimarães '(5.926), filho de Amaral 

de Oliveira Guimarães e de'Albertina dé Oliveira 
Guimarães, nascido a 22 de junho de 1899, no Es-
iado da Bahia, commercio, ? casado, com domicilio • 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Barão de Mesquita n. 65. 

5.688. Francisco de Góes e'Siqueira (5.927), filho de Pedro 
- Góes e.Siqueira e de Sophia Alvárez Armandaide/ 

Góes e Siqueira, nascido a 15 de outubro de 1905, 
• • .-no Districto .-Federal,; commercio,. solteiro, com. do- . 

micilio eleitoral no districto municipal de Anda-
. rahy e,residência á avenida 28 de • Setembro:nu

mero 341. • 
5.689...José Menezes dos Santos (5.928), filho de 'Manoel 

Bispo dos Santos e de Maria. Djanira de Menezes, 
nascido a 18, de .março, de, 1916,. em Itabaiana, no 
Estado dé; Sergipe, commercio, solteiro,, com • do- ' 
nicilio.eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residência á rua Dr. Agra. n. 38. 

5 .,69.0. João Gaspar Rodrigues • (5.929),, filho de, Domingos 
Gaspar Rodrigues e.de Maria da Silva. Gaspar,'nas
cido a 15 de.outubro de 1916, no Districto,Federal, . 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua*, 
dos Artistas n. 80. 

5.691. Amélia da Conceição Lavrador (5.930), filha,de A u 
gusto José da Conceição e de Elyira Augusta •'Del-
soul da.Conceição, nascida a 22 de julbo de 1881, . 
no Districto Federal, professora de musica, ca
sada, com domicilio eletoral no districto municipal 

\ de' Andarahv e residência á rua Gonzaga Bastos 
n. 18. 
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5.692. Célia da Luz Coelho (5.931),-filha de Carlos da Silva 
Coelho e de Isolina Ferreira Coelho, nascida a 1 de 
novembro de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, 
costureira, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Theodoro da Silva n. 99-A. 

5.693-. Fernando dos Santos Martins (5.932), filho de Miguel 
'•: de Souza Martins e de Mathilde dos Santos Mar

tins, nascido a 31 de julho de 1900, no Districto 
Federal, operário, Solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto muncipal de Andarahy è residência á 

''. ruà Araxá n. 41. > 
s.694. Periclcs do Souza Monteiro (5.933), filho do Dr. Ar-

'. mando de Souza Monteiro e de Hulda Olga de 
Souza Monteiro, nascido a 28 de janeiro de 1915, 
em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de Rio Comprido, e residência á avenida 
•Paulo de Frontin n. 395, sobrado. 

5.695. Jõviáho Teixeira Sobrinho (5.934), filho de Vèrgilio 
Emygdio Teixeira e dè Anna Ignez de Oliveira, 
íiascido a 8 de agosto.de 1912, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e resi-
dencia.á rua Santa Alexandrina n. 49, casa 3. 

2.696 Carlos dos Santos (5.936), filho de Virgínia Cândida, 
nascido a 2 de abril de 1916, no Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral nó distrctõ munièipâl dê Andarahy e resi
dência á rttâ Senador Nabuco h. 4.Ô0. 

5 69?i üríTella Fernandes' da Cruz (5.937), filho de João 
Fernandes da Cruz 6 de Laudélina Ferreira da 
Cruz, nascido a 18 de agosto de 1912,, no Districto 
Federal, estudante, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy e residên
cia á rua Gama n. 18. 

5.698. Sislnia Leão Rodrigues (5.938), íilho de José Leão 
Rodrigues e de Emilia Carvalho Rodrigues, nasci
do a 29 de novembro de. 1908,, no Estado do Pará, 
Belém, commercio, solteira, com domicilio eleito
ral nò districto municipal de Andàràhy e residên
cia á àveüidã 28 de Setembro, a. 156. 

•5.699. Odètte Carvalho (5.939), filha'de Juvenal Carvalho 
tí de Etelvina Monteiro, nascida a 23 de maio de 
1914, no Disíjricto Federal, commercio, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Balthazâr Lisboa nu
mero 36. 

3.700* Joaquim Martins Torres (5.941), íilho de Domingos 
Martins Torres e de Albina Rosa da Costa, nascido 
a 23 de ãgõsto de 1894, eni Portugal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dè Andarahy ó residência á rua Luiz Bar
bosa h. 32 A. 

5.701. Maria Ribeiro Garrido Penha (5*942); filha de Antô
nio Ribeiro e dè Luzia Ferreira dos Santos, nasci-

' da a 26 de março de 1910, na Capital Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis-
tricto municipal de Andarahy è residência á rua 
Araxá n. 7. 

5.7Ó2. Sylvió Rió Branco (5.944), filho de Adolpho Rio 
Branco e de Vaífiria Silveira Rió Branco, aaseido 
a 22 dè outubro dé 1912, no Districto Federal, Pa-
qüetá, operário, solteiro, com domicilio eleitora) 
Po districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Mendes Tavares n. 20. 

5.703. Fêlippé Pereira Maia (5.945), filho dè Sylvio Fran
cisco Máià é dè Julietá Pereira Maia, nascido a 13 
dè rhàió de 19Õ0, nó Districto Federal, operário, 
casado, çom domicilio eleitoral no districto riiu-
hlcipâl dè Àhdârãhy è residência á ruà Visconde 
de Santa ízàbél n. 15, casa 2. • 

6.704-.: Rubem âê Azevedo Gosta ,£5.946), filho de Augusto 
dè, Andrade Gosta e jáé Luçindá dè Azevedo Costa, 
pàséidô à.5 dê outubro dè 1914, ao Districto Fe
deral, èstüâánté, solteiro, com dómloilió eleitoral 
no districto municipal' de Andarahy e residência 
á rua Araxá n. 16. 

5.705. Waldemiro de Freitas (5.947), filho de Vicente do 
Freitas e de Benedicta de Freitas, nascido a 3 do 
janeiro de 19Í6, no Estado sdo Rio de Janeiro, Sãd 
Francisco, commeroio, solteiro, com domicilio elew 
tõral no districto municipal de Andarahy e resi
dência à rua Universidade n. 104. 

5.706. Genoveva Izidora Martins da Coâta (5.948), filha dé 
Manoel Sebastião de Siqueira e de Izidora Gon
çalves de Siqueira, nascida a 9 de maio de 1Õ00, 
no Estado de Santa Catharina, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no distriGto municipal de 
Andarahy e residência á rua Torres Homem n. 98 . 

5.707. Olinda Arêas de Moraes (5.949), filha de Antônio da, 
Silva Arêa3 ê de Tertuliana Corrêa Arêas, nascida 
a 12 de setembro de 1910, no Estado do Pará, 
Belém, domestica, casada, com domicilio eleitora) 
no districto municipal de Andarahy e "residência 
rua Pereira Nunes n. 13. 

5.708. Maria Moreira Torres (5.930), filha de Francisco-
Luiz Moreira e do Anna Pinto Rosa, nascida a 27 
de dezembro de 1896, no Estado de Minas Geraes, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Luiz de Fora n. 56. 

5.709. Ceoilio Cordeiro Paranhos (5.851). filho de Izidono; 
da Rocha Paranhos o do Amélia Cordeiro Para
nhos, nascido a 1 de fevereiro de 1909, no Estado 
cia Bahia, Sauto Amaro Purificação, agricultor, sol
teiro, com domicilio eleitoral ao distrioto munici
pal de Andarahy e residência á rua Maxwel nu
mero 159. . 1 , 

1/idot'io Bizerra da Silva, filho de Antônio Bizerra da 
Silva e de Elv}ra Bizerra da Silva, nascido a 8 de 
novembro de 1911, no Estado de Pernambuco, 
Pesqueira, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Ribeiro Guimarães n. 73. 

Wilson Pizza (5.953), filho de José Pizza e de Maria 
Assumpção da Rocha, nascido a 3 de outubro de 
1916, no Estado de Espirito Santo, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no disrticto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua Conse-<, 
lheiros Octâviano Q, 21. 

José Maria Ferreira Amaro (5.954), filho de Vicfcoríno 
Ferreira Amaro e do Zulmira Amaro, nascido a 22 
de novembro de 1908, no Districto Federal, mecâ
nico, casado, com domicilio, eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Bar-, 
bosâ n. 21. 

Kaymunda dá Costa Marques Pinto Ferreira (5.955), 
filha de José Marques Pinto e de Antonia da Costa 
Pinto, nascida a 1§ de jülhô de 1904, no Estado 
do Pará, Santarém, domestica, casada, com dômi-> 
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residência á rua B. S. Francisco Filho n. 222. 

Francisco de Paula Lemos (5,960), filho dé Francisco 
Soares de Lemos e de Ermelinda Mendonça Lemos 
nasoido a 2 de abril de 1893, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral ho dis-
trictb municipal do Andarahy e residência á rua 
Paula Britto n. 16. 

Humberto Azeredo Savaget (5.961),. filho de Pedro 
Paulo Savâget se de Aramintha Azeredo Savaget, 
nascido a 8.de abril de 1912, na Capital Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no i 
districto municipal dé Andarahy e residência á 

, rua Santa Lülzã n. 81 casa 5. 
5.718. Vicente Lancellotti (5.962). filho de Franchino Lan-

/ . cellotti e dè Ràchela Spinelli, nascido a 28 de 
março dè 19Ò9, fió Districòt Federal, medico, ca
sado, çom domicilio eleitoral no districto muni» ' 
cípàl dê Andarahy e residência á avenida 28 da 
Setembro a. 336. ' 

5.719. : M o ívd Máranchèili (5.963), filho dé Râphael Os-
. . -fraldo Máranchèili è de Arniinda aà -Cunha Maran» 

chèlli, "nâêéidó a ê'7.de setembro d» 1917, no/Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral ho districto municipal de Andarahy « 
residência á rua Guamerim a. 18. 

5 .7 -t n 

5.711. 

5.712. 

5.713 

5.717. 
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5.7SO 

5.7S1 

Nathalia Lapa è Silva (5.964), filha de José de~Se-. 
queira e Silva e de Maria Elisa da Silva, nascida 
a 6 de janeiro de 1911, õm Amargosa, no Estado 
da Bahia, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Luiz Barbosa n. 14. 

Domelviro Silva (5.965), filho de Manoel Pereira da 
Silva e de Cândida de Oliveira Silva, nascido a 17 
de agosto de 1900, em Barra Mansa, Estado do 
Rio de Janeiro, cemmercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dê Andarahy e re
sidência á rua Marechal Joffre n. 59. 

5.722. José Ferreira Corrêa Netto (5.967), filho de Antônio 
Ferreira Corrêa Netto e de Idalina Dias, nascido 
a 4 dé dezembro de 1905, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipalde Andarahy e residência á rua Ba
rão de Cotegipe n. 33. 

3 .723 / Clovis Manoel Caldas (5.968), filho de José Manoel 
Caldas e de Maria Adelaide Caldas, nascido a 8 de 
junho de 1917, dú Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua França 
Júnior n. 1. ' 

5.724. Alexandre Nascimento Gonçalves (5.969), filho de 
~" Joaquim José Gonçalves e de Maria Gonçalves do 

Nascimento, nascido a 30 de abril de 1911, no 
Districto' Federai, commercio. solteiro, com rlo-
miicilio eleitoral uo districto municipal de Anda
rahy e residência u rua Visconde de São Vicente 
numero 95. 

5.725: Manoel Rocha (5.970), filho de Manoel Ro'cha Sobri
nho e de Carolina Peixoto Rocha, nascido a 11 de 
agosto de 1905, no Estado do Rio de Janeiro, fer
roviário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de Andarahy & residência á nui 

'Barão'de Mesquita n. 391. 
5.726. Sebastião Pinto de Almeida (5.97.1), filho de José 

Pinto de Almeida'e'de. Jenuina Maria cfe Almeida, 
nascido a 22 de novembro de 1899, em Conceição 
do Serro, Estado-de Minas Geraes, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Rio Comprido » residência á rua Hatfdook 
Lobo u. 115. 

5.727. Mario Araújo Corrêa (5.972), filho de Mario Car
neiro e de Carminda de Ai-aüjo Carneiro, nascido 
a 15 de abri! de 1917, no Districto Federal, com
merciario, «solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Silva Pinto n. 29. 

5.728. João'Castro Garcia (5.974), filho de Francisco Cas
tro e de Soccorro Garcia, nascido a 29 de outu
bro de 1892, no Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência á rua JoSé 
Amancion. 86. 

'5,729. Regina Stèllâ Rocha Villar (5.975), filha de Carlos José 
da Rocha e de Lysia Nogueira da Rocha, nascida a 17 
de abril de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Barão de São Francisco Filho n, 463. 

ã.730. José Gétulio Ribeiro Espíndola (5.976), filho de Emí
lio Espíndola e de Jocelma Sarmento Espíndola 
nascido a 15 de novembro de 1917, tto Districto 
Federal, estudante, solteiro, cõm domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á ruà Silva Pihto n. 15. 

5.731. Hélio Ferreira dé Assumpção (5.977), filho de Be-
hèdicío Ferreira de Assumpção e dô Lücilia Rino 
de Assumpção, nascido a 5 de outubro de 1916, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral hô districto municipal de Ànda-

: fàoy ê residência á rua Amaral a. 25. 
8.782. Antenor GôttCalves (5.978), filho dè Alfredo Luiz de 

Oliveira Gonçalves ê dè Eugenia Gomes Gonèal-
.. ves. fiíuseido a 25 dè mafèô d« 1«95» UO Districto 

Federal, cá&mêrció, cãsadó, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Petroooohino n. 18. . 

5.733. Annita Sankueritz Cruz (5.979), filha de José Elias 
Sankueritz e de Elisa Sankueritz, nascida a 20 de 

i maio de 1911, no Districto Federal, perita-conta- . 
dora, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Luiz 
Barbosa n. 26. 

* 
5.734. César Duarte (5.980), filho de Antônio Duarte e de 

Maria do Carmo, nascido a 1$ de abril de 1912, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residência á rua Carolina n. 33. 

5.735. Adelino Augusto Gomes (5.982), filho de Bernardino 
Gomes e de Thereza Emilia Teixeira, nascido Ü 
8 dô maio dê 1881, brasileiro nacionalizado, com
mercio, casado, cõm domicilio eleitoral no distri-
,cto municipal de Andarahy e residência á ruà 
Theodoro da Silva n. 737. 

5.788. Marcello Botto de Barros (5.984), filho de Amelio 
Aguiar Botto de Barros e de Maria Elizabeth Gon
çalves Torres de Barros, nascido a 20 de abril do 
1913, no Districto Federal, bancário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residência á rua Campos da Paz n. 21. 

5.737. Lizeiro Testa (5.985), filho de João Testa e de Ho-
norina Testa, nascido a 20 de agosto de 1909, em 
Florianópolis, no Estado de Santa Catharina, guar
da-livros, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Aristides Lobo' n. 143. 

5.738. Arnaldo Sobral (5.986), filho de-Joaquina Angélica 
da Conceição, nascido a 25 de julho de 1911, no 
Districto Federal, operário, casado, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência ã rua Dona Zulmira n. 109. 

5.739. .Eulalio Silva (5.987), filho de Antônio tíudherme. 
Silva e de Marcolina Maria da Conceição, ru-cido 
a 30 de setembro de 1908,'em Maceió, Estaco de 
Alagoas, operário, casado, com domicilio eleitora) 
nó districto municipal de Andarahy e residencin á 
rua Balthazar Lisboa n. 132. 

5.740. Anua Fülcô Nascimento (5.989), filho de Francisco 
Fulüo e de Anna de Marco, nascido a 24 de outubro 
de 1908, no Districto Federal, domestica, casada, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal rio 
Andarahy e residência á rua Santa Luiza n. 120. 

ó. A l . Maria José Dias (5.990), filha de Heitor Dias de Sou
za e de Cecilià Ribeiro de Souza, nascida a '21 de 
janeiro de 1918, na Parahyba do Sul, Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy c re
sidência á rüa Leopoldo n. 22. 

5.742. Braulio da Costa Rios (6.991), filho de Jóvina Fran
eisca Gomes, ' nascido a 1 de junho de 1897, èm 
Araruamâ, Estado dò Rio de Janeiro, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Rio Comprido e residência á rua Maia 
Lacerda n. 49. 

5.743. Francisco Bragança Silho (5.992), filho de Francisco 
Ighàcío do Rio Bragança o de Aurora da Naiivida-
dè do Riõ Bragança, nascido a 2 dè maio de 1916, 
no^Districto Federal, Operário, solteiro, com aomi-
cilio eleitoral no districto municipal dè Andarahy 
e residência á rua Balthazar Lisboa n. 132. 

5.744. Geraldo Cbagas (5.993), filho de Francisco Chagas o 
dê Vitalina Maria da Conceição, nascido â 21 de 
julho de 1893, em Güaratiba, Estado dó Rio de Ja
neiro, "garçon*' casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência ã rua 
senador Nabuco a. 360» 

5.745. Maria Adelaide Jorge (5.995), filha de César Jorge c -
dé Lueinda Corrêa, nascida a 14 de julho de 1917, 
no Districto Federal, commercio, solteira, com do
micilio eleitoral ao districto municipal de Anda
rahy e residência á rua èarSo de Mesquita n. 87, 

5.746. José Pujòl da Silveira (5.996), filho de Manoel Jar
dim da Silveira e de Marianna Pujol da Silveira, 
nascido a 28 de janeiro de 1918,. em Rezende. Es-
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5.714. 

'4,7. 

5.Y4fc. 

