
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
(Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932) 

ANNO V, 1 R I O D E J A N E I R O , 7 D E N O V E M B R O D E iflS6 N. 130 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL 

JULGAMENTOS 
O Sr. ministro'presidente designou o dia 9 do corrente, 

ás 9 horas, para julgamento dos seguintes processos: ' 

1. Recurso eleitoral n . 491 (relator Sr. ministro Plínio 
Casado), sendo recorrente Vital Pimentel de Barros Bitten
court e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. 
(Da pauta anterior.) 

2. Processo n . 2.022 (relator Sr. professor João Cabral). 
O Presidente do Tribunal Regional de Matto Grosso con
sulta sobre se não se tendo apresentado ainda ao Tribunal 
Regional, afim de assumir o cargo ae chefe da secção 
effectivo, o cidadão José Joaquim Castro Afilhado, :iomeado 
em 27 de junho de 1932, pode aquelle Tribunal pieencher 
eífectivamente o referido cargo, promovendo o funccionario 
immediatamente inferior. (Da pauta anterior.) 

3. Processo n . 2.044 (relator Sr. desembargador Col-
la~es-Moreira). O Presidente do Tribunal Regional do Acre 
consulta ao Tribunal Superior sobre se deve ordenar a re
messa das 3*s. vias de títulos eleitoraes a este Tribunal Su
perior, independente da revisão de todos os processos de 
inscripcâo, em vista daquelle Tribunal só poder sé reunir 

com numero legal de juizes, na 2 a quinzena de dezembro. 
(Da pauta anterior.) 

4. Processo n . 2.045 (relator Sr. desembargador Ovidio 
Romeiro). Oscar Spinola Teixeira, vereador eleito á Gamara 
Municipal de Guaramby, Estado da Bahia, consulta ao T r i 
bunal Superior sobre: 1°, se effectuada uma eleijão muni
cipal ou outra qualquer têm forca de lei os impedimentos 
constantes de leis porteriores; 2o, impedido por lei um verea
dor de funccionar conjunctamente com outio, se compete 
ao Tribunal Regional ou ao juiz eleitoral convocar o 
supplente, desde que tenha conhecimento do impedimento; 
3 o, se pode o Tribunal Regional ou o juiz eleitoral tomar 
conhecimento de renuncia de vereadores eleitos ou empossa
dos, desde que a Câmara respectiva não se installesse, com
petindo ao mesmo a convocação do supplente. (Da pauta 
Anterior») 

5. Processo n . 2.046 . (relator Sr. professor João Ca
bral) . O Partido Liberal do Pará consulta sobre se em face 
do disposto no art. 52 e %i° desse art. da Constituição Fe
deral, pode ser legalmente investido das funeções de Presi
dente da Republica, por suffragio directo, o cidadão, que 
haja desempenhado esse cargo pelo voto indirecto da As-
6embléa Nacional Constituinte, ex-vi do art. 1' ej seus para-
graphos das Disposições Transitórias da mencionada Consti
tuição. (Da pauta anterior.) 

6. Processo n . 2.04? (relator Sr. professor Cândido de 
Oliveira F i l ho ) . O Sr. Dr. Procurador Geral encaminha uma 
consulta do Procurador Regional Eleitora! do Pará sobre: 
i*, se pode ser cancellada por simples revisão ex-officio a 
inscripcâo eleitoral cuja qualificação foi feita na vigência 
dos decretos ns., 21.076 de 1932 e 24.129 de abril de 1934, 

por se encontrar a attestação separada da petição de qua
lificação, mas lavrada com os requisitos legaes; 2°, se.se en
contrando a attestação lavrada nos termos legaes, separada 
da própria petição mas á ella appensa, con3Utue tal facto, 
em face do art. 76 n. 1, combinado com o art. 59 n . 4 do 
novo Código Eleitoral, simples irregularidade ou pôde de
terminar o cancellamento da inscripcâo em revisão ex-officio, 
quando não houver protesto ou impugnação. (Da pauta an-* 
terior.) 

7. Recurso eleitoral n . 460 — São Paulo — (relator 
Sr. professor Cândido de Oliveira Fi lho) , sendo recorrente 
Oswaldo Stein Schlittler e recorrido Arthur Lucchini BiJao. 
(Embargos de declaração.) 

8. Recurso eleitoral n. 497 (relator Sr. ministro Pliaió" 
Casado), sendo recorrente o Partido Liberal Catharinense, 
recorrido o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catha=« 
r ina. > 

9. Recurso eleitoral n. 472 (relator Sr. professor C i n 
dido de Oliveira Filho) sendo recorrente o Partido Municipal 
Patrooinense e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral d§ 
Minas Geraes. 

10. Recurso eleitoral n . 514 — Districto Federal — (re
lator Sr. professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recor= 
rente Eduardo de Carvalho Ribeiro e recorrido Antônio, 
Telles Martins. 

11. Processo n . 2.041 (relator Sr. professor ,Candido dé 
Oliveira F i lho) . O Sr. Dr. Procurador Geral representa ao 
Tribunal Superior no sentido de se fixarem normas a, res
peito da promoção dos juizes substitutos nos Tribuna&f 

Regionaes. 
Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral,-eni 

6 de novembro de 1936. — Agripino Veado, Director da_Se^ 
cretaria. . * •• 

Julgamento da 114* sessão ordinária realizada em' '1 
de novembro de 1936, sob a presidência do Sr. ministro 
Hermenegildo de Barros,. resolveu: 

IO, Não tomar conhecimento do recursa eleitoral nu=t 
mero 455 (relator Sr. ministro Plinio Casado), sendo. recori 
rente o Partido Republicano Progressista e recorrido o . T r i * 
bunal Regional do Ceará, pelos fundamentos seguintes: 
quanto á I a secção do município de Ipu', por falta de citaclo 

da jurisprudência offendida e por ter sido citada, no caso 
jurisprudência impertinente, unanimemente; quanto á . 3 a 

secção, não ,conhecer, igualmente, do recurso, pòr falta d@ 
citação da jurisprudência não observada, contra o voto do 
Sr. professor Cândido de Oliveira F i lha ; quanto á 4* secção, 
não conhecer do recurso por ter sido citada jurisprudência 
inadequada, e finalmente quanto á 2" secção, deixar de sa 
pronunciar por não ter havido recurso, unanimemente; iDu» 
rante o julgamento usaram da palavra o Sr . D r . Adhemar do 
Nascimento Tavora, advogado da parte recorrida, e o dou*, 
tor Procurador Geral); 

2°, approvar a redacção final do Regimento Interno do 
Tribunal Superior (processo n. 1.891, ' sendo relator o 
Sr. desembargador Ovidio Romeiro), com as modificações 
lidas em sessão e que se referem á nova redacção do artigo 
4332, e mais a inclusão dos artigos e §§ novos, a saber: a); 
e I o do 'art. 70; 6) art. 172; c) § 9 8 do art. 140; d)] 
% 2' do art. 141; e) § 3" do art. 142. 

O Sr. professor Cândido de Oliveira Fi lho apresentou aiow 
da duas emendas que serão discutidas na próxima sessão. 
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O Tribunal, por motivo de urgência, julgou ainda o pro-
juesso n . 2.040 (relator Sr. professor João Cabral),de Goyaz, 
e resolveu attestar a legitimidade do mandato dos 12 depu
tados á Asssembléa Legislativa de Goyaz, de accordo com 
o pedido feito pelo Partido Libertador Goyano, unanime
mente. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
6 de novembro de 1936. — Agripino Veado, Director da/ Se
cretaria. 

JÉSPACHOS 
Do Sr. Desembargador Gollares Moreira, no Recurso nu-

tnero 187 Minas Geraes — da classe 3 o do art. 30 Regimento 
Interno: 

"O Tribunal não acceitou, por improcedente e por unani
midade de votos, a primeira preliminar levantada pelo então 
recorrente, a de se- não tomar conhecimento do recurso por 
não ter sido indicada qual a sua jurisprudência não observada. 
E* obvio que, com tal decisão, o Tribunal julgou-se competente 
e nem ha como admittir, em tanta maneira é isso claro, que 
a instância superior tomasse conhecimento de um recurso 
para por meio delle solucionar a lide, senão comprehendendo 
implicitamente na decisão, a própria competência. 

Para resolver a excepção, se o Tribunal entendesse-a fun
damentada, nem precisaria que tivesse sido arguida pelo parte 
nem mesmo apresentada pelo relator; bastava que um dos 
seus Juizes, julgando-a necessária, para logo a invocasse, pois 
— "a incompetência do Juiz é matéria de ordem publica e 
devem, portanto, os Juizes e tribunaes formulal-a ainda que 
não arguida pelas partes" (Ace, do Sup. Tr ib . Fed. de 4 de 
novembro de 1899" — O Direito, vo l . 81, pag. 56 — ci t . 
por Bento de F i r i a — Proo. Civ. e Com. comm. ao art. 78 
ífo R e g v n . 737). 

Se nenhum dos membros do Tribunal apresentou a ex-
teepção, foi porque, certamente, julgou-a desnecessária e nem 
precisaria que o relator lhes solicitasse a esclarecida atten-
ção, pois invocada fora lambem da tribuna pela parte então 
recorrida; tomando conhecimento do recurso pela rejeição 
da primeira preliminar, certamente entenderam os Ju i 
zes como implicitamente firmada sua competência e des
cabida não é a observação porque alguns delles deixaram a 
tal respeito expresso o pensamento ao darem seus votos des-
presando os embargos de declaração. • 

A Constituição Federal, no art. 83.§ 5o, a meu ver, (e já 
tenho manifestado, por vezes, essa opinião), pelos termos 
pelos quaes foi redigido, não exige que o recorrente cite ou 
indique qual a jurisprudência do Tribunal Superior íhobser-
vada pela instância inferior. A'quelle oâbe examinar se ella 
foi ou não observada. Admittida, porém, ou melhor, firmada 
essa jurisprudência, cumpre observal-a; verifica-se que o 
então recorrente nas razões de fls. 52, embora sem cital-a, 
allegou a existência de jurisprudência inbbservada e nas de 
fls. 88[89 invocou decisões do T . S. como referentes á hy-
pothese, cabendo a cada Juiz dizer com o seu voto se appli-
caveis ao caso. No modo de interpretar o texto da lei ou do 
julgado, cabe a cada um examinar e resolver. 

Estou convencido, senão quasi certo, de que se o Tribunal 
tivesse' tomado conhecimento da excepção de incompetência, 
tei-a-ia rejeitado por sua manifesta improcedenciá, pois com 
a rejeição da preliminar 'que se baseava- em interpretação 
de texto constitucional, firmara já sua competência. s 

O presente recurso para a Corte Suprema funda-se no 
art. 83 § I o da Constituição Federal. Não me parece que este 
Tribunal, com sua decisão tenha "pronunciado a nullidade de 
acto ou de lei em face da Constituição*'; em outros casos, em 
que talvez melhor coubesse duvida a respeito do alcance do 
texto constitucional, a Corte Suprema não lhe tem dado 
acolhida. 

Esta no entretanto e mais uma vez melhor dirá e para 
que nova opportunidade se offereça, para firmar a jurispru
dência sobre taes recursos interpostos com fundamento, arti
go 83 § I o da C. Fed., tome-se por termo o presente, sendo 
encaminhada na devida -fôrma. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 3 i de outubro de 
í936., r-~ Çollares Moreira, 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitora) 
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PRIMEIRA SECÇÃO ~ 
Paneis protocollados: 
N . 2.704 — Oíficio 512 do Tribuna! Regional da Pa'-' 

rahyba. 
N . 2.705 — Officio 885 do Tribunal Regional de Santa 

Catharina. 
N . 2.706 — Officio 513 do Tribunal Regional da Pá* 

rahyba. 
N . 2.707 — Officio 341 do Tribunal Regional de- Ser-

gine. 
N . 2.708 — Officio 342 do Tribunal Regional de Ser» 

gioe. 
" N . 2.709 — Officio 340 do Tribunal Regional de Ser

gipe. s ' 
N . 2.710 — Petição de Severino Cordeiro de Arruda ao 

recurso n . 519. 
N . 2.711 — Officio 402 do Tribunal Regional do Piauhy. 

. N . 2.712 — Petição do Dr . Agostinho Monteiro, Depu
tado federal. 

N . 2.713 — Telegraimma n . 13 do Tribunal'Regional de 
Sergipe. . 

N . 2.714 —Telegramma n. 95 do Tribunal Regional da 
Parahyba. ' -
* N . 2.715 — Officio 427 do Tribunal Regional do Estado 

do Rio. 
N . 2.716 — Officio 433 do Tribunal Regional do'Estado 

do Rio. 
N . 2.717 — Officio 554 do Tribunal Regional de Alagoas. 
N . 2.718 — Oíficio i.608 do Tribunal Regional do DiS-

trictò Federal. 
N . 2.719 — Offioio 395 do Sr. Ministro da Educação. 
N . 2.720 — Officio 503 do Tibunal Regional de Per

nambuco . 
N . 2.721 — Officio 399 do Tribunal Regional do Piauhy. 
,N. 2.722 — Officio 303 do Tribunal Regional do Rio 

Grande do Sul . 
N . 2,.723 —" Officio- 298 do Tribunal Regional do Rio 

Grande do Sul . -
N . 2.724 — Officio 698 do Tribunal Regional da Bahia. 
N . 2.723 — Razões do recorrente ao recurso n . 507, por 

seu procurador, D r . Mozar Lago. 

Correspondência expedida 
Officio do Sr. Ministro-Presidente: . 
N . 681 — Ao Sr. Dr . Director da Estrada de Ferro Cen

tral do Brasil — Requisitando o praticante de trem de 1' clas
se, João Clirnaco de Macedo Paes Leme,-para auxiliar os ser- • 
viços do Archivo Eleitoral. 

Officios do Sr. Director: 
Ns. 676, 677, 678 e 679 — Aos Srs. Directores das Se

cretarias dos Tribunaes Regionaes de São Paulo, Pernambuco, 
Pará e Espirito Santo — Remettendo os autos dos .recursos 
eleitoraes ns. 328 e 465; 317 e 345; 445 o 458, respectiva
mente. 

N . 680 — Ao Sr. Director do Gabinete do Sr. Ministro 
dá Justiça — Transmittindo cópia do telegramma do Pre
sidente do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, solici
tando suspensão do estado de guerra, para realização dé-elei
ções munícipaes. 

Accórdãos copiados para publicação: 
Recurso eleitoral n. 460 — classe 3* — São. Paulo — Re

lator, Sr. professor Cândido de Oliveira Fi lho . : •* 
Recurso n . 478 — classe 3* — Rio Grande dò Sul ««4. Re

lator, Sr. professor Cândido de Oliveira Fi lho . 
Recurso n. 488 — classe 3 a — Piauhy —<• Relator, Sr. 

Desembargador Ovidio Romeiro. 
Recurso n . 494 — classe 3* — Pernambuco i—- Relator, 

Sr. Desembargador Ovidio Romeiro. 
Recurso n. 495 — classe 3* — Minas ^ Relator, Sr. 

professor Cândido de Oliveira Fi lho . 
Processo n . 1.838 — elasse 6* - J - São Paulo—Relator, gr» 

Desembargador Ovidio Romeiro. 
Processo n . 2.026 — classe' 6* Districto Federal- — 

Relator, Sr. Desembargador Collares Moreira. 
Processo n. 2.027 — classe 5* — Maranhão Relator, 

Sr. Desembargador Ovidio Romeiro. 
Processo n . 2.029, classe 3* — Pará ~ - Relator, senhor 

desembargador Gollares Moreira. 
Processo n . 2.034, classe 3 a — Amazonas — Relator, 

S r . professor João Cabral. ' 
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Processo n . 2.035, classe 6 a — Para — Relator, senhor 
srofeasor Cândido de Oliveira Fi lho. 

Autos apresentado S I030 conolusos ao Sr . Ministro 
Presidente: 

R&jurso eleitoral — Espirit*» Santo — Recorrente, 01 i - . 
vió Padrosa « o Partido Social Democrático e recorridos, 
Benjamin Barros 9 outros. 

Recurso eleitoral — Espirito Santo — Recorrente, W a l -
demar Gomes Lucas e recorridos, José Braz Mendonça e ou
tros. 

Recurso eleitoral — Pará — Recorrentes, Partido "União 
Popular do Pará" e o Procurador Regional e recorrido, o T r i 
bunal Regiona' do Estado. 

Recu/so eleitoral — Pará — Recorrente, - o Procurador 
Regional e recorrido, o Tribunal Regional do Estado. 

Recurso eleitoral — Pará;—Recorrente, o Procurador Re-
gior e recorrido, o Tribunal Regional do Estado. 

Recurso eleitoral — Pará — Recorrente, o Procurador 
Regional e recorrido, o Tribunal Regional do Estado. 

Recurso eleitoral — Pará — Recorrente, Director da 
Secretaria tío Tribunal Regnnal do Pará o recorrido, o T r i 
bunal Regional do mesmo Estado. 

Appellação criminal — Pará — Appellanle, o Procurador 
Regional < iippellado, o Tribunal Regional do Estado. 

Appellação criminal — Pará — Appellantè, o Pro
curador Regional e appellados, Álvaro Gomes de Andrade F i 
gueira e outros. 

Autos distribuídos: 
Recurso eleitoral a . 30, classe 4 a — Alagoas — Recor

rente, Mario Marroquina do Nascimento é recorrido, Antônio 
Guedes de Miranda 
Moreira. 

Relator, Sr . desembargador Collares 

iutos. conclusos 

Ao Sr . desembargador Collares Moreira: 
Recurso n. COS, classe 3a — Rio de Janeiro — Recor

rentes, Noriyal Soares de Freitas e outros * recorrido, a Mesa 
da Gamara Municipal de Nictheroy. 

Processo n. ?.044, classe 6" — Acre — Consulta do 
Preside^t" do Tribunal Regional do Acre. 

Ao Sr . desembargador Ovidio Romeiro: 
Processo n . 2.045, classe 6 a — Bahia — Consulta do se

nhor Oscar Spinola Teixeira. 
Ao Sr . professor João Cabral: 
Processo n. 2.046, classe 6 a — Pará — Consulta de 

Partido Libernl do Pa rá . ' / 
S.0 Sr. professor Cândido de Oliveira F i lho: 
Recurso n. 460, olas3e 3 a — São Paulo — Embargos de 

declaração — Embargaute, Oswaldo Stein Schíittler & em
bargado, Arthur Luceiiini Bilac. 

Processo n. 2.047, classe 6 a —'-Pará —- Consulta do 
Procurador Regional do Pará encaminhada pelo D r . Pro
curador Geral. 

Autos com vista ao Sr . Dr . Procurador Geral; 
, Recurso n.- 490, olasse £ t t — Bahia — Recorrente, Par

tido Republicano da Bahia a recorrido, o Tribunal Regional. 
Carta testemunhavel n . 543, classe 3 a — Rio Grande do 

3ul — Testemunhante, Eduardo Fernandes Lima e testemu
nhado, o Tribunal Regional. 

Recurso n. 544, classe 3 a — Minas Geraes — Recor
rente, Partido Progressista e recorrido, Zoroastro Pereira 
L i m a . 

Recurso de mandado de segurança n . 30 —. Classe 7* 
Minas Geraes — Recorrente, Arnaldo Gonzasra, e recorrido, 
Álvaro Nascimento. ' 

Pelo Sr. 
Auto» devolvidos d Secretaria 

Ministro Plínio Casado: 
Recorrente, 
o Tribunal 

Recorrente, 
o Tribunal 

Recurso n . 455 — Classe 3* — Ceará — 
Partido Republicano Progressista, e recorrido, 
IRegional. 

Recurso n . 467 — Classe 3* ~~ Ceará — 
Partido, Republicano Progressista, e recorrido, 
Regional. . • 1 

Pelo Sr. Ministro Laudo Camargo: 
Appellação criminal n. 51 — Glasse 5* — piauir? 

Appelíante, Ahdou Porfcetía Jíunes, e appellado, Glovis Por-
&e!ía yelloso. 

Cassação de mandato n. 2.045 — Classe 6* —. Maranhão. 
—- Requerente, Adolpho Eugênio Soares Fi lho . . 

Pelo Sr. Desembargador Collares Moreira: 
Recurso n. 487 — Classe 3' -— Minas^ Geraes — Recor

rente, Partido Paraguassú Autônomo, e recorrido, o Partido 
Progressista. 

Pelo Sr. professor João Cabral; 

Recurso n . 483 —.Classe 3* — Goyaz — Recorrentes 
Sebastião Gonçalves de Almeida e outros, e recorridos, Jranj 
Alves Ferreira e outros. 

Recurso de mandado de segurança n. 30 — Glasse 7" — 
Minas Geraes — Recorrente, Arnaldo Gonzaga, e recorrido 
Álvaro Nascimento. -

Processo n . 2.022 — Classe 6» — Minas Geraes — Con
sulta do Presidente do Tribunal Regional. 

Pelo Sr . professor Cândido de Oliveira Filho:" 
Recurso n. 472 — Classe 3* — Minas Geraes — Recor

rente, Partido Municipal Patrocinense, e recorrido, o T r i 
bunal Regional. 

Recurso n . 490 — Classe 3 1 — Bahia — Recorrente, 
Partido Republicano da Bahia, e recorrido, o Tribunal Re
gional. 

Processo n . 2.041 — Classe 6* — Districto Federal — 
Representação do Sr. Dr . Procurador Geral. 

Pelo Sr. D r . Procurador Geral: 

Oarta testemunhavel n . 523 — Classe 3* — Pará — 
Testemunhante, "Victor Engelhard. » testemunhado, o T r i 
bunal Regional. 

Accordãos publicados na Secretaria 

Recurso n . 483 — Classe 3* — Goyaz — Relator, se
nhor professor João Cabral. 

Processo n . 2.028 — Classe 6* — Paraná — Relator. 
Sr. professor João Cabral. 

Processo n. 2.040 — Classe 6* — Goyaz — Relator, se
nhor professor João Cabral. 

SBGUNDA SECÇÃO 

Documentos archivados 

Dois officios números 472 o 478, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Pernarrouco, inclusas as copias das 
aeífcs oa 296a e 297 a sessões ordinárias. 

Ura officio n . 1.557-S, da Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal, jornimuicando ter satisfeito a diligen
cia de uma terceira via de titulo da 8 a zona (antiga). 

Um officio n . 30-S, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Paraná, acompanhado de 978 terceiras vias de t í 
tulos eleitoraes da 8 a zona de Antonina. 

Um officio n . 8S6, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Santa CatJarina, communioandp a transferencia de 
eleitores de outras regiõe 8 para o referido Estado. 

, Dois officios números 6.697 e 6.833, do Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado de São Paulo, acompanhados de 
terceiras vias de títulos eleitoraes de diversas zonas do Es
tado. 

Um officio n . 6.891, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Sao Paulo, communicando a recfcificacão de nome 
àa um eleitor. 

Um officio n . 728, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Matto Grosso, inclusa a copia .da acta da 42 a ses
são ordinária. 

? m o í f i c i o n - 7 4 ° » d o Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Goyaz, junto as terceiras vias de títulos eleitoraes. 

Dois officios números 231, e 264, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado da Matto Grosso, acompanhados de ter
ceiras vias de titulo? eleitoraes de diversas zonas do Estado. 

809 terceiras vias de títulos eleitoraes de varias zonas 
do Districto Federai. - - -

Representação 

Ao Sr . Director da Secretaria, foram solicitadas provi
dencias junto á Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Rio Grande do Norte, afim de semm rectificadas 
nas próximas remessas de fiebas classificadas, quanto «o 
jtormafco das fichas que deve ser de 3x5, a classificação duo» 
decimal siue deverá ser feita pela 4 a categoria, e as terceiras 

Confere com o O r i g i n a l 
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N. ' 5 — 
N . 6 — 
N. 7 — 
N. 8 — 
J í . ••<-
N. 10 — 
W. 11 — 
N. 12 — 
N. 13 — 
N. 14 — 

. J i . 15 — 
N. 16 — 
N . 17 — 
K . 18 — 
av. 19 — 
Jí. 20 — 
N . 21 — 
N . 22 — 
N. 23 — 
». 2'4 — 
W. 25 — 
N. 26 ~ 
N. 27 — 1 

N . 28 — 
W. 29 — ' 
N . 30 — ' 
*í. 31 — ' 
N . 32 — 
N . 33 — 
N. 34 — 
N . 35 - -
N . 36 — 
ti . 37 — 
N . 38 — 
N . 39 — 
N . 40 — 
N . 41 — 
N . 42 — 
N . 43 — 
N . 44 — 
N . 45 — 

45 — 
N . 47 — 
N . 48 — 
N . 49 — 
H . 50 — 

N. I — 
N. i» — 
N . 
V 

3 — 
• 

N . 
4 —-
5 — JNÍ. 6 — 

N . 7 — ' 
N . 8 — 1 

N . 9 — 1 

N . 10 — 1 

N . 11 — 
N . 12 — 1 

M . 13 — ' 
K . \& — . ' 

K . 15 — 1 

N . 16 — 
N . 17 — 1 

N . 18 — 1 

N . 19 — 1 

JJ. 20 — ' 
JV. 21 — 1 

Jí . 22 — ' 
N . 23 — 1 

JV. 24 — 1 

Ií'. 2o — 
N . 26 — 1 

N . 27 — 
N . 28 — 
N . 29 — 1 

N . 30 — 1 

N . 31 — ' 
N . 32' —- ' 
N . 33 — 
N . 34 — 
.N. 35 — 

vias de' t í tulos eleitoraes que devem ser dobradas em duas 
p a r t e s , ficando dos lados externos a qualificação, isto é, o 
nome, filiação, residência, etc. a os retratos colladoâ nos res-. 
peetivos logares.^Ás ficbas dactyloscopicas devem viç no ia-. 
terior das terceiras vias de t í tulos. - - - - - -

Preparadas para serem numeradas 3 ' 
14.500 terceiras vias de títulos eleitoraes,, 
Numeração de terceiras vias: -
14.500 terceiras vias de títulos eleitoraes* 

Boletim Eleitoral 
Foi argaáízado o publicado o E . 130 do Boletim Eleito

ra ' . 

MOVIMENTO, SB TAREFAS NO AHGH1VO EMSITORAli 

DIAS 6 & 29 DE OUTUBRO 

A — Organização de tarefas para fichamento. 
Foram organizadas as tarefas para fichamento dos titu-i 

los eleitoraes correspondentes aos ns. 32Í.001 a 517.000. 
B — Distribuição de fichas para fichamento. 

(7 e semana). 
Aos tarefeiros: 
?J. í - - Títulos ms. 321.001 a 322.000. 
N . .2 • Titulo.3 ns. 200.001 a £22.00*. 

N . 3 — Títulos ns. 322.001 a 323.000i. 
N . 4 — Títulos ns. 323.001 a 324.000. 
iN. 5 — Títulos ns. '324.001 a 325.000. 
N . 6 Títulos ns. 325.001 a 326.000. 
N . 7 — Títulos ns. 326.001 a 327.000. 
N . 8 — Títulos ns. 327.001 a 328.000. 
IX. 9 — Títulos ns. 328.001 a 329.000. 
N . 10 _ Títulos ns. 329;001 a 330.000. 
N . l i — Títulos ns. 330.001 a 331.003. 
N .12 _ Títulos ns. 331.001 a 332.000. 
N . 13 — Títulos ns. .332.001 a 333.000. 
N . 14 _ Títulos ns. 333.001 a 334.000. 
N . 15 Títulos na. 334.001 a 335.000» 
N . 16 Titulos ns. 335.001 a 336.000. 
W. 17 — Títulos HS.' 336.001 a 337.000. 
N . 1S Titulos ns. 337.001 a 338.000. 
N . 19 Títulos tis. 338.001 a 339.000. 
N. 20 _ Titulos ns. 339.001 a 340.000. 
N . 21 Titulos ns. 340.001 a 341.000. 
N . 22 — . Titulos ns. 341.001 a 342.000. 
Ti. 23 — Titulos ns. 342.001 a 343.00O.. 
N - 24 Titulos ns. 343.001 a 344.000. 
N . 25 Titulos cs . •34 4. UM a 345.000. 
JN. 26 Titulos ns. 345.001 a 346.000. 
N . 27 Titulos ns. 346.001 a 347.000. 
N ; 28 Titulos ns. 347.JOÍ a 348.000. 
N . 29 Titulos ns. 348.001 a. 349.000. 
N . 30 Titulos ns. 349.001 a 350.000, 
N . 31 Titulos ns. 350.001 á 351.000. 
N . 32 Titulos ns. 351.001 a 352.000. 
N . 33 Titulos ns. 352.001 a 353.000. 
N . 34 Titulos ns. 353.001 a 354.000. 
N . 35 Titulos ns. 334.001 a 355.000. 
JN. 36 Titulos ns. 355.001 a 356.000.-, 
N . 37 eus. Titulos tís, 356.001 a 357.000. 
N . 38 Titulos ns. 357.001 a 358.000. 
N . 39 Titulos ns. 358.001 á 359.0O0. 
N . 40 Titulos tis. 359.001 a 360.000. 
N . 41 Titulos ns. 360.001 á 361.000. 
X . 42 — Titulos ns. 361.001 a 362.000. 
N . 43 Titulos ns. 362.001 a 363.000. 
N .- 44 Titulos na. 363.001 a 364.000., 
X . 45 Titulos ng. 364.0.01 a 365.000. 
N . 46 Títulos ns.- 365.001 a 366.000-, 
X . 47 Titulos ns. 366.001 a 367.000. 
"X. 48 Titulos l is . 367.001 a 368.000. 
X . 49 Titulos ns. 368.001 a 369.000. 
X . 50 Titulos ns. 369.001 a 370.000 

(8 a semana) 
K. f Titulos ns. . 370.001 a 371.000. 
:'\ , Titulos ns. 22.001 a 24.000. 
>i . ;} Titulos tis. 371.001 a 372.00O, 

i Titulòí ns. 372.001 a 373.000. 

Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos D 8 . 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns 
Titulos ns 
Titulos ns 
Titulos ns 
Titulos ns 
Títulos ns 
Titulos ns 
Titulos ns 
TiLulos ns 
T.tulos ns 
Tilulos ns 
Titulos 
Titulos 
Titul.-s 
Titulos 
Titulos 

Tituios T.1. 
Titulos ns 
Titulos ns 

373.001 a 
374.001 a 
375.001 a 
376.001 a 
377.001 á 
378.001 a 
379.001 a 
380.001 a 
381.001 a 
382.001 a 
383.001 a 
384.001 a 
385.001 a 
386.001 a 
387.001 a 
388.001 a 
389.001 a 
390.001 a 
391.001 a 
392.001 a 
393.001 a 
394.ÓOi a 
395.001 a 
396.001 a 
397.001 a 
398.001 a 
399.001 a 

. 400.001 

. 401.001 

. 402.001 

. 403.001 

. 404.001 

. 405.001 

. 406.001 

. 407.001 

. 408.001 

. 409.001 

. 410.001 

. 411.001 

. 412.001 

. 413.001 

. 414.001 

. 4ÍS.001 
416.001 a 

. 417.001 

. 418.001 

374.00*. 
375.000. 
376.000„ 
377.000» 
378.000... 
379.000» 
380.000, 
381.000. 
382.00». 
383,000. 
384.000, 
385.000. 
386.000. 
387,000, 
388.000>a 

389.000„ 
390.COO. 
391.000. 
392.000. 
393.000» 
394.000. 
395.000., 
396.000. 
397.000. 
398.000, 
399.000. 
400.000. 
a 401.000. 

402.000. 
403.000. 
404.000. 
405.000. 
406.000. 
407.000. 
408.000. 
409.000. 
410.000. 
411.000. 
412.000. 
413.000. 
414.000. 
415.000. 
416.C00. 

417.000. 
a 418.000. 
a 410.000. 

;{9* semana) 

Titulos 
Titulos 
Titulos 
Titulos 
Titulos 
Titulo? 

Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns, 
Titulos ns. 
Tituloá na. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
TitulOS 113. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 

. 419.001 

. 24.001 
420.001 
421.001 

. 422.001 
, 423.001 
424.001 a 
420.001 a 
426.001 a 
427.001 a 
428.001 â 
429.001 a 
430.001 a 
431.001 a 
432,001 a 
433.001 a 
434.001 a 
435.001 a 
436.001 a 
437.001 a 
43S.0O1 a 
439.001 a 
440.001 a 
441.001 a 
442.001 a 
443.001 a 
444.001 a 
445.001 a 
446.001 a 
447.001 a. 
448.001 a 
4 49-. 001 a 
450.001 a 
451,001 8 
452.001 a 

420.000. 
36.000. 

421.000. 
422.000. 
423.000. 
424.000. 

425.000. 
426,000. 
427.000. 
428.000/ 
429.000., 
430.000. 
431.000. 
432.OOÕ. 
433.OCO. 
434.000. 
435.000., 
436.000.. 
437.00O« 
438.000.1 
439.000. 
440.000.; 
441.000. 
442.000. 
443.ÕOÕ. 
444.000.; 
445.000. 
446.000. 
447.000. 
448.000., 
449.00O. 
45d.0ÓÓ„ 
451,000., 
452.000. 
453.000« 

Confere com o O r i g i n a l 
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J í . 36 
J í . 37 
J í . 38 
J í . 39 
J í . 40 
Jí . 41 • 
N. 42 • 
J í . 43 • 
J í . 44 • 
J í . 45 • 
J í . 48 • 
J í . 47 • 
Sí. 48 . 
J í . 49 • 

. Titulos ne. 
• Titulos ns. 
• Titulos ns. 
• Titulos ns. 
• Titulos ns. 
• Titulos ns. 
• Titulos ns. 
> 1 itulos ns. 

Titulos na. 
Títulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Títulos ns. 

453.001 
454.001 
455.001 
458.001 
457.001 
458.001 
459.001 
460.001 
461.001 
462.001 
463.001 
464.001 
465.001 
466.001 
467.001 

a 454.000. 
a 455.000.; 
a 456.000. 
a 457.000. 
a 458.000., 
a 459.000. 
â 460.000* 
a 461.000., 
a 462.000., 
a 463.000., 
a 464.000. 
a 465.000, 
a 466.000., 
a 467.000. 
a 468.000.] 

;(iÔa semana); 
= Titule? m. 
=- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
== Títulos ns. 
= Titulos ns. 
«• Titulos ns. 
- Titulos ü i . 
-= Títulos HS. 
= Titulos ná . 
=- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
= Titulos ns. 
- Titulos ns. 
= Titulos ns. 

TitulOs ns. 
= Titulos ns 
- Titulos m. 
- Titulos ns. 
- Titulos na. 

Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
*• Titulos ns. 
- Titulos na. 
- Titulos na. 
<• Títulos ns. 
- Titulos ns. 
* Titulos ns. 
- Títulos ns. 
- Titulos n«. 
- Titulos its. 
- Titulos ns. 
- Tituloè ns. 
- Titulo? ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
* Titulos ns. 
-Titulos ns. 
- Titulos ns. 
»Titulos m. 
• Titulo» ns. 
- Títulos ns. 
* Titulos ris. 
»Titulos ns. 
- Titulos ng. 
' Titulos ns. 
• TitulOS 03. 
> Títulos ns. 
• Titules na. 
> Titulos riâ. 

'í 
N. * 
* . 3 
N. 4 

V. 6 
K . 1 

Jí . 10 = 
J í . 11 < 
N . 12 = 
J í . 13 « 
N. 14 = 
N . 15 . 
J í . 16 = 
W. 17 = 
•N. 18-
N . 19-
N . 20 -
K . 21 -
J í . 22 -
'W. 23 -
N. 24 -
JN. 25 -

"Sí. 26 -
Jí . 2 7 -
N . 28 -
J í . 2 9 -
Jí . 3 0 -
Jí . 31 -
J í . 3 2 -
Jí . 33 -
S». 84 -
Jí . 3 5 -
?í . 36 -
J í . 3 7 -
l í . 3 8 -
J í . .39 -
J í . 40 -
N. 41 -
K . 4 2 -
•W. 4 3 -
Jí . 44 -
Jí . 4 5 -
Jí . 4 8 " 
W. 47 
Jí . 4 8 -
Jí . 4 9 -
Sí. 5 0 -

Q Distribuiôão tte 'fichai pára classificação 
o (6* semana>" 

Aos târefef'eiro3': 
Jí. 1 — Fichas ns. 276.001 ã 278.000, 
Jí. « — .Fichas ns. 272.001 g 274.000. 
N, 3 — Fichas nS, 270.001 a 271.ooô e ãâò.ooi a à â i . ó ô ô . 
N . 4 —bichas ns. 20.001" a 22.000. 
N . 8 — Fichas nS. 278.001 a 280.OOÕ. 
'Jí. 6 — Fichas ns. 280.001 a 282.000. 
N . 7 — Fichas ns. 282.001 a 2S3.0Ó0 e 302.001 a 303.000. 
N . 8 — Fichas ns. 284.001 a 285. Ô0Ò e 312.001 a 313.000. 
N . 9 — Fícfias ns. 285.001 a 286.000 e 306.001 a 307.000 
Jí. 10— Fichas As. 291.001 â 203.060. ' ' 
Jí. 11 —• Fichas ns, 274.001 È 276.000. 

468.001 a 
26.001 a 

469.001 a 
470.001 8 
47t.Ô01 a 
472.001 a 
473.001 a 
474.001 t 

475.001 ã 
470.001 a 
477.001 a 
470.001 a 
479.001 a 
480.001 a 
481.001 a 
482.001 â 
483.001 a 
484.001 a 
485.001 a 
486.001 a 
487.001 a 
4E3.00Í a 
489.001 á 
490.001 a 
491.001 a 
492.001 a 
493.001 á 
494.001 a 
495.001 a 
496.001 a 
497.C01 a 
«98.001 a 
499.001 á 
500.C01 a 
801.001 ei 
502.001 a 
503.001 ft 
504.001 a 
1505.001 a 
506.001 a 
507.001 a 
508.001 a 
500.001 a 
510.001 & 
311.001 a 
510.001 a 
S13.O0Í a 
514.001 a 
815.001 i 
SÍ6.0Ò1 s 

27.000., 
470.000. 
471.000., 
472.000* 
473.000.. 
474.000.. 

3 475.000 
476.000.. 
477.000.; 
478.000., 
47&.000., 
480.000., 
481.000, 
482.000., 
483.000„ 
484.000. 
485.000.. 
486.000» 
487.000. 
488.000,, 
489.000., 
490.000. 
491.000. 
4CÔ.00O.' 
493.000. 
494.000. 
495.000., 
490.000. 
497.000. 
498.000,, 
499.000. 
ooe.ooó. 
501.000,, 
502.000. 
50*.000. 
604.000* 
505.000. 
506.O0O. 
507.000., 
508.000. 
609.000. 
510.000. 
511.000. 
512.000. 
51». 000., 
514.000. 
513.000. 
516.000., 
517.000. 

N. 12 • 
Jí. 13. 
Ti. 14 • 
Jí. 15 . 
Jí. 16-

"N. 17-
• Jí. 18. 
N. 19 = 
ffí.20 = 
N . 21 = 
lí . 22 • 
Jí. 23.-
N. 24 • 
N . 2 5 -

Jf. í -
N . 'S-
N . 3-
W. 4 = 
N. 6 
Jí. 6-
3H. 7 = 
N . 8 = 
Jí. 9-
Jí. 10 = 
Jí. 11 -
Jí. 12-
Jí. 13 -
Jí. 14 = 
N . 15-
N . 16-
N . 17 = 
•TÍ..18 = 
N . 19-
N . 20 = 
N . 2 1 -
Jí. 2 2 -
N . 23 -

Jí . 24 -
N 25 -

SJ44.ÓÒ0Ô. 

N . 1 -

• Fichas ns. 
- Fichas ns. 
- Fichas ns. 
- Fichas ns. 
- Fichas ns. 
. Fichas ns. 
. F r h a s ns. 
• Fichas ns. 
- Fohas ns. 
• Fichas ns. 
- Fichas ns. 
- Fichas ns. 
• Fichas ns. 
' Fichas ns. 

287.001 a 288 
293.001 a 295 
295.001 a 296 
297.001 a 298 
318.001 a 319 
300.001 a 302 
305.001 a 306 
311.001 a 312, 
286.001 a 287 
308.001 a 310 
310.001 a 311 
296.001 a 297. 
303.001 a 304 
157.001 a 158. 

(7A semana) 

000 e 290.001 
000. , 
000 e 316.001 

.000 o 317.001 
000 6 299.001 
000. 
000 e 283.001 
000 e 289.001 
000 e 288.000 

.000. 
,000 e 313.001 
.000 e 298.001 
.000 e 319.001 
000 e 232.001 

a 291.000. 

â 317.000. 
a 318.000. 
a 300.000. 

à 284.000. 
a 290.000. 
â289.Ô00 ; 

a 314.000. 
a 299.000. 
a 320.000, 
a 233.000, 

10 
11 
12 
•!3 

390.000. 
N . 

391.500. 
Jí . 4 
N . 5 

353.000. 
N . 6 

373.000. 
' "~N. 7 

N . 3 
891.000. 
• ' K(. 9 

N 
N 
Jí 
N 

$93.000. 
fy. l i 
J í . 15-
Jí . 16 
J í . 17 
N . 18. 
N . 10 

381.000." 
N . 20 

371.000. 
• N . 31 

388.000. 
N . 22 • 

399.000. 
N . 23 

411.000. 
N . 24 • 

393.00Õ. 
Jí . 25 • 

'412.Ò0O. 

= Fichas ns. 323.001 a'325.000. 
= Fichas ns. 321.001 a 323.000. 
=- Fichas ns. 368.001 a 370.000. 
= Fichas tis. 22.001 a 24.000. 
- Fichas ns, 326.001 a 327.000 <r329.001 á 330.000 
- Fichas ns 331.001 a 332.000 e 334.001 a 335.000. 
- Fichas ns. 335.001 a 336.000 e 342.001 a 343.000, 
- Fichas ns. 345.001 a 347.000. v 

- Fichas ns. 347.001 a 349.000. 
- Fichas ns. 350.001 a 352.000. 
- Fichas ns. 353.001 a 355.000. 
- Fichas ns. 355.001 â 357.000. 
- Fichas ns. 357.001 a 359.000. ., 
-Fichas ns. 359.001 a 360.000 e 361.000 a 362,000. 
= Fichas ns. 363.001 a 365.000. 
- Fichas ns. 325.001 a 326.000 e 362.001 a 363.000. 
- Fichas ns. 314.001 a 315.000 e 307.001 a 308.000. 
-Fichas ns. 205.001 a 206.00Oe 256.Ono a 257.000. 
-Fichas ns. 218.001 a 219.000 e 366.001 a 367.000. 
- Fichas ns. 327001 a 329.000. 
- Fichas ns. 336.001 a 337.000 e 341.001 a 342,000. 
- Fichas ns 360.001 a 361.000 e 365.001 a 366.000. 
- Fichas ns! 330.001 a 331.000 e 333.001 a 3-34.000. 
- Fichas ns. 337.001 a 339.000. 
-F ichas ns. 339.001 a 340,000 e 343.000 a 

Oitava semana 
= Fichas ns, 321.001 a 322.000 © 332.001 S 
» Fichas ns. 371.001 a 372.000 e 389,001 ti 

3 — Fichas ns. 183.001 a 184.000 ê 417.001 a 418.000. 

— Fichas ns. 24.00! a 26.000. 
— Fichas ns. 349.001 a 350.000 & 353.001a 

— Fichas ns.367.001 a 368.000 € 3 7 2 . 0 0 1 â 

—. Fichas ns. 373.001 a 375.000. 
—> Fichas ns. 384.001 a 385.000 e 390.000 a 

— Fichas ns. 382.001 a 384.000. 
— Fichas ns. 399.001 a 401.000. 
— Fichas nâ. 402.001 a 404.000. 
— Fichas ns. 407.001 a 409.000. 
=» Fiohas ns. 344.001 ã 245.000 é 391.000 a 

— Fichas ns. 394.001 a 596.000, 
— Fichas ns. 396.001 a 398.000. 
— Fichas ns. 4Ô4.0Ó1 a 406.000. 
— íichà<! m. 412.001 a 414.000,' 
— Fichas ns. 414.001 a 416,000. 
— •Fichas ns. 375,001 a 376.000 © 380.001 % 

— Fichas ns. 315.001 a 316.000 é 3f70.001 a 

— Fichà3 ns, 378'.00f a 379.0Ú0 e 387.&01 a 

— Fichas1 ns. 388.001 à 389,000 e 398.001 a 

— Fichais ns. 406*.001 à 407.000 è '410.001 a 

— Fichas ns. 377.001 & 378.000 el 392.001 a 

— Fichas, ns. 409.001 a 410.ooõ ti '411.001a 
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(9» semana)] 
N. i — Fichas ns. 379.001 a 380.000 é 385.001 a 

386.000. ' 
N. 2 — Fichas ns. 420.001 a 421.000 ? 438.001 a 

439.000. 
N . 3 — Fichas ns. 418.001 a 419.000 -o 467.001 a 

468.000. 
N. 4 — Fichas ns. 20.001 a 27.000 e 386.001 a 

387.000. 
N. 5 — Fichas ns. 401.001 a 402.000 e 421.001 a 

422.000. 
sp,. 6 — Fichas ns. 422.001 a 424.000. 
N. 7 — Fichas ns. 424.001 a 425.000 e' 447.001 I 

448.000. ' ' 
N . 8 — Fichas ns. 433.001 a 434.000 e 439.001 a 

440.000. 
•JÍ . 9 — Fichas ns. 426.001 a 428.000. 
N . 10 — Fichas ns. 448.001 a 450.000t ' 
N . 11 — Fichas ns. 450.001 a 4a2.000. 
N . 12 — Fichas ns. 452.001 a 454.000. 
N . 13 — Fichas ns. 4o4.001 a 455.000 S 456.001 a 

457.000. 
•iN. 14 — F i c h a s n s . 428.001 a 430.000. 
N . 15 — Fichas ns. 431.00Í a 432.000 9 432.001 a 

433.000. 
N . 16 —- Fichas ns. 440.001 a 441.000 e 443.001 a 

'444.000., 
N . 17— Fichas ns. 444.001 a 446.000. 
N . 18 — Fichas ns. 446.001 a 447.000 e 458.001 a 

459.000. >• . 
N . 19 — Fichasns . 457.001 a 458.000 e 460.001 a 

461.000. 
N . 20 —- Fichas ns. 462.001 a 464.000. 
N . 21 — Fichas ns. 381.001 a 382.000 e 416.001a 

417.000. 
N . 22 — Fichas ns. 434.001 a 435.000 a 441.001 a 

'442.000. 
N . 23 — Fichas ns. 461.001 a 462.000 e 464.001 a 

465.000í 
N . 24 — Fichas ns. 376.001 ã 377.000 e 435.000 a 

436.000. 
N . 25 — Fichas ns. 436.001 a 437.000 e 455.000 a 

456.000. 
D Devolução de tarifas executadas em relação ao f i 

chamento : 
•Ns. 223.001 a 272.000 — 272.001 a 321.000 — 321.001 

a 370.000 — 370.001 a 419.000 — 419.001 a 468.001. 
E — Devolução de. tarefas, executadas em relação a clas

sificação de fichas: 
Ns. 223.001 a 267.000 — 270.001 a 319.001. 

JURISPRUDÊNCIA 
, .Revisão de provas 
Foram revistas as provas dos accordãos dos seguintes pro

cessos : 
Recurso eleitoral n . 314 — Classe 3" — Estado de São 

Paulo — Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 
Recurso eleitoral n . 332 — Classe 3a — Estado de São 

Paulo — Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 
Recurso eleitoral n . 377 — Classe 3" — Estado de São 

Paulo — Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 
Recurso eleitoral n . 456 — Classe 3* — Estado do Ceará 

— Relator, o Sr. Ministro Laudo de Camargo. 
Recurso eleitoral n . 478 — Classe 3* — Estado do Rio 

Grande do Sul — Relator, o Sr. Professor Cândido de Oliveira 
F i lho . 

Consulta n . 2.016 — Classe 6* — Estado do Piauhy — 
Relator, o Sr. Professor João Cabral. 

Accordãos publicados 
Foram mandados publicar os accordãlos dos seguintes 

processos: 
Recurso eleitoral n . 314 — Classe 3 l —: Estado de São 

Paulo — Relator, o Sr . Ministro Plinio Casado. 
Recurso eleitoral n . 332 — Classe 3' — Estado de São 

Paulo — Relator, o Sr . Ministro Plinio Casado. 
Recurso eleitoral n . 377 — Classe 3* — Estado de São 

Paulo •=- Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 
Recurso eleitoral n . 456 — Classe 3* — Estado do Ceará 

Relator, o Sr . Ministro Laudo de Camargo. 

Recurso eleitoral n. 478 — Classe 3* — Estado do Rio 
vtrande do Sul — Relator, o Sr. Professor Cândido de Oliveira 
Filho. 

Consulta a. 2.016 — Classe ** Estado do Piauhy <— 
Relator, o Sr. Professor João Cabra!., 

EDITAL 
0 bacharel Agripino Veado, Director <la Secretaria do 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral: 

Faz saber, aos,que o presente edital virem que, na p n r 

maira sessão desta Secretaria,, será, segunda-feira,' 9 oe no
vembro, áe 15 horas, aberta vista pelo prazo legal para os i n 
teressados falarem sobre ó aeguinte recurso eleitoral (carta 

• testemunhavel), j á com parecer da Procuradoria Geral da 
Justiça Eleitoral: 

1 — Recurso eleitoral a . 523 — Classe 3' — (Carta tes
temunhavel) — Testemunhante, Victor Engelhard; testemu
nhado, Tribunal Regional Eleitoral do Pará . (Eleições Muni-
cipaes). Pará . -

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
<J de novembro da 1936. — Agripino Veado. Director da Se
cretaria. 

ACTA 
ACTA DA 114» SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA E M 4 D E 

NOVEMBRO D E 1936 

PRESIDFNCIA DO SR. MINISTRO HBRMENBGIt/DO DE BARROS 

Aos quatro dias do mez de novembro do anno de mil no
vecentos e trinta e seis, ás nove horas, na sala das sessões do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os juizes, 
Srs. ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo, desem
bargadores Collares Moreira *> Ovidio Romeiro, professores 
João Cabral e Cândido de Oliveira Filho, pTesente ainda o 
Procurador Geral D r . José Maria Mac-Dowell da Costa, pelo 
presidente, Sr . ministro Hermenegildo de Barros, foi decla
rada aberta a sessão. E ' lida e approvada a acta da sessão 
anterior, com a rectificação constante da mesma acta. A se
guir o Sr. desembargador Collares Morúira, pedindo a pala
vra, apresentou a seguinte explicação, para constar da acta: 
"No regime eleitoral vigente, quanto a recursos contra as 
decisões dos Tribunaes, não existem os de embargos i r f r in -
gentes e de nullidade e apenas os de declaração, na sua for-
or.a clássica, o que importa dizer, que proferida e publicada 
a decisão pelos Regionaes ou Superior, o respectivo accordão 
não mais poderá ser alterado e apenas declarado nullo se 
houver algum ponto obscuro, ambíguo ou contradictorio ou 
mesmo ainda omisso, neste caso, somente sobre ponto em que 
deve haver condemnação. A Junta Apuradora de Alfenas (Mi
nas Geraes) ao apurar a urna da 8* secção municipal de Pa-
ramirim, município de Paraguassú, encontrou regularidade 
dos papeis e ao proceder a contagem do numero de sobrecar
tas contidas na referida urna, verificou a existência do 217 
sobrecartas, estando a acta assignada por 216 votantes; an-
nullou a votação, apurando-a em separado, e recorreu ex-
officio, mas julgou de seu dever consignar na acta duas c i r -
cumstancias, esclarecedoras: 1") que o eleitor Gamaliel A l 
ves Ferreira que não assignara a folha remettida á Junta, 
fizera-o, no entretanto, na enviada ao Dr . Juiz Eleitoral; 2a) 
que uma das sobrecartas a que continha apenas a rubrica do 
Secretario, estava sem numeração, não foi á apurada, não 
fora aberta. A questão da assignatura do Presidente por 
duas vezes não tinha importância e nem foi então levantada. 
Dos dizeres da acta verifica-se que a Junta apurando em se
parado, quiz no entretanto, chamar a attençao do Tribunal 
Regional para o facto de que mais um eleitor além dos 216 
havia votado, e que elle, embora.não tivesse assignado a fo
lha enviada á Junta, o fizera, na enviada ao Juiz Eleitoral e 
que a sobrecarta com uma rubrica e sem numeração ficara 
fechada, não se conhecera seu conteúdo, não fora apurada. A 
Junta, na fôrma da lei interpoz o recurso, ex-officio, e a par
te prejudicada por sua decisão annullatoria e que era a ven
cedora no disputado pleito, embora por poucos votos, também 

recorreu. Os dois recursos entraram no Tribunal Regi-ona! 
em 4 de julho e no dia 23, dezenove dias portanto, da entrada 
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converteu elle o julgamento em diligencia, afim de lhe se
rem presentes, a urna, documentos, etc. Cumprida a diligèn-, 
cia, em 7 de agosto (pag. 34) proferiu sua decisão, dando' 
provimento ao recurso para validar a votação, o que justifi
cou com a explicação sobre a falta de uma assignatura do 
eleitor Gamaliel. Este accordão foi publicado a 8; datada 
desse mesmo dia figura á pag. 36 uma petição na qual foi 
pedida nova verificação na urna — O Juiz relator despachou 
a petição e datou-a, tendo a petição, conforme o termo de 
juntada, dado entrada nos autos a 11. Mas, como o Código 
(art. 173 e outros) fala em 48 horas, a data foi visivelmente 
alterada, pois o dia S, data da petição, é anterior a 3 dias á 
data da juntada. De posse desse novo pedido de verificação, 
sem fôrma de recurso, o Tribunal Regional reformou, 11 dias 
depois, a primeira decisão, e dahi, o seu recurso. Quanto ao 
julgamento consta dos autos." A seguir tratando dos casos 
em pauta para julgamento, o Tribunal resolveu: l ° ) ,não to
mar conhecimento do recurso eleitoral n . 455 (relator se
nhor ministro Plinio Casado) sendo recorrente o Partido 
Republicano Progressista e recorrido o Tribunal Regional do 
Ceará, pelos fundamentos seguintes: quanto a 1* secção do 
município de Ipú, por falta de citação da jurisprudência of-
fendida e por ter sido citada, no caso, jurisprudência imper
tinente, unanimemente; quanto á 3* secção, não conhecer, 
igualmente, do recurso, por falta de citação da jurispruden-: 
cia não observada, contra o voto do Sr. professor Cândido de 
Õtiveira Filho; quanto á 4* secção, não conhecer, do recurso 
por ter sido citada jurisprudência inadequada, e finalmente 
quanto á 2 a secção, deixar de se pronunciar por não ter ha
vido recurso, unanimemente; (Durante o julgamento usa
ram da palavra os senhores Dr . Adhemar do Nascimento 
Tavora, advogado da parte recorrida, e o Dr . Procurador 
Geral); 2") approvar a redacção final do Regimento Interno 
do Tribunal Superior (processo n . 1.891, sendo relator o 
Sr. desembargador Ovidio Romeiro) com as modificações 
lidas em sessão e que se referem'a nova redacção do art. 132, 
e mais a inclusão dos artigos e paragraphos novos a saber; 
a) § I o do art. 70; b) art. 127; c) § 9" do art. 140; d) % 2° 
do art. 141; e) § 3o do art. 142. O Sr. Professor Cândido 
de Oliveira Filho apresentou ainda duas emendas que serão 
discutidas na próxima sessão. O Tribunal, por motivo dc 
urgência, julgou ainda o processo n . 2.040 (relator Sr. pro
fessor João Cabral) de Goyaz, e resolveu attestar a legitimi
dade do mandato dos 12 deputados ã assembléa Legislativa' 
de Goyaz, de accordo com o pedido feito pelo Partido Liber
tador Goyano, unanimemente. Considerando 'o adeantado da 
hora, o Sr. ministro presidente encerrou a sessão, convo
cando ao mesmo tempo, outra para o dia 6 do corrente, ás 
mesmas horas. Do que para constar lavrei a presente. Eu, 
Raul Pacheco de Medeiros, auxiliar da Secretaria a escrevi. 
E eu, Agripino Veado,-Secretario do Tribunal, a subscrevo. 
— flermenegildo de Barros, Presidente. 

JURISPRUDÊNCIA 

Estado de São Paulo 

Recurso Eleitoral n . 314 — Classe 3* do art. 30 do Reg. Int. 

Apptica-se ás primeiras eleições municipaes o 
disposto no art. 3*, § 7o, da Constituição Federal. 

Acoordão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral n . 314 — classe terceira — eleições municipaes •— 
entre partes, como recorrente, Francisco Degni, e Antônio Pe-
transan, como recorrido, os Juizes do Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral accordam, unanimemente, tomar conheci
mento do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade 
das decisões proferidas nos recursos ns. 327, 328, 329, 333 e 
343, para confirmar o accordão do Tribunal Regional Ele i 
toral do Estado de S. Paulo, que, considerando ser appiicavel 
ás primeiras eleições municipaes o disposto no artigo 3o, pa-
ragrapho 7o, das Disposições Transitórias da Constituição Fe
deral, despresou a arguida inelegibilidade. da, autoridade 
policial Antônio Petransan, ora recorrido, e manteve à vali- . 

- dade dos votos dados a esse candidato do Partido .Constitü-, 
cionalista, á Câmara Municipal de S. Bernardo. 

Rio de Janeiro, 19 de junho de 1936. —ã&rmenegildo' 
"de Barros, Presidente. — Plinio Casado, Relator. 

Estado de São Paulo 

Recurso Eleitoral n. 332 — Classe 3* do art. 30 do Reg. ínt. 

tApplica^se ás primeiras eleições municipaes o 
disposto no art 3°, § 7°, da Constituição Federai 

Accordão 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei

toral n. 332 — classe terceira — eleições municipaes — 
entre partes, como recorrente, o Partido Republicano Paulista, 
e, como recorrido, o coltector estadual Felisberto Bottené, can
didato do Partido Constitucionalista a vereador municipal ae 
S. Pedro, os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitora! 
accordam, unanimemente, negar provimento ao presente re
curso para confirmar a decisão recorrida, que está conforme 
á jurisprudência do Tribunal Superior, no sentido de ser 
applicado, nas primeiras eleições municipaes, o disposto no 
paragrapho 7o do artigo 3o das Disposições Transitórias da 
Constituição Federal. 

Rio de Janeiro, 26 de junho de 1936. — Hermenegiblu-
de Barros, Presidente. — Plinio Casado; Relator., 

Estado de São Paulo 
Recurso Eleitoral n. 377 — Cla*sse 3* do art. 30 do Reg. Int. 

Applica-se ás primeiras eleições municipaes o 
disposto no art. 3o, § 7o, da Constituição Federal. 

Accordão 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei

toral n . 377, entre partes, como recorrente, o D r . Nelson tía 
Silva Leite, delegado do Partido Republicano Paulista, e, tomo 
• recorrido, Evandro B . Calvoso, os Juizes do Tribunal Su
perior de Justiça Eleitoral, reiterando a sua jurisprudência 
que manda applicar, nas'primeiras eleições municipaes, o dis
posto-no paragrapho 7o do artigo 3o das Disposições Transi-, 
torias da' Constituição Federal. Accordam, unanimemente, 
negar provimento ao presente recurso para confirmar a de
cisão recorrida, que considerou validos os votos dados ao re
corrido Evandro B . Calvoso, candidato á vereação de Jabo-
ticabal, por entender que o mesmo era'elegivel, a despeito 
de ser sub-prefeito da Tayuva, districto do município de Ja-
boticabai, antes, durante e depois do pleito eleitoral. 

Rio de Janeiro, 10 de jnlho de 1936. — Eermenegüch) 
de Barros, Presidente, — Plinio Casado, Relator. 

Estado do Ceará 
Recurso Eleitoral n . 456 — Classe 3* do art. 30 do Reg. 

Interno. 
A Justiça Eleitoral pode alterar a classifica

ção das Associações profissionaes feita pelo. Mi
nistério do Trabalho. 

Um Syndicato de Professores deve figurar no 
• grupo das profissões liberaes. 

— Annulla-se, assim, e manda-se proceder á 
nova, a eleição de Deputado classista do represen-

• tante do Syndicato dos Professores do Ceará, elei
to pelo grupo do Commercio e Transporte, 

Accordão 

A matéria do presente recurso se prende às eleicSes c-las-
eistas de Fortaleza. 

Proclamou-se eleito deputado por 7 votos aó professor 
José Parsifal Barroso» com o que se não conformou Walde-
mar de Menezes Simões, que havia obtido 5 votos. 

Este então recorreu para o Tribunal Regional, allegandu 
que o recorrido era inelegível, pois pertencia ao Syndicato 
de Professores e assim só poderia figurar nó grupo das pro
fissões liberaes e não no da industria, commeroio e trans
portes. 

O Tribunal, porém, não acolheu a arguição. 
E o fez dizendo que a principio o Syndicato de Profes

sores, segundo classificação do Ministério do Trabalho, figu
rou no grupo de profissões liberaes. 

Mas, pouco depois, o mesmo Ministério, mediante alt» -
ração procedida, passou aquelle Syndicato para grupo diffe-
rente: o da industria, commercio e transportes, facto que ;. 
Inspectoria Regional no Ceará tornou expresso. 

Sendo assim, acerescentou. o accordão, podia o reco • 
rido ser eleito porquanto, mesmo sendo professor, pa«ou n 
fazer parte do grupo do "commercio.. 

Confere com o O r i g i n a l 
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Dahi surgiu o presente recurso, que é de ser conhecido 
e a merecer provimento. 

E ' claro o preceito da Constituição Federal, quando, 
pelo art. 24, estabelece que os representantes profissionaes 
üOVorão pertencer a uma associação comprehendida na clas-
s<; e grupo que os eleger. * 

Idêntica disposição se encontra na Constituição do Cea
rá. E o art. 19 das Instrucções declara que* para a expedi
rão de diploma, precisa o interessado mostrar que pertence 
a um syndicato ou associação comprehendida. no grupo por 
unüe haja sido eleito. 

Ora, essa circumstancia não a demonstrou o recorrido, 
porque, pertencendo ao Syndicato de Professores, só poderia 
ser eleito pelt grupo das profissões liberaes e não pela do 
commercio, como aconteceu. 

Fosse dar como valida a eleição e as profissões liberaes, 
com direito a um representante, teria dado dois. 

Não importa a classificação posterior do Ministério do 
Trabalho, uma vez que a anterior é que devia prevalecer, 
por consultar a l e i . — 

Alliás, já decidiu o Tribunal Superior não escapar á al
çada da justiça eleitoral a feitura da classificação. 

Disse bem o voto vencido: o facto de haver o Ministé
rio do Trabalho incluído o Syndicato dos Professores de For
taleza, de que faz parte o alludido profissional, no grupo de 
Industria, Commercio e Transportes, não impede que a Justi
ça Eleitoral ajuize da classificação, declarando-a insubsis-
tente e, com ella, a votação realizada com flagrante viola
ção de preceitos. 

Pelo adduzido, accordam em Tribunal Superior dar pro
vimento ao recurso para, reformando a decisão recorrida, de
clarar ínsubsistente a eleição e mandar que a outra se pro
ceda, na forma legal. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 
em 2 de outubro de 1936. — Eermenegüdo de Barros, Presi
dente. — Laudo de Camargo, Relator. 

Estado do Rio Grande do Sul 
Recurso eleitoral n . 478, classe 3* do art. 30 do Reg. Int. 

• • = Não se toma conhecimento do recurso por não 
haver o Tribunal Regional offendido a jurispru
dência dó Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que é re
corrente, José Ernesto Muller e, recorrido, Silvio Aquino.. 

I. A hypothese dos autos vem minuciosamente exposta 
no accordão recorrido de fls. 109 a 113. x 

Tendo sido annulladas, pelo Tribunal Regional do Rio 
Grande do Sul, as eleições realizadas, a 17 de novembro de 
1935,'nas 9" e 14* secções do-municipio de Santiago do Boquei
rão, e marcadas eleições supplementares para 10 de maio 
de 1936, não se realizaram estas no dia mareado, por motivo 
de graves occorrencias naquelle município, salientadas no re
latório do Chefe de Policia dó Estado (fls. 103-109). 

Na véspera do pleito, aliás, o delegado do Partido Repu
blicano Liberal,. D r . Colbert Soares Pinto, e o delegado da 
Frente ünicá, Dr . Bueno Pinto Ribeiro, haviam requerido 
ao Tribunal Regional o adiamento das referidas, eleições. 
O Presidente do Tribunal, no mesmo dia, adiou-as para 24 de 
maio, medida que, em sessão extraordinária do Tribunal, de 
13 de maio, foi unanimemente approvada. 

•As eleições realizaram-se em calma, na 14* secção, sob a 
presidência do Juiz Eleitoral de São Borja, mas, na 9*, em 
Villa Flores, á tarde, quando votava o eleitor Podalino de 
Luz,, deu-se um tumulto, sendo morto ò D r . Moysés Antunes 
Vianna, Juiz Eleitoral de Santiago do Boqueirão, què presidia 
a mesa receptora. 

Estabelecida a confusão, só mais tarde foi reconstituída, 
sob a presidência do I O supplente Achilles Durgante, a mesa, 
que tomou o voto ao eleitor Valentim Pinto Sobrinho, que já 
assignara a3. folhas de votação na occasião em que começara 
o tumulto," deixando de votar o, eleitor Dorval Rodrigues do 
Amaral, cujo titulo ficara em mesa ás 17 horas e 45 minutos. 

A urna foi lacrada, e rubricada pelo mencionado sup
lente, pelo Dr . .Augusto Ribeiro, candidato a vereador pelo 
P.-irtido Republicano Liberal, e Dr . Severiano Azambuja, 
candidato a vereador pela Frente ünica, que haviam -fisca
lizado o pleito, "ficando guardada até a manhã seguinte, em 
que foi conduzida á vil la, em automóvel, pelo D r . Severino 
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Azambuja e pelo 2o supplente da mesa, João Del Rey Bastos; 
por se ter recusado a acompanhal-a o 1° supplente,,tendo sido 
entregue ao correio. 

Na villa, no cartório de Achilles Durgante, 1* supplente, 
foi lavrada a acta de encerramento, ás 11 1|2 horas do dia 25, 
na presença do D r . Juiz Eleitoral de São Borja, e com aí 
assignaturas dos i° e 2° supptentes da mesa, dos Drs. Augustt. 
Ribeiro e Severino Azambuja e de Joaquim João de Menezes 
Doria e Joaquim de Lemos, respectivamente, 1° e 2° secre
tários, tendo sido este ultimo quem a lavrou. 

• A apuração das urnas da 9* e da 14* secções foi feita/ 
pela turma do Tribunal Regional, composta do desembarga-
dor La Hire Guerra e Drs. Alfredo Lisboa e Ney Wiedmann, 
na presença do Dr . Álvaro de Mora e Silva, substituto do 
Procurador Regional, que se achava ausente, a serviço da 
Justiça Eleitoral, e de representantes do Partido Republicano 
Liberal e da Frente Única, não tendo havido nenhuma im-* 
pugnação. 

I. O citado accordão julgou validas as eleições da 9* 
e 14" secções do município de Santiago do Boqueirão e pro« 
clamou Prefeito o recorrido Silvio Ferreira Aquino. 

Dahi, o presente recurso, interposto, em tempo hábil, 
por seu competidor, José Ernesto Muller. 

No termo do recurso (fls. 118), o fiscal do recorrente 
declarou que "vinha recorrer, como recorre, para o Egrégio 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral com os fundamentos 
que especifica no recurso datado de 27 de julho do corrente 
anno". 

Na petição alludida, allega o recorrente: Io) que pelo 
Tribunal Regional deixou de ser reconhecida a hullidade dí 
9 a secção eleitoral, de Vil la Flores, e, se não fora computado 
o resultado desta mesa na somma total dos votos obtidos 
pelo candidato proclamado, o eleito seria o recorrente e não 
aquelle; 2°) que os motivos de nullidade de tal secção elei
toral são plenos e encontram amparo na lei em vigor e na 
jurisprudência do Tribunal Superior, pois as eleições não se 
realizaram, de principio a fim, no dia, hora e lugar designa
dos, tendo sido a acta de encerramento lavrada no dia ira
ro ed ia to ao da eleição e em lugar distante sete léguas da-
quelle em que funccionára a secção, tendo, além de tudo, sido 
a urna entregue no correio por um elemento estranho á 
mesa, o Dr . Severino de Azambuja, que é candidato á ve
reador pelo partido da Frente Única; 3 o) porque o julga
mento do Tribunal, reconhecendo valida a nona secção, im
plica formal inobservância á jurisprudência do Egrégio T r i 
bunal Superior, em dois pontos: a) porque tem este T r i 
bunal decidido uniforme e constantemente que é nulla a 
eleição que se realiza em dia, hora e lugar diversos daquetles 
que foram designados, e 6) porque sempre que a urna não é 
entregue, pessoal e directamente, pelo Presidente da mesa 
receptora á agencia do correio, o Tribunal Superior tem re
conhecido nuilas as eleições, bem como quando não é ella 
transportada até a agencia do correio pelo mesmo Presidente, 
como tudo se verifica da • decisão da Tribunal Superior, 
constante do Boletinm Eleitoral de numero 26 do anno de 
1935; 4 o) porque, no caso em apreço, as eleições interrom
pidas só foram concluídas no dia immediato, em lugar d i 
verso do que lhes fora designado, não procedendo o argu
mento de que tal occorreu por falta de segurança, pois a mes
ma força da Brigada Militar que restabeleceu a ordem e iso
lou o prédio em que funccionava a mesa receptora, offerecia 
garantias bastantes para que proseguisse as eleições e se 
concluíssem os trabalhos com a necessária Iavratura da acta 
de encerramento; 5 o) porque, no caso, a urna foi transpor
tada pelo Sr. Severino Azambuja, candidato a Vereador pelo 
Partido da Frente Única e pelo.2 o supplente, sem haver i m 
pedimento do primeiro supplente, que assumira a presi
dência após a morte do Dr . Moysés Vianna, e foi entregue 
na agencia do correio pelo mesmo Azambuja, que foi quem 
apresentou a urna ao egente e obteve o recibo da entrega. 

Nas razões de fls. 122 a 132, expõe o recorrente, mais 
desenvolvidamente, sua pretenção, e affirma que sr decisão 
recorrida violou o accordão deste Tribunal Superior "exis
tente no Boletim.Eleitoral n . 49, de 1935, e em outros vários 
Boletins", inclusive o de n . 26, de 1935. 

U l i Nas razões de fls. 155 a 168, demonstram os re
corridos que a jurisprudência invocada não tem appljcação 
ao caso sub judice. 

IV. Na promoção de fls. 145, opinou o Dr . Procuradof 
Geral, preliminarmente, não ser caso de recurso, por falta 
de citação da jurisprudência desobedecida, e, de meritis, pela 
confirmação do accordão recorrido, cujos consideranda con
vencem do acerto da decisão. 
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V . Adoptando, quanto á preliminar, as razões do recor
rido e do D r . Procurador Geral, 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral não tomar conhecimento do recurso. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1936.— Eermenegüdo 
de Barros, Presidente. — Cândido de Oliveira Filho, Relator. 

João Cabral. Vencido. Votei desprezando a preliminar de 
não se tomar conhecimento do recurso por não indicada a j u 
risprudência inobservada. E, tomando conhecimento, como 
tem feito o Tribunal Superior seguidas vezes, com o espirito 
mais liberal, favorável á admissão de recursos mesmo em ca
sos de menos precisa indicação, por parte do recorrente, dos 
accordãos em que se encontre tal jurisprudência, passaria a 
examinar outras preliminares, como a de não ter havido i m -
pugnação perante a Junta, nem recurso da decisão desta para 
o Tribunal Regional; e só repelíidas essas entraria no inerito 
do recurso. E ' o que me pareceu de bôa praxe e rigorosa ob
servância dos preceitos regulamentarei. 

O recorrente allegou assim, em destacado capitulo das 
razões do recurso: 

"A Jurisprudência do Tribunal Superior 

Felizmente para nós, resta a confortadora convi
cção de que o egrégio Tribunal Superior manterá a sua 
jurisprudência, em face da qual são nullas as eleições 
realizadas em dia, hora e logar diversos dos designados. 

Tal orientação, que se verifica do accordão exis
tente no "Boletim Eleitoral" n . 49, de 1935, e em ou
tros vários Boletins, é applicação éstricta do n , 2 do 
artigo 160 do Código Eleitoral em vigor. 

Outrosim, tem o egrégio Superior Tribunal decidi-
, do constante e uniformemente _peia nullidade da secção 

eleitoral, sempre que a urna rao seja entregue, pessoal 
e immediatamente, pelo presideute da secção á Secre-
cretaria do Tribunal ou á Agencia do Correio mais 
próxima {Boletim Eleitoral n . 26, de 1935). 

E m face dessa jurisprudência, as nullidades por 
nós arguidas são irrefutáveis e a decisão do egrégio 
Tribunal ha de ser reparadora e justa". 

A jurisprudência assim apontada, o Tribunal Superior a 
conhece. Tanto os dois accordãos especialmente referidos, 
com indicação dos Boletins Eleitoraes em que foram publica
dos, como.os genericamente invocados, sem indicação de pa
ginas e linhas, mas com a designação da matéria julgada.. E 
isso basta para ser admittido o recurso. Só entrando no exa
me do seu mérito poderíamos decidir si foi ou não observada 
a jurisprudência apontada, e que não ó obviamente inadequa
da á questão em debate. 

Os juizes brasileiros não são nem menos liberaes, nem 
mais formalisticos do que os do Império Britannico e dos 
Estados Unidos da America do Norte, onde basta á gente do 
foro indicar a jurisprudência tão só pelos nomes das partes 
contendoras nos ruling cases. 

E m hypotbeses como a do presente recurso, não se trata 
de jurisprudência de outros tribunaes indígenas ou estran
geiros, mas da jurisprudência deste próprio Tribunal Supe
rior, que não precisa de ser provada com certidão verbo ad 
verbum^ 

Estado do Piauhy; 
Consulta n. 2.016 — Classe 6'. do artigo 30 

do Regimento Interno ' 

— Os juizes substitutos são membros com
ponentes dos Tribunaes Regionaes (C. Fed. art. 

. 82, § § 2\ e 3 o.) 
—. Não podem figurar na lista para nomeação df 
•membros substitutos, quem oecupe c^rgo publico 
que seje demissivel ad' nutüm ou quem seja di
rector, proprietário ou sócio, de empresa benefi
ciada com privilegio, isenção ou favor, decorrentes 
de- conlracto com a administração publica. 

— Não pode, assim, o Promotor Publico e pro
fessor interino de Liceu estadual .ser membro 
substituto de Tribunal Regional. 

accordão 
.Vistos etc. 
Encaminha ao Tribunal .Superior de.' Justiça Eleitoral 

o Presidente do Tribunal.Regional do Piauhy a consulta do i' 
Promotor Publico de Therezina indagando si, vago um logar 

de Juiz do mesmo Tribunal, pode o consulente ser chamado a 
occupal-o eífetivamente, pois que foi nomeado substituto 
ao mesmo tempo que o Juiz exonerado. A consulta 6 motivada 
por ter o Tribunal Regional, n'uma das sessões anteriores, 
deliberado "haver impedimento de serventia entre os luga
res de juiz eleitoral e 1° promotor publico daquella capital, 
sob fundamento de vir a servir este eventualmente como 
substituto do Procurador Geral do Estado, que é cargo de con
fiança". Entretanto, allega o consulente que e vitalício no car
go de promotor, por contar mais de dez annos de exercício 
Alem disso é igualmete substituto do Procurador Geral o 
2°. promotor. Ainda mais, não foi oassada a sua nomeação 
pelo Presidente da Republica, nem foi decretado pelo Tr ibu
nal Superior de Justiça Eleitoral o impedimento da sua ser
ventia e substituição no Tribunal Regional. 

Transmittindo a consulta acima, indaga, por sua vez, o 
mesmo Tribunal Regional si perdeu ou não o logar de Juiz 
substituto que, depois de nomeado para esse cargo, exerceu, 
durante alguns mezes o logar de Secretario da Faculdade do 
Direito, e mantém, ainda agora, oontracto com a Prefeitura 
Municipal. Outrosim, si o 2' Promotor da capital, também 
substituto do - Procurador Geral do Estado, © professor i n 
terino do Lyceu Estadual, pode ser Juiz substituto do T r i 
bunal Regional. ' 

Bem examinados os tres itens da consulta a . 
Considerando que o objecto da questão suscitada pelo 

1". Promotor de Therezina é verdadeiro caso concreto,, pois 
nella se affirma que o Tribunal Regional "numa sessSo^ante-
rior, deliberou haver impedimento entre o cargo de Jaáz do 
mesmo Tribunal e o de I o . promotor publico daquelfca ca
pital, exercido pelo consulente"; 

Considerando que, de tal íorma, si assim ou diffierente-. 
mente, já deliberou o Tribunal Regional caberia recurso para 
o Tribunal Superior, o qual muitas vezes tem decidido que, 
em casos concretos, em relação a questões já decididas ou ém 
vias de decisão peios juizes competentes, não cabe consulta, 
mas accão ou recursos; 

Considerando que não parece menos caso concreto o que 
o Tribunal Regional, "aproveitando a oceasião", apresenta 
e!Ie mesmo, em 1". item; como consultai pois isto faz pensar 
o emprego do verbo no passado: uperdeu ou não o cargo de 
Juiz Substituto do Tribunal quem, depois de nomeado- para 
esse cargo, exerceu idurante alguns mezes o lugar de secre
tario da Faculdade de Direito etc. 

Considerando, porem, que o 2°. item parece matéria mais 
abstracta e, em caso similbante, recebendo consulta do T r i 
bunal Regional de Santa Catharina, respondeu o Tribunal 
Superior que a funeção de Director da Faculdade de Di re i 
to, demissivel ad nutum, é incompatível com O de Juiz de 
Tribunal Regional; e que o membro de Tribunal Regional que 
for Juiz Federal ou commum não pode acceitar o cargo de 
Director da Faculdade, seja este demissivel ad nutum ou não; 
isso em face do artigo 65 da Constituição Federal (Ao. n. 
1.749, in B. E . da 15-2-36, p. 409): 

Considerando também os seguintes julgados, a' todos os 
quais precedeu provocação ou pedido de exoneração da parte. 

1. " Tendo o Juiz provocado perante o T . R. a própria 
exoneração, por passar a exercer actividade partidária,"v o 
T. R. consultou e o T . S. declarou exonerado o jui», man
dando dar vista dos autos ao Procurador Geral, para os fins 
de direito. A c . in B. E . de 5-6-35, pag. i .389. 

2. ° Havendo o Juiz pedido dispensa ao T. S., esteia 
concedeu, declarando-o exonerado' porquê acceitou o cargo 
de Procurador Geral do Estado". Julgando-os incompati-
veís, aceréscentou o T . S. "a acceitação deste cargo - Impor
ta na perda daquelle". Ao . n . 816, in B . 55. de 5-9-34,, pa
gina 3.363. 

3. " O Juiz compareceu e communicou ao T . R., s que 
pertencia, que acceitara o cargo de Secretario de Estado; 
e pediu exoneração do cargo de juiz. O T . R. communi
cou o pedido ao T . S. que declarou ter aquelle perdido o 
cargo de Juiz. Ac . " i n " B. E . de 20-3-935, pag. 792. 

Consequentemente, 
Resolvem os Juizes do Tribunal Superior de Justiça 

Eleitoral conhecer da consulta do Tribunal Regional dü 
Piauhy, para responder ao segundo item, declarando que os 
Juizes Substitutos, como os effectivos, são partes componen
tes dos Tribunaes Eleitoraes (Const. Fed . art. 82,.§§ 2° :c 
3 o ); que não poderão figurar na lista para nomeação de jui
zes effectivos ou substitutos os cidadãos que occupam>: 
cargo publico de que seja demissivel "ad nutum",; bem 
assim os que forem director, proprietário, ou sócio de eu, ( 
presa beneficiada com privilegio, isenção ou favor, em v i r -

Confere com o O r i g i n a l 
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tudo do contracta com a administração publica (Const. Fed. 
digo Cod. E l , , art. 10, § 3*, "a" e "b", como.' com ô art. 
21); o gue portanto o promotor publico o professor interino 
de lyceu • estadual não pôde ser substituto no Tribunal Re* 
gioníil. Aos outros iton3 da consulta, não respondem por
que são referentes a casos concretos, para resolver os quaes 
o Tribunal Superior — inoontestaveímettto o competente 
para "decidir sobro exoneração*' de qualquer dos Juizes dos 
Tribunaes Eleitoraes (Cod. E l . , art. 13, "r") — aguarda 
solicitação do interessado, ou povocação devidamente ins
truída, da Tribunal Regional ou do Ministério Publico Elei* 
toral. 

Tribuna! Superior de Justiça Eleitoral, em 16 de se
tembro de 1936. — Eermenegüdo d* Batros, i^usidente. — 
João Cabral, Relator. 

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 
ELEITORAL 

Estado do Espirito Santo 
Recurso eleitoral n . 526 — Classe 3' 

Recorrente, Partido Social Democrático — Recorvido, Çi 4 . 
Luiz Tinoeo da Fonseca — Relator, Exmo. Sr , Professor 
Cândido de Oliveira. 

PAHKCEB N . 634 

1. O Partido Social Democrático do Espirito Santo não 
se conformou com ã decisão dõ Tribunal Regional do Estado 
que julgou nulla a votação renovada na 27a secgã tleuorat 
de São Felippe, município de Cachoeíro do Itapen;lriia, e delta / 
recorreu tempestivamente (fls. 39 é 40). Cita jurisprudên
cia que entende ter sido offendida. 

2. O accordão, íi f ls . 37 dô I o vôl», é longo s ifnucio-
samente estuda os dois fundamentos da aulüdado píeitoada e 
decretada 

"a) terem votado os eleitores*Durval "Gomes Leal 
e Calharinia Gava, Com domioi'io eleitoral tia sedo dc-
municipio e nâo no districto tíe São Felippe; 

\b) ter havido coacção, por parte do Governa do Es
tado, vicio substancial, que ainuita toda a votação.'* 

Explana ò accordão Ia respeito da primeira nü lüdàde : 

"Consta dos autos (cit.- í l s . 8) qUe os eleitores 
Durval Leal e Catharina Gava foram diâtríbüidós para 
as 5* e 6* secções d»a cidade de Cãchdéf ro dê Itapemi
rim, respectivamente. Esses eleitores votaram na elei
ção renovada no districto de São Felippe, daajáéllô m u - , 
nlcipíó. Seus votos foram tomados em separado, más 
a Junta Apüradora deliberou apural-os e oâ incluía no 
resultado geral d* apuração. Ora, esses eleitores não 
podiam votar, validamente, em São Fel ippè. Tomados 
tm s.> -arado, seus votos, nâo dtviam ser apurados, Mas, 
apurado^, como foram, juntamente com ós dos démãis 
eleitores da tsééçâe,- cofitámínararn de tlüllidãde toda a 
votação, isto porque j á nào. se pôde málS separaí-es.. 
Â eleição renovada eín São Felippe era para prefeito, 
vereadores municipaes e juiz dístfictaf. , 

A Constituição dó Estado; nõ ãrf. 81, estabelece: 
"Os juizes districtaes' o seus dois supplentes serão 

eTôitôS nôr suífrâgío uníversaí, d i le to , u voto sectelo 
dos eleitores de eadà âistriçto, todos PóT igual período 
ao dos vereadores do município*. Deprxbetde-âe do 
teste» süoía que âóínenié os eleitores do districto po
dem votar í. eleição jjâra juia distcíctal. Âííâs, a m= 

.. tènção do legislador m a l t a clara da texto: impedir que 
cidadãos de ou*tro9 distritos. intervei.ttatt ent a^-uinpto 
que consulta exclusivamente aos interesses t a . popula
ção locai. No caso em apreço, o d-Sposítivo cônstitu» 
ülòúú deixou de aítendido. Votaram ao districto 
de São Felippe eleitores distribuídos para o da sede da 
comarca. Eleitores, asâim, t*ue não residiam no distri
cto tíé São Felippe. Sim, porque á dístriktiÇãó dos 
eleitores deve attéttder á sua residência e do acto que 
os distribuiu para a sede da comarca não houve re
curso (God.. Eleitoral, art. 108). OoníorMandé-s*, como 
se conformaram, com a distribuição, implicitamente de* 

ciaram esses eleitores qüe residem na • cidade de Ca« 
choóiro do Itapemirim e «5o no districto do São Fe
lippe. Dir-se-á que é de se annullar sómento a eleição 
para juiz tíistriotal. Esta a opinião de alguns Juizes 
deste Tribunal. Todavia,- é solução qüe, abrindo, como 
abre, porta ampla á fraude, não consulta aos interesses 
da Justiça Eleitoral e, por isso mesmo, da conectivi
dade. Processando-se, como se processa, em conjuneto, 
com as eleições para prefeito e vereadores muniei* 
paes, fácil seria a qualquer interessado annullar a elei
ção para juiz districtal. Um exemplo elucidará o as-
serto: o cidadão A — candidato ao cargo d» prefeito 
municipal — tem certeza de ser seu candidato ao oar» 
go de juiz districtal de determinado districto derrotado 
nas urnas. Consegue seja tomado tta secção eleitoral 
desse districto ô voto de uar eleitor, seü amigo, rôsí* 
dente em outro districto. Não perde o voto desse elei
tor porque a eleição para prefeito municipal não será 
annullada. 

Mais tarde, quando se realizar a renovação da 
eleição para juiz diítrkstal, já terá elle tomado posse 
do cargo de prefeito. Resultado: muito mais fácil lhe 
será evitar á derrota a qúe estava sujeito seu candi
dato. 

Ádénlais, seja cúm^fôr , um ou mâís votos, .nullos, 
apurados em conjuneto com votos validos, contaminam 
toda a eleição, ria feliz expressão, da illüstrü.do Miniõtro 
Laudo dô Camargo". x 

E disserta sobre à- segunda: 

"Accresce que quando n&V fosse nulla a eleição pelo 
fundamento exposto, sel-0-.a pelo íaéto de ter o Go
verno do Estado interferido directa, e efficientemente 
no pleito, em favor do candidato do P . S. D . ao cargo 
do prefeito municipal, circumstaneia que positiva o v i 
cio substancial previsto no art. • 160, *n. /, do Código 
Eleitoral. 

Como é sabido, não só a coacção material, caracte
rizada por actos de força exercidos antes ou durante os 
trabalhos eleitores, dtermina a anmiliaçâo da eleição. 

Â c.oaceSo moral — vis compulsiva — determina, 
também, o mesmo resultado. Na apreciação d^s elemen
tos que positivam esta ultima, deve o juiz examinar os 
factos não só em seü- detalhes como no seu conjuneto,. 
para aquilatar-da efíicíencia de sua actüaçâo com re
lação ao resultado colhido nas Urnas. Se vários ele
mentos de prova, examinados isoladamente, força não 
têm de &erar no espirito do julgador a Convicção — 
embora constituam esses elementos indícios vêhemen-
tes. da nüllidãde arguida —o exame desses factorêá êm 
ô seu conjuneto e cm Confronto ÜHS com os" ôutrõs, 
pôde determinar • essa convicção, levando ó magistrado 
a decretar a nullidade, 
•» Isto mesmo sé evidencia nestes autos.'-

E enumera: 

"O appello feito pelo jornal official do Estaco àó 
eleitorado de Cãéhõéirô de Itapemirim, no sentido de 
suffragar os candidaiur do P . S. D . ; as cartas d i r i 
gidas nô mesmo jsóiitidô pêlo doutor secretario da Agri
cultura a cidadãos residentes náqüelle município; os 
cumprimentos recebidos pelo governador do Estado pela 
vlctoria alcançada nas urnas pele Sf . Fernando de 
Abreu, candidato ao cargo de prefeito municipal pelo 
P . S. D . , cumprimentos publicados n o j ó i a a l official 
referido,' os diversos tópicos piíBlié.ãdó-s* pelo mesmo 
jôftiâl côftí relação á eíéiçâó: a declaração f" ita ,por 'te« 
íégrâMnlâ, pêlo deputado Mario Rêiéfidé, então secre
tario do Cõfigrêêso Eêtâdôál aô déptítâdõ Brioio Mes
quita — pros identedá Cdmmissãõ Executiva d" P . S. 
£>.. o õhéfô põlitiçó résldêrtue na alludida Cidade, decla
ração <|Ué êiiv-iívé 0 nome do governador do Estado -e 
que apezar da publicidade que teve tíió foi desmen
tida por S. E X . , são fâCtds que, examinados com sere
nidade, em seu conjuneto e reforçados por outras c í r -
cumstancias de ordem moral, as quaes a ninguém é' 
dado provar, mas que não podem deixai' dê influir na 
decisão, dado ò meio acanhado ei» que vivemos, de
terminam a convicção dê qUe â cóácção ãft positivou, 
de-.que viciado foi o proaiíaciamento- dô ©lôitoifaáô na 
2T- secçlo do districto de São F e ü p p e . n 
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Por seu turno, duas restricçôes de voto affirmam terem 
votado somente pelo I o fundamenoti porquanto: 

"Contrariando os elementos de prova apreciados no 
accordão, ha na Secretaria do Tribunal o telegramma 
do Juiz Eleitoral de Caohoeiro de Itapemirim, asseve
rando que os trabalhos eleitoraes foram processados 
normalmente, asserção.que pão foi destruída pelo re
corrente." 

3. O actuiaj recorrente, em longo arrazoado, rebate os ar
gumentos do accordão daquelle Tribunal e insiste pela pre
liminar levantada pelo D r . Procurador Regional e que consta 
do parecer a fls. 8: 

"Trata-se dé recurso de apuração de eleições reno
vadas, apuração essa, procedida por turma composta de 
membros do Egrégio Tribunal Eleitoral. O recurso ca
bível só'-pôde-ser o do art. 154 do Código ..Eleitoral, 
embora por analogia, porque ó o único applicavel á 
espécie. Mas, esse recurso é interposto por petição ou 
verbalmente, perante a turma apuradora>As razões ou 
fundamentos, é que podem deixar de ser apresentados 
á turma, se esta já não estiver mais reunida. 

Tanto o recurso, como a apresentação das razões, 
constarão da acta, diz o art. 154, § 2*. Se da acta de 
lapuração da secção em apreço não consta a interposi-
oão do recurso, não tem cabimento a petição de fls. *2. 
A aota de apuração é, pois, indispensável, para que f i 
que constatado se houve interposição d© recurso per» 
ante a turma apüradora, na occasião da apuração. 