5.749: 

tadò do Rio de Janeiro, funccioaario publico, sol
teiro, com, domicilio eleitoral no districto, munici
pal, de-, Andarahy e,resinencia á rua Araújo Lima 

'• ^ numero 25-. . . . 
HeiterLópes Nogueira. (5.957), filho de Arthur Lopçs 

Nogueira' e' de Maria da. Gloria Nogueira, nascido 
a;''§'de janeiro-de 1899, no Districto Federal, com
mercio,'casado,-com domicilio eleitoral no districto 

' municipal:de Andarahy. e residência á rua Viscon
de dé; Santa Isabel n. 128. 

Jorge, da|Silva'.'Rodrigues (5.997), filho de Julia Mar
ques da,Silva, nascido a 2 de outubro de. 1916,. no 

• DiistriCtó. Federal; operarip, solteiro, com domicilio 
,eleitoral-no districto. municipal de Andarahy e re
sidência á rua-Balthazar Lisboa n. 78. 

Maria^da-Silva Jánini (5.998), filha de Manoel da Sil
va \Junini e .de Maria Preciosa, nascida a 4 de de-

r .zepi^ro de-1905, no.Estado de São Paulo, profesr 

soca,.'casada,' pòm domicilio eleitoral no districto 
. . .municipal dé:Andarahy e residência á rua Pereira 

.;.Nünés.'n^lp4/. '.. 
Ludg[érb-'Be.rna'rdino da Silva (5.999), filho de B"nv N 

* '•'s: ; di^b-Bérriardi-ná da Silva,- nascido '.,a 21 dè nriio' 
" -de-'i'9i,4',.'no'Districto Federal; commereio,' casado; 

•com^domicilió';, eleitoral no districto 'municipal de 
• . •-: - Ahdãrahy e' residência á rua Theodoro da Silva nu-
• [•• mero 377. 

.5.750. 'Juvfntináirgnació.:Machado (6.000), filha .de Francis-
" \ 'colgnáciò Machado e de Maria de Jesus Machado, 

' náèfeTdó.-a'20'de. abril de 1917,:no-Districto Federal, 
eommèrcio, solteira, com'domicilio, eleitoral no 

1 ' ''districto^municipal-de Andarahy e residência á rua 
: Ijèopoldo-ni .126. • , 

5.751. Francisco'.-'.da'Silva-Alves (6.001), filho de Romão da 
... ,• /.Silya,Alves e,de Maria da Silva Alves, nascido, .a'3. 

. / . dè';dezembro de 1903,'na Capital Federal, foguista,' 
' " casado,'com domicilio eleitoral no districto muni-

' cípàlde Andarahy e residencia.á rua Ernesto Souzs 
.': a.'68. •'>-'.'< 
João.'Pir,es.di, Costa (6,002), filho de. José .'Pires da 

. Costa e de Lujza de Souza Pires, nascido a 30 de 
. novembro de ,18891 em Bemposta, Estado do Rio de 

' :'"Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleito
ral, no 'districtormúnicipal de Andarahy eresidencis 

* • • ' á : rua D.'Zülmira n. 26. 
5.752. Cornelio'1 Rodrigues deCarvalho (6.003), filho de Josó 

Rodrigues de, Carvalho e de Alzira Rodrigues dos 
Sahtos,; nascido a 27 de agosto de 1916, na Capital 

' ' ' ' Federal,'commercio, solteiro, com domicilio eleitd-
- -rá!'-no'Jdistricto municipal de Andarahy e residência 

á; ruà Silva Pinto n. 74. 
5.753. João. dè Oliveira (6.004), filho de Virgulino Ferreira 

", e'de Belmirá Maria Izolina, nascido a 16 de abril 
de ;Í912, em Ribeirão das Lages, Estado do Rio de 

•' ,' ' ' Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleito-, 
; -rál-ho-districto'municipal de Andarahy e residen-

cia-á rua:Araxá n. 17. 
5.754. Marcòsvdo ; Espirito .Santov (6.005), filho deEustachio 

do'Espirito Santo e de; Marthian.a .Caadida do Es-
1 ' / ' ' plritb ,Sãhto, nascido a 24 de' fevereiro de 1904, no, 

' : Estado da.: Bahia, operário, casado, com domicilio 
''-. eièitoral. no districto municipal, dè Andarahy v »e-

c sidencia á rüa Mearim n."35. 
5.755. Ramuáldo Rodrigues de Azevedo (6.007)j filho dé'José 

" * ', Rodrigues. de Azevedo e' de' Antoniria Amélia. Con-
', ceição, nascido a 7 de.março de 1917, no Estado do 

! : : ' ; Rio dé'Janeiro; commercio, solteiro, com doníicilo 
- - • ..' éÍèitòràl'nV districto1 municipal de Andarahy e i'e-

•-sidencia-á rua Emilia Sampaio n. 36: 
5.756. Manpèl'Antônio Henriqúes (6.008), filho de Páulino 

•-S ' Henriqúes e de Romana Maria Henriqúes, na.-,cido 
; a; l'3'.de-jdnho de 1910, no Estado do ..-Rio de Jariei-

' '.' ' ' %*õ,': empregado da'Light, solteiro, com domicilie 
* • ' -!eleitoral' rio' districto 'municipal de Andarahy e re-
, . ... sidenciia aírua'Luiz Barbosa' n.26'. '• 

5.757. Eduardo de AgWar Filho" (6.009), filho de Eduarde 
d'Aguiar >e de Alicia-Diz-Jurado, nascido a-7'de'.Ja> 

. j neiro de 1916, na Capital Federal, estudante, sol-
; ' teiro, com domicilio eleitoral no districto munici

pal de Andarahy e residência á rua Feliz Lem
brança n. 18. 

5.758. Nicéa Alonso'de Castro (6.010),' filha de Ricar.doAlonse 
Martinez e de Carm.en Castro: Garcia, nascida; a.'2.4 
de junho de 1914, no Districto Federal, estudante, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto 'mu
nicipal de Andarahy e residência á rua D ; Maria 
numero. 55. 

5.759. Ruy da Costa .Maia (6.01-1), filho de Manoel'Ribeiro 
• . da Costa'Maia e de Maria Rocha da Conceição Maia, 

, nascido a 30 de-.julho de 1916. na Capital Federal, 
.sstudante, solteiro, ,om domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á' rua 

... Emilia Sampaio, n. 31. , , . ... 
5.760. José-Orlando'Nowisky-Negrão (6.012), filho de Per-

•: oiliaho Negrão. e de Helena Nowisky,- nascido-'"a 
15 de agosto de 1909,, no Estado do Paraná," com-, 

. merci.o, casado, com domicilio eleitoral.no districto 
, municipal de Andarahy e residência á rua Pontes 

Corrêa n. 117. 
5.761. José Pires Franco (6.013),' filho de-Alfredo Jose 

Franco e;de -Marietta: Pires Franco, nascido a -9 de 
narço de 1911, no Estado de Minas Geraes,'com-
nércio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municibar.de Andarahy e residência á rua 
D. Zulmira h. 112. ••: 

5.763. Manoel Ferreira c|a Costa (6.016), filho de Joaquim 
Teixeira da Costa e de Anna da Silva, nascido- a 
30 de março de 1915, ho Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral rió, dis -

, ' ' tricto municipal de Andarahy e. residência á 'rua 
José .Vicente n. 26. ' :.-> • '• : ... 

5.764. Lisette Ferreira.de Lima (6.018), filha de Laurindo 
Alves de Lima .e de Judith Ferreira de Linia, nas
cida-a 14. de dezembro de 191-4,'"no Districto-Fe
deral, • funec. .municipal, solteira, eom domicilio 
eleitoral, no districto municipal de Andarahy e 
residência ,á. rua Rosa e Siiva. n. 254. ... ; • . 

5.765. Orlandino Pereira de Moura (6.019), filho de Manoel 
Pereira.de Moura e de Maria Antunes Pereira, nas
cido a 11 de novembro da-1907,..no-Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência. á rua Theodoro da Silva n. 13. 

5.766. Aniceto Ribeiro'de Magalhães (6.020), filho de Ani-
ceto Ribeiro dé.Magalhães e de Alyirina' Ribeiro 
de ' Magalhães, nascido a 5 dey janeiro de 1894, 
no 'Estado' de".Minas. Geraes, ..-ferroviário, .casado., 
com domicilio eleitoral no districto municipal do' 

' Andarahy e residência á rua 8 de Dezembro nu
mero 107. -

5.767. Raymundo Dias Martins (6.021), filho,:de Sebastião 
Virgulino e dé Estéphariia Virgulino,.nascido a 13 
de junho de 1906, no -Estado do Pará, (Belém), 

• operário,'.solteiro, com damijilio eleitoral -no «dis
tricto .municipal de Andarahy e residência á rua 
Caruaru .n. 31. . ;. • - . 

5.768. Maria Rosa ̂ Baptista (6.022), filha ,de Roque Coelho 
Baptista é de Rita Pereira' Baptista, nascida a 
11 "de abril de 1908, no'Districto Federal, operaria, 
jasada, com domicilio eleitoral no districto mhrii-' 

' cipal de Andarahy e residência á rua Alegre n: ,17-
5.769. Tassò Henrique da Silveira (6.023),'filho, de OctaviÓ 

Henrique da Silveira e de Lincolina Burlier.ida 
Silveira, nascido, a 28 de maio de Í91'4, no .Dis
tricto Federal, acadêmico de pharmãciá, solteiro, 

.. rom -domirilio eleitoral no districto. municipal
de Rio, Comprido e residência á- rua Campos da 

. Paz n. 100. 
5.'770. Gentil, da Silva Ferreira (6.024), filho de Joaquim 

: dà Silva Ferreira e de Emilia. Dias Ferreira, nas
cido a 1 de novembro de 191Ò, no-Estado de Minas. 

' Geraes, (Guaranesia), estudante, solteiro; com' do-' 
' micilio eleitoral no districto municipal de RioCom-

. prido e residência á rua Haddock'Lobo n. 252. •» 
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tJàil X/Oureneo dos Santos («.025), fUno de Antônio 
.Ldurençò dos Santos e dé Maria Augusta dos Santos, 
. nascido a 8 de Junho do i m j n õ i Distrioto Fe

deral, comínçrcio, casado, eom doraiouio eleitoral 
ad districto municipal de Andarahy e residência a 
jpua Barão de Mesquita n» 311, 

f*eepõldo Zanobine (0.026), filho de Natal Zanobine 
• o dé Eteiyina fhamby, nascido à s de janeiro de 

, ; Í9Í4, no Estado do Rio de Janeiro, eommeroio, 
- solteiro, cora domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de de Andarahy e residência á rua D. Maria 
numero 34. 

J,?78, Aátero Pessanha dos Reis (8.027), filoo. de Maria A a . 
tojjia das Dores, nascido a 31 de outubro de 1905, 
no Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, 

. . eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy o residência á rua Feliz Lembrança nu
mero 17, 

8.774. $oacyr Alexandrino (6.028). filho de Pedro Alexan,. 
.%• - drino e de Jpsephade Limai nascido a 31 de de-
:~r. «ombro de'J9i7, no Districto Federal, operário, 
:-v' . - solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto mupi-

. cipai de Andarahy o residênciaá rua Pereira 
Nunes a. 36. 

5.776. José Pereira Pedralva (6.029), filho de Manoel Pe-' 
, ; . reira Pedralva e de Constância dos Santos Pe-
/ : :• dralva; nascido a 17 de setembro de ffllí, no Dis-
...,>- •; .••».,. tricto Federal, eommeroio, solteiro, com domicilio 
»s':; - : eleitoral' no districto municipal de. Andarahy e 

residência ã rua Araújo Lima JU 80, 
5.77,6- Aristideg .Moreira de Carvalho (8,030), filho de Síl-

víno Moreira de Carvalho e, de Aduleina Maria de 
I--";;.'-.."•/'/. •: Carvalho, nascido a.21 de .janeiro de 1900, no Es-
-4.: tado do Rio die Janeiro, (Araruaraa), operário, 
»:.-: -.' solteiro, com . domj.iljo eleitoral no districto mu

nicipal de Andarahy e residência á rua Equiia 
Sampaio,n, 28. 

%á0í Raif Magno de Amaral (6.-03Í).'filho de Alexandre 
, ,-. , Magno do Amaral e de Serapniua do Amaral, nas-

•••.•'• cido a 27'de dezembro de 1905, no Districto Fe
deral, bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Rio Comprido e residência 
á rua Santa Alexandrina n. 29. 

'5;-77§., Waldemar Veiga (6.032), filho de José Veiga e. de 
Albertina de Jesus, nascido a 25 de julho de 1915, 

- no Distrioto Federal, operário, soltçii*o, com do-
micilio' eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e' residência á rua Balthazar Lisboa n, 132. 

Emilia Maria Gauthier (6,083), filha de-Arthur Gau-
thier e de Amélia Gauthier, nascida a 16 de se
tembro de 1908, nq Districto Federal, enfermeira, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de: Andarahy e residência á rua da Uni
versidade n. 56. 

Gloria Lopes da Silva Moraes (6.034), filha de An
tônio Lopes da Silva Moraes Júnior o de Éulalia 

. Maria da.Silva, nascida a 15 de agosto de 1915, 
%...]'• no Districto Federal, domestica, solteira, com do- ; 

• micilio eleitoral no'districto municipal de Ahda-
*...;;' rahy.e residência á ru» D, Maria o, 82. 
5.781.' Boné Klayn (insc. 6.035), filho de Coleto Klayn e de 

Victoria Judith Santos Klayn, nascido a 45 de ju-
• abo de 1911, em Victoria, Estado .do Espirito San» 

V-»v ' ', to, comniercio, casado, com domicilio eleitoral no 
• .districto municipal dé. Andarahy e residoncia á rüa 

V Visconde'de Santa Isabel «. 58, 

5,779. 

S.780 

&.-7ÜH2, 

5,783. 

Ruy de Castro (insc, 6,037), filho de Mario Sérgio 
; de Souza Castro e de Maria Roga Corrêa AlVès de 
Araiijo Castro, nascido a 21 de abril de Í9J3, ei» 
Curitiba, Estado do Paraná, estudante, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Rio Comprido e residência á ruá Aguiar n. 23. 

Léa, S&erer (insc, 6,038). filha de Leopoldo Sherer 
e de Luiza Sherer, nascida a 16 de janeiro de. 1916, 
no Isfcado-do. Rio Grande do Sul,'foneeionaria nu» 
blica, solteira, com domicílio .eleitoral no districto 
municipal de Aédarany e residência á rua Barão 

; do São Francisco Filho n, 423. 
g,784. José Alves de Souza (insc. 6.039), filho de Raymundo 

Alves de Souza e de Virgínia Augusta de Carvalho 

Souza, naseido a <8 de agosto de 1907, em Oe««. 
gola; Estado* de Minas Geraes, alfaiate, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal á» 
Rio Comprido e residência á rua Sa» Carlos nu-

• mero 32. , . : ^ , • -
5,788. Ateandre'José Alves< insc. 6.041), filho de Llno 

Alves e de Norberíã Maria de Jesus, nascido a 84 
de março de 1906, no Estado da Bahia, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrito mu» 
aicipal de Andarahy e residência a rua Visconde 

,-. de Santa Isabel ». 31. , ,v 
$.786. Jalieta da Conceição (insc. 6.042), filha de Francis

co Pereira Coelho e de Maria Théres» Pinho, MUK 
eida a 9 dè fevereiro de 19*.» no Districto Federal, 
domestica, cagada, com domicilio «leitor*! no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Ü, Zulnjira n. 78. .. 

5.787, Maria Ribeiro da Silva (insc. 6.044), filha de José 
Ribeiro da Silva * da Videvides Figueira da Silva, 
nascida a 30 de setembro de 1915, em Itaooara 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, çolteira, cen? 
domicilio eleitoral no districto municipal de An-
daraby © residência á rua Barão de Mesquita nu-
mero 90. .. • 

5.788, Júlio dá Sjlva finsc. 6,0465, filho de Gervasio da 
Silva* de Julia Maria dá Gormiçãb, tascido a it 
de maio de 1899, no Estado do Rió de Janeirst 
operário, casado, com; domicilio eleitoral no distri-

. ; • 3to municipal de Ahdarahy o resideací» "á ruá Luia 
Barbosa ;n.., 35.; ! :•-••'••... . .:<*:;./.•' 

5.789'; fará Gonzaga .(insc. 6.046)> filha de Álvaro Gonzags 
e de Marietta Rodrigues Goüzâga, nascida a 2 d< 
junho de 1913, no Estado do Rip-de/Janeiro, com
mercio, solteira, com domicilio-eleitoral, «o distri-

. cio municipal de Andarahy e residência £ rm 
D. Eliza n. 20, .-. 

6;790. EJza de Almeida (insc. 6.049), filha de iuiz Anton!« 
de Almeida e de Noemia Eulaiia de Almeida, nas
cida a 19 de maio de 1913, no'Districto Federal 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral ar 
districto municipal de Andarahy o residência i 
rua Aquino n. 56. • . : 

5.791. José Costa Fernandes (insc. 6.050.)V filho do Ilde-
fonso da.Costa Fernandes e de Dólores Ribas da 
Costa, nascido a 5 de janeiro dé.l913,;.no Distrtóte 
Federal, commercio, solteiro, com. domicilio elei
toral no districto municipal de Andãfahy e resi
dência á rua Bambuhy n. 15, 

5.792. Moacyr Machado (insc, 6.052), filho de TheodoHco 
Juliò Machado e de LiUa Necco Machado, nascido 

' a 29 de setembro de 1914, no Estado do Rio de J§» 
neiro, commerciario, solteiro, çom domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á ruã Torres Homeiã n.'35. 