Tudo leva a crer que esse recurso não tenha sida 
interposto, pois o recorrente a elle não se refere. Pôde 
ser, porém, que se trate da ultima reunião da turma 
art. 154, § 3°). Mas, neste caso, o termo de recurso 
deve ser. tomado na secretaria, dentro de 24 horas. Sá 
o tendo sido no dia 4 do corrente',0 foi, sem duvida, to
mado fora do prazo." 

i. A petição daquelle recurso inicial foi completamente 
desacompanhada' de qualquer prova e somente muito depois, 
vinte dias após, e em seguida ao parecer do D r . Procurador 
Regional, é qüe o então recorrente juntou a documentação a 
fls . 11 a 13 e 15 a 22. 

5. Essa preliminar se me afigura procedente: é o pró
prio então recorrente que a fls. 22, em petição ao Juiz pre
sidente da Turma Apüradora, confessa que o seu recurso é 
"nos termos do art. 154 do Código Eleitoral". Provado como 
está pela certidão da àcfca de apuração (fls. 23) que a 31 de 
julho foi proferida essa' decisão; é evidente que, não .estando 
mais reunida a turma, por encerrados os seus trabalhos, rege 
a espécie o § 3 o do art. 154: o recurso é interposto por ter
mo na Secretaria do Tribunal Regional, "independente de des
pacho", diz o texto legal, e "dentro dê vinte e quatro horas". 
O prazo, pois, terminaria a 1 de agosto, data em que foi as-
signada a petição: mias ella só foi apresentada a despacho a 
3, como está certificado. Logo, já estava fora do prazo. 

Ainda mesmo que se quizesse tomar o prazo como de 
quarenta e oito horas (corpo do'art. 154), terminaria a 2, 
que, sendo impedido (parece que foi domingo, ao que se alle-
ga), e o prazo fatal é improrogavel, teria de ser o recurso 
interposto no dia anterior, de íaccordo com a jurisprudência 

. dá Corte Suprema, applicavel á espécie. 
""" .Concedido, porém, que não devesse prevalecer essa juris

prudência, e o prazo houvesse sido prorogado para a segunda-
feira, dia 3, nessa data não foi assignado o termo, e sim apenas 
apresentada a petição, innocua, esdrúxula e intempestiva. 

Ainda aqui, a prelimina/procede. 
6—• Outra preliminar — que o é mais do que ao mérito 

propriamente pertencente: . 
O ârt. 154 é categórico quando ordena que as <juest5es 

que se suscitarem no decorrer dos trabalhos "tanto o recurso 
verbal, como a apresentação das razões", tudo deve constar 
da apresentação das razões", tudo deve constar da acta: é o 
silencio a esse respeito, na certificada a fls. 23 e 24, é tu-
mular. 

Verdade seja que vinte e sete dias após, o Presidente da-
quella turma apüradora certifica ou melhor attesfa que o então 
recorrente "suscitou a irregularidade da votação de eleitores 
que não eram do districto". Por m'ais respeitável que seja um 
attestado passado por um dos três juizes componentes da . 
turma, não se lhe pôde dar o valor de destruir a fé publica 
da acta dos trabalhos. E ' longos' vinte e seta dias transcorre
ram antes que se desse por i sso . .* 

6 — Mas, que improcedentes fossem as preliminares, o 
mérito da causa impõe, a meu ver, a reforma do accordão 
recorrido para validar as eleições. -.- ' 

Esse aresto do Tribunal Regional ateve-se á certidão 
de fls. 11 na qual se assevera que os dois eleitores em' apreço 
•— Durval Gomes Leal e Catharina Gava não pertencem aq 
districto de São Felippe. . . 

Aítenda-se, porém, á certidão de fls. 33 ou á de fls. 70, 
e se verá o seguinte: 

"Certifico que revendo o livro numero um (1)" 
destinado á lavratura das actas eleitoraes desta segunda 
(2') Zona — Comarca de Cachoeira de Itapemirim,' 
existente em meu cartório, delle consta ás folhas cin-j 
coenta e cinco (55) até oincoenta e sete (57) o termo 
de distribuição dos eleitores desta segunda (2*) Zona 
feito em quatorze (14) de novembro de mil novecentos 
e trinta e rinco (1935) e na parte referente aos eleitores, 
do districto de São Felippe, pagina cíncoentá e seis (56), 
consta: "Votarão na vigésima sétima (27a) secção (Dis« 
tricto de São Felippe) os eleitores das letras A a D ; ' 
votarão na vigésima oitava (28a) secção (Districto de 
São Felippe), os eleitores das letras E a José; /votarão 
na vigésima nona (29") secção (Districto de São Fe
lippe), os eleitores João Joaquim e J a M ; votarão 
na trigesima. (30a) (Districto de São Felippe), os elei* 
tores das letras N a Z " — Certifico ainda que houve 
omissão, erro e truncamento de nomes de eleitores na 
organização das listas de chamada para as secções dq 
referido Districto." 

, principalmente leiam-ee as' actas do encerramento da$ 
eleições, a fls. 35 e 65 e se tem a prova provada: 

"Votaram em separado Antônio Ribeiro de Araújo, 
• Accacio de Souza Domingues, Aurélio de Carvalho, Anna 
Bracone Sanderberg, Durval Leal, Affonsina Muniz, A u 
gusto Luiz Bap.tista, Abelardo Cabral Mendonça, Alfredo 
Silva, Deusdete Gomes Leal, 'Antônio* Meluio Garcia, 
Catharina Gava, todos por constar no titulo o seu do
micilio eleitoral para São Felippe e não constar eeut, 
nomes da lista de chamada" (fls. 35). 

"Votaram em separado Antônio Ribeiro de Araújo, 
Accacio de Souza Turquês, Aurélio de Carvalho, Anna 
Bracone Sarder.berg, Durval Leal, Affonsina Muniz, A u 
gusto Baptista, Abelardo Cabral Mendonça, Alfredo Silva, 
Deusdete Gomes Leal, Antônio Meluio Garcia, Catha
rina Gava, todos por constar no titulo o seu domicilio 
eleitoral para São Felippe e não constar seus nomes 
na lista de chamada" (fls. 65). 

Ora é dispositivo de lei que em eleição renovada votam, 
e somente votam, os que na pinheira eleição cumpriram com 
esse dever eivieo. , " 

Vale annotar que tanto o eleitor Durval Gomes Leal per- ' 
tence ao districto de São Felippe, que foi eleito e diplomado 
e empossado supplente de juiz districtal (fls. 88) e desse-
diploma não se pediu cassação, o que é 6ymptomatico.' 

A fls. «79 e 81 corroborando a declaração das actas dè 
fls. 35, 65, se encontram certidões expedidas pela Secretaria 
do Tribunal Regional a quo, trazidas como prova real a estes 
autos: e ahi consta que o domicilio eleitoral de ambos os 
impugnantes eleitores é São Felippe. E a, fls, 84, a prova • 
de que não requereram transferencia de domicilio eleitoral. 

7 — Quanto,á eupposta coacção, não ha prova convincente. 
As publicações todas tão farta e copiosamente juntas, for
mando o 2° volume destes autos, não provam: o Diário da " 
Manhã embora' "órgão official do Estado" só o é na parte 
official, nas demais, é um jornal noticioso como outro qual
quer, com seus editoriaes, seus ineditoriaes, seus annuncios, 
sua parte social, etc. E todas as impugnadas noticias e pu
blicações não foram estampadas na parte official. E ! evi» 
dente que o Governo não é nem pôde ser apolitico. Deve ser* 
isso sim, imparcial. Ora, é o próprio então recorrente e ora 
recorrido quem' junta o documento a fls, 21 do 1* v o l . , isto 
é, um boletim do Deputado Mario Rezende ao Deputado Bricio 
Mesquita, onde está dito, em letra de fôrma, typo gordo, ne
grito forte: s • ( • 

."'Communico amigos ahi Diário hoje publica actà 
reunião apresentação candidatos Partido Social Demo» 
eratico, esse Município eleição quinze dezembro. Posso 
asseverar sob responsabilidade pessoal, governador 
Gofaerente seu espirito liberal e respeitador opiniões 

Confere com o O r i g i n a l 
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alheias, providenciará possa pleito correr ampla ljber-. 
dade todas garantias, entretanto prestigiará integral
mente chapas Partido Social Democrático de quem' seu 
Governo tem recebido franco e decidido apoio, não 
procedendo, portanto, te,rmos telegramma doutor Carloa 
Gomes de Sá, Secretario do Interior, publieado boletim 
ahi facção adversaria nosso pujante Partido. Abraços. 

Mario Lopes de Rezende." 
Não ha prova de coacção que incida em dispositivo legal. 
8 —- Meu parecer, portanto, caso não prevaleçam as pre

liminares, ê pela reforma do accordão recorrido e validação 
das eleições contestadas. 

9 Ha nestes autos, dois faotos graves que merecem a 
atíenção do Colendo -Tribunal Superior .e para os quaes a 
Piocuradoria- Geral, guarda da lei, chama a attenção porque 
gmbos são delictos eleitoraes, a saber: 

a) a certidão de fls, 11 declara "que. ha duas i n -
scripções sob ns: 5.092 (cinco mil e noventa e dois) e 
9.381 (nove mil trezentos e oitenta e um) com o nome 
de Durval Leal . Ora, o art. 1S3 inciso 4 capitula esse 
facto como delicto; 

6) a fls. 12 se, encontra uma carta particular de 
que não é remettente nem destinatário o então recor
rente que a trouxe aos autos para prova de coacção 
(art. 183 inciso 20 combinado com art. 165 n. 1). Houve, 
neste caso infringencia á Constituição Federal (art. 113 
n. 8, Código Penal art. 189 e seguintes. O crime com-
mum connexo com o eleitoral será processado e j u l 
gado pelas autoridades judiciarias competentes para o 
conhecimento deste: reza o art. 190 do Código Eleitoral, 
e estabelece o § I o do art. Í84: 

"Art. 184 
§ i.° A autoridade judiciaria que verificar a exis

tência de algum facto delictuoso, definido neste Código, 
providenciará para que seja iniciada a acção penal." 

Assim sendo, esta Procuradoria Geral requer a remessa 
8òs autos ao Procurador Regional, para proceder nos termos 
da le i . 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 193S. •— D?, José Maria 
Wac Doiuell da Costa, Procurador geral interino. 

Estado^o Pará 
Recurso-Eleitoral n . 523 classe ó-

(Carta Testemunhavel) 
, Testemunhante. Victor .Engelhard. — Testemunhado, 

Tribunal Regional Eleitoral do Pará. — Relator, Exmo. Se
nhor Desembargador Collares' Moreira • \ 

•PAUECEtl N . 635 
1 — O lesleniunuunle Viclpr Engelhard recorreu, perante 

O Tribunal Regional do Estado do Pará contra a. solução do 
lecurso geral da decisão da Junta Especial Apüradora do. 
2° Circulo Eleitoral du Estado, referente ás eleições munici
paes de Soure, reatizadas, em 30 de novembro do anno pas
sado, e que foram julgados validas, confirmados os respectivos 
diplomas de Prefeito e Vereadores. •> • . ' 

2 — Perante a Junta Especial Aparadara, o 'actuat recor
rente, candidato ao, cargo de Prefeito daquelle Município, re
correu em 29 de novembro da decisão proferida a 2-8 procla
mando os eleitos, a.IIegando como fundamentos: . 

a) coacção exercida em todo o Município nos dias 
- que antecederam ao pleito; 

ò) violação das urnas das 83, 9°, e 10* secções elei
toraes; 

e) sobrecartas a maior do numaro de votantes; 
d) terem votado eleitores transferidos, sem o prazo 

estabelecido no art. 73„ § I o do Código Eíeitoçal; 
e) retenção de titulos eleitoraes pelo official do 

Registro Civil, de Condeixas; 
f) substituição illegal de secretario de mesas re

ceptoras. 
* 4, — Recorrera, também, parcialmente, da decisão con
siderando valida a apuração, e isso pelos mesmos funda
mentos-.. 

. 4 — o recurso de que resultou a presente Carta Teste-
fnunhavel foi assim -interposto: 

* Exmo. Sr . • Desembargador Presidente do Egré
gio Tribunal Regional Eleitora! do P a r á . A . Ao 

Sr. Desembargador Chacon. Belém, 28 de abril de 
.1936. —F. Dantas. — Em tempo: informo que dis-
' tribui a "presente petição por não poder deíeril-a, de 

vez que o prazo para recurso é fatal, não m-s sendo 
permittido amnlia-o. Data supra. — F. Dantas, (está 
um carimbo: — Tribunal Regional Eleitoral, n . 749. 
Em 28 de abril de 1936. P a r á ) . Victor Engelhard, can
didato ao cargo de Prefeito constitucional do municí
pio de Soure pelo Partido Liberal do Pará, nas elei
ções de 30 de novembro ultimo, por seu procurado?, 
infra assignado, pede venia para espor e requeror a 
V. E x . o seguinte: a) que só a 15 deste m<?z foi publi
cado no Diário Official do Estado o venerando accordão 
deste' Egrégio Tribunal proferido no processo de re
curso geral interposto, pelo peticionário no processo de 
recurso geral interposto, digo, pelo peticionário á de
cisão da M M . Junta Especial do 2° Circulo, que pro-

' clamou eleitos os prefeitos e vereadores do referido "mu
nicípio em virtude de citadas eleições; 6) que, assim 
sendo, ás 18 horas do dia 25 do corrente, sabbado, ter
minava o prazo para interposição de recurso para o 
Colendo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral' da de
cisão proferida no alludido pri-cesso de Soure: c) que, 
entretanto, ao v i r cem este recurso para dar entrada 

, no protocollo da Secretaria deste Egrégio Tribunal, ás 
17 horas e 15 minutos daquelle mesmo dia, com sur-
preza sua encontrou o peticionário de portas cerradas 
o respectivo edifício, facto que tem explicação na cer
tidão junta, documento n . 1; d) que deante desta oc-
currencia, o peticionário compreheruleu que não seria 
possível viesse a ficar ferido em seu direito de recurso 
pelo simples facto do estar encerrado o expediente da-
quella secretaria e de porfas fechadas o edifício deste 
Egrégio Tribunal, no ultimo dia do prazo que a lei lhe 

/ cooferia, ertondendo. assim, que, sem prejuízo do seu 
direito, poderia dar entrada em sua petição ás primei
ras horas da manhã, de 'hoje o que ofíectrvamente fez 
assim que se abriram as portas deste Egrégio Tribunal: 
que nem outro poderia ter sido procedimento do peti
cionário sabido que tendo sido sabbado o dia 25 deste 
mez, em que teria de dar entrada ao seu novo recurso, 
e domjngo o que ee lhe seguiu — 26 —, só hoje, 27, 
ser-lhe-ia isso permittido: que sendo o^ prazo-; de re-
curso's fataeá o correndo elles em cartório, nenhuma 
outra providencia cumpria ao peticionário.-visto como, 

• nos rigorosos termos do art. 125 do Código Civil , só 
ás 18 horas do dia 25^ terminava o prazo para- dar en
trada do seu recurso," o que podia fazer independente 
de audiência dessa digna presidência, de vez que — 
independente de despacho n interposição do recurso de 
decisão dos Tribv-njtes ftegionaes »>ara o Tribunat Su
perior, que será tornado por termo na, decretaria (ar
tigo 72,' § i* dn Regimento Interno do Triounal Supe
rior âK Justiça Eleitoral), não' lho parecendo- jnslo, por-

. Janto, que no dia rie esgotar-se prazo desta ordem, te
nha a parte não de consultai* a hora em que este ter
mina, o sim a que se encerra o expediente dn secre-

* taria que, segundo a certidão i ir lusa (documento n. 1). 
.não fosse nino sessão extraordinária que oceorreu na 
tarde, cie 25, ' ter-sc-ia encerrado ás doze horas, seis. 
portanto,-' antes -da hora legal para a apresentação do 
recu-rso em apreço;. Que. por todos estes motivos, ex^ 
tranheza causou ao suDBlicante o despçcho de V . Ex . 
exarado no citado pedido de recursr;, sob o respeitável 
fundamento de ter sido o mesmo -interposto- fora 'do 
prazo legal; que a não ser dos meios que usou, ao sup-
plicante só lhe poderia exigir, alem do qiw providen
ciou, que tivesse ido á residência da V . E x . ou á dc 
director da secretaria destp Earegio Tribuna* fazei 
entrega do seu recurso, o que é po-:sivel fosse acceito. 
pela notória lhaneza de trato de V . E x . ou daquelle 
serventuário: para com as partes, mas que se não pode. 

'• exigir corno cumprimento de disposição legal: Pelas, 
razões exDOstas. pede e esnera o supnlicante do alio 
espirito' de justiça de V . E x . . seja reformado, a des
pacho que indeferiu sua alluriida petição; outrosim. 

- aue se assim V . Ex . não entender em sua alta sabe
doria, se.ia esta nresente em sessão a este Earegio T r i 
bunal para decidir como de direHo e J i s t i ça . 

5 —. Está certificado por. certidão a fls. 8T Vi., que a 
hora do expediente naquelle Egrégio Tribunal é" da 8 ás 12. 
E que, excepcionalmente, naquelle sabbado. (ultimo, do prazo, 
para interposição do recurso de que se trata), o expediente 
foi encerrado muito depois, ás 17 horas, após uma sessão ex
traordinária daquelle Tribuna! Regional. 
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A reclamação supra foi decidida pele? seguinte accordão: 

Accordão — Vistos, etc. Resolve o Tribunal Re
gional não tomar conhecimento da reclamação de fls. 2, 
porque do despacho que não manda tomar por termo 
um recurso interposto tardiamente cabe carta teste-
munhaveí e não intentada reclamação. — Belém, 28 
de abrii de. 1.936. — Dantas Cavalcanti, Presidente. = 
Raul da Costa Braga, Relator. 

1. Dabt a presente, carta interposta pela petição de 
fls. 89-̂ v, em .data de dois de maio seguinte e tomada por 
fceemo (f!s. 90) em oito, isto é, "dez" dias após proferida a 
aeeisão denegando o recurso. 

• 8. Seja pelo art. 117 seja pelo 194, ambos, do Código 
Eleitoral, prevalecerão os dispositivos da lei processua! 
eornmum. 

Assim sendo, o prazo cara interposição de Carta Teste-
munhavel é de 48 horas contadas do despacho que indeferiu 
o recurso (decreto n. 3.084, parte ÍIÍ, art. 753). 

Pek data certificada a fls. 89-v, a própria petição ma
nifestando a Carta Testemunhavel foi interposta somente 
no dia 2 de maio, isto é, quatro dias após a decisão dene--
çatoria, a fls. 87-v. E o termo —• sem o qual inexiste o 
recurso, só foi assignado "dez ? dias após. Isso, acceitando a 

. nypothése mais favorável ao testemunhante, de cpntar_.o 
prazo somente da data do accordão de 27 de abril, que .in
deferiu sua reclamação, e não de 27, data do indeferimento; 
pois é sabido que a reclamação não suspende a flueneia dos 
prazos. 

9. A fls. 102-v. assim foi mantido o despacho.recorrído: 
"Egrégio Tribunal. —• O prazo para recurso na 

espécie é de dez (10) dias contados da publicação do 
acto na órgão official, na conformidade do disposto nb 
artigo 182 do Código Eleitoral. O accordão que decidiu 
o caso de Soure, tem a data de 14 de abril ultimo, 
e foi publicado no dia seguinte (15) conforme consta 

. a fls. 236. Correndo o prazo de 15, terminou o mesmo 
a 2-5. Entretanto,, somente a 27 do dito mez deu en
trada na portaria deste Tribunal e me foi apresentada, 
a 'petição de fls. 218. .de Victor Engelhard, recorrendo 
da mencionada decisão, fora, portanto, do prazo legal. 
Prestada a necessária informação pela Secretaria, des-
attendi o pretendido recurso, nascendo dahi a presente 
carta. A' vista do exposto, não ha porque modificar o 
meu despacho que •mantenho, mandando subir a carta 
a instância superior, com peças indicadas pelo. parte. 
Belém, 19 de maio cie 1935. — F. Dantas. 

A desobediência aos prazos fataes para interposição seja 
do recurso seja desta Carta Testemunhavel é evidente, fla
grante. 

E a jurisprudência está firmemente assente conforme 
coilectanea de Enrico Teixeira Leite, no '"Jornal do Com
mercio" de 18 deste mez: (outubro): | 

I — Por serem fataes e correrem de momento a 
momento, os prazos para interposição- e seguimento de 
recursos terminam no próprio dia feriado e não no pr i 
meiro dia util seguinte. 

,11; — E ' fatal e improrogavel o prazo para se
guimento de recursos. 

III — E' fa.tal e improrogavel o prazo para o pre
paro dos feitos na superior instância. 

IV —t As ferias forenses não interrompem o prazo 
para o recurso de embargos. 

V —• Não só, applica aos prazos 'processuaes, mas 
somente aos das obrigações, a regra do art. 125, § 1°, 
do Coâígo Civil —. segando o qual - se o vencimento 
cahir em dia feriado considerar-se-á prerogado o prazo 
até o dia seguinte u t i l . 

5. As hypothese. determinantes dessas decisões, foram,' 
éta. resumo, as seguintes: 

I — Recursos de aggravo, de -appellação e de em
bargos. — interpostos, no prirxiej.ro dia util — imme
diato. a feriado ou domingo — ultimo dia do prazo. 

- II — Recurso extraordinário interposto no 11°- dia 
posterior á scienCia do accordão recorrido *—- não tendo 
havido expediente no 10"- dia do curso do prazo (20 de 
janeiro:- de 1933) aa Corte de Appellação do Districto 
Federal (Tribunal "ad quem") ~~ por determinação 
dú respectivo presidente. 

m ~ Reóüfso extraordinário com intêfpOãição re
tardada "pela demora do despacho da respectiva pe
t ição. 

IV Apresentação de embargos (declaratorio?' 
— depois das ferias foranses de fevereiro a março — 
a accordão de que o embargante fora intimado em 
um dos últimos dias do janeiro. 

V —J Preparo de feito em superior instância, 
6 _ Esses julgados foram, chronologicamentè, pro

feridos nos seguintes recursos: 
— 2t de junho de 1933 (1.° accordão — Recurso 

Extraordinário n . 2.476'— Relator Ministro Carvalho 
Mourão. 

— 9 de maio de 4934 (!.' accordão) — Âggravo de 
Instrumento n . 5.964 — Relator: Ministro Carvalho 
Mourão. 

— 7 de junho de 1934 — ÂDpellação civsl n . 3.937 
(Districto Federal — Relator: Ministro Costa Manso. 

— 12 de outubro de 1934 — Carta Testemunhavel 
' n . 6.126—Relator: Ministro Gosta Manso. 

— 14 de novembro de .1934 — Aggravo numero 
6.331 — Relator: Ministro Costa Manso.-

_~ 3 de junho de 1935 — Appellação criminal nu
mero 1.293 — Relator: Ministro Laudo de Camargo. 

—10 de julho de 1935 — Aggravo ü , 6.429 — 
Relator.: Ministro Eermenegüdo de Barras. • 

— 9 .de outubro de 1935 — Aggravo n . 6.542 
Relator: Juiz Federal 'Ofympio de Sá e Albuquerque. 

— 22- de novembro de 1935 — Recurso Extraordi
nário n . 2.626 — Relator: Ministro Costa Manso. 

II — A actuat Jurisprudência da Corte Suprema 
sobre vencimentos de prazos processuaes. 

7 — O ementário das' decisões constituídas da ju 
risprudência em estudo, estampados no "Archivo Ju
diciário"^-acima-referidas, é em "ordem aíphabetica" 
o seguinte: 

Aggravo — Prazo fatal ~ Embora ò ultimo dia cio 
prazo seja domingo, hão, se conhece do aggravo, tendo 
em consideração o sei- fatal o prazo para a. interposição 
do recurso. 

Aggravo — Não se conhece do recurso por inter
posto em dia immediato áqnelle que se findou o prazo, 
p que recahiu em um domingo, conforme decisões an
teriores da Corte. . 

Appellação eivei ~ Decendio — Prazo fatal; o .quo 
seja. , * 

_. -Appellação.criminal — 'Sendo fataes e' improroga-
veis os prazos pára recurso, ,rião se conhece da appella
ção -interposta rio dia immediato ao em que se findou 
o prazo, posto que tenha sido em um domingo. 

• , Deserção —• O prazo para preparo de feitos na su
perior instância é fatal e improrogavel. Uma vez de
corrido está irremediavelmente prejudicado o recurso. 

Embargos — O prazo para embargar os accordãos 
proferidos pelo- Supremo,- Tribunal (Corte Suprema1' 
não é interrompido peJas ferias'de fevereiro a marco. 

Ferias — Em face da-jurisprudência-da Corte Su
prema" as ferias forenses não interrompem os prazo-
para recurso-cie embargos. 

Prazo.Fatal — o-que. .seja. 
Recuísos — Sendo -fatal o prazo .para a. sua inter

posição, não se conhece do interposto no dia immediafs. 
ao que se findar, em domingo. O art. 125 do Código Ci
vi l não se aoplica ao prazo processual, mas somente an
das obrigações. 

Recurso .— De acebrdo com a jurisprudência, por 
serem fataes e correrem de momento a momento. o ; 

prazos para interposição e seguimento de recursos ter
minam no próprio dia. feriado, quando é este o ultimo, 
do prazo e não .no primeiro dia util seguinte. 

Recurso extraordinário — O prazo para interpo
sição de. recursos é fatal e improrogavel. ^ 

11. Assim sendo, tanto .o recurso quanto está Carta" Tes
temunhavel foram- interpostos fora do prazo, e não*são de ,=e 
conhecer. 

12-. Se, contudo, este Tribunal Superior entender entra •• 
na apreciação da.matéria decidida pelo accordão- de- folhas 
verso, este merece confirmação. 

Seus fundamentos são sólidos e estão de aecordo co;i< .-i 
prova. O extenso e minucioso relatório do D r . Procurador 
Regional, de folhas 53, encara todos os pontos versados nes' -
processo, e por isso esta Procuradoria Geral-o adapta, .cov 
a resalva referente á conclusão.terceira, em vista de" me m",. 
convencer de haver motivo provado; plenamente, para anmi'-
lar a votação da" 2.» secção, annullaçáo essa que, é d e notar, níi,, 
incluiria nos. quociente-s partidários. 

Rio de Janeiro, 4 de novembro' de 1936. — Dr . José Man-' 
Mac Dowell da Costa, Procurador Geral Eleitoral interino. 

C o n f e r e com o O r i g i n a l 
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TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL D O J S M C T O FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 
O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 

do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos inte
ressados de que está aberta a dilação probatória de 10 dias, 
de accordo com o § 3 o do artigo 185 da lei n . 48, de 4 de maio 
del935, acção penal n . 27, entre partes como autora: a Justiça 
Eleitoral e réos Francisco Maria, Hildebrando de Oliveira e 
Maria da Silva Napole. 

Secretaria do Tribunal 'Regional Eleitoral do Districto 
Federal, em cinco de novembro de mil novecentos e trinta e 
seis. — Pelo Director, Modesto Donatini Dias da Cruz. 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitorai 
do Districto' Federal faz publico de que na Secretaria deste 
Tribunal se encontra com vista ás partes nos termos do ar
tigo 82 do Regimento Interno do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral, a acção penal n . 26, entre partes, como autora a 
Justiça Eleitoral e réos Francisco Faria, Hildebrando de Ol i 
veira e Augusto Virgílio Amadeu. 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Fsderal, em cinco de novembro de mil novecentos e trinta e 
seis. — Pelq_Director, Modesto Donatini Dias da Cruz. 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos inte
ressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão nu
mero 277 referentes ao eleitor Honorio de Moura, filho de Ho-
norio Estevão de* Moura e de D . Luiza Izabel de Moura, na
tural do Districto Federal, inscripto" "ex-officio" pela Quarta 
Zona, SanfAnna, sob o n . 2.381, titulo eleitoral n . 2.933, ô 
do teor seguinte: 

"Vistos, etc.: Considerando que uma das causasi de can-* 
cellamento da inscripcâo é o fallecimento do eleitor (art. 76, 
inciso 4o do Código Eleitoral); considerando que a Secretaria 
diante da lista enviada pela Pretória, informou que o eleitor 
Honorio de Moura é faliecido; accordam os Juizes do Tribunal 
Regional Eleitoral do Districto Federal decretar a exclusão do 
mesmo eleitor, communicandó-se, por copia deste, ao Tribunal 
Superior. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1936.—Arthur 
Soares, Presidente. — Castro Nunes, Relator." 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 14 de outubro de 1936. — Pelo Director, Modesto 
r>onat!ni Dias da Cruz.~ 

O Director da Secretaria db Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para' conhecimento dos inte
ressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão nu
mero 282, referentes ao eleitor Jayme José Rodrigues, filho de 
Alexandre José Rodrigues e de D . Maria Joaquina, natural do 
Districto Federal, inscripto pela Terceira' Zona, Sacramento, 
gob d* n . 548, titulo eleitoral n . 535, é o do teor seguinte: 

"Vistos, etc.: Considerando que uma das causas de can-
ccltameuto da inscripcâo ó o fallecimento do eleitor (art. 76, 
inciso 4o do Código Eleitoral); considerando que a Secretaria, 
diante da lista enviada pela Pretória, informou que o eleitor 
Jayme José Rodrigues é fallecido; accordam os Juizes do T r i 
bunal Regional Eleitoral do Districto Federal decretar a ex
clusão do mesmo eleitor, communicando-se, por'copia deste, 
ao Tribunal Superior. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 
1936. — Arthur Soares, Presidente. — Castro Nunes, Relator." 

Secretaria do-Tribunal, Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 14 de outubro de 1936., — Pelo Director, Modesto 
Donatini Dias, da Cryiz., 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos inte
ressados, que o accordão proferido nos autos d# exclusão nu
mero 286, referentes ao eleitor Walter Roriz, filho de Demos-
thenes Roriz e de D . Joanna Meirelles Roriz, natural de Minas 
Geraes, inscripto "ex-officio" pela Quinta Zona, Engenho V e 
lho, sob o n . 4.153, titulo eleitoral n . 6.729, é do teor se
guinte: 

"Vistos, etcí ': Considerando que uma das causas de can-
cellamento da inscripcâo é o fallecimento do eleitor (art. 76*, 
inciso 4o, do Código Eleitoral); considerando que a Secretaria» 
diante da lista enviada pela Pretória, informou que o eleitor 
Walter Roriz é fallecido; accordam os Juizes do Tribunal Re
gional Eleitoral do Districto Federal decretar a exclusão do 
mesmo eleitor, communicando-se, por copia deste, ao Tribunal 
Superior. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1936. —Ar
thur Soares, Presidente. — Castro Nunes, Relator. 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 14.de outubro de 1936. — Pelo Director, Modesto 
Donatini pias da Cruz. 