Oijveiro Berto de Carvalho (insc. 6,053), filho de 
José Berto de Carvalho e; de Bárbara Maria de 
Jesus, nascido á 3 de abril de: 19,10, no Estado de 
Minas Geraes, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrioto municipal de Andarahy e resi
dência á rúá D. Maria a. 54,;' 

5.794, José Lázaro Filho (insc, 6,054), filho de José Lázaro 
e de Luiza Brionisse, nascido a 27; dè dezembro de 
1908, em Iguassii', Estado dOrRio de Janeiro, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral, no. districto 
municipal de Andarahy e residência á rüa Araxá 

• nT" 27, . " 
5.795, Roberto Pereira Cabral da Hora (insc 6.055), filho 

de Manoel Maria Cabral da Hora è de.Amélia Pe
reira Cabral da, Hora, nascido a 15 de setembro de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrioto municipal, de 
Andarahy e residência á rua Universidade nu
mero 104, 

5.796, Fernando Silva (ínse. 6.056), filho dè Antenor Paulc 
da Silva e de Joséphá Peres da Silva, nascido' a í 
de ianeiro de 1916, no Districto Federal, com-

Confere com o O r i g i n a l 
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5.799. 

5.800, 

B.SOi. 

5.802. 

mercio, solteiro, com domicilio eleitoral nó: dis« 
tricto municipal dç Andarahy: e; residência^ á; ave
nida 28 de Setembro n.'. 156. « 

Julia Ferreira de -Moura- (insc.-6.057), filha, dèíJciá-
quim Ferreira de Moürà'- é; dè' Julia Rosa dá. Çpn-
ceição, nascida a 17 de agosto-de 1901', em-Cam
pos, Estado, do. Rio de - Janeiro, dbmmercipijCasáda, 
oom domicilio eleitoral ;no;-;dÍ3U'i.cto. municipàrt,de 
Andarahy e residência á.rua D. Maria.n:-20. -. 

Salvador Coelho Leal-(insc. 6;058),-filho de Beraar-
- • dino • Coelho Leal e. de Gracinda' Barbosa dá Costa, 

nascido a 20 de novembro de -1908; ém Portugal, 
naturalizado,. commercio; solteiro,, com - domicilio 
eleitoral no districto. municipal de .;Rio Comprido 
e residência á rua, Barão de .ítapágipe-n. 24. ~" 

Etsa Machado (insc.; 6.059),,filha de Francisco-Aze
vedo Machado e de, Sophia Bahrend-s Machado, 
nascida a 11 de abril de>1915,no Districto Federal, 
domestica, solteira, com. domicilio, eleitoral-no:dis
trioto municipal de Andarahy e .residência: á rua 
Barão de Mesquita, n. 487.. 

Fernando Francisco Ignaeio Mesquita (insc. 6.060), 
filho de Manoel Antônio Ignaeio Mesquita, e de 
Ludovina de Pinho, nascido á 1 dé novembro de 
1981, em Portugal,, comniercío, casa-lo, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de : Andarahy 
e. residência á rua, Duqueza de Bragança.n. .18. 

Emilia Lemos Magorno (insc. '6:061),: filha de.;An-
tonio Lemos e de Julia Peixoto Lemos,'nascida-a 
2 de junho de-1916,- ho Districto Federal, domes
tica,, casada, com domicilio • eleitoral no. districto 
municipal de Andarahy ,e- residência á rua; Jerò-
nymo de Lemos n. 47.., 

Jacyntho Marques de Oliveira (insc. tí.062),. filho de 
Jacintho Marques dé Oliveira b de Érmelinda 
Marques de Oliveira,-nascido a 11 de novembro-de 
1916, em Petropolis, Estado' do • Rio dè Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral; no 
districto municipal;-de-Andarahy o residência á 
rua Ernesto Souza n., 45. • 

5.803. André Merrola (inscripcão n. 6.063), filho de Raphãel 
- Merrola e de Concélta Cerebuna, nascido a-.17.de 

julho de 1913, no Districto ; Federal,' ferroviário, 
solteiro, com domicilio, eleitoral .no districto.muni
cipal de Andarahy. (Residência á ,rua\D. Maria 
U. 50.) ; , ^ . " . ; 

5.804. Romeu Paulino-Salgado (inscripcão n. .6.064;), filho de 
Henrique Paulino Salgado e de Olga da.-Rochà Sal
gado, nascido a. 16 de agosto, de 1917, no Districto 
Federal, bancário, solteiro, com .domicilio'eleitoral 
no districto municipal de Andarahy. (Residência 
á rua Petrocochinho n. 59.) 

5.805. José Duarte (inscripcão n. 6;065), filho;de-Antônio 
Duarte Dias de Carvalho, e de Anastácia .Therézada 
Conceição, nascido a 26 de, julh.o de ; 1900, no "Dis
tricto Federal, operário,, solteiro, com . domicilio 
eleitoral no districto 'municipal de- Andarahy: '(K&C. 
sidencia á rua Feliz Lembrança r.. 35). 

$.806. Mareelino de Carvalho Nascimento (inscripcão numero 
6.066), filho de Chrispiniano-de Carvalho Nasci
mento e de Porphiria de Menezes Carvalho 'Nasci
mento, nascido a 11 de abril de 1908, ém"-S. Salva
dor,'Estado da Bahia, guarda-livros^ casado; ebhr 
domicilio eleitoral no districto municipal de -An
darahy . (Residência' á- ruá Adolpho Motto numero 

- 12; casa 2.)' ' . ' ' -••' .','-; 
>..807. Eunice1 Barbosa (inscripcão a.- 6:067),'; filha de? José 

Gaspar Barbosa e de Maria Barbosa- de Araújo, 
nascida a 16 de janeiro de ,1918, no Districto-Fe
deral, commercio, solteira, com, domicilio,,eleitoral 
no districto municipal de Ajidárahy. (Residência 
á.rua Abaeté a. 60-A.) , - , 

5.808. Anizio Neves (inscripcão a.-6.068),-filho^de* F.elippo, 
Neves e de Maria SergiaNeyes.naseido^a 15)de,-;fè-
vereiro de 1893, -no Estado de S. Paulo, operário, 
casado, com domicilio .eleitoral, no.districto ^muni
cipal de Andarahy. (Residência á rua ;.Araripe. Jú
nior a. 31.) . , 

s:.S09. Oswsído Côsta: (inseripçlé a. 6.069), filho de Alfredg 
; Cosfa> e de•'Angelini, Costa, nascido a '27 de novem* 
bro de i?08,:em- Vassouras,-Estado-do R|ò de'.Ja~ 
aeirp,. motorista, casado," com- domicilio eleitoral ao 

, i.districto .municipal de. Andarahy. < (Regidenciat 
-. • r.ua?Bar$p- de. Mesquita ..n.- - 817.;) -.-

5.810. Káeéii^i-.Saltos-'W adró/(insóripcâo!-n.- 6.070)., 'f£|ha.rd* 
; :Carlos.-,'Santos.Mauro,-e deGeo.rgtna Barbosa dá 

t Çp.pcèieão,!:nascida a 16?de março de 1913, no Dis^ 
'tricto.^Federal, commercio, solteira,-;com domicílio 

• ,, elèitoral-no districto.municipal de:Andarahy.; (Re-
... .'Siçlencia:á,-rüa-D;'Marian.. 42.) 

, 811. Oswaldo :-Pereira (inscripcão n. 6.07 i), filho de > Clè-
. '; t mçritina .Patrícia,- nascido, a '1 *de; setembro"'de ""191B, 

no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de'Andarahy. 

,. (Residéncia.á ruá S. Francisco'Filho n.' 364;) 
5.812.. Ary.Fernandes -(inscripcão . n. 6.072), filho de: José 

• JoaquimrFernandes e, de• Maria .Felix Fernandes, 
.nascido a.'30, de agosto , de 1915, no Districto 'Fe
deral, commercio, solteiro, .coar domicilio'eleitoral 

'..Vho districto municipal de Andarahy. (Residência á 
. rua Senador Muaiz, Freire n. 50, casa.7.) 

5.813. Francisco José do Nascimento - (inscripção:vn.. 6.073), 
' . , "filho, de Franeisca. Mâriado Nascimento, nascido.*.» 

5 de setembro de 1908, no Estado do Espirito 
; ' • . • Santo, i operário, casado, com • domicilio eleitoral 

no districto municipal de Andarahy.: (Residência á 
.. rua Barão de"Mesquita n. 835.) 

5.814. ' Thbmaz "GohçàlVes (Inscripcão ,n." 6Í076); filho da 
Liho 'Thomaz 'Gonçalves ede Maria Benèdicla-Gon
çalves, nascido a -29 de* novembro de 1893, no Es
tado do Rio>dé Janeiro, operário,-viuvo, com .do
micilio' eleitoral no districto municipal de Anda
rahy; (Residência'á rua Maxwell n. 122.) 

5.815. Mario Augusto de Almeida (i.nsçripçãon. .6.077),.filho 
de-,Lucianá doCarmo Guargueiro, nascido a--19.-;de 
junho -de'1915, no Districto Federal, estudante, sol
teiro; com domicilio eleitoral no districto municipal 
de "Andarahy. (Residência á rua Barão dé Mes

quita n. 528.) ' . -, 
5.816. Joaquim AntônioBôrredo (inscripcão n. 6.078), filho 

dê Tristão Berredo e de'-Florinda Leal,, nascido.a 
13 .dé. junho, de 1893, ,em Santa Ignez, Estado do 
Maranhão,'pedreiro, solteiro,.com domicilio eleito-

, ial no,districto municipal de Andarahy. (Resi-
i : ,' dèhcia á.ruá Universidade n. 104.) 

5.8.Í7. Manoel .Gouveia Jansen Ferreira (inscripcão-numero 
, . j ,6,;0B0), filho de Alarico, Diniz. Jansen Ferreira e de 

Maria Emilia Gouveia Ferreira," nascido a 22 de 
; agosto de 1917, em Rosário, Estado do Maranhão, es-

'. ; tudahte,, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
', tricto municipal de Andarahy. .(Residência á rua 

- .Felippe;Camarão n. 45.).; ' 
5.818, ' Alvãro'Ruffiér dos Santos; (inscripcão n. 6.081),filho 

' . de José Dpmingues dos Santos è de Clemência fluf-
fíer'dos Santos, nascido a 7 de fevereiro de 1906, 
nó', Districto, Federal, commerciario, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy.: (Residência ao Morro do Andarahy. sém au-
mero.) ; , . - • . . . ' ' . . . 

5.819. Adélia Sáràiva/daSilva' (inscripcão a.. 6.082), filhada 
' Jo.ão Antônio Cardoso'Saraiva, e de-Maria de' Jesus 

' • ' • Garneiro, nascida a;5 de. junho de:1909, no Distri
cto Federal; costureira;.casada,'còm domicilio '•elei-

i-tórar'n'o"''distr'ieto. niüB'ioipái-'de Andarahy. :.(Rèsi» 
dèacia-ásruaiTheodoro.da Silva'-n.. 287:) 

5.820, Gilká; da' Silva 'Leite; (inscripcão".n." 6:084); filha'de 
Camillo dá;Si!va Leite e de Cezaltinaída Silva Leite, 

; "•' ^ nascida;a 17rdé fevereiro/de 1918, no.Districto'Fè-1 

.. * • deral, estudante, solteira; com domicilio eleitoral 
• r ,no;distrioto muaicipál*de-Andarahy. (Resideacia ;á 

.i i^a jardim-Zoologicon. 13.) 
5.821. -Héledn^n^-POTtes^itiscrtpcaoín.. 6;0851, filho-da 

; ülysèfts ' Satitos 'Pontes1 e de - Alzira Santos: Pontes, 
- -;* nàsoido^a^lô^e'setembro'de 1916, no Districto Fe

deral,-commercio, solteiro,-coia domicilio' eleitoral 
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%l • •:;';.-•, -;• «e.distriéto municipal d» Andarahy. :(Resideneia;â 
.r:/!- • rua Barão de Mesquíta-n.'1.O02.) ; • 

-S.^.;3üBOp,oIdo,Martias Ramos (iascripção o. 0,086), filho 
r:; de José Antônio Ramos e de Edméa Martins Ramos, 
•s- i nascido a.16 de outubro de 1905, no,Districto Fe

dera^ operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
. , - districto municipal-de Andarahy. (Residência á 
• 1 < ! V rua Alegre n. '121,)' 

w5íil82 .̂ Auretiano Pereira Fernandes- (insfifipção n. 6.087), 
:> . filha; de-Ezequiel Pereira Fernandes e de Virgínia 

Pereira da Silva, nascido a 15 de junho de 19.15, 
no Districto Federal, commercio,. solteiro, corn do-' 

i . mtcilio eleitoral, ao districto. municipal, de Anda-
~:: "•' .tahy. (Residência â rua universidade a. 95.) 
.. 5t82*« SiJverio Rocha (inscripcão n. 6^089), filho de Manoel 

,., ' Joaquim da Rocha e de Rittá Olinda de Oliveira, 
nascido a 15 de abril de 1875, em S. José Tocan
tins, Estado de Minas Geraes, commercio, casado, 

'". '"' ' com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy. (Residência á rua Maxwell a. 209.) 

1 .̂825. Lacy dé*Souza (inscripcão n. 6.090), filho de Fran-
k -' cisca Izidora dos Santos,, nascido a 31 de janeiro de 

1915, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, operá
rio, solteiro,', com domicilio eleitoral no districto 

. müníeipál de Andarahy. (Residência á rua Theo-
doro-da Silva a. 577.)' '" 

•Mtóa-. Francisco da Gloria Fernandes (6.091), filho de Ma-
i : , . , . hoel Antônio .Fernandes e de.Maria Ermelinda, 

; nascido a. 18 de agosto de 1894,.Estado do Distri
cto Federal, eonirnercio, casado, com domicílio e*ei-

... toral "no. districto municipal: de Andarahy e resi-
" ' denota á ruà JustiniaUo da Rocha, 131. • 

5..S27. Armando de-Andrade (6.092), filho de João dc An-
, dradee.de Maria Emilia. nascido a 17 de janeiro 

de 1899» Estado do. Pará; commercio, casado, com 
domicilio, eleitoral no. districto .municipal de Aa-
daçahy e'residência á rua Ambrosina, 56. 

&..8S&. João .Rodrigues de Souza (6.093), filho de Liberato 
.'. . Rodrigues, de Souza: e de Guilhermina Rodrigues 

dos, Santos, nascido a 23 de. junho.de 1910, Estado 
io Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi-

... íílio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e residência á rua Barão de Mesquita, 280. 

5v829. Irene- Pasqualetto (6.094), filha de Antônio Martins 
e de Beatriz Pasqualetta Martins, nascida a 23 de 
maio ,d'e 1913, Estado.de Minas Geraes, estudante, 
solteira, com domicilio eleitoral no. districto mu-

. nicipal de Andarahy'o residência a-rua Barão de 
V Mesquita, 380. ' 

"ãyRííO, ArletSe Pinto Ferreira (6.095),.filha de Antônio Pinto 
' .' ',•' Ferreira .© do Natividade Éuy Feçreira, nascida a 

25 de. janeiro de 1915, Estado do Districto.Faieral, 
' •':•'; dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral ao 

tíistrfcto municipal de andarahy e residência á rua 
'Paula Pinto, 62. ' 

5.831, Mario Monteiro (6.096), filho de Antônio.Monteiro e 
de: .Albertina Nunes,, nascido a 25 de agosto de 

, ' , 1911, Estado do Districto Federal, ferroviário, ca
sado, eom domicilio eleitoral no distrioto munici
pal de Andarahy e residência á ruai Geribá, 23. 

9.832. Francisco Luiz Trindade Nun'es (6.097), filho de Luiz 
Pereira de Souza Nanes e de Amenaíde Trindade 
Nunes, nascido a 3 de novembro de 1910, Estado 

. . . . do Rio. de Janeiro, professor, solteiro,, cem. domici
lio eleitora! ao districto municipal 4e Andarahy e 
residência Lui» Guimarães, 14. 

Bi.íSSv Antônio Sorrêfíti (6.098), filho de Regioaldo Sorrenti 
e'dé Adelina Bazzano, nascido a 27 de,outubro de 
.1914, Estado do Districto ' Federal,, industria, sol
teiro, com domicilio'eleitoral ao districto munici-

' pai do Aadarahy e residência á rua Grajahu', 56. 
• 8.8S4. Miguel Márquéé (6.ÔS9), filho do Piedade Marques, 

nascido a 5 dè maio dé 1893', Estado de P,ortugal, 
ddmnièrcfò, casado» com domicilio eleitoral, no dis-

'; Iriòio muaicjpal dé Andarahy ê'residência á 'rua 

9*9bt». -JÒS* Fraoofsêo de Oliveira Filho Í6.1001}, filho de V i -
ctalina Maria de Jesus, nascido a 18 de setembro 

de11905, Estado de Minas Geraes, operário, soltei
ro, CO»J dòmioilio eleitoral ao-districto municipal 
de Andarahy e residência & rua Sá Vianna, 58. 

5.836, Anna Cáríbé Rosa (6.101), filha de Juvencio Pinhèi-
ro de Andrade e de Porcia Caribe de Andrade, nas
cida » 29 de julho de 1883, Estado da Bahia, do-

' mestiça, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Andarahy e residência á rua 
Theodoro da Silva, 30. • 

5-.S37. Üulce de Barros Maranhão (6.102), filha de Maria 
Mercedes de Barros, nascida a 18 de setembro de 
1914,'Estado do Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy e residência á rua Alegre, 131. 