O Director da Seeretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do-Djstrioto Federal faz publico, para conhecimento dos inte
ressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão nu
mero 289 referentes á eleitora Alice da Motta Pereira, filha 
de Severino Augusto Pereira e de D . Maria Amalia da Motta 
Pereira, natural do Districto. Federal, inscripta "ex-officio"1 

pela Sétima Zona, SanfAnna, sob o n . 3.583, titulo eleitoral 
n . 3.037, é do teor seguinte: 

"Vistos, etc.: Considerando que uma das causas de can-
cellamento da inscripcâo é o fallecimento da eleitora (art. 76, 
inciso 4", do Código Eleitoral); .considerando que a Secreta
ria, diante da lista enviada pela Pretória, informou que a elei
tora Alice da Motta Pereira Lima é fallecida; accordam os 
Juizes do Tribunal Regional EIEeitoral do Districto Federal 
decretar a exclusão da mesma eleitora, communicando-se, por 
copia deste, ao Tribunal Superior. Sala das Sessões, em 7 d 3 
outubro de 1936. — Arthur Soares, Presidente. — André Pe~ 

'reira, Relator." 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 

Federal, 14 de outubro de 1936. — Pelo Director, Modesto 
Donatini Dias dd Cruz. 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos inte
ressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão nu
mero 290 referentes ao eleitor Arthur Ferreira Lemos, filho 
de João Augusto de Lemos e de D . Maria Carolina de Lemos, 
natural do Districto Federal, inscripto "ex-officio" pela Sexta 
Zona, Andarahy, sob o n . 972, titulo eleitoral n . 1.903, é dó 
teor seguinte: 

"Vistos, etc.: Considerando que uma das causas de can-
cellamento da inscripcâo é o fallecimento do eleitor (art. 76, 
inciso 4*, do Código Eleitoral); considerando que a Secretaria, 
diante da lista enviada pela Pretória, informou que o eleitor 
Arthur Ferreira \ Lemos é fallecido; accordam os Juizes do 
Tribunal Regidnal Eleitoral do Districto Federau decretar a 
exclusão do mesmo eleitor, communicando-se, por copia deste, 
áo Tribunal Superior. Sala das Sessões, em 7 de outubro de 
1936. — Arthur Soares, Presidente. ,— Souza Gomes, Re
lator." 

Secretaria do Titfbunal Regional Eleitoral do Districto Fe
deral, 14 de outubro de 1936. — Pelo Director. Modesto Do
natini Dias da Crus 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, pará conhecimento dos inte
ressados, que o accordão proferido nos autos da exclusão nu
mero 295 referentes ao eleitor Manoel de Medeiros Rosa, filho 
de Manoel Garcia da Rosa e de D . Bellarmina de> Medeiros 
iRosa, natural de Minas Geraes, inscripto "ex-officio" pela 
Primeira Zona, São José, sob o n . 21.9.97, titulo eleitoral nu
mero 19.090, é do teor seguinte: 

"Vistos, etc.: O Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal,' tendo em vista a representação da Secretaria, resolve 
mancar excluir, da lista dos eleitores o oidadãd Manoel de Me-̂  
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aeiros Rosa, fallecido em maio do 1935. Sala dás Sessões* 
'em 28 de outubro de 1936. —. Arthur Soares, Presidente. — 
'Armando de Alencar, Relator." 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Bistrietõ 
Federal, 5 da novembro de 1936. — Pelo Director, Modesto 
Donatini Dias da Cruz, 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos inte
ressados, que o accofdSo proferido nós autos de exclusão nu
mero 298 referentes ao eleitor Militão Francisco Marcilio, f i 
lho de Francisco Marcilio Junqueira e de D* Sóphia Sebasfciana 
Rosa da Conceição,, natural do Distf icíô Federal, inscripto "êx*. 
officio" pela Quarta Zona, Espirito Sanld^ soir o n, 1.741, t i 
tulo eleitoral n . 1.519, é do teor seguinte: 

"Vistos, etc.: O Tribunal Regional Eleitora! do DisCricto 
Federal, tendo em vista a representação da Sêçret8i'Sl, resolva 
mandar excluir da lista doâ eleitores O cidadão Militão ÉVan-* 
cisco Marcilio, fallecido em dezembro dè 1933. Sala daSSe*» 
sôes, em 2S de outubro de 1936. — Arthur Soares, Presidente.. 
— José buafte, Relator. * 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 5 de novembro de 1936. — Pelo Direôtov, Modesto 
Donatini Dias da Cruz. 

O Director (da Secretaria dô Tribunal Regional Eleitoral 
'do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos irité-

íressados, que o accordão proferido nos aütOs de exclusão nu
mero 300 referentes ao eleitor Possiddhio Alves de Santa Rosa, 

-fifho de Laurindo Alves de Santa 'Rosa O de D . Maria Magdâ-
lena de Santa Rosa, natural de Alagoas, iflscripfcó a requeri
mento pela Segunda Zona, Santo Antônio, sob o ü , 10.471, t i 
tulo eleitoral n . 10.451. é do teor seguinte; 

""Vistos, etc.: O Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, tendo em vista a representação dá Sêe"retáriá, resolve 
mandar excluir da lista dos eleitores o cidadão Possidonio AÍ-
Vos de Santa Rosa, fallecido em novembro de 1934. Sala dás 
Sessões, em 28 de outubro ds 193'5.~Aríftwi* Soàrêè; Presides-* 
te. — Armando de Alencáf, Relator. *' • 

Secretaria do Trihunaí Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 5 de novembro de 1936. — Pelo Difeeton Modesta ' 
Donatini Dias da Cruz. ' 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dós inte
ressados, que o accordão proferido nós autos dê exclusão nu
mero 303 referentes fio eleit.-* ur lanác Goulart da Silveira, 
filho de Vicente Antônio da Silveira e de D . Cândida Gonçal
ves da Silveira, natural do Estado do Rio, inscripto-ã requeri
mento pela Primeira Zona, Candelária, sob o n . 5,638, título 
eleitoral n . 5.420, ó do teor seguinte, 

""Vistos, etc.: O Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, tendo em vista a representação da Secretaria, resolve 
mandar excluir da lista dos eleitores o Cidadão Orlando Gou
lart da Silveira, fallecido em.mafÇo.dô 1936. Sal» das Sessões, 
em 28 de outubro de 1936. — Arthur Suafísti Presidente. — 
Joié Duarte, Relator." 

Secretaria do Tribunal 'Hegionãí Eleitoral dô Districto 
Federal, 5 de novembro de 1936. — Pelo ÔjréeíôiV Mòdéito 
Donatini Dias da Crus 

O Director da Secretária dó ífíbtífiáí 'Rigió&áí Eleitoral 
do Districto Federal faz publico,, para conhecimento dós i r te-
rmmàMr QÍJ* o âcéoíáao ffdfèfidâ* nos átítdé âè> exCÍíisSè nu= 
snefò 305 referentes ao eleitor Armando de Oliveira Almeida, 
filho de Alexandre José de Almeida e dé. D Leopoldina de 
Oliveira Almeida, natural dô Marãiingtf, inscripto' : óX^rífiDÍo" 
pela Primeira Zona, Sãô- José, so& 6 n. 1.269, titulo eleitoral 
o . 9.150, 'è do teor seguinte: 

Vistos, e t c : O Tribunal Régiónài Eleitoral do Dis t r i to 
Federal, tendo em vista a representação da SocFétãfiâ, resolve 
mandar excluir da lista dos eleitores o êfdádâd Armando de 
Oliveira Almeida, fallecido em maio <Jê 193(5. Sala dás Ses
sões, em 28 de outubro de 1936. — ÁrthUV Soares, Presidente. 
— Armando de Alencar, RelàtOi?.* 

Secretaria do Tribuna! . Regional. -Sl6Uoral'.dò Bfatficto • 
Federal, 5 de novembro da ÍÕ36. • Pèí& fifcéctor, Mfédesto* 
Donatini Dias da Cruz. 
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QÜAMFICAÇÃÔ REQUERIDA 

Primeira Circumscripção 
PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

í Districto municipal de Candelária > 

Jniz — Dr. Decio Cesario Alvim 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 29 D E OUTUBRO 
D E 1936 

3.220. Conceição de Maria Vieira de Gouveia. 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 3 DÉ NOVEMBRO 
D E 1933 

3.231. Carlos Erico de Britto Pereira. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL' 

C Bistrictos municipaes de Santa Rita, Sacramento e . 
São Domingos) 

Joís — Br. Francisco de Paula Rocha Lagoa filho 

SscrivSo — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 3 D E NOVEMBRO 
D E 1036 , -

5.929. Geraldo Ribeiro Sanches. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 4 D E NOVEMBRO 
DE 1936 

5.999. Avelino Pereira Monteiro. 
6.000. Wolff-Kabitf. 
6.001. Lydio Vie i ra . 
6.002. Armindo da Rocha Ramalho. 
6.003. Maria do L o u r d e s d à Rocha. Ramalho, 
8.004. Constantino Alevato. 
6.005. Mario José da Silva. 
0.006. : Arnaldo Mello Gomes. 
6.007. Erci l ia de Almeida. 
6.008. Lycurgo Cícero da Silva. 
6.009. Adahyl José Martins. 
6.010. Zilda Ribeiro. 

Segunda Ciretfttiseripção * 
SEXTA ZONA ELEITORAL 

. i TthttrieuíB municipaes. d» Lagoa, Copacabana o Bavea > 

Juiz — Dr. Sanl de GnsmSo 

Escrivão — Dr. Francisco Faria& 

QUALIFICADOS POR DESPACHO Í>B B D E NOVEMBRO 
D E 193S 

6.186. Esmeralda AzèvMó Mourti, 
6.187. Alexandre Yack Cafctan. 
6.188. Maurício Caldeira Bían t . 
6.189. Paulo Bittencourt. 
6.190. Arlindo Pereira ria Silva'. 
6.191. ' Moacyr Vianna de Oliveira., 
6.Í9&. Renato Gravino. 
6.103. AlVâro Alhuquerdu 1». 
6.194. Oswaldo Valerianó da Silva. 
6.195. Jahir Abrancíies. 
6.196. Joaquim Madeira NêVês, • 
6.1l>7. Rufino Joaouim Gomes. 
6.198. Pompílho Béntd oV Roíha. 
6.199. Maria Adelaide Vidál Rei3. 
6.200. Janyr Bezerra. 
6.201. Ernesto Antônio Mattos Lobo, 
6.202. Elza Gomes de Souza, 
6.203. Augusto Pereira Cdtta. 
6.204. Arlindo dos SantOss ftõéâ. 
B.205. Álvaro Moreira, Alvej . 

BOLETIM ELEITORAL 
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Terceira Circumscripção 
DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

XDistríctos municipaes de São ChristovSo e Engenho Novo) 

juiz — Dr. Antônio Eugênio Magarinos Torres 

Escrivão — D r . Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 17 D E AGOSTO 
D E 1936 

8.099. Maurício Javini Gr i l lo . 
,6.100. José Aguirre. 
6.101. Aurora Vianna Aguirre. 
6.102. Altino Jacques da Paixão. 
6.103. Alexandre Tavares Outeirò. 
6.Í05 . Antônio Bueno de Campos. 
6.406. Armando Corrêa de Souza. 
6.107. America Amazonina Cavalcanti. 
6.108. Elza de Medeiros Lbané. 
6.109. Hélio Geraldo de Magalhães. 
6"110. Luiz Carlos Machado. 
6.111. Onofre Joaquim Rodrigues. 
ê\ii2. Walfredo Marques Pinheiro. 
6.113, Edmundo André da Costa . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 20 D E AGOSTO 
D E 1936 

8.114. Maria da Conceição Miragaia. 
6.H5. Maria Izabel Carvalho do Amaral. 
6.116. Maria de Lourdes Gonçalves Moniz-
6.120. Joaquim Rodrigues de Azevedo. 
6.121. Manoel Antônio Caravella. 
6.122. Duarte Lopes da Conceição» 
6.123. Gyro Pigüasso. 
6.124. Noemia Auban. 
6.125. Antônio Siqueira 
6.126. Antônio Cerineo. 
6.127. Manoel da Cruz Coelho. 
6.128. Luiz Rozendo*da Silva. 
6.129. Sebastião Lopes Coutinhd. 
6.130. Celeste Barros Bragança. 
6.131. João Ferreira. 
6.132. Luiz de Castilho Carneiro. 
6.123. Hiífca Corrêa Câmara. 
6.134. Marianna Ferrari . 
6.135. Iva Brigida das Neves. 
6.136. Moacyr Manoel de Brit to. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 25 D E ABRIL 
— D E 1936 

6.137. Antônio Mosca Bragança. 
6J38. Orlando Carlomagno Kegueniri. 
6.139. Antônio Thomaz Cardoso. 
6.140. Carlos Ferreira. 
6.141. Dante Or'ando Franco. 
6.142. Eurico Dias Ferreira. 
6.143. Julia Espidola. 
6.144. José do Amaral. 
6.145. - Moacyr. de Araújo dos Santos. 
6.146. Qdette da Rosa Mesquita. 
6.147. Pedro Lones da Costa Ribeiro. 
6.148 Ramiro Ferreira. 
6.149. Armando João de Souza Castro. 
6.151. Manoel Pereira de Mendonça. 
6.152. Latino Coelho de Siqueira. 
(5.153. Abílio Ferreira. 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 28 D E ABRIL 
D E 1936 

6.154. Genesio de Oliveira Ribeiro. 
6.155. José da Silva Felicio. 
6.156. Maria da Conceição Meira Ribeiro. 
6.157. Maria das Dores da Silva. . -
6.158. üdette da Silva Marques., ' ', 
6.159. Orlando Nunes. • • 
6.160. Oscar de Menezes. . ' 
6.161. Paulo Ribeiro de Assumpcfio. . 
6.162. Renato de Miranda Santos. 

, 6.163. Àlbertina, Far ia . 

6.164. Faustino Teixeira Guimarães. 
6.165. João Máximo da Cunha. 
6.166. Miguel Antônio da Cunha-
6.167. Maria Pereira Botelho. • 
6.168. Pedro dos Santos. 
6.169. Salvador Domingos Crespo. 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 28 DE AGOSTO DE 1936 
6.170. Álvaro Pereira da Silva. 
'. QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 31 DE-AGOSTO * 

D E 1936 
6.171. Lyra da Silva Palhares. 
6.172. Jeisinymo de Souza Pires.. 
6.173. Pedro dos Santos Gouvêa, 
6.175. Dynard Garcez. 
6.176. Waldemiro Nunes Martins. 
6.178. Mario Gonçalves Callado. 
6.179. Lydia dos Santos.Belmonte. 
6.180. Maria Josí do Rego Barros de Castro Setscãô.. 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 3 DE SETEMBRO 
D E 1936 

6.181. Laura Monteiro Teixeira. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 4 D S SETEMBRO 
D E 1936 

6.182. Fernando Mathias Rapos». 
6.183. Edith Castilho. 
6.184. Francisco de Lago. 
6.185. Gaspar Bizerra Borges' 
6.186. Elysio Bizerra Borsfea. 
6.187. Manoel Fonseca. 
6.188. José Gomes Pedreiro. 
6.189. Avelino dos Santos Mello. 
6.190. Francisco Siqueira de Souza. 
6.191. Fernanda Marques Nunes. 
6.192. Dejalma Cordia Barroso. 
6.193. Cicera Maria Ja rhosé . 
6.194. Adysio Barros de Oliveira. 
6.195. Ernesto Gomes de Oliveira 
6.196. Floria Catão Miragaia. 
6.197. Carlos Lopes Garcia. 
6.198. Djanira Toledo de Moraes* 
6.199. Abigail Pinto dos Reis. 
6.200. Ernesto de L ima . 
6.201. Inigo Jacintho Baptista, 
6.202. José Pereira de L ima . 
6.203. Maurício Costa. 
6-.204. Nivaldo Madeira Coelho. 
6.205. Oswaldo Feliciano de Castilho. 
6.206. Paulo Augusto de Carvalho. 
6.207. Unfel Malta de Campos. 
6.208. Antônio da Silva Velloso. 
6.209. Amaro Diogo. 
6.210. Ambrosina Moura. 
6.211. Antônio de Moraes. 
6.212. Deolinda Leandro Elias, 
6.213. Felippe-Barbaré. 
6.214. Mario Vieira da Costa. 
6.215. Maria da Penha Marins. 
6.216. Nelson Monteiro. 
6.217. Romeu*Moreira da Silva, 
fl.218. Raul da Silva Galvâo. 
6.219. Ramiro de Almeida Costa. 
6.220. Carmen Demario Pessoa da Motta. 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 9 D E SETEMBRO 
D E 193* 

6.222. Adolpho Pereira Fraga. 
Em diligencia 

6.104. Admar de Oliveira Costa. ' 
6.117. Escole Antônio Pinganrone Gomeis, 
6.118. Elias Sarzur. 
6.150. José Chaiu. . . . 
6.174. João Dias Peres. . 

• 6.177. Juracy Seara Teixeira. • 
„ ' Indeferido 

6.119. João Chaloub F i lho . 
6.221. Jayme Luiz Silva Telles* 
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QUALIFICADOS POR DESPACHO D E i i DE SETEMBRO 
DE 1936 

6.223. Alfredina d'OIiveira Guimarães, 
6.22.4. Cândida Bernardes da Silva. 
6.225. Esther Fernandes de Sá Godeco, 
6.226. Yolanda da Silva Velloso. 
6.227. Julieta da Silva Velloso. . 
6.228. Julia de Carvalho Lopes. 
6.229. João Ferreira Santos. 
6.230. José Manoel Duarte. 
6.231. Manoel Pereira Machado Júnior . 
6.232. Natalia de Oliveira Guimarães. 
6.233. Ovidio de Faria . 
6.234. Raul Guimarães. 
6.235. ' Oscar Alves de Oliveira. . 

'QUALIFICADA POR DESPACHO DE i'4 DE SETEMBRO 
D E 1936 

6.236. Sylvia Jordão.Perrone. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 15 DE SETEMBRO 
DE 1936 

6.237. 
6.238. 
6.239. 
6.240. 
6.241. 
6.242. 
6.243. 
6.244. 
6.246. 
6.247. 
6.248. 
6.249. 
6.250. 

Aristides César de Figueiredo 
João da Silva Gomes. 
Olavo Ferreira. 
Walfredo de Sá Ramos.. 
Celina Varrão Branco. 
Guilherme Geraldo Guerra. 
Antônio Joaquim Goulart. 
CÍothilde Campos Ayrea. 
Antônio José da Silveira. 
Élydio Conceição de Deus. 
José Gonçalves Figueiredo. 
Manoel José da Silveira. 
Augusto da Silva Saramago. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 17 D E SETEMBRO 
• ' D E 1936 

6..251. Edwiges Vieira da Fonseca. 
6.252. Ary Fernandes de Carvalho. 
6.253. Cãrolina Ferreira Leite. 
6.254. Ernesto José Pinto. 
6.255. Francisca Luiza da Costa.' 
6.256. Francisco Pereira Campos. ' 
6.257. Leticia de Barros Falcão de Lacerda. . 
6.258. Maria de Faria Grande.' 
6.259. Orlando Dias. 
6.260. Sebastião Nicolau Mendes. "" 
6.261. Claudionor Soares. 
6.262. Roberto de Almeida Neves. 
6.264. Porphyrio Lúcio Pereira Villela F i lho . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 19 DE SETEMBRO 
DE 1936 

6.265. Domingos João de Gusmão. 
6.266. Casemiro Ferreira. 
6.267. César Cavaggioni. 
6.268. Francisco Antônio Caiaffa. 
6.269. Áurea Antunes de Oliveira. 
6.270'. Durval Sobral. 
6.271. Diamantina Luiz-Dias . 
6.272. Venancio José Alves Madeira., 
6 .è73 . Ademar Gomes de Oliveira. 
6.274. José Bonifácio de Andrade. 
6.275. João Duarte da Rocha. - ' • 
6.276. Ruy Vidal . . 
6.277. Beatriz Dantas de Oliveira. 
6.278. Salomão dos Santos Vianna. 
6.279. Augusto Marques. 
6.280. Olympio de Araújo Reis. 
6.281. Sylviã dos Santos Duarte Guimarães. 
6.282. José Maria Horta Mattos. 
6.283. Walter Fonseca. 
6.284. Antônio Ferreira Morgado.i 
6.285. Moacyr Martins da Silva. 
6.286. Hilda das Neves Bondada. 
6.287. Marina Francisca Sacramento. 
6.288. Cintro Ricardo Emilio Salvatore.i 
6.289. Alfredo Marques. 
6.290. Alcides Joaquim Fernandes 
6.291. João Luiz Corroa de Bri to . 

6.292. Almiro Corrêa Asseta. 
6.293. Aldherico da Costa Oliveira 
6.295. Constança Azevedo de Oliveira. 
6.296. Delmau Bonatto. 
6.297. Elvira Pimentel.de Araújo. 
6.298. Henrique Alves*de Amorim. 
6.299. José. Alexandre de Oliveira. 
6.300. José Myssen. 
6.301. José Costa Souza. 
6.302. José Joaquim de Azevedo. 
6 .à03 . João Antunes. 
6.304. Jorge Rodrigues Pinheiro.) 
6.305. Jandyra Nujtesen. 
8.306. Jayme'De Giorgio. 
6.3071 Manoel Lopes da Costa. 
6.308. Manoel Corrêa Pinto. 
6.309. Manoel Telles de Oliveira. 
6.310. Manoel Siqueira de Vasconcellos, 
6.311. Marina de Paiva Rio. 
6.312. Murillo da Silveira L i m a . 
6.313. Mario Gonçalves. 
6.314. Newton Guimarães Teixeira. 
6.315. Oswaldo da Silva. 
6.316. Orcalino José Dias. 
6.317. Ormindo Browhe de Araújo. 
6.318. Orlando Costa. 1 

6.319. Pedro Pereira de Souza. 
6.320. Rosalina Ribeiro Dias., 
6.321. Sylvio da Costa Santos. 
6.322. Ubaldino Calixtp. 
6.323. Waldemiro Faria Leite. 
6.324. Waldimiro Ramos Barbosa da Silva., 
6.325. Irineu Jèãp Buriehe. 
6.326. Elza.Machado. 
6.327. Maria do Carmo Etchandy Navarro. 
6.328. Bernadette Rodrigues de Souza« 

E M DILIGENCIA! 

6.263. Durval Sôtta. 
6.294. Antônio Vicente. 
6.317. Ormindo Browne de ÃraujéU 
6.328. Barnadette Rodrigues de Souza.! 

INDEFERIDO:. 

6.305. Jandyra Mynssen. 
6.323. Waldemiro Faria Leite. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 23 D E SETEMBRQ. 
D E 1936 

6.329. Benedicto de Oliveira. 
6.330. Elza dos Santos. 
6.331. Antônio Albino da Silva. 
6.332. José Antônio Farias. 
6.333. Anacleto José dos Santos. 
6.334. Maria Judith de Queiroz Cerqueira Lima.; 
6.335. Álvaro Guimarães L ima . 1 

6.336. Almerinda Álvaro Vidat. 
. 6.337. Álvaro Pinto Tourinho. 

6.338. Reynaldo Lopes. ' ' . 
6.340. Mario Pereira Barcellos. 
.6.341. Orestes Magdalena. 
6.342. Rubens Ganuvaro. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 24 D E SETEMBRO 
D E 1936 ' ! 

6.343. Ernani Leal de Carvalho. 
6.344. Francisco da Paixão Fejreira., 
6 .34 ' . Julia Pinto Delduque. 
6.346. Loris da Rocha Rodrigues. 
6.347. Aloebfadina Cavalcanti Guimarães. 
6.348. Arlindo Bastoni, 
6.349. Albino do Nasoimento. 
6.350. Alberto da Rosa Cruz. 

.6.351. Antônio Vianna do Nascimento, 
6.352. Dionysio Arcélino dos Santos. 
6.353. Georgina de Araújo Lacerda. 
6.354. Iracema Augusta da Si lva. 
6.355. Janes Silveira de Medeiros. 
6.356. João Cypriano de Souza. 
6.358. Olyntho da Fonseca Roldão. 
6.S59. Orlando da L u * Rodrigues. 
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6.360. Rogelio Paladino PelOsi. 
6.361. Sylvio das Neves. 
6.362. Virgínia Mesquita Guimarães. 
6.363. Antônio Ribeiro Moço. 
6.364. Elias Pampuni. 
6.365. Estevão Gomes dos Santos. 
6.366. Fernando Esch. 
6.367. Hormindio de Carvalho. 
6.368. Maria de Lourdes Werneck. 
6.369. Neusa Martins de Arruda. 
6.370. Moacyr Mendes Novaes. 
6.371. Seraphim Alves da Silva . 

' 6.373. Davino do Valle. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D K 26 D E SETEMBRO 
D E 1936 

6.374. Carlos Aurélio Guedes. 
6.375. Júlio Teixeira Braga., 
6.376. José Pereira Bittencourt. 
6.377. Maria Carolina Prevost. 
6.378. Manoel Pereira Bittencourt., 
6.379. Octacilio Jorge Mesqueu. 
6.380. Valerio Pinto de Souza. 
6.381. José Ramos Esteves. 
6.382. Antônio Corrêa de Paiva. 
6.384. Fidelis Francisco de Aguiar 
6.385. José Gr eco. 
6.386. Manoel José da Rocha. 
6.388. Nagib Tannuri, 
6.389. Paulo da Motta Mesquita. i 
6.390. Pedro Leite de Oliveira. 
6.391. Walkyrio de Wilton Morgado. 
6.392. Waldemar Mayer, 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 30 D E SETEMBRO 
D E 1936 

6.393. Oswaldo Rodrigues. 
6.394. Maria Helena Lima Amorim, 

- 6.395. José Joaquim dos Santos. 
6.396. Gabriel de'Oliveira. 
6.397. Ermando Carrozzino. 
6.398. José Grafino. • 
6.399. Ramiro Árias Fernandes. 
6.401. Newton Campbell. 
6.402. Analia Pessoa Fortuna. 
6.403. Michel Ichede. 
6.404. Violeta Fontes Decembrino. 
6.405. Rosalina Perrotta de Almeida. 
6.406. Silvanno Corrêa. 
6.407. Carmelina Tavares Vianna. 
6.408. Raymundo Mesquita Veiga. 
6.410. Benedíoto Pereira de Araújo Fi lho, 
6.411. Dagoberto Ferreh*a Reis. * 
6.412. Manoel Freire. 
6.413. Manoel Machado Netto. 
6.414. Manoel da Costa. 
6.415. Pedro Corrêa da Süva Filho» 
6.416. Settimio Pisani. ' . . 
6.417.. Antônio Villas, Nova. 
6.418. Fernando,de Souza. 
6.419. Ito Baptista, 
6.420. Iracema Ferreira Barroso. • 

N 6 , 4 2 í , Joaauim Coutinho.. 
6.422. José Moreira. 

. 6.423. João Gonçalves. 
6.424. João Villote.. 
6.426. Orlando Pennaforte de Araüjd, 
6.427. Sebastião Pereira dã FOnSèéa Jüníòr, 
6.428. Zenaide Moreira de Souza, 

EM DILIGENCIA: 

. 6,339.-José Maria, 
6.357. José Gonçalves, 
6.372. Alberto Gustavo Eekhardt. 
6.383. Marina Pereira de Souza. 
6.387. Manoel Marques da Silva. ' , 
6.409. Jurema Adoípho de Araújo VíHaea BâèeHar dê Souza 

Guedes. 
6.425, José Mendes. 

SNDBFBRIDOi 

0.400. Geraldo Trindade Bueiro . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 3 D E N O V E M B R O 
D E 1936 

6.429. Alexandre Mirandola. 
6.430. Alcides Pantoja Pires Coelho. 
6.431. Carmosina Gonçalves Far ia . 
6.432. Fernando Mendes da Silva. 
6.433. Frathel Ribeiro* 
6.434. João do Nascimento. 
6.435. Mario.de Souza Santos; 
6.436.. Nilton Ludolf. 
6.437. Ozorio Francisco dos Santos. 
6.438. Paulo Corrêa da Silva. 
6.439. Seraphim Corrêa da Silva. 
6.440. Edith Pinheiro de Andrade, 
6.441. Wàldir Wanick de Souza. 
6.442. Elza Ribeiro de Faria . -

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 5 D E NOVEMBRO* 
D E 1936 

6.443. Carlos Coelho. 
6.444. Jorge Rebello. 
6.445. José Daltro Dantas. 
6.446. Marilio Rodrigues de Carvalho, 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 7 D E NOVEMBRO 
D E 1936 ; 

6.447. Sylvino Rodrigues Soares. 
6.448. Tertuliano Monteiro de Araújo, • 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 8 DE NOVEMBRO 
D E 1938. 

6.449. Dagmar do Carvalho Coelho. " 
6.450. Dalva de Carvalho Coelho. 
6.451. José Antônio Soares. 
0.452. Belmira Pinto de Oliveira. 
6.453. Zuleika Monteiro. 
6.454. Elpidio Martins da Cunha; 
6.456. Maria Romeiro Dantas. 
6.457. Álvaro da Silva. 
6.458. Armando Corrêa da Silva. 
6.459. José Coelho Babo. 

, 6.460. Manoel Dantas de Oliveira. 
6.461. Olivio Ribeiro, 
6.462. Glivio Garcia da Silva. 
6.463. Wilson da Rocha Calheiros.-
6.464. Júlio Alves Simões. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 9 DE- NOVEMBRO 
D E 1936 

. 6,465. Alfredo dè Assis Botelho, 
6.466. Antônio Zamasca. 
6.467. Antônio José Guimarães. 
C.468. Horoldo Salgado Magalhães Castro, 
6.469. Hilário Couto Guimarães. 
6.470. Hebrania Rosa dos Santos. 
6.471. José Monteiro dos Santos. 
6.472. José Joaquim da Cruz. 
6.473. Sebastião dos Santos. 