5.838. Manoel Fernandes Ribeiro (6.103), filho de Joãp.Fer
nandes Ribeiro e de Josèpha Maria da Conceição 
nascido a 12 de agosto de 1915, Estado do Districto 
Federai, operário, solteiro,, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Andarahy e residência 

rua Leopoldo, 43. 
5.839-. João dos Santos (6.105), filho"de Faustina Franeis

ca d« Jesus, nascido a 20 de junho de 1910, Estado 
dê Minas Geraes, lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral ao' districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Pereira Nunes, -116* 

5.840. ' Édgard. Carlos David 6.106), filho de Eduardo Cario* 
Davíd é de Alice Eduardo, nascido a 29 de janeiro 
de 1916, Estado do Districto Federai,, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy e residência á rua Áraxá, 35. 

5.841. MJütirír Pereira da Silva (6.1Ó8), filho de Oscar Hi
lário da Silva e de Antônio1 Pereira da Silva, nas
cido a 15 de setembro de 1916, Estado do Distri
cto Federal, musico,, solteiro, com domicilio eleito • 
ra! no districto municipal de Andarahy e resideu-

. • ' '• cia á rua Souza Franco 202. 
5.842..'Francisco Antônio da Consta (6.109), filho dè Antô

nio da Costa e-de Leontina Severa, nascido a 7 de 
agosto de 1911, Estado do Rio de Janeiro — São 
Fiüeiis, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral tia districto municipal de Andarahy e residen-

1 cia á ma Mendes Tavares, 69. 
5.8í#. Dagmar Barros Peixoto de Souza (6.110), filho de 

Acrisio Peixoto de Souza ê de Victoria de Barros 
Peixoto de Souza, estudante, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua Torres Homem, 352. 

5.#44. Laudf&liao José Arante (6 . Í Í Í ) , filho de Euzebio José 
Arante e de Elvira José Arante, nascido a 13 de 

' janeiro de 1902, Estado do Rio- de Janeiro, operá
rio, Casado, com domicilio eleitoral! no ' districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Leopol-

. do, 98. 
5.»4r». Joaquim Azevedo Filho (6.112), filho de Joaquim 

Azevedo e Souza e de Pulcheria Martins.de Aze-t 
vedo, nascido a 21 de abril de 1913, Estado de Sáo 
Paulo, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
tio diàtricto municipal de Rio Comprido e residên
cia ái rua S. Aloxandrina,. 254. 

5.846. Paulo- Fernandes da Silva (6.113), filho de Manoel 
Fernandes da Silva, nascido a 25 de junho de 191E, 
Estado do Rio dec*Janeiro, lavrador, solteiro, com 

.» , domicilio, eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residência á) rua Major Freitas, 20. 

5.8*7.- Zulmíra Barbosa Loureiro ' (6.114), filha-de Migue. 
Cordeiro Barbosa e do Maria.do Nascimento Bar
bosa, nascida t a 5 de agosto de 1912, Estado do Dis
tricto Federal,..domestica, casada, .çom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Aadarahy e re
sidência' á rua Souza Franco,' 25. 

5.848. Jofié Graciano de Almeida (6.115), filho<de Affonso 
, . . ' . . ' ' Gonçalves Moraes, nascido a 13 de agosto de -1J96, 

;-. Estado do=Rio-de Janeiro, lavradorr casado, cum 
domicilio eleitoral ao: districto municipal de Ãn-

. . . . ' dafaby e residencial á.rua D . Maria, 70; 
5^49. Francisco Ferreira Séceo (6.116), filho do Antônio 

Ferreira Sécca e de Rosaria Aguilar Sécca, nascido 
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•d .23.de. fevereiro de 1889, Estado do Districto Fe
deral, motorista, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de. Andarahy e residência á rua 

' Leopoldo, 22, casa 18.. 
s50. Fernando Ribeiro de Paiva (6.117), filho de JoaqU-Ún 

Ribeiro de Paiva e de Maria Barbosa Valle de Pai
va, nascido a 14 de janeiro de 1912, Estado do Dls.-
tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitora! no districto municipal'de Andarahy e re
sidência áruá Souza Fraco, 37., ; ; í '" 

S . 851, José Senig Ferreira Pinto, (inscripcão ,6.119), .fiJMb 
de Maria Jòaquina dás Dores, nascido a 1 de fe
vereiro de.. 1876, no Estado do Rio de Janeiro,, 
'(Campos), commercio, casado,, com domicilio 

' e|eitòrál, no districto municipal de Andarahy e 
residente á rua Petrocochwo n. 18. 

5.852. Nilo Pecanhá Dias, (inscripcão 6.121), filho. ide'.'.An-
tohiá Xavier Dias, nascido a 29 de janeiro de 

"1910, no Districto Federal, • commercio.'' solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
dè Andarahy e residente á i*ua D. Maria n. 63. 

5.853. José.Neves de.Qliveira, (inscripcão 6.122), filho de 
Eduardo Herculano Martins e de Vaientina Mar
tins, nascido a.5 de"agosto, de 1900, no Estado de 

••'-'•• Minas Geraes, operário, casado, com domicilio 
eleitoral. no. districto ' municipal'de Andarahy, e 

5 residente á rua Theodoro'da Silva u. 697. 
5.854. Antônio Sewètti'; (inscripcão 6.123), filho de Pedro 

Augusto Sewetti e de Anna Ida Gomes de Olivei-
Sewetti, nascido a 17 de junho.de 1905, na Capi= 
'tal Federal, fúnccionàrio publico, viuvo, com do
micilio eleitoral no Districto Municipal de Anda-

. raby e. residente á rua Fontes Corrêa n. 20... 
5.855. ArÜndoGuimarães das Neves (inscripcão 6.125), fi

lho de Antônio José das Neves e de-Carmen Gui
marães das Neves, nascido a 21 de novembro de 
1917, no Districto Federal, commercio,. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

, , • ' Andarahy e residente & rua Amaral n. 88. 
3;8ã6. Eüri.co José de Barcellos (inscripcão 6.126), filho de 
•••'.•.• Manoel José de Barcellos e de Emilia Pereira de 

Barcellos, nascido a .5 de dezembro de 1911, no 
• Estado do Rio de Janeiro ,(Macahé*, ávrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal, de Andarahy e residente á rua Borda do 
'Matto n. 293. \ • • " • ' . 

5.857o Dyonisio Pereira (inscripcão 6.128), filho de Abilio 
Pereira e de Rosa Rodrigues, nascido a 24 de 
março de 1917, no Districto Federal,, marceneiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto ,mu-' 
nicipal de Andarahy e residente á Avenida-28 de 
Setembro, n . , 148. -

5.858. Ezequiel Propheta de Carvalho (inscripcão 6.129), 
•filho de João Francisco de Carvalho e de Isanta 
Maria de Carvalho, nascido a 10 de abril de. 1899, 
no Esfado da Bahia, alfaiate, solteiro, com. 'do-

, , micilio eleitoral no districto municipal .de An
darahy e resdente á-rua Paula Pinto n. 20. 

5.859. Antônio Francisco (inscripcão numero -6.130), 
filho-de Antônio Ricardo de Azeredo e • de. Maria 
Bélarmina de Azevedo, nascido a 24 de; julho de 

, , È1909; ho Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
• , ,"solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de Andarahy^ e residente á rua Mearim 
numero 54. •'•' • ' ' , - ' ' 

5:860. João Pereira de Mendonça '(inscripcão 6.131), filho 
•"•'."•'• de Pedro Pereira dè Mendonça e de Severina.Ma-

.•'.•':* '• 1 fia da; Conceição, nascido, a 24 de junho .de- 19Ô1, 
"'' 'nb-Estado de Pernambuco, motorista, casado, com 

lomicilio. eleitoral no distficío municipal de A'n-
Üãrahy o residente á rua Ladislau Netto n. 80." 

6.861. --'Celso-..Barreto (inscripcão 6:132), filho .de Arthur 
Barreto e de Salvador Barreto, nascido a' 15 do 
fevereiro dô 1917, no Estado do Rio de' Janeiro, 

,'.- ,' ' cOmmèrcio,.-solteiro, com domicilio eleitoral na 
districto municipal de Andarahy e residente á: rua 
Senador Nabuco n.;18. . • . * 

5.862. Firmino,Cavalcante de Britto'(inscripcão:6. !i34) l, iíi-
. . lho Jde-Antônio-Cavalcante de.Britto a-de-Gertru= 

des Zulniira de Britto, nascido a 5 de abril de 
1905, mo Estado da. Parahyba do Norte, maritimo,' 
solteiro,, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residente á rua Pereira 
Nunes. n. 140. .-. 

5.863. Ondina de, Andrade,e Almeida (inscripcão 6.135), fi
lha de Oçtavio de Andrade e de Aracy Costa dó 
Andrade, naScida-a 2 de março de 1906, no Distri
cto, Federal, domestica, casada, com domicilio elei
toral ho districto municipal de Andarahy' e resi* 
dente á rua Pereira Soares n. 23, casa 5. 

5:864. Mario'Coutinho'Furtado (inscripcão 6.136), filho de 
Antenor Furtado e de Franeisca Coutinho Furta-

'.. do, nascido a 17 de maio de 1917, no Estado dé 
' ' Espirito Santo, estudante, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
.residente' á.rua Barão de São Francis-Jo Filho nu
mero 329. 

5.865. Milton Lins de Albuquerque (inscripcão 6.137), fi
lho de Antônio' Lins de Albuquerque e de Philo-
fnena Euzebio Lins, nascido a.2 de abril de 1918, 
rio Districto Federal, teçhnico industrial, solteiro, 
com domicilio eleitoral de Andarahy e residente 

rüa Graj.ab.u-n. 30, casa 13. 
5.866. Manoel Joaquim Bricio (inscripcão n. 6.138), filho 

de'Carlos Bricio e de Emilia da Silva Bricio, nas-' 
'cido a 7 de setembro de 1914, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral-no districto municipal de Andarahy e resi
dente á vrua Ribeiro Guimarães n. 43.~-

5.867. Isaias de Assis Martins (inscripcão 6.139\ filho de 
Joaquim Martins e de Caciida de Assis Martins: 

nascido a 8 de novembro de 1916, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e resi
dente á rua Barão de São Francisco Filho n. 321.' 

5.868. Lourdes Marques (inscripcão 6.140), filha de José 
Marques da Luz e de Olinda Marques, nascida a 
"19" de1"'julho del7, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andà-

: rahy e residente á rua Urúguay n. 199, casa 5. 
5.869. Waldemar Pinto da Cruz (inscripcão 6.151), filho de 

Bertholdo Pinto da Cruz e de Maria Gonçalves 
Cruz, nascido a 6 de janeiro de 1917, no Estado de 
Minas Geraes, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral.no districto municipal de Andarahy e re= 

i-sidente. na rua José Vicente n. 40. 
5.870. Jpão Leite da Costa (inscripcão 6.142), filho de João 

da Gosta e de Ermelinda Gomes-de Souza- tjeite, 
nascido a 25 de junho de 1917, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral rio districto municipal de Andarahy e residen-
ie á rua Campinas 178, casa 2. 

5.871. -Antônio da Silva Wanderley (iscripção 6.143), filho 
. de Abilio Bráz da Costa e de Virgínia Maria dá 

Conceição, nascido a ,12 de dezembro de 1894, no 
Estado de Pernambuco, motorista, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Anda-

, rahy e residente á rua Arlidoro da Costa n. 28, 
casa- 4. 

5.872. 'Almir Tavares'(inscripcão 6.144), filho de Carmelia 
Tavares, nascido a 26 de jaeiro de 1917,-no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
e« residente á rua Galileu n. 14. 

5.873. Nicéa,Henriqúes (inscripcão 6.145), filha de Porfi-
..rio,rHenrique da Silva e de Sophia Mendes da 

Silva, nascida- a 20 de abril .de 1913, no Estado do 
.RJO-. de-Janeiro, estudante, solteira, com domicilio 
eleitoral-no districto municipal de Andarahy e re
sidente, á rua Araxá n. 103. 

5.874. Amaro. Gonçalves, (6.147),: filho de. Manoel Gonçal-
-vesede Maria Almeida Gonçalves, nascido a 26 de 
março,de, 1906, no Estado do Rio de Janeiro,.me
cânico, casado,, com domicilio eleitoral no districto 

. municipal.'de Rio Comprido e residência á rua 
, Santa'fAlexandrina ;n. 57. -

5:875. Pedro Paiva . (6.148), filho - de Libanio Paiva é -de 
, Marciòn.illa • Paiva, nascido a.. 15' de dezembro -de 
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_r,àdo de Pernambuco, commercio, ca-
micilio eleitoral no districto municipal 

ferido e residência á rua do Bispo nu-

5.876. Hercilia de Souza (6.150)/ filha de Arnaldo Albino de 
Souza e de ümbelina Maria da Conceição, nascida 
a 17 de março de 1916, no Districto Federal, com
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido e residência á rua 
da Estrella n. 21. 

5.877. Braulio Cordeiro dè Souza (6.151), filho de Seraphim 
' Ernesto de Souza e de Alcina Cordeira de Souza, 

"' . nascido a 26 de junho de 1910, no Districto Federal, 
ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no-dis-
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Silva Pinto n. 21. 

5.878. Sady Cola da Silva (6.152.), filho de Ignaeio Cola da 
Silva e de Nair da Silva, nascido a 5 de junho de 
1909, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, com-
merçiante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto. municipal de Andarahy e residência á rua 

• Barão de Mesquita IÍ. 857. 
5.879. Waldemar Vieira de Assumpção (6.153), filho de A l 

fredo Celestino de Assumpção e de Domingas Vieira 
de Assumpção, nascido a 13 de agosto de 1911, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal, de Rio Com-

• • prido e residência á rua Barão de Petropolis nu-
• mero 42. 

5.880. Daniel de Mattos (6.154), filho de Joaquim Antônio 
' . de Mattos e de Carlota Braga de Mattos, nascido 

; • • a 10-de outubro.de 1888, no Districto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de. Andarahy e residência á rua Paula 

., Pinto ri. 52. 1 . 
5.881. João Fernandes (6.1'5>5), filho de Manoel Fernandes e 

;.. : . de Palmirá Ribeiro de Souza, nascido a 18 de 
x'~ maio, no Districto Federal, operário, solteiro, com 

domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Alegre n. 36. 

5.882. - Djalma Antônio de Souza (6.156), filho de David 
' . , Antônio de Souza e de Romana Maria Ferreira de 

Souza, nascido a 14 de outubro de 1915. no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á Avenida 28 de Setembro n. 109. 

%.883. Antônio Meira de Souza Filho (6.157), filho de Antônio 
- , Meira de Souza e de Paulina Alves de Souza, nas

cido a 17 de outubro de 1917, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

' tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Jorge Rudge n. 16. 

8.884. Nelson Pernazetti (6.158), filho de Crestes Pernazetti 
e de Lydia Flores, nascido a 16 de maio de 1903, 

» no Districto Federal, ferroviário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andara-

. ' hy e residência á rua Luiz Barbosa n. 28. 
8.885. Manoel de Souza Muniz (6.159), filho de José de Souza 
: < Muniz e de Alzira Ribeiro Muniz, nascido a 4 de 

maio de 1912. no Estado do Rio de Janeiro, fúnccio
nàrio publico, solteiro, com domicilicQsleitoral no 
districto. municipal' de Andarahy è residência á>ua 
José Vicente n. 28 . 

SJ886. Sezenando Lopes Cajaseiro (6.161), filho de João 
Lopes Cajazeira e de Gervazina Lopes Cajazeira, 
nascido a 21 de julho de 1917,. no Estado da Bahia, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua 
Duque de Caxias n . 45. 

&.505. Renato Cunha (3.135), filho de Antônio D.arte Cunha 
• '-> . e.de-Alzira Ghristina.da Cunha,' nascido a 1 de ou

tubro dé 1908,' no Districto Federal, ferroviário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua Torres 
Homem a. 142 casa 5. (Qualificação requerida.) 

I.S61, José de. ÊSouza Estrada (4.158), filho de José de 
• Souza Estrada è "de'-Josepha de- Araújo Estrada, 

nascido a 14 de março de 1916, em Valença, Estad< 
do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, com domi 
ciüo eleitoral, no districto municipal de Andarah? 

• e residência á Avenida 28 de Setembro n. 109 
'•" . (Qualificação requerida.) 
5.562. Antônio Loureiro (4.773), filho de Manoel Loureir 

Júnior e de Rita Cândida Loureiro, nascido-a i 
de maio de 1906, no Districto Federal, òperari-, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu 
nicipal de Andarahy e residência á rua Teta n. 8 
(Qualificação req.erida.) -

5.563. Argemiro Joaquim Calheiros (5.054), filho de Jos 
Joaquim Calheiros e de Rosa Maria de Azeved> 
nascido a 17 de novembro de 1908, no• District 

Q Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito 
ral no districto municipal-de Andarahy e í-osi 
dencia á rua Luiz Barbosa n. 31. (Qualificaçã 
requerida.) . ' • 

5.564. Ernesto Siciliano (5.119), filho de Santo Siçiliano < 
de Maria Rosaria Chapette, nascido a 7 de feve
reiro de 1893, na Itália, brasileiro naturalisade 
comiriercio, casado, com domicilio'eleitoral no dis
tricto municipal' de Andarahy e residência, á Ave-
nida 28 de Setembro n. 241. (Qualificação re
querida.) 

5 565. Darcy Valerio (5.123), filho de Cezaria Valerio, nas 
cido a 5 de janeiro de 1907, em Pelotas, Estad' 
do Rio Grande do Sul, sapateiro, solteiro, com do 
micilio eleitoral no districto municipal de Anda 
.'.ahy e residência á rua Barão de Mesquita n, 93'7 
(Qualificação requerida.) • • ; -

5,566. Jovelino Marcos Pettersen (5.247), filho de Jeronym 
Marcos Pettersen e de Emilia Julia Pettersen, nas 

\ cido a 24 de setembro de 1900, em. São João d 
Paraíso, Estado do Rio de Janeiro, operário, casade 
com domicilio eleitoral no districto municipal d 
Andarahy e residência á rua Silva Telles. n. 37 
(Qualificação requerida.) 

5;567. Laurentino de. Souza Gomes (5.250), filho de Anlonl 
Ignaeio Gomes e de Joanna Maria -'da Conceiçãc 
nascido a 3 de outubro de 1894, no Estado do;Ri 

- de Janeiro, alfaiate, casado, com domicilio eleitora 
• no districto municipal de Andarahy e residenci. 

á rua'Barão de Mesquita n. 104. (Qualificaçã 
requerida.) 

5.568. ÁRair Jorge Henrique (5.396), filho de Álvaro Jorg 
Henrique e de Ottilia Costa Henrique, nascide 
a 29 de. out.bro • de 1911, no Districto Federa1 

operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e' residência á rui 

'Ângelo, Bittencourt n. 42. .(Qualificação reque
rida.) 

5.569. Maurilio Teixeira dos Santos (5.558), filho de Manoe. 
José Ferreira e de Adaigiza Teixeira dos Santos 
nascido a 28 de março.de 1916, no Districto Fe
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Rio Comprido e resU 
dencia á rua Maia Lacerda a. 38. (Qualificação 
requerida.) . -

5.570. Domingos DAngelo (5.585), filho de Giacomo D'Ân
gelo e de Maria Domenica Francolina, nascido, a 
10 de agosto dè 1911, no Districto Federal, medico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni-

' •• sipal de Rio Comprido e residência á rua Barão de 
Petropolis n. 69. (Qualificação requerida.) ' 

5.648. Erothilde Chagas (4.390), filha de Carlos Chagas-e 
de Isaura Chagas, nascida a 4 de março dè 1915. 
no Districto Federal, dactylographa, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An-

* darahy e residência á rua Maxwell n. 8. (Quali
ficação requerida.) 

5.649. 'Theòphilo Sabino Filho (4.764),.filho de Theophilo 
Rodolpho Sabino e de Violantc Rita,, nascido a -24 

* de abril de 1917,' no Estado de Minas Geraes, fer
roviário, solteiro, com Jomicilio eleitoral no dis-

, . tricto municipal: de Andarahy e residência á Ave
nida .28 de Setembro n.- 409. (Qualificação ie 
querida.) 

5.650. Adelino ;dos Santos (5.131), füh.ode Adelino dos Santo-
. e de 'Marja Castro, -nascido, a 21 de. fevereiro tle 
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1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy e residência â rua Morro ' do Andarahy 
s/o. (Qualificação requerida.) 

Faço sçiente que os títulos serão" -entregues,, na forma es
tabelecida pela lei, a quem restituir. o recibo de inscripcão. 

Biode,Janeiro, 23 de outubro de 1936. — Pelo escrivão, 
Annibal Alves Moreira. " N 

NONA ZONA ELEITORAL: 

•j EXPEDIÇÃO PB 4* VIA PS TJTtfUO * 

De ordem do Dr. Juiz da 9* Zona Eleitoral dá 2* Cir-
oumseripção do Districto Federal, faço publico para conheci
mento dos, interessados que foram mandados expedir as Quar
tas vias de títulos dos seguintes cidadãos: 

1.539.. Luiz de Freitas (Insc. 1.563), .filho de Honorato de 
Freitas e de Julia Cândida de Freitas, nascido 
a. 22 de junho de 1883, em Portugal, naturalizado 
brasileiro, commercio, viuvo, coni domicilio elei-

:. toral no distrioto municipal dé Tjjuea e residência 
á, rua Jardim Zoológico u. 60, Villa Izabel. (Qua- i 
lifieação requerida.) 

9.039. Francisco Ferreira (Insc. 9.453), filho de Antônio 
Ferreira e de Anna Ferreira, nascido a 5 de abrii 

, • •'• de 1890, no Districto Federal, commerciahte, sol
teiro, com domicilio eleitoral nó, districto muni
cipal, de Engenho Velho e residência á rua Laura 

^ de Araújo u. 144. (Qualificação requerida .̂) 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1936. — Pelo escrivão, 
A Perra, escrevente, no \impedimenio õecasional do escrivão. 

NONA ZONA ELEITORAL 

TITULO DB RECTlPlOAÇXo 

Por despacho do Exmo. Sr. Dr. Juiz da S* Zona Eleitoral 
da- 2*-€ircumscripção do Districto Federal, da 23 do corrente, 

; foi expedido ao eleitor Jorge Vicente de Mello, novo titulo 
"eleitoral ém" virtude de rectifioação, por. ter sido o primitivo 
titulo extrahido ém nome de João Vicente de Mello, quando 
0 nome.do eleitor é como acima figura réctifiçado. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1936. — Pelo escrivão, 
Perry, escrevente, no impedimento õecasional do escrivão. 

NONA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz da 9* Zona Eleitoral da 2" Cir-
' eumecripção do Districto Federal, face publiao pára conhe
cimento ;dcs interessados, que foram expedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

•3;. 443-. Agenor Vieira Pimentel (3.490), -filho de Manoel 
1 Vieira Pimentel e dé Erigida Balístrereo dâ Vicio-: 

ria, nascido a 13 de abrii de Í89Ó, em Victoria, 
Estado do Espirito Santo, medico, casado, com do-

• micifio eleitoral no districto municipal de Enge-
- -'< nho Velho e residência á rüa Ibituruna n. 73. 

(Qualificação requerida.) 
S.AM. Heitor Antônio da Siiva (3.491), filho de Regio An

tônio da Silva e de Blfea- Maria da'Silva, nascido 
a % de janeiro de 1917; no Dietricio Federai, ope-

; rario, solteiro,-comi domicilio eleitoral ho districto 
municipal de Tijuca o residência á rua'Carlos de 
Vasconcellos a.. 32. (Qualificação requerida.) 

3.4445. José Polycárpo dos Santos (3.492), filho de Alhana-
zio José das Santos e de Josépws Franeisca doe • 
Santos, nascido a 26 de janeiro de 1901, em feira, 
de SanfAnna, Estado da. Bahia, operário, solteiro, 
çom' domicilio .eleitoral -no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua José Hygino a. 38. (Qua- ' 
lifjeaçâo requerida.) 

S.446. Izaura do Amor Divino (3.493), filha de Paulina Eva 
" do Amor Divino, nascida a 31 de agosto de 1908, 

no Districto Federal, operaBa, «Qiteira, eom dorai-
• cilio eleitoral'no distrioto municipal;de Tijuca e 

residência á vrua Desembargador Isidro o. 1S*I 
(Qualificação requerida.) 

3.447. 'Ciarei Sá Barretto (3.494)', filho de Etõy Sá Bàrretto 
e de Zulmtra Sá Barretto,. nascido a-25 de junho 
de 1916, em Salvador, Estado aaPabía, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
munrcipal de Tijuca e residência á: rua Desembar
gador uidro o. 41. (Transferenciai) 

•3.440. Orlando Tosta (3.495), filho de BaptUta Tosta e de 
Maria Mariaooa, nascido a 30 dé abril dè 1915, 
no Districto Fedreal, commercio. solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca 
e residência á rua Conde de Bpmíim n. 109. (Qua
lificação requerida.) ; 

3.449. Rènaldo Loureiro Cintra (3.496), filho de Alfredo 
Coutinho Cintra e de Adelia Loureiro Cintra, nas
cido a 3 de novembro de 1898, no Districto, Federa!, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no di6-
tricto municipal de Tijuca:e residência á rua SaaUl 
Sophja n, 47. (Qualificação requerida.) 

3.450. Roberto Cortez Barreto (3.497), filho de Jonathas 
•GrenbaJgb Barreto e- de Leopoldipa Cortez. Bar
reto, nascido. a 3 de agosto de 1904, no Districto 
Federal, cháuffeur, casado, coin doiúio^ip eleitoral 
ao districto municipal de Tijuca e residência á rua 
Pinto Guedes n. 32, casa 3. ;(Qua1ifjcação reque
rida.) • 

3.451. Affouso Fernandes (3.498), filho de Suclytíes Jc§« 
Fernandes e de Rosalia Adalgísa Fernandes, nàe-

• lido a 30 de maio dé 1915, em São Salvador,,; Es-
. tado da Bahia, commereio, solteiro,' com domicilio 
• eleitoral no districto municipal de Engenho Velho 

e residência á rua do Matto n. 120. (Qualificação 
requerida.) ; 

j.452'. Nilino Barcellos Jones (3.499), filho de Antonip^,Bar
cellos Jones e de Maria de Oliveira Jones, nascido 
a. 7 de agosto de 1018, no Districto - Federal, em
pregado publico, solteiro, còm domicilio-'eleitoral 
no districto -municipal de Tijuca e residência & 
,rua Major Ávila n. 43, (Qualificação requerida.) 

3.453. Pedro Raposo dos Santos7(3.500), filho de Guilherme 
Raposa dos Santos e. de Maria Pereira .Gpme«, 
nascido a 29 de Junho de 1914, no Districto, Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca e residência é 
estrada Velha da Tijuca s/n, (Qualificação reque
rida.) 

3.454, J.,uíz Carneiro (3.501), filho de Pedro Carneiro da 
Mesquita Sobrinho e do Belarmina de Menezes 
Carneiro, nascido a 85 de maio de 1915, eíh Entre 
Rio, Estado do Riò de Janeiro, operário, solteiro, 
com. doniiciljo eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residência á estrada Velha da Tijuca s/n. 

:, (Qualificação requerida,) 
3,45o. Sebastião Gonçalves (3-502), filho d? Rochelis Gon

çalves e de Margarida Antunes Gonçalves, nascido 
a 25 de janeiro de í 9*7, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoflal no dis
tricto municipal de T i jucá e residência á rua Edu
ardo Ramos n. 45, (Qualificação reijueridíj.) 

3.456," Armifldo Luiz Fonseca (3.503), filão de Luiz Fonseca 
e de Lui?a da Rocha Fonseca, .nascido a 30 da 
outubro de 191?, no Dietricio Federal, empregado 
publico, casado, com' domicilio eleitora! no dtótríctè 
municijpal de Tijuea é residência a travessa Aquino 
n, 22.' (Qualificação requerida.) 

$.m:. Àtt-ila Luiz de Oliveira,Leal .(3.504), filho de Claro 
;Luís de Oliveira e dé Thilocetina de Oliveira, nas
cido a 5 de julho do i»13, em Bello Horizonte, 

- Estado de Minp Geraes, estudante, solteiro, cons 
domicilio eleitoral no distriòio íwnieípal de Ti3«c« 
õ residência A ma Paretoa 32.*(Qualifiçaçlõ ro« 
enerida.) 

'8.458. íaHos Walker Ribeiro (3.505), filho "de Franoiecô 
Luiz Ribeiro e de Lucella Walker, nascido a 1 dflr 
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: abril-'de-"fèl4, rio.:Districto Federal;-funccioaario 
.- - Duplico, solteiro,' corri'"dòriiicilio* eleitoral - nó? dis-
•, >, ,'• ',-•.tricto»municipal.'dé'.Enfedpiol.-^ellíPve^resjdè^iJk-.A 
; ' . rua ;Mãriz.e"Barros fn.-445, casa,',47^(Qualificação 

-.. . remierida.), ' . ' . - : . i-. . • . - - . . ! ' ' ' ' .'"; 

- . - 8 ; A n t ô n i o Miranda-Filho ; (3:.:506),%fitbrf a>'Antônio José 
• - . 'de.'; Miranda'. e •. Silva • è.- de. 'Maria-'.da •'•GÍOKa'. Salgado 
•v. (••-•:•'. • de^Miránda,', nascido' a 12 de março';áe. 1898, tío 

i; . Districto Federal.s commercio^ spíteirò,'; com'- dé-: 

• '•;".', ,.• micilio! eleitoral no distrioto municipal: de Tijuca 
e-residência <á..r,üa ; Desembargador > ízidro r n. •'4. • 
(Qualificação,requerida.)' v • . : , . . 

-3,460. José .de^Castro Barbosa- (3'..507).,:filho-,de;Jósê Pereira 
.Barbosa e-de -Beatriz de- Castro 'Barbosa, háscido 

,a\13 : de fevereiro,der'19i8, np Districto •'•Federal, 
estudantej solteiro,-coni domicilio eleitoral no.dis
tricto municipal- de Tijuca eresidençia á rua'Juru-

... pary n. 30'. (Qualificação requerida.) 
j.461,-Luzia/Portinho Serzedello Corrêa (3.508), filha de 

• Francisco' Sertorio Pbrtinhp e-de »Mar ia " Vellasco 
."" . Portjnho,.naêoida-a'13 de agosto -de'19i4,,nb Dis-

. . : tricto Federa!,-.funccionaria publica, casada, com 
domicilio, eleitoral no districto municipal de T i -

' júca' e ; residência á;rua Conde de Bomfim' n. 738. 
!•'*.' .(Qualificação requerida.). 
JV.462. Heijo Baptista' (3.609), filho de-Homero Baptista e 
'., ... de '-Alice : Castilho - Baptista, nascido, a 20 r de agosto 

- de.vl917,. no Districto. Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal-.-de 

"Tijuca.e'residência á rua General Rócca n. 54,0/3. 
.(Qualificação requerida.) ^ . 

í."463; Joaquim Gonçalves- (3.510), filho de Francisco/Gon
çalves de Moura-e>de'Maria Fernandes da Costa, 

'•". nascido a 17 de maio de 1916, rio Districto Fe
derá!, mecânico,, solteiro, com domicilio elejtoral. 
no:> districto municipal de, Tijuca e residericia. á 
rua Conde.de Bomfim' n. 546. (Qualificação re-

..querida;). •'• , .. . . . '' . v 
3. itâí ;* Nel sbri Augusto TÜiéürè" (3Í5Í 1),"' filho de » Frederico 

.• Augusto Luiz-Thieuree dè Mara-Sçhecf-fer-iThiéure, 
• -nascido a 4 de maio! de .1913, emjltája-hy,'Estado, de 

. Sárita.. Catharina, commercio,'; solteiro, com .domi-
V . ;'--:',ciI'io eleitoral no-.'districto '.n^uhioip.al.'de.'';Tijuça,.:e 
-.' residência á rua Alzira-Braridão n-. 38. (Qualifi-
. c a ç ã o . r e q u e r i d a . ) -. -'••' ? ! *' v ' u ' - ' - : , ' •"• . . : ' / ' 

3.465. -Antônio» Moretzsohn Fernandes'-Ganiço, (3;512);•• filho 
v . dé^Seraphirii'Fernandes Ganiço e -de yDe^ánira-rMb-

• re.tsdh^..'F.'.'(íaniçd, .'nascido.-a.'.14-:.'de- abril. :-dé".títÍ3, 
• -no. Districto Federai, çorri'mercio, solteiro,-com 

domicilio eleitoral-no districto municipal-de En-
• geriho 'Velho-e.residência á rua; Professor Gabizo 

:••„ ;.ri.'317. (Qualificação Tequerida.) •; :;,'- ,; , 
3..466. -Fortunato. Minto, (3.513),: filho de Minto. João:e.; de 

'•-Cápavarai Augusta,- -nascido; a- 22 .--de.'setembro'' d.e 
1904, em Nova Friburgo, Estado do tlio. de Janeiro, 

-commercio,, casado, com ^domicilio-eleitoral: no dis-
, >' -.. 'tricto.-municipal ,de' Engenho' Vemb': .^residência. 

ájrüa General Can,ábarro"n..34. (Qualificação re
querida.) '" . . . . . 

3.467. Raúlino Alves Pereira- (3.514.), filho-de João Alves 
. Pereira ede. JUIietaHausine da Conceição,'nascidoa 

,' ; , 26-de junho de 1913; em-São José de :übá, Estado 
dbfRio de Janeiro, operário,-solteiro, com domicilio 
eleitoral - rio districto, municipal de Tijuca e resi-

" dencia áfrua Carlos de Vasconcellòs/n.' 84'. (Qua-
• : lificação requerida.) 

S.468...' João; José-Buarque.Lima.' (3,515), filho de João -,Buar-
que^Barbosa-Lima e de Josepha :Maranhão Barbosa 

. . Lima, * nascido, a.f 23 de junho- de,-1907,-em Recife, 
. Estado > de, Pernambuco,. mpdtô ^ 
miciljo.eleitoral"no/districto ràutíicipál de'Tijuca 

' , e.residericia.;á rua 'Carlos:de Va6coriceIlos:'n.:16. 
'-.-', (Qualificação ..requerida'.), ,...-.;' 

469. -Mario' Augusto :dos->'Reis> e 'Souza :(3;.Í516)v'.fjlho -de. 
' ( "Augusto.-Elysio-.-de -Souiar e-, de. Carlotar Alves -*»«•-

leis e Souza, naecido a 18 de janeiro-de 19ÒÍ,' n 
\ ' • Districto' Federal, commercio, casado," com' donli 

"dlio -eleitoral no districto municipal-de •Engeah' 
Velho e residência' á rua PáuIò Fernaridès'^!.'.^?. 

•i .'. ., - (Qualificação requerida.) ).i> • • ..'., 
3*470.: Doralina Marinho de. Araújo (3.517)., filha de :Jbsi 

Freire'de Araújo e de Zenith Marinho de'Sã, áas-
-. cida a 7 de setembro'., de 1900, em • Araruama, -Ês-

, .tado d.o. Rio de Janeiro, operaria, . solteira,) çoir 
. . . domicilio eleitoral no districto municipal,de•TUuçs 

•- . e residência ,á rua São Miguel s/ii.' (Quálifipaçãe 
requerida.)' ''.':'.'- "»;"i 

3.471. Trida Regina Rôdel (3.519), filha dá Augusto i-Rôdel 
' •'1 e de. Mina Belhor Rôdel, nascida a 21' de junho 

: ; ' 'de; 1892, em Theophilo Ottoni, Estado «Je Minas 
''' Geraes,:- domestica, solteira, com domicilioveleitó-
• 1 ral no districto municipal de Tijuca. e residência 

á r u a Conde de Bomfini n. 110. (Qualificação're
querida.) . ' . 