' 6.474, Mario Herdy-da Silva. 
» 6,475. Moysés Seles. -

Em diligencia: 
6.455. Maria Miguel'Elian. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E i.O D S OSTUSS0 
D E Í936 

6.476. Américo Soares. 
6.477. Acyr de Azedias. 
6.478. Antônio Lago. 
6.479. Argemiro José. 
6.480. Antônio Pereira Nogueira,. 
6.481. Claudionor Francisco do Amaral. 
6.483. Enóch Luiz dos Santos. 
6.484. Fernando "Antônio de Souza. 
6.485. Guilherme de Souza Amorim 
61486. Judith Dias. 
6.487. José Seabra de Lemos. 
6.488, Lucío Martins Pereira. 
6i489.. Manoel-' Pereira Mello. 

6,490, Marte Edafufe* Ifegaate,, 
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6.491. Mario de Jesus. , 
6.492. Manoel Hortencio Bastos Fi lho. 
6.493. Mario Nunes da Rocha. 
6.494. Oswaldo Dias. 
6.495. Sylvio Gonçalves Paulino. . 
6.496. Sebastiana de Souza Coimbra 
6.497. Sylverio Gayoso Guerra. 
6.499. _ Edith de Carvalho Graça. 
6.500. Manoel Pedro Duarte. 
6.501. Estephania Peixoto. 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 15 D E OUTUBRO 
D E 1936 

6.502. Mario Ferreira da Silva 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E £6 D E OUTUBRO 
D E 1936 „ 

0.503. Antônio Gerirazo. 
6.504. Belmira Pinto. 
6.505. Cid Affonso Guerra. 
6.506. Francisco Paulo de Oliveira. 
6.507. José Maia F i lho . 
6.508. José Ferreira. ' 
6.509. José Virgílio EchettSni. >• 
6.510. Leipo da Silva Mendonça. 
6.511. Miguel Martins Campos. 
6.512. Norival Pértes Bittencourt. 
6.&13. Avelino Pio Leite. -
6.514. Joaquim Soares Nogueira., 
6.515. Ary Rodrigues Valle. 
6.516. Alayde Pacheco Teixeira. 
6.517. Lauro Sampaio. 

6.498. Seraphim Mtrtinez Fernandez* 
6.501. Estephania Peixoto. 
6.506. Francisco Paulo de Oliveira., 

• IKDEFERIDO 

6.482. Esmeralda Pinho de Medeiros 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 13 D E OUTUBRO 
D E 1936 

5.062. Ernesto,,Pompêo. . 

QUALIFIGADO POR DESPACHO D E 20 D E OUTUBRO 
D E 1936 <"•'" 

5.943. José Gomes Bezerro Gamara.; 

EDITAES DE INSCRIPCÂO 

Primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL' 

'( Districto municipal de Candelária ) 

Jniz — Div Decio Cesario Alvim 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

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

- Cartório e Juízo da 1" Zona Eleitoral, estão sendo processados 
ios pedidos de inscripcâo dos seguintes cidadãos; 

JOSÉ' CÂNDIDO MARQUES DA SILVA (3.572), filho de 
Cândido Fontoura e Silva e de Setembrina Marques, da 
Silva, nascido a 10 de janeiro de 1913, em Dom Pedrito, 
Estado do Rio Grande do Sul, criador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no.districto municipal de Candelária e re
sidência á rua Buenos Aires n . 59, sob. (Transferencia 
de -Estado.), 

LUIZ FIGUEIREDO SOARES (3.573), filho de Sebastião 
José Soares e de Alice Figueiredo Soares, nascido a 4 de 
outubro de 1909, em Carmo, Estado do Rio de Janeiro, 
empregado no commercio, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua Buenos 
Aires n . 45. (Transferencia de Estado.) 

ALCHIMEDIO COCA DOS SANTOS (3.574), filho de Joaquim 
Lopes dos Santos e de Maria do Carmo Coca, nascido a 
14 de março de 1915, no Districto Federal, operário, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua do Rosário n . 147. (Qualificação re-

• querida, B . E . 116, n . -2.793.) 
MANOEL DOS SANTOS PAIXÃO (3.575), filho de Seraphim 

dias dos Santos e de Isaura Amélia dos Santos, nascido a 
9 de abril de 1909, no Districto Federal, typographo, sol= 
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua do Rosário n . 98. (Qua
lificação requerida, E . B . 110, n . 2.780.) 

ALEIXO MANCINELLI (3.576),' filho de Domingos Antônio 
Mancinelli e de Anna Ferrari, nascido a 11 de dezembro 
de 1897, em São Paulo, Estado de S. Paulo, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua General Gamara n . 23, sob. 
(Qualificação requerida, B . E . 125, n . 3.017.) 

EUCLYDES SANTARELLI (3.577), filho de Luiz Santarelli 
e de Pastora Francisca de SanfAnna, nascido a 20 de 
julho de 1899, \ no Districto Federal, operário, solteiro, 

• com domicilio eleitoral no districto municipal de 'Cande
lária e residência á rua de São Pedro n . 27. (Qualifi
cação requerida, B . E . 117, n . 2.934.) 

JOSE VIEIRA DA ROCHA (3.578), filho de Manoel Vieira da 
Rocha e de Emilia Julia da Rocha, nascido a 13 de março 
de 1897, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 

. e, residência á rua do Ouvidor n . 109. (Qualificação re
querida, n . 2.943.) 

DANIEL FAUSTESO DE VASCONCELLOS (3.579), filho de 
Pedro Júlio de Vasconcellos e de Paulina Lafoureade, 
nascido a 10 de outubro de • 1894, no "Districto Federal, 
operário, solteiro com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rua do Rosário 
n . 56. (Qualificação requerida, B . E . 117, n . 2.929.) 

KtACY PEREIRA DA SILVA (3.580), filho de Joaquim Pe
reira da Silva e de Minervina Augusta P . da Silva, nas
cido a 29 de outubro de 1900, em Alvinopólis, Estado de 

' Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Candelária e residência á 
rua General Câmara n . 43, sob. (Qualificação requerida, 
B . E . 125, n . 3.026.) 

MICHEL WEIMMAN (3.581), filho de Bernardo Weimman e 
de Blima Weimman, nascido a 1 de março de 1882, em 
Varsovia (naturalizado), pelleteiro, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelária e resi
dência á avenida Rio Branco n. 83. (Qualificação reque
rida, n . 904.) , . 

ANTÔNIO ROZETTI (3.582), filho de Rufino Rozetti e de 
Sophia Rozetti, nascido a 6 de abril de 1905, em Tam-
bahu', Estado de São Paulo, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto" municipal de Candelária e 
residência á rua General Câmara n . 51? sob. (Qualifica
ção requerida, B . E . 116, n . 2.827, I a Zona.) 

SEBASTIÃO FRANCISCO GREGO (3.583), filho" de Luiz 
Grego e de Adelina Jantorne Grego, nascido a 1 de março 

• de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua Buenos Aires n . 60, sob. (Qualifica
ção requerida, B . E . 125, n . 3.061.) 

ALCIDES PEREIRA DAS NEVES (3.584), filho de Jovelina 
Maria de Mattos, nascido a 7 de agosto de 1917, no Dis-, 
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária e residência á .rua 
D . Geraldo n . 61. (Qualificação requerida, B . E . 104, 
n . 2.693.) 

ANTÔNIO GUEDES DO NASCIMENTO (3.585), filho de 
Manoel José do Nascimento e de Maria Martinho da Con
ceição, nascido a 15 de outubro de 1906, em Gameleira, 
Estado, da Parahyba do Norte, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua Theophilo Ottoni n, 60* sob. (Qua!iv 

ficação requerida, B . E . 104 n. 2.690.) 
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'ARTHUR CARDOSO PIRES (3.586), filho de Manoel Cardoso 
Pires e de Constância Rosa Arêas, nascido a 2 de agosto 
de 1907, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua General Câmara n. 68. (Qualificação 
requerida B . E . 96, n . 2.454.) 

•TOSE' A L V E S FERREIRA (3.587), filho de Antônio Ferreira 
e de Maria Emil ia Alves Ferreira, nascido a 12 de maio 
de 1899, em Portugal (naturalizado), çommerciante, ca
sado, com^domieilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua da Quitanda n. 86, sob.1 

(Qualificação requerida, B . E . 125, n. 3.028.) 
JOSÉ' A L V E S D E ALMEIDA (3.588), filho de Hermogenes 

Alves de Almeida e de Anna Alves de Oliveira, nascido a 
29 de janeiro de 1912, em Juiz de Fora, Estado de Minas 

• Geráés, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência ' á rua da 
Candelária n. 25, sob. - (Qualificação requerida, B . E . 
125, n . 3.034.) • 7 

NAIR GONÇALVES (3-589), filha de Custodio Gonçalves de 
Oliveira ,e de Maria Roberta da Costa, nascida a 1 de 
agosto de 1914, em Carangola. Estado de Minas Geraes, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 

- municipal de Candelária e residência á rua General Ga
mara n . 66. (Qualificação requerida, B . E . 104, nu
mero 2.729.) 

• WALDEMAR HENRIQUE CÉSAR (3.590), filho de João 'Hen
rique César e de Herminia Barreto César, nascido a 25 
de, maio de 1910, no Distrieto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua Visconde de Inhaúma nu
mero 89, (Qualificação requerida, B . E . 117, n. 2.948.) 
Districto Federal, aos 4 de novembro de 1936. — Pelo es

crivão, Juvenal de Araújo. 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

C Districto municipal de Candelária ) 

Juiz — Dr. Decio Cesario Alvim 

Escrivão — Dr, Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico,, para os fins dos artigos 43 do Código e 25 
tio Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por este. 
Cartório e Juizo da 1* Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscripcâo dos seguintes cidadãos: 

JÚLIO FERREIRA DA ROCHA (3.59Í) , filho de João Fer
reira da Rocha a de Rosa do Coração de Jesus, nascido 
a 20 de novembro de 1880, rio Districto Federal, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e. residência á rua São Pedro nu
mero 74. (Qualificação requerida, B . , E . 75, n . 2.252). 

JOAQUIM DOS REIS PINTO (3.592), filho de Benjamin dos 
Reis Pinto e de Olinda Rosa dos Reis, nascido a 20 de 
janeiro de 19.16, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua Visconde de Inhaúma n. 
55. (Qualificação requerida n . 1.928). 

LOÜRENGO PEREIRA D E CARVALHO (3.593), filho de L o u -
renço José da Carvalho e de Maria Jesus da Conceição, 
nascido a 12 de março de 18S0, em Portella, Estado do 
Rio de Janeiro, padeiro, casado, com domicilio eleitoral 
no districto, municipal d» Candelária e residência á rua 
da Alfândega n.. *43. (Qualificação requerida n . 2.253). 

ANTÔNIO DELGADO D E TOLEDO (3.594), filho de Santia
go Delgado de Toledo e de Maria dos Anjos Toledo, nas
cido a 13 de .junho de 1891, em São Salvador, Estado da 
Bahia, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua de São Pedro n . 64, (Qua
lificação requerida, B . E . 104, n . 2.689), 

AUGUSTO PAULO FERREIRA (3.595), filho do Virgílio 
Ferreira e de Emil ia de Miranda, nascido a 18 de outu
bro de 1906, no Districto Federal, motorista, casado, com 
domicilio* eleitoral no districto. municipal do Candelária 
<• residência à rua do Rosário n . 47, sobrado. (Qualifi-
••!!<„•»*• r°r;i;ei-ida, B . E . H7 . n . 2.921). • 

SHRGFRIED SIMON '(3.596)', filho de E m i l Simon e de Mina 
Simon, nascido a 25 de março de 1891, na Allemanha, 
çommerciante, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelária e residência á rua General 
Câmara n . 29. ' (Qualificação requerida B . E . 126, nu
mero 3.060). 

W A L T E R CABRAL D E MENEZES (3.597), filho de Mario 
Cabral de Menezes e de Carmen Dutton de Menezes, nas
cido a 14 de setembro de 1914, no Districto Federal, fun= 
ccionario publico, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rua» da Alfândega 
n . 57, sobrado.' (Qualificação requerida B . E . 25, nu
mero 3.066). 

HÉLIO SIMÕES GONÇALVES (3.598), filho de Antônio Si
mões Gonçalves e de Laura Fonseca Gonçalves, nascido a 
6 de fevereiro de 1917, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de - Candelária e residência á rua I o de Março n. 89, so-
brado. (Qualificação requerida n . 1.527). 

JOSE' LOGAPTI (3.599), filho de Raphael Logatti e de Mi -
quelina Barbieri, nascido a 11 ãe junho de 1918, em Ara-
raguara, no Estado dó São Paulo, estudante, solteiro, com 

. \ domicilio eleitoral no districto municipal'de Candelária 
• e residência á rua da Candelária n . 15, sobrado. (Qua

lificação requerida, B . E . 121, n . 3.000). 
A L V I N BORDAI-LO (3.600), filho de Antônio Augusto Bor-

dallo e de Maria Cândida Bordallo» nascido a 23 d& no
vembro de 1916, no Districto Federal, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua General Câmara n . 43, 
sobrado. (Qualificação requerida B., E . 125, n. 3,022). 

OSCAR LOUREIRO (3.601), filho de Adelia Martins da Grua, 
nascido a 29 de janeiro de 1917, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rua da Quitanda 
n . 82, sobrado. (Qualificação requerida B . E . ' 125, nu-' 
mero 3.052). 

JOAQUINA CARLINDA FERREIRA (3:602), filha de Isaura 
Maria -de Moura, nascida a 20 de fevereiro de 1911, em 
Itaborahy, no Estado do Rio de Janeiro, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munioipal de 
Candelária e residência á rua da Candelária n . 19. (Qua
lificação requerida B . E . 125, n . 3.032). 

EVANGELINA T E L L E S D E ARAÚJO (3.603), filha de Justi
ç o Telles de Araújo e de Catharina Maria da Conceição, 
nascida em 8 de novembro de 1897, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e' residência á rua do Mercado 
n. 45, sobrado. (Qualificação requerida B". E . 117, n u 
mero 2.938). 

ÁLVARO BRITTO MANGUEIRA (3.604), filho de João Olym-
pio Mangueira' e de Flora Britto Mangueira, nascido a 
18 de agosto de 1911, em Aracaju, no Estado de Sergipe, 
marítimo, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de- Candelária e residência á rua do Mercado 
n . 49. (Transferencia de Estado). 

ROBERTO CARLOS EUGÊNIO STRUTT (3.605), filho de Ar
thur Eugênio Strutt e de Áurea Martins do Valle Strutt, 
nascido a 24 de novembro de 1915, em Friburgo, Estado 
do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e residência 
á rua da Alfândega n . 3, sobrado. (Qualificação reque
rida B . E . 125, n . 3.058). 

SOLON DUARTE BARRETO (3.606), filho de Francisco 
Freire Barreto e 'de Alodia Maria Duarte Barreto, nasci= 
do a 3 de fevereiro de 1898, eju Aracaju', Estado de Ser
gipe, bancário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelária e residência á rua de São 
Pedro n . 25, sobrado. (Qualificação requerida B . E . 125, 
n. 3.059). 

, ELVIRA FRANCISCA DAMAZIO (3.607), filha de Pedro Da-
tnazio e de Francisca Damazio, nascida a 18 dè feverei
ro de 1890, no Districto Federal, domestica, viuva, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua- General Câmara n . 7. sobrado. (Qua
lificação reauerida B . E . 100, n . 2.5471. 

MARIANO A B A T E (3.608), filho de Ângelo Abale e de An-
tonieta Abate, nascido a 8 de agosto de 1911, em Curity-
ba, Estado do Paraná, barbeiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de* Candelária e residên
cia á m a São Pedro n . 12, sobrado. (Transferencia de 
Estado ; x 
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NELSON OLIVEIRA GONÇALVES (3.809), filho de Mario 
Gonçalves e de Carmen de Oliveira Gonçalves, naseido a 
31 de dezembro de 1904, em Guaxupé, Estado de Minas 
Geraes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto munieipal de Candelária e residência á rua Ge-, 
neral Gamara n . 17, sobrado. .(Qualificação requerida 
B . E . 125, n . 3.051). 

<? 

Distrioto Federal, aos 6 de novembro de 1936. *—» O es^ 
erivão, Juvenal de Araújo. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Bistrictos mnnicipaes de Santa Rita, Sacramento i 
São Domingos). 

Inia — Dr, Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figneiredo 

Faço publico, para os fins dos artigos 43 do Código e 25 
ió Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo da 3". Zona Eleitoral, estão sendo processados 
ps pedidos de inscripcâo dos seguintes cidadãos: 

ALBERTO PEREIRA ROCHA (6.863), filho de Manoel Joa
quim Pereira Rocha e de America Celestina Rocha, nascido 
a 13 de maio de 1890, em Lençóes, Estado da Bahia, sol
teiro, advogado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento. (Transferenoia do E , do Rio, t h 
tulo 5.278.) 

j FRANCISCO FIALHO (6.864), filho de Amadeu da Silva 
Fialho e de Esther Bastos Fialho,, nascido a 10 de se
tembro de 1918, no Districto Federal, solteiro, estudante, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3*. zona, nume
ro 5.998.) 

MAURILIO LUIZ JOAQUIM DA COSTA (6.865), filho de 
Altina Joaquina da Costa, nascido a 14 de Janeiro de 1911, 
em João Pessoa, Estado da Parabyba do Norte, casado, mo
torista, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Domingos. .(Qualificação requerida 3*. zona, nu
mero 5.783.) 

CMUDIONOR PEREZ (6.866), filho de Bernardo Perez 
Nunes e de Rosa Altina da Silva, nascido a 3 de agosto de 
1904, no Districto Federal, casado, electricista, com domi
cilio eleitoral, no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação requerida, 3", zona, numero 5.879.) 

JPEDRO VIEIRA POUZA (6.867), filho de Amanoio Pouza 
Sóto e de Arminda Vieira Pouza, naseido a 9 de agosto 
de 1909, no Districto Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal • de São Domin
gos. (Qualificação requerida 3* zona, n . 5.528.) 

BEATRIZ PERETRA POUZA (6.868), filha de Antônio Do
mingos de Mesquita Pereira e de Carmem Burlamaqui de 
Mesquita Pereira, nascida a 9 de fevereiro de 1916, no 
Districto Federal, casada, professora, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação requerida 3. s zona, numero 5.869.) 

iMIGUEL FLORES (6.869), filho de Ignacio Flores e de Alvina 
Flores, nascida a 27 de novembro de 1907, em São Paulo, 
casado, 2* sargento da Armada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Domingos. (Qualifica
ção requerida. 3". zona, numero 4,975.) 

MÂ^MIANO RAMOS (6.870), filho de José Ramos e de Ignez 
da Silva Ramos, nascido a 21 de fevereiro de 1903, em Ma» 
«aos, Estado do Amazonas, casado, 2." sargento da Arma
da, com domicilio eleitoral .no districto municipal de 
São, Domingos. (Qualificação requerida. 3*. zona, nu-
soera 4.974.) " • 

KJGENIO PEREIRA LEITáO FILHO '(6.871), filho de Eu- , 
gania Pereira Leitão e de Eugenia Orminda Barbosa L e i 
tão, nascido a 15 de abri! de 1901, em Sapucaia, Estado 
do Rio de Janeiro, casado, funccionario publico, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São Domingos 
(Transferencia do Estado do Rio inscripcâo n. 735.) 

aariWNOR D E CARVALHO (6.872), .filho de Francisco de 
Assis Carvalho e de Maria Sampaio de Carvalho, s nascido 
a 6 de Janeiro de 1913, em Fortaleza, Estado do Ceará, 
solteiro, commercio-, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Ri ta . !(Qualifieaç8o requerida 3* zona, 
numero 5.607.) 

FERRER PEREIRA LEANDRO (6.873), filho de Bernardino 
Pereira Leandro e de Deolinda Pereira da Silva, nascido 
a 24 de outubro de 1911, no Districto Federal, solteiro, 
operário, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Rita, (Qualificação requerida 3.» zona numero 
5.604.). 

JOEE' C A l A F F A SOARES (6,874), filho de Antenor Soares e* 
de Maria Anton.ia Caiaffa, nascido a 1 de abril de 1914, 
em Juiz de Fora, Minas Geraes,, solteiro, alfaiate, com 
domicilio eleitor&í no districto municipal de Santa Rita, 
(Transferencia do Estado de Minas titulo n.11.609.) 

CÍCERO ALBUQUERQUE PEDROSA (6.875), filho de Odilon 
Cavalcante Pedrosa e de Evangelina Albuquerque Pe-
drosa naseido a 23 de dezembro de 1913, no Districto Fe
deral, solteiro, commercio, com domicilio, eleitoral no 
districto municipal dc São Domingos (Qualificação re
querida 3." zona, numero 4.977;.) 

MAURICIA IDELAN MOREIRA (6.876), filha de Francisco de 
Idelan e de Emilia Souza Idelan, nascida a 10 de junho de 
1893, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, ca
sada, domestica, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificarão requerida 3.*. zo
na, numero 5.768.) 

.AWÍERINDA DA SILVA MARTINS (6.877), filha de Christina 
dá Silva, nascida a 30 de maio de 1917, no Districto Fe
deral, casada, domestica, com domicilio eleitora no distri
cto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida 3.° zona, numero 5.786.) 

ANTÔNIO MENEZES JUNIRO (6.878), filho de Antônio Joa-
quim de Menezes e de Raymunda Ferreira de Menezes, 
nascido a 15 de setembro de 1912, em Itacoatiara, Estado 
do Amazonas, solteirj, ccmmercio, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Rita, (Transferencia do 
Estado de Amazonas titulo 45.) 

ELySIO MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA' (6.879), filho de 
Manoel Joaquim de Oliveira e de Innocencia Rosa de 
Jesus; nascido a 3 da dezembro de 1879, Portugal, nacio-
nalisado, casado, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Rita. (Transferencia do E . 
do Rio Inscripcâo numero 1.535.) 

MANOEL BATALHA D E SOUZA (6.880), filho de João Cas
tro de Souza e de Maria Honorata de Souza, nascido a 5 
de abril de 1904, em Gamará,' Estado do Pará / solteiro, 
marítimo, com domicílio, eleitoral no districto munici
pal de São Domingos (Qualificação requerida 3° zona, 
numero 5.848.) 

SEVERINO. PESSOA UCHÔA- (6.881), filho de Manoel Uchôa 
filho e de Féliciana Pessoa Uchôa, nascido a 16 de abril 
de 1906 em Itambé, Estado de Pernambuco, solteiro, çom
merciante, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Rita. (Transferencia do Estado da Parahy-
ba do Norte titulo 473.) ' 

ARNALDO ADRIANO GIMENEZ (6.882), filho de Oswaido 
Adriano Gimenez e de Ilak da Cunha Gimenez nascido 
a 10 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, solteiro, 
electricista, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Rita. (Qualificação requerida 3 a zona nu
mero 5*228.) 

ADALGIZA NERY (6.'883), filho de Theophilo da Costa Nery 
e de Maria Jacintha de Jesus, nasoida a 31 de agosto de 
1918. no Districto Federal, solteira, operaria, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qua
lificação requerida, 3." Zona n . 5.722.) 

R A U L FERREIRA D E SOUZA (6.884), filho de Francisco 
Ferreira de Souza e de Rosa Maria dos Santos, nascido 
a O dè maio de 1910, no Districto Federai, casado, com
mercio, com domicilio eleitoral no distrioto municipal de 
Santa Rita. (Qualificação reouerida, 3." Zona numero 
5,719.) 

JOSÉ'' NUNES BARRETO (6.885), filho de Galdino Nunes 
Barreto e de Adelaide da Encarnação Barreto, nascido a 
14 de março de 1914, no Districto Federal, solteiro, ope
rário, com domicilio eleitoral no districto, municipal de 
Santa Rita. (Qualificação requerida, 3." Zona n . 5.731.) 

DEMETRIO MONTEIRO D E MENDONÇA (6.886), filho de Sa
turnino Monteiro de Mendonça è de Francisca Maria da 
Conceição, nascido a 8 de outubro de, 1904', em Vassou
ras, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, operário, eom do-

' miciíio eleitoral no districto municipal de Sacramento, 
[(Qualificação requerida. 3," Zona n., 5.661.) 
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MARIA DA CONCEIÇÃO FARIA (6.887), filha de Vicencia ANTÔNIO JOSÉ' DA SILVA (6.902), filho de Miguel José da 
Maria de Jesus, nascida a 3 de agosto de 1898, no Distri
cto Federal, casada, domestica, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação re
querida, 3* Zona n . 5.901.) 

.ARMANDO DA COSTA SANTOS (6.888), filho.de Joaquim 
Luiz dos Santos e de Maria Luiza da Costa Santos, nas-

» cido a 1 de outubro de 1898, no Districto Federal, casa
do, commerciario,' com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, Z.' 
Zona n. '4.947.) 

ANTÔNIO D E SOUZA B A L L A (6.889), filho de Francisco 
Cândido de Souza e de Vergilia da Silva Baila, nascido a 
30 de maio de 1914, em João Pessoa, Estado da Parahyba 
do Norte, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos. Transferencia do 
Estado do Espirito Santo, titulo n. 3.255.) 

ROGÉRIO D E ARAÚJO (6.890), filho de José Antônio Fer-
' reira de Araújo e de Marcella Germane Latour, nascido a 

*> de abril de 1918, no Districto Federai, solteiro, estudan
te, com domicilio eleitoral no districto municipal de São; 
Domingos. (Qualificação requerida, 3" Zona n. 5.912).. 

©SWALDO PUPATO (6.891), filho de Luiz Paulo Pupatô S 
de Maria Luiza Adnet, nascido a 14 de agosto de 1907, 
no Districto Federal, casado, commercio, com domicilia» 
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua=t 
lificação requerida, 3." Zona n . 5.878.) 1 

CARLOS PINHEIRO^ (6.892), filho de Francisco de Assis 
Pinheiro Júnior e de Alice da Rocha Pinheiro, nascido 

Silva e de Maria Musser Mulguer, nascido a 11 de agosto 
de 1900, no Districto Federal, solteiro, commerciario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de, São Domin
gos. \ (Qualificação requerida, 3." Zona n . 4.879.) 

LINDOLPHO D E SOUZA SPINOLA (6.903), filho de Auto 
de Souza Spinola e de Benedicta de Souza Spinola, nas
cido a 20 de outubro de 1908, em Lençóes,. Estado da 
Bahia, solteiro, commerciario, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos. (Qualificação re
querida, 3." Zona, n . 5.846.) 

JORGE GUILHERME BRAUNIGER (6.904), filho de GeOrg 
Brauniger e de Alice Olga Brauniger, nascido a 8 de j u 
nho de 1913,'no Districto Federal, solteiro, funccionario 
municipal, com domicilio eleitoral no districto municioal 
de São Domingos. (Qualificação "ex-officio", B . E . 70.)] 

Districto Federal, aos 5 de novembro de 1936., 
escrivão, Maurício Teixeira de Mello. 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 

Pelcj 

Primeira Circumscripção 
TERCEIRA ZONA ELEITORAS 

_ .. De ordem de D r . Juiz Eleitoral da 3" Zona, da 1* Cir» 
a 7 de novembro de 1912, em Juiz de Fora, Estado da eumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe-
Minas Geraes, solteiro, commercio, com domicilio eleitora! cimento dos interessados, que, por despachos de 23 e 26 
no districto municipal' de_ São Domingos. (Qualificação ào corrente mez, foram mandados expedir pelo M M . Juiz os 
requerida, 3.* Zona n . 5.877.) 

JOIO CEZAR DA CRUZ (6.893), nascido ã 10 de maio de 187Í, 
em Portugal naturalizado, viuvo, funccionario muni
cipal, com domicilio eleitoral no districto municipal dai 
Santa Ri ta . (Qualificação requerida, 3* Zona n. 5.750,)' 

'THEODORO FRANCISCO LOPES (6.894), filho de Francisco 
Lopes e de Rozalina Velloso Lopes, nascido a 15 de julho 
de 1894, em Florianópolis, Estado de' Santa Catharina, 
casado, jornalista, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida 3.* 
Zona n . 5.738.) > 

OSMAR DOS SANTOS MOREIRA (6.895), filho de Gustav* 
Bracet dos Santos Moreira e de Eluiza Pintos dos Santoa 
Moreira, nascido a 11 de abril de 1905, no Districto Fe
deral, casado, commercio, com domioilio eleitoral no dis-

. tricto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, 3." Zona, n . 5.876.) , v 

HAYDÉE DA SILVA MAFRA (6.896), filha de Jorge da Silva 
Mafra e de Olga Ferreira Mafra, nascida a 31 de janeiro 
de 1911, em São Luiz, Estado do Maranhão, solteira, do
mestica, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Domingos. (Qualificação requerida, S.* Zona nu
mero 5.870.) 

OSWALDO COSTA (6.897), filho de Palmyra Costa, nascido' 
a 6 de junho de 1915, no Districto Federal, solteiro, com
mercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos. (Qualificação requerida, 3.* Zona nume
ro 5.692.) 

FRANCISCO AUGUSTO (6.898), filho de Lu iz felippe ê do 
Deolinda Amélia dos Santos, nascido a 9 de outubro de 
1916, em São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, ope
rário, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos. (Transferenoia do Estado de São Paulo, 
titulo n . 12.137.) 

SALVINO JOHANNY FAGUNDES D E M E L L O (6.899), filho de 
Francisco Maximiano' Alves de Mello e de Othilia Luiza 
Johanny Fagundes, nascido a 13 de junho de 1912, em 
Rio Preto, Estado de Minas Geraes, casado, commercio, 
com domicifio eleitoral no distrioto municipal de Santa 

'•.. Rita . (Transferencia do Estado de Minas, titulo n. 844.V 
ZDLDA RIBEIRO (6.900), filha de João de Souza Ribeiro 

e de Eliza Rodrigues Faria, nascida a 12 de dezembro 
de 1913,- no Districto Federal, solteira, domestica, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação^requerida, 3." Zona, n. 6.010.) 

iTLEONICE FRAGOSO SOLON RIBEIRO (6.901),•filha dei 
Arnulpho Solon Ribeiro e de Amélia Fragoso Bandeira, 
nascida a .26 de fevereiro, de 1914, no Distrioto Federal, 
solteira; domestica, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos., (Qualificação reauerida. 3.m 

Zona, n w 5.608.) 

titulos de eleitores dos seguintes cidadãos: 

6.563, Nelson Marques de Lemos (6.668), filho de Lino Mar
ques de Lemos e de Djanira Lopes Soares, nasci-' 
do a 12 de agosto de 1910, no Districto Federal, 
solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos e residenoia 
á rua São Pedro n . 278. (Qualificação requerida, 
3* zona, n . 5.262). 