3H72.NíIton Novoa Gonçalves (3.'520), filho d* Satustiano 
Novoa Gonçalves e de Franeisca Julia Gonçalves, 
nascido a 14 de novembro de 1913, no Districto 
Federal, commerciario, casado, com domicilio'elei
toral no districto municipal de Tijuca e residência 
á rua Pinto Guedes n. 120. (Qualificação reque
rida.) 

3.473. ' Hernani Soto Gonzajez (3.521), filho de - JeSus',.Soto 
' , . Lage e de'Aristides Gonzalez Perez, nascido a 2 

de setembro de 1915, no Districto Federal,, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitora! no distri
cto municipal de Engenho Velho 3 residência á-rm 
Parahyba n. 29. (Qualificação requerida.) 

3.'474. Theodorico Braga (3.522), filho de Ernesto Andrade 
;. Braga e de Anton-ietta Gouvêa, nascido a 2 de julho 
•-."de .1900, no Districto Federal, commercio, casado, 
; com domicilio eleitoral no districto municipal- de 

Engenho Velho e residência á rua Luiz Gama 'ri. 62. 
• --.(Qualificação requerida.).: • " 

'3T475T- Cláriridá" Wéndlirig'de 'Oliveira (3.524), fiÍha"-'deTJÔa( 
. . José 'Wéndling e de .Emilia, Wenplipg;.,nascida M. 

. 1:7 de junho de 1902, em Petropolis,'Estado, dc 
Rio de Janeiro,- domestica, casada, com'.domicilie 

- • •' .'eleitoral no districto municipal,de Tijuca e-.̂ esi-
" ; déneia.á rua Gratidão -n.- 109. (Qualificação-.rèque-

-; rida.)- •- ; ;•' ••- '.vj 
3.47.6. Thiago Christovam dos Santos (3.525),'filho de-'Jorg« 

Nep'omüceno"dos Santos e de Joanna Baptista.Fran-
'-. ; ' co, nascido a 25 de julho de 1902, em Rosário',, Es

tado do Maranhão, carpinteiro, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca •< 
residência á rua Moni Borel s/n.. (Qualifiòaçãc 

' ' ' ' ,. requerida.) "*; 
3-,-477. Luiz.de Abreu Moreira (3.526), filho-de Abilio,-Lopes 

Moreira e de Maria de Abreu Moreira,: nascido-'s 
21 de julho de 1916, no Districto Federal,,funecio-
nario do Instituto de As. e Álcool, solteiro, com-do
micilio eleitoral no districto municipal de Tijuç? 
e residência á rua Conde de Bomfim' n. 233. (Qua
lificação requerida.) 

3.478. Paulo de Oliveira Abreu (3.527), filho de Qscar.Lomba 
de Abreu e de Alzira de Oliveira Abreu, nascido; á 

: 10 de março de 1915, em Bananal, Estado dé São 
' Paulo, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 

no districto municipal de Tijuca e residência"'á 
rua Alzira Brandão n. 39. (Transferencia.) ' .: 

"3:,479; Arsilio Victorio Milhares (3.529), filho de Attilio iVi-
ctorio Milhares e de Elvira Clara, nascido a 29 de 
dezembro de 1903, em São José do Rio Preto, Es-

. ,/ tado,do Rio de Janeiro, operário, casado, comi dp-
V; micilio eleitoral no districto municipal' de Tijuca 

'••' e-residericia á'rua Formiga s/ni (Qualificáçãb' ré-
••• Í . . querida.)' . ' • ' .- ; 

Rio de Janeiro, 23 de'outubro de-1936. ,Pelo; escrivão, 
J, Perry,• escrevente, no impedimento õecasional do escrivão. 
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Terceira Cípcumscripçã-o W 
DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

. 'V De ordem do Dr. juiz eleitoral da 10*.Zona,.da 3* Circum- ; 

; scripção do 'Districto Federal, faço'publico, para cohhecimenv ', 
to. doa interessados, que foram expedidos, ós títulos dos ser. 
guintes eidadftos : j 
5;034. Carlos Ferreira de Souza (5.100?,'filho de Antônio 

Ferreira de Souza.e de Maria Araújo de Souza,; 
nascido.a 20 de agosto de 1917, no Districto Fe-' 
deral, commerciario, solteiro, com domicilio elei-

. .:• toral no districto mdnicipaf de S. Christovão e re
sidência na rua Catalão n.- 10. 

5..Oas. Walter Pereira de Mello (5.101), filho de Ezequiel 
" : Pereira de Mello e' de Izabel Soares de Mello, nasci-

• do'a 2 de maio de 1914, nó Districto'Federal, fun-
i . ccionario publico, casado; eòm domicilio eleitoral' 

no districto municipal de S; Christovão e resideü.' 
.da na rua.Chaves..Faria n . ' 10. " •• --

5.036. José Corrêa Tavares. (5.102), filho:de João Corrêa Ta-
vares'e de Franeisca dá .'Silva .Tavares, nascido a 
10 de janeiro'• de .1917,'em .Parahyba do' Saí, em- t 

, pregado municipal, solteiro, corii domicilio eleito-* 
ralno districto,. mimic-ipal de'S. Christovão e r.e- ' 
sidencia na ruá Euclydes "da- Cunha n. 84. 

Si050.-. Jonás Rodrigues (5,105), filho, de José Rodrigues e 
.de Flora Esteves Dias, náscidb a 22 de março "de 
: 1912,: na Estado, de São';'Paulo,; Oommèreiário; sol-

..... . t-eiro,,-com .dómicüioieteüoral: ho ;districto.munici-" 
; pàl .deS. Christovão. e: residência na rua Figueira' 

' • .de Mello n. 102.. " • . . ' ' • . . ' : ' _ "•/ 
5.037, Jayme Borges dé Menezes "(5.104),'iiTho de Júlio Bojv, 

: ges. de.-.Menez.esí e .de Bstepharilar- :F6f-èira "dá Silva,! 
. ' :v nascido - a 27 de . novembro de 1901, no DistrietO'.-' 

."•; ' . ; .Iíede-raJ,-operaria, casado', com-' domicilio ekuToriri: 
; . • ' • - ' no districto municipal.'de S.'Christovão e resirtén- . 

cia üa rua Senador Alencar n. .160, casa 17. 
.5:038, Luiz Bernardo. (5.105), filho de Antônio Çardim ede'. 
. Irene Nencao, nascido a U de abri] de'- '1903, ho,r 

-.. ,Estado do .Rio de Janeiro; 'commerciario, casado, . 
'•:- com domicilio eleitoral no districto municipal de; 

,S. Christovão e residência" na rua de S. Christo-
• -vão ri. GOt. ' 

5.039. Balbina Pereira (5.106), filha de'Fortuna to de Sá. 
:-. Pereira e .de Mercedes Lucas Enamorado, 'nascida' 
; '.. a 5 de maio de 19Í8, no Districto Federal, comv 

merciâria, solteira, com domicilio eleitoral no dis-*: 
• •' tricto municipal de S. Christovão;e. residência na; 

praia do 'Caju h. 115." 
5.040. Ámalia Fernandes Conde (5.107),'- filha de Cassiano.; 

.... , Fernandes Alvàrez e-de Amalia Lóurenço; nascida;: 
a 7 "de outubro de 1901, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitora! no districto. 

...... municipal de -S. 'Christovão e residência na rua:. 
"Lopes Ferraz ri". 1127:-' . ' : : " . ' 

5.041. Orlando de Oliveira Maceió (5.108), filho'de 'Vntonio 
Joaquim de Oliveira Maceió *e de Maria Bandeira; 
Accioly, nascido ã 27 de fevereiro de 1900, no Es
tado dê Pernambuco, operário;, solteiro, com do-' 
mlôlíiò eleitoral no distfictõ-múnicipál de S. Chris
tovão e residência'nà-rüa S.' Christovão n. 704. 

.6.042:vHaroldo Vannier (5.109), Jifhò de Edmundo; Vannier. 
e. de Maria JOsephiha Vatifíiar, nascido a 2"í dè ou-" 

.: lübro de 1912, nb Districto'Federal, militar, casa-' 
do, çom domicilio eleitoral nb districto municipal 
dè S. GhristoVãõè residência na avenida Pedro â*' 
n. 187,. ' v 

5.043. Natalina de Araújo (5.110), filha dê Luiz Joaquim de,, 
Araújo'e de Edwiges dos Santps, nascida á 15 de.'. 

: janeiro' de- 1906, no Districto Federal, domestica,', 
solteira, com domicilio eleitoral no. districto Mu
nicipal de S7 Christovão e residência na rua F i - ' 

" guéi'ra: de: Mello n. 398. 
5.044. -Maria José dáv.Silva . (5.iii;).,,;fi!ha;dé Bercula-nO 'G$-

cia da' Silva e' de': Franeisca Alexandrina 'da- Silva ,, 

:'v nascida a 5 demaio de 1903̂  no>Estado de Minas 
Geraes, domestica, viuva, coni. domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. Christovão e residen-
cia na rua S. Christovão n. 518; 

5.045. Cândido Sillèiro (5.112)Vfilho de.'Miguel Silleiro e 
• de Franeisca* Gomes, ;hascidOvá,",'ll de março da 

• 1898, no'Districto FederaL: operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no-districto municipal de São 
Christovão e residência na rua Inhomerim a. 9. 

;5.';04G. Çarmen Moreira Pereira (5.Í13)',-filha ,de-José Mo. 
• reira e.de Rita dos* Santos Moreira, nascida a 6 de 

• agosto de-1905, no.Estado do :Ríò de Janeiro, mo-
• jista, casada, com domicilio eleitoral no districto 

:• municipal'de S. Christovão. e--residência na rua 
. S. Christovão n. 6 3 3 . - : • . -

5.047-. Mafalda .'Mirabele (5.-114), filha" de Ri.zieri-Mirabele 
• e, dé Luiza Lamica, nascida- a-24 dé fevereiro de 

'9«17,-no Districto Federal, modista,, solteira, com 
lom.icilio eleitoral no' districto.'.-municipal de São 
Christovão :e residência ha ruà Amazonas n. 36. 

5.048. i>uiz de Araújo (5.115), filho !de Luiz Joaqujm de 
;••... .; v : ' Araújo.::.e ;de, Edwiges do^ íSauitos, -hascidoia 11 de 

••., abrüdé Í912-, no.'•Districto-, Federal, operário, sol* 
= •'• loiro, :com dofniçiii-ò eleitoral''nO:.districto munlçí-

•• pai- de - S-. Christovão -e- résidenoia-.na rua Figuei* 
= ' ••: ra de Mello P. 398, 
5.040. Abel- de Almeida Pinto.1 Filho .(õvl'Í6>., .filho.-de Abel 
•i: : . • ' ; ;de.Almeida Pinto.e dê.EvàngélínáiBittencourt A l -

. •:•;.'.••.• ..meida," nascido -a.-22 de;fevereiro-.do 1913, no Dis-
;;• • • '.£.:. r. itrvcío Federal;, commerciario;:solteiro, com domi-?. 
'.- •': ciliojeleitoral,1 -u.o.'disl-rieto mupiçipar.de S. Chris-
••' • ; •/• 'ílovão -e: residcncJi^-iiá^rua'- Mare.eíi£il Aguiar n. 109, 
.5.051. João. Augusto SMré ;/b.'lÍ7) :'-.íinj^ 

'. ' S'odré'"c •'d&i'iÍc{éJaid'ért3fàría .•.'Esleêfiariln,-Tfà*so'ido aj 
.;.;....•'''; '. -'27: de;'j.ifn]'iò;-dé .ftJOÍ, -éó.írDisMc.to Federal, ope» 
'.'•./:';. ." -.-'~'-vavíó;\ solíèi'rò",-'c'òm-doniicilíô 'eleitoral no districto 
.'•.;:'?" V .muhiôipal'-.dè' SV'••Christòvãb-è-Tfesidoncia na ruaj 

Almirante Maria th n.-'40. ;'•:'•-.-' 
5.052: Ntldá Alves Bâsson (5.118)', filha de FranMim Bas<.. 
"-'." • i son.e. de 'Aurora,'Alves Kassón,- hasóidâ a'1'Ô de fe» 

•' ' ' •' vereiro de ' 1918,, ào'Districto -Federal, domestica* 
.•. solteira;'" com .domicilio:: eleitoral HO districto' mu-

'.:'.'• . / \ . \ - "nicipal dé Si. "ChnstòvSd-\e'r'eoíciéhéia na praça Ma* 
- : rechal Deodoro fl.-. 340,: :' ,: 

5.053. Carlos'Calládo de Soti/a (5.119), filho de .Antônio Cal-
.. '"••" ,; -lado dé Souzâ-e de Alztfa-Alfiníto-.dé Souza; nasci* 

'•'•'•::'-•••'.'"do- a. :9^:dé ;ágostò' dé l9í6,'::no "'Districto Federa!, 
'• '; '-."''• cómmêrciarib;• sõlteiroj c,õm..domiciliô eleitoral no 

/"•';"•' districto municipal de S'!. Chíistóvãó e residência 
: " " • nà ruà. Major' n-.' 68. ; ' 
.5.054., .Sebastião José,. Rodrigues (5.12Õ), filho do Altamiro 

- - José ".Rodrigues"- è de Noemia -Bêrnárdina Pereira, 
• .. : • :. nascido a;3ô do niíiio de 1909,."enVValença, opera-

' •' " • ' - r i o , solteiro, coni domicílio eleitoral no districto 
municipal dè S. 'Cb.ristòvãò è residência- na rua 

'1 Cõfohef Cárnéfrp cK' Campos n.. 34. 
5.055.' Frãnklim Guimarães Sobrinho" (5.121), 'fillídfdé Hei* 

--*' • -tor Guimarães e de Carminda da Silva GuimárSés, 
. nááeido'a 30 dn julho do' 1900, nó Districto Fe-

'•"' ' deral, fúnccionàrio publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto muaicipal dé. S. Christovão. 

'S.050'. Alfredo Rodrigues-de So.u2á' Perés* (5.122), filho d© 
... -'Alffèdò Rodrigues dè Souza è dô Aflieliá 'Matliiaa 
'• .Rodrigues, nascido'a 4 de abril de 1806, nb Distri* 

•;'.,' . ctõ Fèdêràt, éomffierciãrtò, cásàdõ, cõm domicilio 
"; '- eleitoral nò districto muniôipal-de S. Christovão 

- e rêSídôncia na rua Major Fonseca n. 68. 
5.057. Antônio Lôpèsdã Cunha (5.1è3), filho de Francisco 
, , Lõpês dá Cunha e dê Mafia LôpSS tía Curihá, naàci» 

; ' . dô à 4 dè fevereiro de 1905, hó Estado do Rio de 
" laheiro, còmhlèreiâfiò, sõltêirè; com domicilio elei» 

! forai no districto municipal ;de\S. Christovão 4 
-'.résídêfieiâ na rua-Bèllâ;fi. ; 366... 

5.058. Magnolia de. Oliveira; (5.124), filha de Domingos d© 
. "Diiveirae de Amélia Mattos, nascida a 21 de julho 

' :de-Í905, no Districto Federal, operaria, solteira^ 
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" eom •' domicilio •• eleitoral no distrioto municipal de 
S'. Christovão e residência na (rua Bella n. ?59, 

' '• casa 16. 
3,089= Alcides Teixeira- (5.125), filho de Joaquim Antônio 

Teixeira e de Anna Maria da Conceição, nascido a 
26 de janeiro de 1912, no Estado do Rio de Janei
ro/ commerciario, solteiro, «om domicilio eleitoral 
no districto'municipal de S. Christovão eresiden-
ciá na'rua Major Fonseca n. 66̂  

1 g;060. Ananias- SanfAnna (5.126), filbo.de MizaehEranita 
de. SanfAnna e de-Aurora de SanfAnna,- nascido a 
13 de janeiro de 1912, no Districto Federal, com-

• •• •... »• merciario, solteiro, com domicilio; eleitoralrio dis
tricto municipal de -S. Christovão e residência.-na 
ma Almirante Mariath n. 32. "̂  

5.-061.' IbànèVZimmermann (-5.127). filho tíe Roberto Zim-
-.' mermann ede Venancia Zimmermann. nascido-a 5 

dé maio de 1898,' no": Estado db Rio Grande'do: Sul, 
'commerciario, casado,, cõm domicilio eleitoral lio 
districto municipal'de S. Christovão*e residência 

- .- • na,rua Abilio-n. 39.'' '. •• ;-. . '-;.= 
5.062. João -Pimentel Filho (5'ri28), filho de João ..Pimentel 

- v -e.de • •Hfermelinda Dias Ormèche, nascido a 3Ô^dè 
' •-'•«ètémbro de 1909, no Districto-Federal, commer

ciario, casado, com'domicilio eleitoral: no. distrioto 
. municipal • de - S.-. Ghrj.stOvão" e - residência na rua 

Major Fonseca n. 66-A. .' 
• 5,063.' José''"Aleixo Miranda (5:129), filho de Rufino José 

' Miranda e de Liberta Jesus Miranda, • anscido :a-, 17 
de julho dé 1896, no Estado da Bahia, operário, 
solteiro, coni domicilio eleitoral nô  districto muni
cipal de S. Christovão e.residência na-rua "-Major 
Fonseca. - ' - -: : -' 

5.064. Maria da-Gloria Rodrigues Gomes (5.130),. filha.de 
1 Rómèu Rodrigues Gomes ede ArinaG oiries,* nasci

d a ã 12'de julho de 1917, no Districto Federa!, 
commerciária,: solteira, - com -domicilio -eleitoral'mo 
districto municipal de S. Christovão c residência 
na rua Reservatório n. 12-A.' •' 

5.065. Manoel Cícero Moreira (5.Í31), filho de Luiz:Moreira 
e de Tertuliana da Conceição Moreira,-nascido" a'12 
de setembro de'1903, no Estado de. Alagoas, ; com
merciario, solteiro, com domicilio'eleitoral.no dis-

' tricto municipal de S. Christovão e residência na 
rua Figueira n. ' 402. . . 