6.564.] Jayme dos Santos Pereira (6.669), filho de Alexãn» 
drino dos Santos Pereira e de Maria da Gloria 
Collares Novaes, nascido a 10 de outubro de 1902, 
no Districto Federal, casado, commerciario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sãe, 
Domingos e residência á rua São Pedro n . 145. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 5.390). 

N.565. Haroldo Alves Bizarro (6.670), filho de Adalgisa A l 
ves, nascido a 10 de maio de 1916, no Districto 
Federal, solteiro, commercio, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita e resi«< 
dencia á rua Leandro Martins n . 26. (Qualifica-* 
ção requerida, 3* zona, n . 5.258)., 

8.566. Djalma da Rocha Pereeira (6.671), filho de Felippe 
Santiago Pereira e de Alzira da Rocha Pereira, 
nascido a 16 de fevereiro de 1905, em Vassouras, 
Estado do Rio de Janeiro, solteiro, funccionario 
publico, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua Marechal 
Floriano n . 227-À, 3" andar. (Transferencia do 
Estado do Rio, inscripcâo n . 321). 

6.567. Carlos Cunha (6.672), filho de Custodio Fe!ismino 
da Cunha e de Virginia Pinto da Cunha, nascido; 
a 8 de janeiro de 1917, no Districto Federal, so l 
teiro, commerciario, com domicilio eleitoral noi 
districto municipal de São Domingos e residencial 
á rua Theophilo Ottoni n . 113, I o andar. (Quali
ficação requerida, 3* zona, n . 5.294). 

6.568... Benjamin Rivera Èstevez (6.673), filho de Manoel 
Rivera Farinas e de Maria Estevez Rivera, nascido; 
a 20 de outubro de 1900, na Hespanha, naturali
zado, casado, funccionario municipal, com domi-» 
cilio eleitoral no districto municipal de Santa R i * 
ta e residência á rua dos Andradas n . 171. (Qua-

. lificação requerida, 3' zona, n . 5.475). 
6.569. Redevaldo Martins de Almeida (6.674), filho de. Ma« 

noel Martins de Almeida e de Rosa Augusta de A l 
meida, nascido a 7 de junho de 1916, em Maceió, 
Estado de Alagoas, solteiro, commercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santaj 
Rita e residência á rua Marechal Floriano n . 133., 
I(Transferencia do Estado de Alagoas, titulo nume-* 
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6.570. Waldeck JuliSo de Souza (6.675), filho de José Julião 
de Souza e de Alzira Alves de Souza, nascido a 22 
de janeiro de 1912, no Districto Federal, solteiro, 
mecânico, com domicilio eleitoral no districto • mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua da Con
ceição n . 150. (Qualificação requerida, 3* zona, 
numero 5.329). -

6.571. Bescõride Euclydes Octavio (6.677), filho de Luiz 
Piefre e de Catharina Miglano, nascido a 8 de setem
bro de 1915, no Districto Federal, solteiro, com
mercio, com domicilio eleitoral no districto mu-, 
niciflal de São Domingos e residência á rua São 
Pedro n . 140; 'sobrado. (Qualificação requerida, 
3" zona, n . 2.286). » 

6.572. Mario Barbosa Leitão (6.678), filho 6& Geraldino A l 
meida Leitão e de Celina Leitão, nascido a 15 de 
maio de 1910, no Rio Grande, Estado do Rio Gran
de do Sul, solteiro, barbeiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos e 
rsidrtciâ ao beco do Bom Jesus n. 4. (Transfe-. 
rencia do Estado do Rio Grande do Sul, titulo nu 
mero 278). 

6,573» Arnaldo Francisco Martins (6.679), filho de Manoel 
Francisco Martins e de Amélia Rosa Martins, nas-' 
cido a 27 de abril de 1896,. no' Districto Federal, 
casado, commercio, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida, 3" zona, n . 5.087). 

6.574. Yedda Marques Lamounier (6.680), filha de Gastão 
Marques Lamounier e de Sylvia Carrera Lamou
nier, nascida a 17 de outubro de 1915, mo Distri
cto Federal, solteira, domestica, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos 
e residência á rüa da-Alfândega n. 120. (Quali
ficação requerida, 3" zona, n . 5.451). 

6.575. 'João da Cruz Cunha (6.681), filho de João fgnacio 
da Cunha e de Paula do Espirito Santo Ferraz, 
nascido a 24 de novembro de 1888, em São Luiz, 
Estado, do Maranhão, casado, artista, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São Domin
gos e residência á rua Theophilo Ottoni n. 185. 
(Transferencia do Estado do Maranhão,, titulo nu- . 
mero 3.009.) 

6.576. ,Júão Garcia (6.682), filho de João Garcia e de Ma-
noela Garcia Martins, nascido a 13 de março de 
1905, no Districto Federal, solteiro, commercio, com 
rlomicilio eleitoral no districto municipal da São 
Domingos e residência á rua Regente Feiió n. 128. 
(Qualificação requerida. 3." zona n. 5.289.) 

6.577. José Getulio Monteiro Júnior (6.688), filho de José 
-. Getulio Monteiro e de Adelina Bueno Lopes de Ol i 
veira Monteiro, nascido a 22 de dezembro de 1891, 
em São Paulo, solteiro, jornalista, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Sacramento e re
sidência á rua dos Ándradas n. 40, 'sobrado. (Qua!í= 
ficação requerida. 3.* zona, n. 4.493.) 

6.578. João. Baptista Martello (6.684), filho de Salvador Mar-
tello e de Martha Loth. nascido-a 16 de janeiro de 
1906, em Porto União. Estado do Paraná, casado, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento e residência á rua Buenos 
Aires n. 212, sobrado. (Qualificação requerida, 3.* 
tona, n .5,419.) •- ' • 

6.579. Vírginia Queiroz Guimarães (6.686). filha de Domin
gos Gonçalves Guimarães e de Armanda Qu*eiroz 
Guimarães, nascida, a 12 de janeiro de 1912. no Dis
tricto Federal, solteira, perito contadora, com domi-

• . eilío eleitora! no districto municipal de Sacramento 
'e residência á avenida Passos n. 33, sobrado. (Qua
lificação requerida. 3," zona n, 5.278.) 

6.580. João Abranches (6.687), filho, de Adriano . Pereira 
Abfane-hes e de Antqnia dos Santos Abranches, nas
cido a 14 de julho de 1918, no Districto Federal, sol-
'téíro, commercio. com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sao Domingos e residência â rua 
dos Ourives n . 106. sobrado. (Qualificação requeri
da. 3" zona, n. 5.3Ô7,) 

6.581. Afra Gonçalves Varella (6.689), filha de Francisco 
Leopoldo Gonçalves Lima e de Sophia Lopes Gon
çalves Lima, nascida a 19 de novembro de 1896. em 

. Olinda, Estado de Pernambuco.' casada, funccioiiaria 
. publica, com domicilio eleitoral no districto muni-

eipal.de Sacramento e residência tío bec© no Thesou-
ro n, 18, sobrado, (Qualificação requerida, 3.1 zona. 

6.582. Florenlinp Francisco Pereira (6.688), filho deBa! -
hina Maria das Neves, nascido a 8 de maio de ISUó, 
em Itapemirim, Estado do Espirito Santo, casada 
operario.com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento e residência á rua Senhor do-
Passos n. 44. sobrado. (Qualificação requerida. 3.° 

> zona, n.,.5.200.) 
6*583. José Diniz da Motta (6.690), filho de Adelino üim? 

da Motta e de Maria Libania da Silva Motta, nasciti-.i 
a 11 de setembro de 1916, no Districto Federal, sol
teiro, commerciario, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos e residência á ma 
General Câmara n 82. (Qualficação requerida. 3."-
'zona, n. 5.482.) • 

6.584. Antônio Ramos da Silva (6.691), filho de Manoe: 

Ramos da Silva e de Thereza Silveira Ramos, nas
cido a 3 de outubro de 1912. em Itaperuna, Estado 

( do Rio de Janeiro, solteiro, operário, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita e re-
sidenca á rua Marechal Floriano n. 227-A, 3." andar. 
(Transferencia do Estado do Rio. titulo n. 5.143.) 

6.585. Francisco Antônio Gonçalves (6-.501), filho de JOF> 
Narciso Gonçalves e de Maria dos Santos Coutinho 
nascido a 20 de dezembro de 1907, nov Districto Fe
deral, solteiro, commercio. com domicilio eleitora' 
no districto municipal de São Domingos e residên
cia á rua Uruguayana n. 179. (Qualificação reque
rida, 3." zona, n. 4.355.) 

6.586. üavid Gomes Braga (6.692), filho de José -Gomo 
Duarte o de Maria José Cortes, nascido a 7 de abril 
de 1906, no Districto Federal, funccionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni-
cpal de São Domingos e residência á rua São Pedro 
n. 142. (Qualificação requerida. 3." zona, n..5.62.8.. 

6.5S7. Miguio Caetano Pereira (6.693). filho de Manoel Cae
tano Pereira é de Maria Pereira Quintão, nascido a 
31 de maio de 1913. no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Sacramento e residência â rua Buenos A i 
res n. 302 sobrado. (Qualificação requerida 3."-zona. 
n. 5.408.) 

6.588. Paulo Nogueira de Noronha (6.695), filho de Herai"-
g.enes Ribeiro de Noronha e de Amelina Nogueira de 
Noronha, nascido a 18 de julho de 1896, em Gr,.-n 
Branca, Estado de São Paulo, commercio, casad'. 
com domicilio eleitoral no districto municipal <> 
São Domingos c residência á rua São Pedro n. 77 
(Qualifciação requerida, 3." zona, n. 6.-582*0 

6.589. Àcelino Hilário Diogo (6.696), filho de Hilário,Diog" 
Elias e de Maria Luiza Lima. nascido a 11 de maio 
de 19-12. ém João Pessoa, Estado da 'Parahyba do 
Norte, pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Rita e residência á rua 
São Bento n. 77. (Transferencia do Estado de Santa 
Catharina. título n. 1.148.) 

6.590. Esther de Almeida Noronha (6.697), filha de Miguel 
José de Almeida e de Maria Francisca da Costa 
nascida a 30 de agosto de 1892. em Sâo Salvador. 
Estado da Bahia, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal rle São Domingos e 
residência á rua São Pedro n. 77. (Qualificação re
querida, 3."-zona, n. 5.701.) ' 

6.591. Washington Fragoso Magioli (6.698). filho'de Fer
nando de Oliveira Masrgioli e fie Philomena Goiitinho 

-,. Magírioli. naseido a 23 de julho de 1906, no.Disfri-, 
cio Federal, commercio. solteiro, c.oth domioilio elei-' 

•. toral n õ districto municipal de São Domingos e.re-. 
sidencia á rua dos Ándradas n. 109. sobrado. (Qua
lificação requerida. 3* zona n. 5.62-1.> 

6.592. Alceste Ferreira (6.699). filho de José Ferreira è.rle 
•Hortenoia da Costa Ferreira, nascido a 25' dè 
teitíbrd de 1914, no Districto Federal, com rlomi
cilio eleitoral no distrioto rríuniciDa! de São Tio- . 
mingos e residência á rua da Alfandesra n. 19:1. • 
(Qualificação requerida, 3* zona. n.'-5.758.1 

6.593. TuIIia Fragoso Solon Ribeiro (5.700). filha de Aren'-
phô Solon Ribeiro e de Amélia Fraarosinn' Frp~rv> 
nascida a 27 de janeiro de 1913. em Piquele. »{-.'«•.. 
de São Paulo, estudante, solteira, cim li.-irni^illo-' 
eleitoral no districto municipal de SSo Domi—•«•< 
e residência á rüa dos Andrada* n. 120.' (Qualifi
cação requerida, 3 a zona, n. 5.-620.) 
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í',594. Oito Henrique do Nascimento (6.701), filho de Hen
rique José do Nascimento e de Amélia Medina de 
Souza, nascido a 17 de junho de 1917, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dé São Domingos e residên
cia á rua São Pedro n. 286. (Qualificação requeri
da, 3* zona, n. 5.398.) 

o,595. Álvaro de Andrade (6.702), filho.de Manoel Alexandre 
de Andrade e de Emilia Lopes de Andrade, nasci
do a 3 de janeiro de 1901, no Districto Federal, 
marcador, solteiro, com domicilio eleitoral ao dis
tricto municipal de Santa Rita e residência no Becco 
da Escadinha n. 23. (Qualificação requerida, ter
ceira zona, n. 5.234.) 

'.596. Caetana Imbuzeiro Machado (6.703), filha de Josepha 
, Antocia Vieira Fortes, nascida a 8 de maio de 
: 1898, no Distrioto Federal, commerciaria, casada, 

com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos e residência á rua dos Ándradas 
n. 109, sob. (Qualificação requerida, 3 a zona, nu
mero 5.609.) 

6.597. Luiz dos Santos (6.704), filho de Cândida Dias, nas
cido a 12 de janeiro de 1917, no Districto Federal, 
lustrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos e residência á 
rua da Conceição n. 95,' sob. (Qualificação reque
rida, 3 a zona, n. 5.488.) 

6.598. Damasio-. Lemos (6.705), filho de Antonia José Maria 
de Lemos, nascido a 12 de dezembro de 1903, no 

• • Districto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos e 
residência á rua São Pedro n. 360, sob, (Qualifi
cação requerida, 3 a zona, n. 5.611.) 

6.599- João Bravo de Oliveira (6.706), filho de João Anas
tácio Oliveira e de Rachel Bravo de Oliveira, nas
cido a 7 de outubro de 1913, em Mirahy, Estado 
de Minas Geraes, alfaiate, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de 'São Domingos 
e residência á travessa São Domingos n. 2-A. 
(Transferencia do Estado de Minas Geraes, titulo 
n. 1.778.) 

6.600. Bernardino José da Silva (6.707), filho de Antônio 
.- José da Silva e de Feliciana de Jesus, nascido a 

15 de setembro de 1896, em Portugal, naturalizado, 
marítimo, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sacramento e residência á rua 

^ . Buenos Aires n. 302, sob. (Qualificação requerida, 
'3 a zona, n. 5.284.) 

6.601. Álvaro Marcai Siqueira (6.708), filho de Oíegario 
Siqueira é de Maria José Siqueira, nascido a 23-
de julho de 1901, em Florianópolis, Estado de 
Santa. Catharina, afaiate, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos 
e residência á rua dos Ándradas n. 109. (Qualifi
cação requerida, 3 a zona, n. 5.350.) 

6.602. Oscar Moraes (6.709), filho de Ângelo Moraes e de 
Angela Moraes, nascido a 12 de dezembro de, 1910, 
em Therezina, Estado do Piauhy, mecânico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos e residência á rua Lopes Trovão 
n. 5. (Qualificação requerida, 3 a zona, n. 5.753.) 

5.603. Manoel Franklin da Fonseca (6.710), filho de João 
Franklin da Fonseca e de Idaliha Franklin da Fon
seca, naseido a 31 de dezembro de 1907, em Serra 
Redonda, Estado da Parahyba do Norte, commer
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos e residência á rua 
São Pedro n. 142. (Qualificação requerida, 3 a zona, 
n. 5.286.) 

6.604. Ibero Pacheco Dutra (6.711), filho de Alfredo Mo
reira Dutra é de Emilia Pacheco Dutra, nascido 
a 16 de setembro de 1893, no Districto, Federal, 
dentista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos e residência á 
avenida Thomé de Souza n, 170-À, I o andar. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n. 5.298.) 

Districto Federal, 5 de novembro de 1936. =— Pelo es
crivão, Maurício Teixeira de Mello. 

* TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

EXPEDIÇÃO DE 4* VIA »E TÍTULOS 

Faço publico, para fins do art. 66, § 3o, da lei n . 48, de 
4 de maio de 1935, que por despacho do M . M . juiz, foi manda
do expedir as quartas vias de titulos dos seguintes cidadãos: 

486. Gregorio Cavalcante de Siqueira (498), filho de Victor 
de Siqueira e de Zulmira Amélia de Siqueira, nas
cido a 11 de janeiro de 1897, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trioto municipal de São Domingos e residência á 
rua General Gamara n . 189. (Qualificação reque
rida, 3 a Zona, n . 3.44.) 

2.283. José de Almeida (2,486), filho de Manoel Joaquim da 
Almeida e de Anna Ferreira de. Almeida, nascido 
a 16 de abril de 1885, em Rezende, Estado do Rio 
de Janeiro, casado, professor de orchestra, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São Do-> 
.mingos e residência á rua Bulhões Marcial n . 51, 
(Qualificação ex-officio, B . E . 74, n . 68, 7 a Zona.) 

5.239. Máximo Martins Ferreira Sobrinho (9.837), filho de 
Benedicto Martins Ferreira e de Anna Martins Fer
reira, nascido a 20 de janeiro de 1886, em Pira-
curuca, Estado do Piauhy, casado, advogado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sa
cramento e residência á rua Buenos Aires n . 1963 

2o andar. (Qualificação requerida, I a Zona, n . 7.) 
9.810. Maria do Carmo Secioso de Sá (8.468), filha de Ra-

phael Maria Secioso de Sá e de Luciana Romã Se
cioso de Sá, nascida a 24 de abril de 1908, no Dis
tricto Federal, solteira, funcciònaria publica, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sa
cramento e residência á rua Oliveira de Andrade 
n . 18. (Qualificação ex-officio, B , E . 1, n,, S.341, 
4a Zona.) 

9.712. Clelia Ferreira (11.681), filha de Manoel Olegario 
Ferreira e de Maria Violeta Ferreira, nascida a 18 
de janeiro de 1901, no Districto Federal, casada, 
professora municipal, com domicilio eleitoral no 
districto municipais de Sacramento e residência á 
rua Evaristo da Veiga n . 126, sohrado. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 9, n . 25.024, 4a Zona.) 

Districto Federal, aos 5 de novembro de 1936. — Peio 
escrivão, Maufjcio Teixeira de Mello. , 

Segunda Circumscripção 
SEXTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 6a Zona, da Segunda 
Circumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos elei
toraes dos. seguintes cidadãos: 

5.'4'53. Luiz de Lacerda Werneck (5.453), filho de Raul de 
Lacerda Werneck e de Ottilia Ksamer de Lacerda 
Werneck, nascido a 10 de abril de 1913, no Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Gávea e residência á rua Professor Saldanha nu
mero 125. (Qualificação ex-officia, B . E , 88, nu-

* mero 31.834.) • 
5.454. Chino José Gomes (5.454), filho de Manoel José Go-

' mes e de Emilia Rosa Gomes, nascido a 12 de de
zembro de 1908, em Capivary, Estado do Rio de 
Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana e residência á 
rua Haritoff n . 14. (Transferencia.) 

5.455. Odette Vianna Barros (5.-455), filha de Victor Uobo 
Vianna e de Paulina Moreira Vianna, nascida a 29 
de novembro de 1898, no Districto Federal, com
mercio, viuva, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gávea e residência á rua Lopes Quin
tas n , 39. (Qualificação requerida, n . 5.568.) 

5.456. Geraldo de Oliveira Reis (5,456), filho de Capitulind 
Ribeiro dos Reis e de Maria de Oliveira Reis, nas
cido a 20 de março de 1913, em Pinheiro, Estado do 
Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Copacabana e re
sidência á rua Bolívar n . 2>Z. (Transferencia.) 
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5.457. Heitor Moreira Campos (5.i457), filho de Antomo Mo
reira Campos e de Nonata Maria da Conceição, nas
cido a 15 de maio de 1917, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana e residência á rua 
Bolívar n . 26. (Qualificação requerida, n . 5.508.) 

5.458. Moacyr Bernardino Silva (5.458), filho de Francisco 
Bernardino da Silva e de Cesaltina Maria da Silva, 
nascido a 30 de janeiro de 1910, em Miracema, Esta
do do Rio de Janeiro, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Lagoa e 

^residência á rua Assis aBueno n . 33. (Qualificação 
"requerida, n . 4.149.) 

5.459. - Alberto Magalhães Hecksher (5.459), filho de Haroldo 
Hecksher e de Elisa Magalhães Hecksher, nascido a 
15 de março de 1916, no Districto Federal, estaudan» 
te, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Lagoa e residência á rua Voluntários da 
Pát r ia n . 144. (Qualificação ex-officio, B . E . 88, 
de 31-8-34.) • 

1.5.460. Ernesto Ferreira Lobo (5.i460), filho de João Ferreira 
! Lobo e de Anna Ferreira da Costa, nascido a 8 de 

outubro de 1911, em Maricá, Estado do Rio de Ja
neiro, commercio, solteiro, com domciilio eleitoral 
no districto municipal de Gávea e residência á rua 
Humaytá n . 285. (Qualificação requerida, numero 
5.930.) 

5.461. Irma Muniz Freire (5.*61), filha de Francisco Muniz 
Freire e de Carlota Salles Muniz Freire, nascida a 
4 de abril de 1900, no Districto Federal, inspectora 
dé ensino, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Copacabana e residência á avenida 
Atlântica n . 1.044. (Qualificação requerida, nume
ro.5.923.) 

S.46&.: Mario Esberard Leite (5.462), filho de José Rodrigues 
Leite e de Julia Esberard Leite, nascido a 21 de 
fevereiro de 1893, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, medico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Lagoa e residência á rua Ge
neral Polydoro n . 200. (Qualificação requerida, nu
mero 5.999.) 

5.463. Maria de Lourdes Henrique (5.463), filha de José No
gueira Henrique e de Maria de Oliveira, nascida a 

_ 15 de abril de 1915, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Lagoa e residência á rua Vi l la Rica numero 
8. (Qualificação requerida, n . 5.537.) 

5.4&J1.1 Abigail de Oliveira Affonso (5,464), filha de José No
gueira Henrique e de Maria de Oliveira, nascido a 

• 8 de fevereiro de 1901, no Districto Federal, domes- 5.476. 
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Lagoa e residência á rua General Po
lydoro n . 194. (Qualificação requerida n. 5.363.) 

5.465. Renato de Mello Pinto (5.465), filho de Antônio José 
Pinto e de Lupercia de Mello Pinto, nascido a 22 de 
agosto de 1910, no Districto Federal, despachante 5,477. 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Gávea e residência á rua Rita L u -
dolf n . 83. (Qualificação requerida, n . 5.938.) 

5.466. José Olegario de Azevedo (5.466), filho de Olegario de* 
Azevedo e de Magdalena Amélia de Azevedo, nascido 
a 28 de julho de 1903, no Districto Federal, com- 5.478. 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gávea e residência á rua Miguel B ra 
ga n . 19.. (Qualificação requerida, n . 5.277.) 

5.£67. Gamilla Holt (5.467), filha de Antônio Luccas e de 
Francisca Luccas do Nascimento, nascida a 8 de 5.479. 
maio de 1906, em Fortaleza, Estado do Ceará, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto 

. municipal-de-Copacabana e residência á rua Mon-
tenègro n . 233. (Qualificação requerida, numero 
4.980.) 

5.468". Luciano Pinto de Britto Pereira (5.468), filho de He-
raclito Marcellino de Britto Pereira e/de Maria 

r Augusta de Britto Pereira, nascido a 12 de novem-
. brô de 1913, em Paris, França — Brasileiro, estu-
' dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
. municipal.de Copacabana e residência á-rua Tone-= 

leiros ri. 195, casa II . (Qualificação requeridas nu^ 
paro, <8.055.}j 

5.469. Joaquim Bernardo da Silva (5,469), filho de Antônio 
Bernardo da Silva e de Antonia Maria da Gonceição, 
nascido a 13 de julho de 1905, em Gravata, Estado 
de Pernambuco, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de'Lagôa.e residên
cia á rua da Passagem n . 99 A . (Qualificação réque-

. rida, n . 3.614.) 
5.470. Laerte Pinto da Silva (5.470), filho de ManoelPinto 

da Silva e de Isbella Rosa da Siva, nascido a 31 de 
dezembro de 1910, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Copacabana e residência á travessa Mar
garida n. 38. (Qualificação requerida, n. 5.810.) 

5.471. Haroldo Azevedo Rodrigues (5.471), filho de Franklin 
Emilio Rodrigues e de Graziella Azevedo Rodri
gues, nascido a 5 de outubro de 1915, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, oom domicilio eleitora) 

' no districto municipal de Gávea e residência á rua 
Professor Saldanha n . 25, casa-II. (Qualificação 
ex-officio, B.E. 88, 31-8-34.) 

5.472. Miécio Araújo Jorge Honkis (5.472), filho de Ladislau 
de Honkis e de Lydia Araújo Jorge Honkis, nascido 
a 13 de março de 1916, no Districto Federal, aca
dêmico de medicina, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Lagoa e residência 
á rua General Severiano U..28, sobrado, (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 88, 31-8-34.) 

5.473. José Gonçalves Fontes (5.473), filho de Armênio Gon
çalves Fontes e de Flavio Simas Fontes, nascido a 
25 de dezembro de 1913, no Estado do Rio de Ja
neiro, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana e residência 
á rua Barata Ribeiro n . 173. (Qualificação reque
rida, n . 5.946.) 

5.474. Armênio Gonçalves Fontes (5.474), filho de José Gon
çalves Fontes e de Josephina Portugal Fontes, nas
cido a 21 de março de 1885, no Districto Federai, 
proprietário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana e residência á rua 
Barata Ribeiro n . 173. (Qualificação requerida, 
n . 5.945.) 

5.475. Eloysio de Simas Kelly (5.479), filho de Edmundo Kelly 
e de Cacilda de Simas Kelly, nascido a 20 de outubro 
de 1912, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

, trioto municipal de Lagoa e residência á rua Álvaro 
Borgerth n . 18. (Qualificação ex-officio, B . E . 88, 
31-8-34.) 

Antônio dos Reis Saldanha (5.476), filho de José dos 
Santos Saldanha e de Amélia de Jesus, nascido a 
4 de abril de 1900, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gávea e residência á rua F a r o n . 29., 
(Qualificação requerida, n . 5.745.) 

Damião Saint Martin (5.477), filho de Guilherme Saint 
Martin e de Eurydice Costa Saint Martin, nascido 
a 9 de outubro de 1913, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, oom domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gávea e residência á Henrique n . 15, 
(Qualificação requerida, 4.761.) 

Alzira Cândida Sobral, filha de João da Cruz Rodrigues 
e de Maria" Cândida da Cunha, nascido a 4 de julho 
de 1915, no Districto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gávea. (Qualificação requerida, n . 4.086.) 

Jair Celestino da Ressurreição Sobral (insc. 5.479); 
filho de Jorge da Ressurreição Sobral e de Bra= 
sihna Rosa de Jesu s Sobral, nascido a 15 de ou
tubro de Í915, no Districto Federal, ouerario, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrioto muni
cipal de Gavêa e residente á rua Marauez de São 
Vicente n . 75, : ^Qualificação reaüerida nume
ro 8.929). 

5.480. Raymundo Antônio.Agnelo-'(insc-. 5.480), filho de Ce
lestino Meral e de Rachel di Lucca s nascido a 20 
de dezembro de 1912, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gavêa e residente á rua Hen
rique n . £ 5 . ^Qualificação; requerida o . 4.452)., 
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5.481, Germina! Guarnido Penna (insc. 5.781), filho de 
Antônio Penna e de Francisca Guarnido, nascido 
a 23 de abril de. 1914, nascido na Districto Fede
ral, 'operariot solteiro, com domicilio leitoral no 
districto municipal de Gávea e residente á ru» 
Caminhoá. n . 28. (Qualificação requerida n\i* 
mer 0 5.174). 

5.482, Belizario Krtuss (insc. 5.482), filho de Felizarda 
Krauss, nascido a 20 de setembro de 1916, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gavêa e 
residente a rua Lopes Quintão n . 75. .(Qualificai 
Cão requerida n . 4.644). 

5.48a, AJberto Pinheiro (insc. 5.483)„ filho da Ricardo P i 
nheiro e de Maria do Carmo, nascido a 16 de se
tembro de 1015, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilia eleitoral no districto mu-
aicipal dè Lagoa e. residente á rua da Passagem 
a . C8. (Qualificação requerida n . 5.158). 1 

S.4&4", Luiz Carlos Campista Moretzsoha (insc. .5.484), fi» 
Iho de Luiz Barbosa Lage •Moretzsohn e de Olga 
Camoista Moretzsohn, nascido a 27 de novembro 
de 1916, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eloitoral no districto municipal de 
Lagôá e residente & rua Sào Clemente n , 89. 
(Qualificação reauerida n . 3.059). 

5.481.'íforge Saldanha Bandeira de Mello (insc, 5.485), f i 
lho de Ernesto de Toledo Bandeira de Mello e de 
Elisa Saldanha Bandeira de Mello* nascido a 21 
d® março de 1903, no Districto Federal, medico, 
casado, com domíeilio eleitoral no districto mu-
licipal de Copacabana e residente á Avenida 
Henrique Dumont n . 75. (Qualificação requeri
da n . 5.950). 

5.486, Olga Ouriques Ferreira, (inse. 5.486), filha de An
tônio Nunes Ouriques e de Clotildes da Conceição 
Muniz Ouriques, nascida a 7- de maio de 1913,, enu 

I Niftherdy, Estado do Rio dè" Janeiro, domestica, 
1 casada, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal do Copacabana e residente á. rua Júlio de 
Castilhos n . 83. (Qualificação requerida nume
ro 4.691). 

5.487. jOscar José da Silva (insc. 5.487),, filho de João José 
'~ ' d a Silva- o de Maria da Silva, nascido a l i de 

ijunho de. 1888, no Districto Federal, funccionario 
Duhlioo, casado, com domicilia eleitoral no dis-
Iricto municipal de Copacabana e residente á rua 
Paula Freitas u . 5S. /.Qualificação "ex-officio", 

• B . E . 88, de 31-8-34). 
5".'í88. Marciano Figueiredo- (insc. 5.488), filho de Gasíão 

figueiredo e de Minervina Setine, nascido a 19 de 
• setembro de 1909,, no. Districto. Federa^ auxiliar 
, de. co-omereio, solteiro, com; domicilio eleitora! 

no. districto' municipal de. Copacabana, e residen
te, a rua Figueiredo Magalhães u . M. (Qualifica
ção requerida n.. 5.194). 