5.066. Theodoro SanfAnna. Cruz .(5.132), filho de João 
SanfAnna Cruz e de . Mârtiniana SanfAnna. Cruz, 
nascido a 6 de! janeiro de .1898, no Estado, do Rio > 
de Janeiro, commerciario, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão e 

•residência na rua Bella n. 325. 
5.067. Euclydes Pereira Gonçalves (3.133), filho de Dario 

Cegar Gonçalves e de R-aph.aela Pereira da Silva, 
nascido'a 31 de maio de 1885, no Estado do Rio 
dé Janeiro, operário, casado, com domicilio eleito
ral -no districto municipal de S. Christovão e resi
dência na.rua Figueira de Mello n. 452. 

8.068; Corina Freitas da Silva (5.134), filha deTrancisco 
de. Freitas e de Izabel Freitas Moraes, nascida a 
3 deJjulho de 1905, no Districto Federal, domesti
ca, casada, com domicilio eleitoral rio districto.mu-

' Uiciparde :S. : Christovão e residência na rua-'Fer
reira'de Araújo a. 124.' • . - ' - • • 

5.069.- Raul" Vieira, da -Gosta- (5.135), filho de Manoel Vieira 
da Costa e-de Franeisca Maria-de Souza ..Vieira, 

' . nascido a 11 de dezembro de 1884, no Districto 
Federal,' commerciario,' casado, com-domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão e re-

• - " - • ' ' • sidencia na rua1 Capitão Fe l ixn . 14. 
5.070.1 Paulo^Pedro. da 'Cunha "Pinto 1(5.136),' filho de Gas-

tão de Castro Pinto e deLayinda da Cunba.Pinto, 
nascido a 21 dé outubro de 1905, no Districto Fe
deral,-ferroviário,, casado, .com, domicílio eleitoral 
no districto municipal dé S. Christovão. e residen-

• 'Ciana rua São Januário n.. 34: • I - . . . . . . i 
S.071.1 Waldemar Peres (5]. 137;,. filho• de* Josepha Elnca da 

Araújo, nascido a. 27 demarco dè 1911,-no Distri-

5.872. 

elo. Federal, commerciario, solteiro, com domíc.!-
. lio eleitoral no districto municipal de S. Christo
vão e residência na praça Marechal Deodoro'nu
mero 211. 

Nelson Camargo dos Santos (5.138), filho de Ameriu»> 
Camargo, dos Santos e de Virgínia Camargo, nasci
do a lOde outubro dé 1915, no Districto Federá!, 

•, commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral'no 
districto municipal de S. Christovão e residência 
na rua General Bruôe n. 244. 

§.073. Homero Pereira da Silva- (5.139), filho de Antônio 
Pereira'da Silva e de Anna Ferreira da Silva, nas
cido a 30 de agosto.de 1916, no.Districto Federal, 
operário,, solteiro, com domicilio eleitora! no dis
tricto .municipal "de S. Christovão e residência na 

, rua.Ferreira de Araújo n. 126. 
5.074. José Domicio Soares (5.140), filho de Jusé Pedro Soa-

v --res-e-de-Elvira Sobral Soares, :nascido a 23 .é.i ou-
,.. tu.bro de 1915,, no Districto Federal, cummerciario, 

solteiro, com domicilio. eleitora! no districto mu-
nicip;a!„,de. S.,- Christovão e residência na rua. São 
Luiz Gonzaga n, 221. . 

5.075. José Pereira" Souzella'Filho (5.141), filho-de José 
, Pereira Souzella Sobrinho, e- de Joanna Sapiere.ty 
t.Tavafes Pereira, .nascido a 2 de dezembro de 1913, 

• TIO - Districto. Federal,1 commerciario, casado,' com 
domicilio-, eleitoral no districto municipal de Sn» 
Christovão è residência na rua Bella a. 28. 

5.076. Luciáná' Mortera (5.142)," filha de Omer Mor lera e 
de- Hermeiirida Mortera, nascida a 7 de abril de 
1917^no Districto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 

• Christovão e residência-na rua Bahia n. 50. 
5.077. :-Romüa!do Cordovi! de Siqueira (5.143), íilho de Epa-

minoridas Cordovi! de.Siqueira e de Maria da Costa 
Cardoso, nascido a .9 de fevereiro de 1913,-no-Es
tado do'.Rio de Janeiro, cqmmerciarío, solteiro, com 

> domicilio-eleitoral no districto municipal de São 
Ghristovão e residência na rua S. Christovão 230. 

5.078. 'Victor Lemos Filho (5.145), filho de Victor Vieira 
de Lemos e de Thomazia do Amor Divino, nascido 
a i2 ;de :abri! de 1908, no Estado do Rio de-Janei
ro, commerciario, solteiro.- com domicilio,eleitoral 
no districto municipal- de S. • Christovão e resi--
dencia na ruaEseobar n; 40. 

'5.079. Antônio Biànco (5.146), filho de Carmi.nio Biaueo e 
de Luiza Guiinarães, nascido a 21 de março de 
1897,'no Districto Federal, commerciario, casado, 
com domicilio eleitoral,'no districto municipal d e 

S; Christovão e residência na rua Fonseca' Telles 
n. 46. ' ' 

Manoel Anfonio Gonçalves (5.147), filho de Ao.tpn.ipo 
Motta e de Antonia Maria da Conceição, nascido a 
31 dè janeiro de 1889, no Estado do Rio dé Ja
neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral- no 
districto municipal de S. Christovão «residência 
na. rua Esperança n. 5. ' 

Octavio Souza Pires (5.148), filho da Floriano José 
. , de Souza e de Florisbella Pires, nascido a 22.de 

outubro de 1887, no Estado do Rio de 'Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de S. Christovão e residência i na 
rua'S.. Luiz Gonzaga n. 409. 

5.082. Rubens Rezende (5.149), filho de Antônio Pínto-do 
'. , Souza.Rezende evde Maria de Souza Gomes Rezen

de, nascido a 24 de agosto de 1917, no Districto 
, Federal, comrhercio, solteiro,.com domicilio,eleito-

. ral no districto municipal de S. Christovão'e resi
dência á rua Ubatinga n. 7. . 

5.083. Antônio Ramos'de Mesquita (5.150), filho de-Fraacis-
eo..Pinto de Mesquita e de Anna Ramos de Mestnji-
,ta,' nascido a 12 dè* outubro de 1907, no Estado 
do Ceará, commercio, solteiro, corri domicilio elei-

r toraluo,districto municipal de S. Christovão «'re
sidência á praça.Marechal Deodoro n. 105. 

5.0S4. Lahyre, Urarahy de Magalhães (5.151), filho de Anlo-
• nio Corrêa de Magalhães e de Herminin Ura aljv dc 

5.080. 

5.081. 

Confere com o O r i g i n a l 
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5.085. 

Magalhães, nascido a 24 de abril de 1902, no Dis
tricto Federal, eommeroio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão e 
residência á rua Christino n. 42 ca3a X . 

Noemia.Teixeira da Rocha (5.152), filho de José Fran
cisco Bastos e de Rosa Gonçalves Bastos, nascido a 
21 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, do
mestica, casada, eom domicilio eleitoral no districto 
municipal do S.'Christovão e residência á rua Fon
seca Telfes n. 168. 

5.0S6. Dulce de Paula Santos (5.153), filha de Juvencio An
tônio Paulo e de Marietta Teixeira de Paula, nas
cida a 21 de novembro de 1914, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S .Christovão e residên
cia á rua S. Luiz Gonzaga n. 398. 

5.OS?. Adindo Coutinho (5.154), filho de Euclydes Horacio 
Coutinho e de Maria da Conceição Coutinho, nas
cido a 3 de junho de 1912, nb Districto Federal, 
eommeroio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência ã 
rua Figueira de Mello n. 3'98. 

5.0S8. Lafayette Machado da Cunha (5.155), filho de Manoel 
Antônio Macftado da Cunha e de Mariana Rosa de 
Lima, nascido a 18 de.maio11889, no Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão e re
sidência a rua General Gurjão n. 104, 

5.089. João Francisco Farias (5.157), filho de Álvaro Fran
cisco Farias "e de Isaltina Farias, nascido a 14 de 
junho de 1914, no Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão e residência á rua Bella 

- n. 245. v 

Õ.09Ü. Iracema Augusta dos Santos (5.158), filha de Custodio 
Pereira e de Brmelínda Augusta, nascida a 3 de 
junho de 1908, no Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de S. Christovão e residência á Quinta do Caju 
n. 330. 

5.091. Henrique dos Santos (5.159), filho de Henrique dos 
Santos e de Rosalina dos Santos, nascido a 4 de abril 
de 1914, no Districto Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal tde 
a. Christovão e residência á rua Quinta do Caju 

, n. 330. 
5 092. Octaeilio Madeira (5.160), filho de Antônio Fileto 

Madeira e de Magdalena Corrêa de Alíredi, nascido 
a 3 de outubro de 1911, no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no oistri-
cto municipal de S. Christovão e residência á rua 
Figueira de Mello n. 421. 

5.093. Waldemar Pereira (5.161), filho de Custódio Pereira 
e de Esmeraldina Augusta; nascido a 23 de agosto 
de 1913, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência á Quinta do Caju numero 
330. 

5.094. Jamir Hollinger da Silva (5.162), filho de Henrique 
Hollinger da Silva e de Racbél Rebello da Silva, 
nascido a 20 de outubro de 1916, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de .São Christovão e resi
dência á rua Figueira de Mello n. 40*. 

5.096. Bar Almeida (5.163),- filho de Fernando de Almeida 
Castro e de Maria Alves de Almeida, nascido a 26 
de fevereiro de 1918, no E3tado de Minas Geraes, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Christovão e residência 
á rua Figueira de Mello n.' 402. 

5.096, José Maria da Costa (5.164), filho de Jacmtho José da 
Costa e de Rita de Jesus, nascido a 15 de abril de 
1895, no Districto Federal, fuaoeiohario municipal, 
casado, bom domicilio eleitoral no distrioto muni-

' cipai dè Engenho Novo e residência á rua do Ro
cha n. 60. ' 

55.097, José Vasconcellos (5.165), filho de'Agapito dé Vascon-
celloa e «« Zulmira, Peixoto de Vasconcellos, nasci

do a 12 de agosto de 1913, em Campos, Estado dò 
Rio de Janeiro, ferroviário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Chistovão e 
residência á rua Lopes Ferraz n. 48. 

5.098. Genaro Carrascosas Coritrelra», filho de João Carras* 
cosas Contreiras e dé Dolores Fernandes Lopes, nas
cido a 3 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão e residência $ 
rua Dr. Sá Freire n. 30, casa 8. 

Districto Federal, 26 de outubro de 1936. — O escrivão, 
CídVelles. , 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do M . M. Juiz da 14* Zona Eleitoral, faço pu-1 

blico, para conhecimento dos interessados que foram expedi
dos os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

5.157. Maria de Lourdes Mendes (insc. 5.155), filha de João 
Henrique Mendes e de Umbellina Paes . Ferreira, 
nascida a 7 de fevereiro de 1915, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande e resi-, 
dencia á rua Luiz Barata n. 13. (Qualificação re
querida, n. õ.Oly.) 

5.158. Leontino Cardoso dos Santos (insc. 5.156), filho da 
Alvina Blachado, nascido a 4 de outubro de 1911, 
rio Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio, eleitoral no districto municipal • cie Campo 
Grande e residência á rua Pereira Costa n. 549. 
(Qualificação requerida, n. 5.711.) 

5.159. Arthur Rosa de Oliveira (insc. 5.157), filho de Josina 
Rita de Oliveira, nascido a 8 de julho de 1903,, 
no Districto Federal, lavrador, casado, com domi
cilio eleitoral no districto • municipal de Campo 
Grande e residência á Recta do Gabuçu' sem nu-1 
mero. (Qualificação requerida, n. 5.750.) 

5.160. Brahama Claro de Miranda (insc. 5.158), filho doj 
Jacyntho Claro de Miranda e de Maria Theodora 
de Miranda, nascido a 12 de abril de 1911, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilioi 
eleitoral no districto municipal de Realengo e re-j 

' sidencia no Caminho da Serra de Santíssimo sem' 
numero. (Qualificação requerida, n. 6.164.) 

5.161. Orlando Fernandes Corrêa (insc. 5.159), filho de João 
Fernandes Corrêa e de Euphrosina Ferreira Cor
rêa, nascido a 5 do fevereiro de 1917, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitora? 
no districto municipal de Realengo e residência á " 
rua Barão de Capanema n. 119. (Qualificação re
querida, n. 5.507.) 

5.162. José Paixão (insc. 5.160), filho de Alfredo Fortunato' 
da Paixão e de Amélia da Paixão, nascido a 30 de 
janeiro de 1915, no Districto Federal, sapateiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto mu
nicipal de Campo Grande e residência á estrada 
Simões Lobo n. 55. (Qualificação requerida, nu
mero 6.192.) 

5.163. 'Annibal. da. Paixão (insc. 5.161), filho de Alfredo 
da Paixão e de. Amélia da Paixão, nascido a 24 
de setembro de' 1910, no Districto Federal,' ope-

. '.rario, solteiro, com' domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande e residência á estra
da Simões Lobo n. 55. (Qualificação requerida, 
n. 4.338.) 

5.164. ; Joventino de Oliveira (5.162), filho de GeTalda Maria 
da Conceição, nascido a 8 dé maio da 1915, no Dis
tricto Federal, o rario, casado, com domicilio 
eleitoral no districl municipal de Campo Grande 
e residência á rua Mario Cavalcanti sem numero.. 
(Qualificação requerida, « . 4.360.) 

5.165. Hélio Burlamaqui dos Santos (5.163), filho de Miguel 
Ribeiro»dos Santos e de Marfisiá Burlamaqui doa 
Santos, nascido a 27 de março de 1917, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, eom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo e re-



Terça-feira 27 BOLETIM ELEITORAL Outubro de 1938 8555 
1 sidencia á rua Ponte de S. João n, 4. (Qualificação 

requerida, n. 6.166.) 
5.166. Ernesto José da Silva (5.164), filho de Cypriano José 

da Silva e de Cândida Margarida ao Jesus, nas
cido a 18 de março de 1876, no Cabuçü, Estado 00 
Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Graod« 

< ' e residência á Estrada da Mendanha sem numero. 
(Transferencia.) . . 

5.167. Pedro Ricci (5.165). filho de Humberto Ricci e de £ s -
cholastiea Meireíles da Silva, nascido a 12 da se
tembro de 1914, no Districto .Federal, commercio. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, ou-! 
mero 4.482.) 

5.168. - Augusto Vieira (5.í66), filho de Leonor Maria Vieira, 
nascido a 26 de abril dé 1913, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo e residência a 
Estrada de Santa Cruz n. 599. (Qualificação re
querida n. 6.452.) 

5.169. Antônio Rodrigues Pereira (5.167), filho de Fernando 
, ' Rodrigues Pereira e de Rosa Gonçalves Pereira, 

nascido a 29 de agosto de 1916, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com- domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo a residência a 
Estrada de Santa Cruz n. 615. (Qualificação re
querida, a. 5.464.) 

5.170. João Bonifácio da Silva (5.168), filho de Cassiano 
Pires de Souza e de Maria Vicencia da Conceição,, 
nascido a 11. de junho de 1895,,em Sjuassuhy, Es
tado de Minas Geraes, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de banta 
Cruz e residência ú Estrada do Radio n.-1'41. (Qua
lificação requerida, n.-5.698.) 

5 171 Abelardo Silva'(5.169), filho de Albino Rodolpho. da 
Silva e de Leocadia Franeisca da Silva nascido-a 
3 de junho de 1915, no'Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitpral no districto .mu
nicipal de Campo Grande e • residência ; rua Au
gusto Vasconcellos n.'281. (Qualificação reque
rida.) 

•Júlio Felisberto da Costa (õ..170), filho de Hortensia 
Maria de SanfAnna; nascido, a 23 de julho de 1913. 
no Districto '-Federal.' operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e residência á rua Júlio Cesario n.. 154. 
(Qualificação requerida, n. 3.957.) * 

Joaquim de Souza Coelho (5,171), filho'de Roberto 
de Souza Coelho e de Laura Pinto Coelho, nascido 
a 15 de maio de 1912, em Cantagallo. Estado do Rio 
de Janeiro, agricultor, solteiro,'com domicilio elei
toral no districto munioipla de Campo Grande e 
residência á estrada do Calmou' sem numero. (Qua
lificação requerida, n. 5.569.) 

' 5.174. Alcides Alves do .Nascimento • (5,172),, filho de Beli-
sarío José So Nascimento e de Franeisca Alves dos 

* Reis. nascido a 14 de julho de Í917, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Campo e residência 
no morro dos Caboclos n. 265. (Qualificação re-

; i querida, n. 5.422.) 
5.175. Newton Manoel Pinto (5.173), filho de Deozilio Ma

noel Pinto e de Maria Pereira Pinto, nascido a 13 
de maio de 1917, no Districto Federal, pescador, 
solteiro, com domicilio, eleitoral -no districto' mu
nicipal de Guaratiba e residência á rua Ponta 
Grossa n. 386. (Qualificação requerida, n. 5.250.) 

5.176,. Nair Alves dó Nascimento (5.174). filha dè Belisario 
José do Nascimento e de Franeisca Alves dos Reis, 
nascida, a 13 de dezembro de 1914, no Districio Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande e resi- . 
dencia no morro dos Caboclos n.'265. (Qualifica- 1 • 
cão reguenda, n. 5.635:.) 

S . m . Luiza Alves do Nascimento (5.175), filha de Belisario 
José do Nascimento e de Franeisca Alves dos Reis, 
nascida a 17 de setembro de 1904, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitora! 

,172. 

Ali 

no districto municipal de Campo Grande e resi
dência no Morro dos Caboclos Q. 265. (Qualifica
ção requerida; n. 5.602.) 

5.178. Victorino Monteiro de Souza (5.176), filho de João 
Victorino de Souza e de. Maria Rosalina, nascido a 
15 de março de 1889, em Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo e residên
cia á rua Céres n. 39. .(Qualificação requerida, 
n. 4.911.) 

5.179. Jovelíno Almeida de Souza (5.177), filho de José Mo
raes de Souza e Laudelina Moraes de Almeida, nas
cido a 24 de fevereiro de 1917, no Distrioto Fe
deral, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral uo 
districto municipal de Guaratiba e residência á rua 
Corrupira «em numero. (Qualifcscão requerida, 
n. 6;200..) 

5.180. Elydio Cardoso Ferreira (5.17S)j filho de Augusta 
José Cardoso e de Anna Ferreira, nascido a 12 ds 
janeiro de 1904, ém S. Matheus, Estado do Rio de 
Janeiro, empregado municipal, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal do Realengo e 
residência á Estrada dé Santa Cruz n. l,224.(Quá« 
lificação requerida; n. 5.909.) 

5.181. Paulo Jorge Thomaz Pereira (5.179), filho de Carlos 
Thomaz Pereira e de Augusta dos 'Reis Pereira, 
nascido a 3 de março de 1913, no Districto Federal 
despachante municipal, ' solteiro, com domieilió 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande 
e residência á Estrada dos Palmares sem numero; 
(Qualificação requerida, n. 2.805.) 

5.J82. Avelino de Carvalho (5.180); filho de Vicente Joié 
de Carvalho e de Cândida Maria de Carvalho, nas
cido a 20 de outubro de 1905, em Bom Jardim, Es
tado, do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal, de Guara
tiba e residência á Estrada do Carapiá sem nume
ro. (Transferencia.) 

5,163-.'Ceima Frazão (5.181), filho de Manoel José Pereira 
Frazão e de Rosalina Frazão, nascida a 16 de mar
ço de 1894, no Districto Federal, funcoionaria mu
nicipal, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande e residência á rua Coronel 
Agostinho n. 25. (Qualificação requerida, nume
ro 6.187.) 

, Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1936, — Pelo Escrivão 
joão Aguiar Júnior. -

E D I T A E S D E T R A N S F E R E N C I A 

Segunda ClreuuiscripçSo 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

(Blstrictõs manicipaes de Gamboa. SanfAnna * 
Espirito Santo) 

Jnía — Dr. Antônio Rodolpho toscaao Espínoia 

Escrivão — Dr. Francisco farias 

p^ifnu" ^ b l i 5 ° £ 0«tor A?tónio Rodolpho Tosoanó 5&X%J l Z
 d . a , S e t l í » a Zoto Eleitoral, ordenou a transfe

rencia dos seguintes cidadãos: • 
i.710. João Evangelista Padilha 

Inhaúma para Gamboa. Inscripcão. 5.191, de 

Waldemar vos Wreden 
para SanfAnna. Inscripcão 2 .'084, de Lagoa 

1.713. Luiz dos Santos — Inscripcão 6.686, de Gloria i . a . - a toant Anna. , • 
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1.714. 

i.715._ 

1.716. 

1.717. 

1.7-18.,-

1.719. 

l'.72».v 
i . T s i . : 

i.722. 

1.728o 

1.724., 

1.725. 

1.726. 

i .727.; 

1:723.,, 

1.129. 

1.736. 

1.731. 

1.732. 

1.733.. 

1-.734. 

1.738. 

1.736. 

1.737. 

1.-738.-

1.739. 

1.740. 

1.741. 

1.742. 

1.743. 

1.744. 

i:745. 

1.746. 

1.747. 

Inscripcão 4.630. de 

Aristeu.Gassiano de Oliveira — Inscripcão 5.615, de 
' "'Glória'para SanfAnna. •: 
ÁlvaroCorrêa de Lima — Inscripcão 1.716, de Irajá 

para Gamboa.-
Jaeyntho da Silva Rocha —• Inscripcão 13.186, de Can-

] deíaria, para, Sanf Afina. ' -
José'Alberto *Lacola ,— .Inscripcão 409, de Andarahy 
• ' para*Espiritoi.Santo. 
José^Er^ncisco Cândido. —. InscripçCo 1.391, de Mcyer 
.'•para SanfAnna. » 
José 'Ãrphanjo"da Costa Leite — Inscripcão 341, de 

Engenho Novo para SanfAnna. 
Ziíinio rZenaide- Vaz -Pinto 

•• Meyerf para. Sanf Anna. , 
Behicio^José-'dós-Santos —Inscripcão 3:659, de Pie-
• 'dade,pára Gamboa. ... • 
Luis-Raphâe! Jordão de Oliveira — Inscripcão 1.225, 
• de; Santa-vCruz para SanfAnna. .. 
Leoáldio : da! Silva1.—-Inscripcão 4i537, de Gloria para' 
* 1 íSánfAxsná." • •• . ^ 
Eabiano'.Pereira .Filho —.- inscripcão 23.160, de São 

. "'.. José ..pára'Espirito Santo. 

.MoíartíBapli^ta.Correia ™= Inscripcão 2.922, de Pie-
C /,dáde;'pãra Espirito,Santo. , • , 
Benedicto Estanislau •. Alves da. Cruz — Inscripcão 
'• . 1Í754,;deSlnbaüma para Espirito Santo., 
Argehio.;V.elIoso da-Silveira •—-Inscripcão 4:891,>de 

•'Candelária'pará Espirito Santo. \ 
Álvaro XüizíTeües da Silva.— Inscripcão 3.793, -de 
;:" .Tijuca,.para Espirito.Santo. 
Co?rae«AntOnio da Rosa — Inscripcão 2.012,'de Ma-

• .dureira:, para >Sãnf Anna. •'-.•--•• 
Francisco-Alberto da Costa Galliza — Inscripcão-1.133, 

'de^SanfAnna,para Gamboa. 
Antônio ''Lino-Magalhães Sobrinho •— Inscripcão-6.141, 

'de Meyer para Espirito Santo. ' 
Octavio Gomes Pimentel — "Inscripcão'8.386,*"de An-
*• .-darahy para Espirito Santo. 
Waldemar-'Gomes. Pimentel' — Inscripcão -8.406,- de 

, Andarahy.,para Espirito, Santo, 
EduardoíLopesíde Souza:-— Inscripcão 1.356, de- An-

dárahy.para Gamboa. » . ' . ' . 
Jeauuimt!Pinheiro ..Alves, — Inscripcão 410, de São' 

'Christovão' para SanfÀhria. , 
Ricardo'1"Ahtonio José Loureiro — Inscripcão 7.845, de 

, Péhha^para-Espirito Santo.-
;Miguel*PéllegrÍno Iscripção 864, de Realengo para 
' ' ^Espirito Santo. 
Mafpel^Ventura-Belem — Inscripcão 4.475, de Gloria 

.'VpáraÇSahf Anna. : ' - • 
.ThÍHá.otèo! Francisco Pereira — Inscripcão 6 :f850, de 

,,:;|G|ri(léIaria;para!;SanfAnna.. . 
.Ermanio Martins -da Costa Guimarães — Inscripcão 

, í6'í778,-,dé' Engenho Cèlho para Espirito Santo. 
AlbertoCastello BrancoCosta Lobo — Inscrição 10.925, 

... y dè "São T José:para' Espirito ^Santoi ; 
• Prato; do' Nascimento — Inscripcão 1.244, de Piedade 

'ípara-Espirito Santo. 
Constantino Gomes de Carvalho— Inscripcão 12.502, 
- -^de-Meyer-para.Espirito Santo. 
Manoel^Cabral de Lima—*Inscripão' 3:594,'de Santa 

" - A n n a ; para "Espirito Santo. 
' ManoenArrobas Martins — Inscripcão 7:398, de Rio 

Comprido-pará'Espirito Santo. 
Oswaldo de -Paula e Silva Muller — Inscripcão 181. 

íde São, José para Espirito Santo. 
, Laura^defAzevedo Silva— Inscripcão-23.286, de São 
. . , José: para Espirito-Santo. -

1.748. 

1.749. 

1.750. 

'1.751. 

1.752. 

1.753. 

1.754. 

4.755.' 

1.756. 

1.757. 

1.758. 

1.750. 

1.760. 

1.761. 

1.762. 

1.763. 

1.764. 

1.765. 

1.766. 

1.767. 

1.768. 

1.769. 

1.770. 

1.771. 

1.772. 

1.773. 

1.774. 

1.775. 

1.776. 

1.777. 

1.778. 

1.779. 

1.780. 

Octavio de Azevedo Silva — Inscrição 23.285,= de BãO 
José.para. Espirito Santo. -

Domingos Antônio de Lucca Sangemto —• Inscripcão 
3.689, de Meyer. para Espirito Santo. 

Antônio Octavio Ribeiro ~ Inscripcão'2.848, de Meyer 
.'para Espirito Santo. 

Antônio Ferreira Filho•'— Inscripcão 7.968, de-Penha 
• para Gamboa., . •: 

Carlos da Silva' Barreto — Inscripcão n. 3.'615,»de 
Madureira para Sanf Anna. . " . ., . . . . 

Francisco da Silva Santos — Inscripcão n. 710,, d» 
• Candelária para SanfAnna. ' *. 

Edgárd- Nunes'Lapa — Inscripcão n. 6.425, de Jacaré * 
paguá. para Sanf Anna. ..i'.-, 

•Antòriietta 'da Rosa'Barbosa —.'Ineoripcão : n. '5.642, 
de'Madureira para G a m b o a : ' - • ' ' »* 

Mario de Souza Moraes — Inscripcão-n.- 1.889,'.'da 
Engenho Velho para Gamboa. "... ^ 

José Ferreira Leal — Inscripcão'n.-.'15'.713/' de .São 
José. para Sanf Anua.., 

Antônio da Silva — -Inscripcão n. 9.427, de Gloria para 
SanfAnDa. . ' . ' • ' : • 

Dorip Ignaeio de. Souza — Inscripcão...n. .946,' deVRea-
. lengò para Gamboa. ' . : ' ' - - ' 

Eduardo Bernardino Pinto — Inscripcão n. 8:133í'de 
• Espirito .Santo para Espirito. Santo. . 

Luiz, Ignaeio -
SanfAnna. 

Inscripcão n. 7.473, de Gloria-:pàra 

Inscripcão n.-4:.508» Jonas de Moraes Corrêa Filho 
de Tijuca para SanfAnna. 

Fausto Verdini — Inscripcão n. 1.894, de Andara©.? 
para SanfAnna. ' "'• -," 

João Baptista de Souza Menezes,— Inscripcão numero 
. 23.189, de São José para SanfAnna. ' .,: 
Antônio Alves — Inscripcão n. 1.482, de Engenho'Ve

lho para SanfAnna. 
Adautò Camillo Falcão — Inscripcão n . . 1.107, de En

genho Velho pára SanfAnna. , " 
Theodoro Gomes de Vasconcellos-—Inscripcão numero 
. 1.951, de São Christovão para Gamboa. 
Francisco Barreiros Aimuina — Inscripcão' n. 3.188, 

de Ajuda para Gamboa. • • . ' . . • - . ' • • . ' ; -
Lafayette Nonato — Inscripcão n. 5.072, de Ajuda 

Espirito Santo. 
Daniel Gallego Martins - • Inscripcão n.' 10.802, de 

Candelária para SanfAnna. . . 
Horacio Joaquim Vieira — Inscripcão n... 6.687,-de 

Gloria para SanfAnna. . • .' : -., ' . 
Carlos de Andrade — Inscripcão n. 5.796, de-Tijuca 

. para SanfAnna. . 
Maria do Carmo, Barbosa — Inscripcão n. ' 3.463,-do 

, Santo Antônio para Espirito Santo. : ::v 
Álvaro dos Santos — Inscripcão n. 1.342, do Enge

nho Velho para SanfAnna. _ : 
Sabino Madureira — Inscripcão n. 1.635, de'Engenho 

•Velho para S a n f A n n a . . . • 
Mardoqüen Edison de Souza — Inscripcão n. 1'.060. 

de Pavuna para SanfAnna. 
Accaçio de Oliveira — Inscripcão n. 3.611, de Campo 

Grande- para. Gamboa. '" - • . - "> 
Edmundo Teixeira — Inscripcão n. 6.268,̂ de Gámbôa 

para SanfAnna. » > . r - r 
Luiz de Lima Monte Razo — Inscripcão n.:2;070,fde 

. Jacarépáguá para Espirito. Santo. ,-
•Secuhdiho.Antônio de Abreu — Inscripcão n. 2.240, 

'de-São Christovão. para "Espirito Santo. 
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3 l;"781V-DareiKo FerrazJ3rayo—Iascripoão n. 3.976, de Gloria 
para Espirito Santo. : -

» r l .£82. João José da Cunha Junjar.-— Inscripcão n, 834, do 
"\\" ~..Jaçárépaguá para SanfAnna. . . . . . . 

1.783.. Alfredo Menezes Costa — Inscripcão n. 5.570, da 
V Santo-Antônio.para SanfAnna. 

1*7.84. Dionysio Araújo de Araripe Macedo — Inscripcão nu-
. mero 958, de Andarahy para SanfAnna. 

i.7,85. Waldemar Otton de. Alencar — Inscripcão n. 1.066. 
: de Engenho Velho para.SanfAnna. 

.1.786. Osjvaido Pinto Castro^— Inscripcão n. 637, de Enge
nhoVelho para Sanf Annâ. 

1.787» Horacio de. Souza Santos. ^ - Inscripcão n. 12.371, de 
Candelária'para Gamboa.. 

» - • 

1.788. Thereza Sapienza —r- Inscripcão n . 10.622, de Anda-. 
rahy para SanfAnna. . 

1.789. Josédá Fonseca - Menezes ~ Inscripcão n. 10.843, de 
São.José para SanfAnna. 

•i-1*790. Paulo. Fontoura; — Inscripcão n. 9.383, transferido 
do-Meyer para Sa.o José e'..presentemente para a 
Gamboa. 

Klv.791;'. Rodolpho Alfeld — Inscripcão h. 2.218, de Penha para 
Espirito Santo. • ' - : 

—1.792. Armando Reis — Inscripcão h. 3.330, de Andarahy 
"'•' • para "Gamboa. -. "-, . 

• Ív793 . ' Rodrigo 'Eugênio dos: Santos — Inscripcão n. 5.670, 
''•'• ' .transferido de. Realengo para São-José e presente-
(; _ \ "mente para'Gamboa. ••'-•'•-.'•' 

•'"i."794:;Bénedicto dos' Santos •'-W-Inscripcão^ n\ 931, de: Santa 
Anna pára Espirito Santov - ' . : . 

.' ., Rio. dé Jaheiro, D.' •!•'., 2-6, de .outubro dé; 1936. 
'çrívã.o,:/verte Evavislcide Gliveiia. .*.'.. 

Pelo es-

ÍÍONA ZONA ELEITORAL 

* Districtos mnnicipaes de Tijuca e Engenho Velho) 

Juiz — Dr. Nelson H ungria -Hoffhauer • 

Escrivão — Dr. Francisco "farias •--'•' 

De ordem do Dr. Juiz da Nona Zona Eleitoral da;Segunda 
Circumscripcão do Districto Federa», faço..público para co
nhecimento dos interessados, qüe por. despacho" deste Juizo 
foram effectuadas as" seguintes transferencias:. 

115; Durval Alipio Césario da Silveira. inscripcão n. l;43'i, 
titulo n. 939. Transferido da 4": de.-.Rio Comprido 
para Tijuca. : ; . ' 

116. Manoel de Almeida, inscripcão n. 656;;.titulo., n. 651. 
Transferido da .4*. de. Santo.;Antônio .para;Tijuca. 

117. Severino Corrêa Nobréga, inscripcão. n , . 2.9^1, titulo 
• n. -2.846. Transferido da. 12", de. Penha paia. En

genho Velho. ''". .-'--•--'; 
118. Heitor'Ernesto de Rezende, .inscripcão o>.yi.609,. titulo 

n. 1.476. Transferido; dà' 7* do Espirito Santo 
para Tijuca. • -.•.:.•-.:•'.•;•'.. 

419. -José 'de - Souza Pinto, inscripcão .n'.:.:7.;405j titulo'nu
mero 7.610, (da 5o de São. ChristosSp)....Transfe
ridoda 6a dò Mejer/pára TJjüea;.". '- ••; •• 

120. Amandà de Arãujo : Seàbra, inscripcão n?:.3.lê.©> titulo 
h . 3.180. Transferida.da :iia, de Mèyervpara-Tijuca, 

• " ' . " . ' ] " ' ' ' t 

Rio dé Janeiro, em 23; de outubro de.. i-9.36;,\~;í.Pe!o es
crivão.. / . Perry, escrevente' no" impedimento' otçasional do 
escrivão. " "* • 

; V Impreisa Nacional,— Rio de janeiro 