5.489. Antônio Porfirio Macena ( i n s c 5,-4.89), filho de Por-
firio Macena o de Rita Maria, da Conceição, nasci-
do a 10 de março de 19.09, em Cruzeiro dó Sul, 
yarr i tor ío do Acre, funecionariá publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no diatríeto municipal de 
Gavêa e residente a Estrada da Gavêa s. n . . 
'(Qualificação requerida B - 6.010),» 

'5.490, Gabriel de Souza Andrade (insc. 5.-490), filho de. Ho-
racio Andrade e do Maria 4adradáv nascido a 11 de 
outubro do 1913, em Lavras, Estado de Minas 
Geraes,' estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de. Lagoa e residente 
á Avenida Wencestau Brás a. 03,. (Qualificação -
reauerida n . 6..013), 

5.Í18Í. ©lavo Estellita Cavacantr Bessâa (insc. 5.491), fíiho 
d© Caetano Estellita Cavalcante Pessoa e de Hy!~ 
mí» Nogueira Estellüa, nascido, a 1 de janeiro de 
1916, em Manáos, Estada «.te. Amazonas, estudan-

- te, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Copacabana © residente á rua Re= 
demotor c . 49. .(Qualificação, requerida nume
ro 5.960). 

5,'âíiã'.. Francisco Nunes '(insc. 5.492), f i lho de Sebastião 
Nunes e de Maria Rangel Nunes, nascido a 24 de 
julho de 1914, em Andrade Pinto, Estado do Rio 

Jaieiro, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitora! no- districto municipal de. Gavêa e re-
sidente- á Estrada da Gavêa n . 443, .(Qualifica
ção requerida u , 6,001):. 

1.483.. Hélio Dias Pereira (insc. 5.493), filho de Ernesto 
Dias Pereira e de Augusta dos Santos Pereira, 
nascido a 8 de novembro de 1914,, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Copacabana e resi
dente á rua Siqueira Campos n . 61-A. (Qualifi
cação requerida n . 5.768). 

5.494. Othon Hercry Leonardos (insc. 5.494), filho de Hen-
rjr Leonardog e de Marieta de Oliveira Leonàrdós, 

> nascido a 8 de junho de 1899, em Nictheroy, Es
tado do Rio de Janeiro,, engenheiro civi l , solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Copacabana e residente á rua Cinco de Julho nu
mero 66; (Qualificação requerida n . 4.708). 

St.S95. Nelson Carmo (insc. 5.495), filho de AUpio Carmo e 
de Amélia Rosa do ti» rato, nascida a 16 de feve
reiro de 1912, em Macau, Estado do. Rio Grande 
do Norte,, çommeraio, solteiro, com domicilio elei~ 
toral no districto municipal de Lagoa e residente 
á rua General Polydorõ i n 2. (Qualiíioação re
querida n . £ .92?) . 

5,496. Frencisco Paolieiío F i lho (insc. 5.4.96), filho, de 
. Francisco Paoliello e de Adeus Lopes Paoliello, 

nascido a 27'de juho de 1916, no Districto Federal, 
eomm areio, solteiro, com domicilia eleitoral no 
districto municipal de Gavêa e. residente á rua 
Maria Angélica n . 58. (Qualificação requerida 
numero 528). 

5.437c.. Mario L ima Rocha ( i n s c 5.497), filho de. Francisco 
. Souza Lima Rocha e de.Anna de. Souza Lima* 

nascido, a, 16 de março de 1903, em Santa Maria 
Magdalena, Estado, do.Rio de Janeiro,; pharmaceu-
tico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gavêa o residente á riia' Voluntários 

% da Pátria n . 451. (Qualificação requerida nu
mero 3.822).. ' ."o 

Rio, 3'de'novembro de-1036. — O ' escrivão;: F . Faria. 

SEXTA ZONA E&EITGRAL 

' DE EXPEDIÇÃO D E 4* VIA D E T I T U L O . 

Faço publico, que o Dr . Saul. dc Gusmão, Juiz da 6 a 

Zona Eleitoral, mandou expedir as quartas vias de tiíülòs 
aos seguintes eleitores: 

'42. Adriano Pires Ferreira, iiilhoi de. Manoel José Fer
reira ar do Margarida Rosa Pires- Ferreira, nascido 
a-1 de março de 1899, em) Santos, Estado de São 
Paulo, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral 
no. dástricto municipal de Lagoa, e residente & rua 
General Polydora ii„ 294. 

7*135'„ Euslydes Nonato, filha de Raymundo Nonato Cons
tante Generoso e de Thomazia Gomes dos Santos, 
nascida a 10 dé abril de 1897,. em Lsopoldina, Ês* 
tado do Minas Geraes* eíiauííeur,, casado,., com do
micil io eleitoral no distrioto municipal de Gopa^ 
cabana e residência á rua Clapp. Füixo n . 65. 

7.217. Sezinando Garcia ia. Maeedq,, filho" de Antônio Fe!is= 
berto' de Macedo, e. de Jacmíha Garcia de Macedo, 
nascida- a 12 de, agosto de 1887,. no Estado do Rio 
de Janeiro, funccionario publico, casado, com do
micilio ©leitora! no disirieto municipal, da Gona-
eabana e residência á rua: Arahys- a.. 15. 

Terceira €áreums©ripçã0> 
iJEeíMA QUARTA ZQSA ELEIfOBAL. 

D a cedem da M , I » 3nm, faça puMífi.» qus foram éspe-
üídqs: os títulos eLait.er.aea dos seguintes tídadifis:. 
| ' . H 5 . Alziro de Mello (3,313), filho do Jíâooel de Mello e 

de: Alice Rosa de Jesus, nascido a- 20/ de julho de 
1917; no Distrioto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de San
ta Csus e. residência á rua Alvar,a Alherto. oame-
ro, 32a. (Qualificação, reauerida s , 6 .37 i ) . 

. Carmélio' CfcàndòT (5.214), fiího da Antônio Cirando 
Sobrinha e âb Garmelia 1 Girando» nascido a 9 de 
setembro, de. 1.916, s&a disirieto Federal, estudan-
te, solteiro,, oom domicilia «loitorát no districto 
municipal' de Santa Cruz .4 residência. á ' m a Barão 
de' Eadárlõ" n . . 2 . ' (Qualificação- requerida nume
ro 5.689). . ^ 
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§.217, Antônio Moreira Marques (5.215), filho de Manoel 
Moreira Marques e de Julita Moreira Marques, 
nascido a 31 de agosto de 1903, em Santa The= 
reza (Estado do Rio de Janeiro), commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande e residência á rua Ferreira 
Borges n . 18. (Qualificação requerida n . 3.940). 

fi.218. João Tiaoco de Carvalho (5.216), filho de José T i -
nooo de Carvalho e ât Maria de Albuquerque T i -

: noco, nascido § 10 de fevereiro de 1917, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande 
o residência á rua Augusto de Vasconcellos n. 148. 
(Qualificação requerida n . 3.710). 

5.219. Mario José de SantvAnna (5.217), filho de Francis
co José de SanfAnna e de Thereza Maia de San
fAnna, nascido a 14 de outubro de 1887, no Dis 
tricto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral ao districto municipal de Campo Grande 
e residência á A v . Cesario de Mello a . 1.424. 
(Qualificação requerida n . 5.678). 

5.220. Carlos Pereira Júnior (5.218), filho de Carlos Pe
reira e de Carlota Pinto Botelho, nascido a 16 de 
setembro de 1911, em Cordeiro (Estado do Rio 
de Janeiro), commercio, solteiro, com domicílio 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande 
e residência á rua Barcellos~ Domingos n . 157. 
(Qualificação requerida n . 2.550). 

5.221. Alfredo-Neves de Mattos (5.219), filho de Annibal 
Neves de Matos e de Piedade de Almeida, nascido 
a 13 de fevereiro de 1905, em Santa Comba Dão 
(Portugal), funccionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral <ao d'strieto municipal de Santa 
Cruz e residência á rua Visconde de Sepetiba nu
mero 23. (Qualificação requerida n . 5.687). 

5.222. João Pereira da Silva (insc. 5.220), filho de Fran
cisco' Pereira e de Maria Bernardo Lopes, nascido" 
a 24 de junho de 1888, em Vil la Real, Portugal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Cruz e residência á rua 
Felippe Cardoso n . 103. (Qualificação requerida 
numero 5.714.) 

8.223. Sebastião Ribeiro (insc. 5.221), filho de Manoel Joa
quim Ribeiro e de Maria Thereza, nascido a 9 de 
dezembro de 1909, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz e residência á rua Álvaro 
Alberto n . 319. (Qualificação requerida, nu-r 
mero 5.695.) 

5.224. Honorina Mazza (insc. 5.222), filha de João Ferreira 
e de Rita Ferreira, nascida a 26 de dezembro de 
1909, em Angra dos Reis, Estado do Rio de Ja
neiro, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba e residência a es
trada da Pedra de Guaratiba s/n. (Qualificação 
rida, n . 6.209.) í 

5.225. Corina Janoni (insc. 5.223), filha de João Baptista 
Janoni e de Adelaide Janoni, nascida a 31 de julho 
de "1916, no Districto Federal, domestica, solteira, 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gua
ratiba e residência á estrada da Ilha n. 36. (Qua
lificação requerida, n . 5.070.) 

5.226. Alberto Garcia Goulart (insc. 5.224), filho de Pedro 
Garcia Goulart Filho e de Alice Chayes Goulart, 
nascido a 13 de novembro de 1913, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba e residen-

..cia á estrada do Catruz n . 12. (Qualificação re
querida, n . 6.204.) 

6.227. Nelson José Rodrigues (insc. 5.225), ifloh de Antônio 
José Rodrigues e de Dipnysia Alves Reis, nascido 
a 6 de junho de 1917, no Districto Federal, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande e residência á rua 

, Morro de Caboclos s/n. (Qualificação requerida, 
numero 5.632.) 

5.228. Alice Maria da.Conceição (insc. 5.226), filha de Ignez 
Maria da Conceição, nascida a 10 de setembro de 
1906, no Districto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal • de Gua
ratiba e residência á estrada da Barra s/n. (Qua
lificação requerida, n . 5.410.) 

5.229. Armando Manoel dos Santos (5.227), filho de Joio 
Manoelft.dos Santos, e de Eduvirges Liberata dos 
Santos, nascido a 1 de outubro de 1909, no Dis 
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz e 
residência á rua Nestor n . 149. (Qualificação re
querida, n . 4.916). 

5.230. Aristides Ferreira (5.228), filho de Custodio Martins 
Ferreira e de Francisca Moreira, nascido a 3 de 
maio de 1901, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Realengo e residência á rua Justino de 
Araújo n . 65. (Qualificação requerida, n . 5.811). 

5.231. Norival de Oliveira (5.229), filho de Isolina. Maria 
da Conceição, nascido a 9 de fevereiro de 1917, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo 
e residência á travessa da Fabrica n . 5. (Qua
lificação requerida, n . 4.664). 

5.232. José Flausino Cândido (5.230), filho de Flausina Cân
dido, nascido a i de janeiro de 1911, em Cambu-

v quira, Estado de Minas Geraes, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo e residência á estrada do Retiro n . 59. 
( Ti* 8. IIS í GX B L\ C1H ) 

0.233. Napoleão Meireles Gralha (5.231), filho de Porphirio 
da Silva Gralha e de Octavia Meirelles Gralha, nas
cido a 31 de julho de 1913, no Districto Federal, 
mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo e residência á rua 
Oliveira Braga n . 249. (Qualificação requerida, 
n . 6.145). 

5.234. Jurema Nogueira da Costa (5.232), filha de Arthur 
Nogueira da Costa e de Luiza Rosa Nogueira da 
Costa, nascida a 14 de novembro de 1913, no Dis
tricto Federal, dactylograpba, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo 
e residência á rua Silva Cardoso n . 328.,(Quali
ficação requerida, n . 4.903). 

5.235. Norival da Silva Santos (5.233), filho de. Sebastião 
Manoel dos Santos e de Alzira Duque da Silva San
tos, nascido a 10 de janeiro de 1915, em Paracamby, 
Estado do Rio de Janeiro, barbeiro, solteiro, com' 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo e residência á rua Rangel Pestana n . 23. 
(Qualificação requerida, n . 5.264). 

5.236. Oswaldo Augusto da Cruz (5.234),-filho de Bernardino 
Augusto da Cruz e de Cíiristina Maria da Cruz, nas
cido a 18 de novembro de 1916, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Cruz e residência á , 
rua Lemos n..6. (Qualificação requerida n. 4.579). 

5.237. Alfredo Ribeiro (5.235), filho de João do Prado R i 
beiro e de Dulçula Vianrnl Ribeiro,, nascido a 16 
de setembro de 1909, no Districto Federal, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realenga e residência á rua Silva Car
doso n . 990. (Qualificação requerida, n . 4.379). 

5.238. Andrelina Brasiliense da Costa (5.236),. filha de Ma
noel Valentino da Costa e de Francisca Brasiliense 
da Costa, nascida a 29 de abril de 1900, em Maceió, -
Estado de Alagoas, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo e 
residência á rua Coronel Portes n . 36. (Qualifi
cação requerida, n . 6.115). 

5.,239. João Faccini (5.237), filho de Luciano Faccind e de 
Emilia Marchetti, nascido a 8 de fevereiro de 1911," 
em Bom Jardim, Estado do Rio de Janeiro, opera-» 
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo e residência á rua do Im
perador n . 368. (Qualificação requerida, numero 
6.135). 

5.240, Fernando Silveira de Moraes (5.238), filho de Ignacio 
Tavares de Moraes e de Marietta Silveira de Mo
raes, nascido a 29 de maio de 1908. em Muriabé, 
Estado de Minas Geraes, lavrador, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo e residência á rua Belém n.-170. (Transfe
rencia) . 

5.241. Manoel Monteiro de Mello (5.239), filho de Annibal 
Monteiro Torres e de Ermclinda Rosa Monteiro, 
nascido a 23 de setembro de 1915, no Districto F e 
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba e residência ã 
estrada do Cantagallo n . S54.- (Qualificação reque
rida, n . 5.980). 
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5.212. Sebastião Teixeira (5.240), filho de"*Albano Teixeira 
de Almeida e de Joviia Maria da Conceição, nasci
do a 29 de outubro de 1916, no Districto Federal, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

. tricío municipal'de Guaratiba.e residência á es
trada do Cantagallo n . 54, (Qualificação reque
rida, n . 5.984). 

1,243. CfctâVió dê Carvalho (5,241), filho de Arthur de Car
valho e de Eugênia ÉstreUà de Carvalho, nascido 

'a 24 de fevereiro de 1912, nó Districto Federal, 
Operário, casado, com domicilio eleitoral r>o d i s M -

•• ctó municipal de Realengo e residência á rua Pa-
ragiiàssü n . 30. (Qualificação requerida, numero 
6.150). 

§.244, Francisco Bax (5 . Í42) , filho de. Clierübim Bax e do 
Maria Thereza de Jesus, nascido a 17 de outubro de 
1909, no Districto Federai, commercio, casado, com 
domicilio.eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e'residência ã estrada do Cabussü n . 190. 
(Qualificação requerida, n . 5.968). ' 

g.215.' Mario de Souza Lima (5.243), filho de Matorino de 
•Souza Lima e de Gâbriélla de Souza Lima, nasci
do a 21 de março do 1Ô17, nc Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

• trícto municipal de Realengo ó residência á rua 
Agrícola n , 22. (Qualificação requerida, numero 
6.941), . , •' 

Rio de Janeiro, 4. dê íiovembro do 1936. Pelo escrivão, 
gpão Aguiar Júnior. - . • 

EDITAES DÈ TRANSFERENCIA 

Primeira Circumscripção 
TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

< Districtos municipaes' de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos) 

Jnffc — Dr. Francisco de P.áulâ RóChã Lagoa Filho • 

Escrivão *— Dr. Carlos Waldemar dè Figueiredo 

FaÇ6 publiôd, para fins. do art. 62, % 2°, da lei n . 48, 
He .4 dè maio de 193í), qüé por eêté Cartório .e Jüizo da 3' 
Zí>na Eleitoral, estão sendo processados os fedidos de trans
ferência dos- seguintes 'Cidadãos: 

$.890*. Agostinho,Càiró (105), filho dè José Câiró, nascido a 
6 dê maid dé 1895, no Districto Federal, casado. 

., lommerció., (Transferência dô titulo eleitoral 
t. 1Õ5, dá 8" Zòiia (Andarahy) para a 3' Zona, 

S. Domingos). , 
\Ml: Anhibát Santiago (2.612), filho de Anna Joaquina 

Santiago; nascido a 20 'de janeiro de 1882, no Dis-
tiitíto Federai, casado, serralheiro. (Transferen
cia do titulo eleitoral n . 2.612, da 11a Zona 
(Meyer), para Ü 3 a Zona, Sacramento); 

a.59á. Anselmo FfâflcisCó Elòy (7.474), filho dé jáaqüim 
Ffâncisop Moy, nascido a 21 de abril de 1902, em 
Belém, Estado dô Pará, casado, funccionario pu
blico. '.(Transferência do titulo eleitoral n. 6.934, 
Ôá 7" ^tíhâ (Piedade) para ã 3*' Zona, S. Domin-
góa'),, • ' • 

l i § 9 3 / Helen-d Alvèé clè Lima' (1.629), fillíc- ás Atíreliaco 
Ferreira "de Limai nasoidô a. 6 de fevereiro de 
•4S94y eiií.' Gàpivarinha, Pernambuco, casado, m i l i 
tar", (Transferencia do titulo, eleitoral ti. ü. 140, 

/ âa 6 a Zofína: (Gávea) para a 3* Zona, Santa Rita). 
1.-5Ô4. Antoniè de/Barres' Sampaio Ç4/836), filho de José 

1 de Barros Sampaio, nascido a 8 de setembro de 
1869*; hô Estado do Rio, casada, operário. (Tr-frts-

. "éíéhcia do titulo eleitoral nv 4.885, dá 8 a Zona 
(Jacàíépaguá) para a 3 a Zona, Santa Rita) . 

. i^ÓOíFíanôíâcó' Brandão" (.3.479),. filho ,d8 Francisco Pinto 
Brèiidíòf nascido a 13 dê junho de 1895, Portu-
fât, eâsaaò; operário*. (Tfànéfeídhéía do titulo 
eleitoral n . 2.889, da 3 S Zona, antiga (Lagoa) 
pára .a.3» Zona, S. Domingos). 

1.596. SylVio Vieira de Silva (989), filho de Manoel Felix 
Vieira da Silva, nascido a 24 de inaio de 1914, no 
Districto Federal, solteiro, funccionario publico. 
(Transferenoia do titulo eleitoral n, 911, da 9* 
Zona (Tijuca) para a 3* Zona, S. Domingos). 

1.597. Carlos Siqueira (1.558), filho de Alfredo Siqueira* 
. nascido a 21 de julho de 1901, nò Districto Fe-

déraL casado, commercio. (Transferencia do t i 
tulo eleitoral n ; l s53í>, da 4* Zona (Ajuda) para 
â 3 a Zona, Sâilta Ritã) •. 

1.598. José Moreira Bastas (9.717), filho dé Antônio Moraes 
Bastos, nascido a 25 dé agosto de 1906, no Rio 
Grande do Sul, ca'sado> funccionario ' publico; 
(Transferencia do titulo eleitoral n , 6.957, da 8*" 
Zória (Andarahy) para a 3 a Zõha, Santa Rita) . 

1.599. Pedro Gesar Ganiu* (17.408), filho de Agostinho Cân
dido Teixeira,,nascido a .29 de junho dè 1905, in 
dependência, Estado do Cearáj i soíteirò, funeciona-

. rio publico., (Transferencia de titulo eleitoral nu
mero 20.874, da 1* Zona (Candelária) para a 3 a 

Zona, S. Domingos). 
Distrioto Federal' de novembro de 1936. Pelo es

crivão, Maurício Teixeira de Mèílò. 

'i . Primeira Circumscripção 

TERCEIRA ZONA E L E I T O R A L 

C Distrietos municipaes de Santa, Rita, Sacramento e 
São Domingos) 

Juiz I Í Dr. Frdricisco de Pàflia Rocha Lagoa Filho 
Escrivão >— Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 
(Lei 48 de 4 xdâ maio dô 1935, ã r t . 69, § 4.") 

Dé ófdém dó Di*. Juiz dá 3 a Zona da. 1' Circumscripção' 
EHitòrâl do Districto Federal, faÇó pubíicò, para conheci-J 
mento dós interessados, que fórafn deferidos ós pedidos de 
transferencias è' mandados restituir Os titulos eleitoraes dos 
seguintes cidadãos: 
i.UL Nelson Carneiro Ramos (íxisé. 9.557), fiiíló' dé Thêó-! 

doíó de Jóstis Carneiro, nascido* a 22! de junho! 
dè Í902, étn Santos, Estado de Sãò Pàuló,- casado,! 
portuário, residente hd Morro dá Conceição n . 32. j 
(Transferencia.do titulo eleitoral n . .7.890, da 
2* zona (Ajuda), para a 3 a 2ona, Santa" Rita.) | 

1.545. Carlos Vieira de. Andrade (Insc 3.408), fííHo de An-
— todio Andrade, naseido a 21 dé setembro de 19ÓÍ, 

eni Aracaju; Estado de Sergipe, solteiro, funecio-
iiario publico, residente á rua Úruguáyâna n . 184 

- , sob. (Transferencia do titulo eleitoral ri.- 3.275, da 
, 3" íiema (Santo- Antônio), para a 3* zona, São Do-
.miogos.) 

1.546. Otilio Alterado (Insc. 3.328), filho de Antônio Alte
rado, nascido a 12 de janeiro de 1902, no Districto 
Federal, casado, funccionario; publico e' residente á 
i y . Passos n . .116, sob. (Transferencia do titulo 
eleitoral n...2.793, da- 7 a zona (SanfAnna), para 
a 3 a zona São Domingos.5 

,1.547. José da Silva Rocha (Insc. 1.889), fiínó de Carlos 
da Silva ..Rocha, .nascido a 31 dé óütuBrõ de 1901, 
no Districto Federal, cásâdd, fühôcionàfid publico 
b r"êâidenté á A v . Pássõs S4, sob\. (Transfe
rencia do titulo eléitófàl l i . 4.600,- dá* 3'* zona an
tiga (Lagoa), para a 3* zõná, São" Domingos.) 

-J,548. Cârios Leocâdió Antunes (Insc. 2.71Õ), filho de Carlos 
Máxima Antune's, nascido, á 9 dê dezembro de 1902, 
no Districto Federal, solteiro, funééiônario pu
blico e residente ã . r ü a Buenos Aires^ n,.„.206. 
•(Tránèferéâèia do titula étéitôráí ü . . ?í5ÓÒ,* dá* 
i* zoáà (Sant-Aaná), pára ã 0* áònas Saéràmehto.) 

Í.S49.- Jôáqülíri Augusto ^ Carvalho (2,Ul)f tüM de Pai-
my.-à do Deus Gárvãího, tíasõidó á 8 do abril de 
Í9Í0, .jõ Distriéfó Federal, sólteifôv éénlmerció e 
resldeiite" á ruâ- Urtiguáyaná n , 117, sob . (Trans-

• 'lerexieia do titulo eleitoral n.- 1.904, da 7 a zona, 
(SaiífAHna), para a 3 a zona São Domingos.). 

1.B5Ò. Cândido- Alexandrino Alves (6.058), filho de 'André 
Guesinó Moreira, nascido a í l de mwiga de 1886, 

.ôo Estado do Maranhãoy solteiro,- fuhccionario 
municipal « . residente á r ua , Ledo- H ,78, sob. 
(Transferencia do . t í tuío eieiíéraí 0 . 6.907, da 
.4* zona .(Espirito S a n t o p a r a á á* ióiia Sacra
mento .,) • 
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'3.551. Pedro Antônio (220), filho de Alexandre Valiante, 
nascido a 30 de junho de 1898, no Districto Fe-

* dérál, solteiro, comíriercid e residente á rua da 
Conceição n., 51. (Transferencia do titulo elei
toral n . 1.823, da 6" zona (Copacabana), para a 
d* zona Santa, Rita.) 

3.5501 Firipiano Pereira dos Santos (2.122); filho'de João 
Pereira dos Santos* nascido a 13" de junho de 1900, 
no Estado.de Rio de Janeiro, solteiro, lavrador e 
residente ã rüa General Gamara, n . . 275. (Trans
fere Jclà do titulo eleitoral, n . 1 i634, dá 4* zona 
(Cámpò Grande), pára a, 3* zohà São Domingos1.), 

ijl.SSâ. Eürydês dé Carvalho Lima (628), filho de Pedro Ro
drigues dé Carvalho Litbá, nascido á 19 de setem
bro dé 1913, no Districto Federal, solteiro, com-
scionarió municipal e residente á rua Ledo n . 71, 
.(Transferencia do titulo eíeitdral n. 559, da 
13° zona .(Pàvuná); para a 3 a zoria Santa Rita.) 

I í . 5 5 4 . Ylrtülinõ Alves Caneílas :(8.052), filho de Bernar
dino Alves Caneílas, nascido a 15 de. junho de 
1894, no Estado do Rio de Janeiro, solteiro, fun
ccionario municipal e residente á rtiá Ledo n . 71, 
sob. (transferéhéia do titulo eleitoral r i . 21.179, 
da í" zona (Üfia dó Governador), para a 3* zóná, 
SaeCa mérito.) 

'â .555. José Soares Bezerra (5.850), filho dè Antônio Farias 
Bezerra, nascido a 14 de maio de 1894, Pernam
buco, solteiro, contador da Liglít e residente á 
rua João Homem n . 8. (Transferencia do titulo 
eleitoral n . 5.293, dá 8* zoria (Jácarépagüá), pára 

• . à 3 a zona, .Santa Rita.) . 
1.556. Alexandre Ráihhô (108)', filho de José João Rairiho, 

riáscjdd à 24 dé janeiro de 1904, tio Districto Fe
deral, solteiro, .commercio e residente á A v . Thorrié 
de Souza h . 191; (Transferencia do titulo eleitoral 
lí. 102, da 9" zona, (Engenho Volho), pára a 3' zona 
São Doitiingos.)-

1.557. Pedro Honorio. dè Oliveira (8.301), filha de Honorio 
. Francisco de Oliveira, nascido a 2 de julho de 1892, 

no Distriotü Federai, casado; funccionario munici
pal ê residente na rua Ledo n : 38, sobrado. (Trans
ferencia cio titulo eleitoral n ; 7;983, dá 6a zona 

. (Engenho Nova); para á 3" zona, Sacramento.) 
3.558. Roniulõ de Araújo (1.543), filho dc Manoel Cândido 

de Araújo,- nascido a 23 de março de 1906, na Pa-
rahyba do Norte-, solteiro, funccionario publico. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 1.487, dá 12" 

. . ; . . . zona; Irajá, pára â 3* zotiü, Sac'i'ám'eíitp.) 
1.559. Américo Ahtohió dê Azevedo. (6.158), filho de José 

Antônio de Az^vedòj nascido á .26 de janeiro de 
4880, no Districto Federal, casado, portuário è re
sidente nã rua Acre n . 8tí. (Transferência do t i 
tulo eleitoral n . 5:801, dá 2? zoflá. Ajuda; para a 
8 a zona, Santa Rita.) 

il.560. Theoprépidès Moreira dá Góstá (Ó.460), filho de F l o 
riano RÍofeirâ dâ Cosia, nàscMd á 4 dé julho de 
Í9Ó2-, em Goyâná, Estado-dé Perflàmbuèóv casado, 
portuário e residente ná rüá S. Francisco da Prai-
nha n. 18.-. (Transferencia do. titulo eleitoral nu
mero 5.11-3, da 2" zona,- Ajuda, para a 3 a zona, 
Santa.Rita.) . ' _ 

!1.56i.- Atiiíibal Ferreira., de Carvalho (â.-lâè)^,,filho de João 
Fêrpeir» de .Carvalho, naseido a 1-6 de dezembro 
de. 1890,- no Estado da Bahia, viuvo, funccionario 
publico e residente na rua Acre n . .24.. (Transfe
rencia, do titulo eleitoral n . 4.576,. da 3'. zona.,.-an
tiga Copacabana, fiará a 3" zona, Sànía RÍtá.) 

(1,562. José, Maria-D', Amais (17.310), filha de;.Pasc-hoal D, 
Àmâlêf ftâséidd a Í4 dé maio deisfóè , fio Estado 
dè Minas Góràés, cásádó', operário e residente,ha 
rüâ LèdÓ ti.- 35,- sóhfado. (Transferencia do títii-

o - lo eleitóPàí.n. 21.063, da I a zona, Candelária, para 
a 3* zona* Sacramento.)' 

ft.56», Aéértái Pinte (5.111), filho de Nelson Lopes Ma-
Ibèirôs,- náseidó ã, 6 de fevereiro 'dé 1901, êin Má~ 
áhé, Estado do Rio de Jáãeiftí, viuvo, commer-' 
iârio. ("ííafigfêfeôcia do' titulo eleitoral a . 5:031, 

da lr zôflà, Piedade,- para á 3 a íflfiâ, São Domingos. 
ii564.- Hilda Ribeiro da Silva (2.191). filho de Laudelino R i 

beiro, dãv&ilvà, nasàidó a 46' de novembro dé 19Ü6, 
no Dísíííóto- Federa!, éá-sado, cónimeréiário e resi^ 
dente na r ü a fiuehos Aires 330, soMádo. (Tfàns 
fereáciá ao título eleitoral ú. 2.106, dà 12* zon: 
para a 3", Sacramento.) 

1.565. Manoel Ferreira Lopes (5.265), filho de Altina. "Viana 
Lopes, nascido á 5 de março de 1909, lio Eslad'-
do Rio de Janeiro, solteiro, bancário o residem,-
na rüa General Câmara n . 80. (Transferencia d--
titulo eleitoral n . 6.349, da 7 a zona, Piedade, pai:, 
a 3a, São Domingos.) 

1.566. José Antonid de Oliveira (4.470), filho de Antonu 
Cândido de Oliveira, nascido a 10 de novembro d 
1891, no Estado do Rio de Janeiro,- casado, fun
ccionario municipal e residente na rua do Acre nu-

* mero 21. (Transferência do titulo eleitoral nume
ro 4.824, da 8 a zona, Madureira, para a 3 a zona. 
Sántá Rita. 

Districto Federal, aos 5.de novembro de 1936. *^ Pelo 
escrivão, Maurício Teixeira de Mello. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAS, 

( DiStrictos ihünicipaés de Santa, Rita, Saèrameátt) 6 
Sãd Domingos) 

Juiz Dr. vFrancisGo de Paüia RoGha Lâgôa Filho. 

Escrivão ™ Dr ( Carlos Waldemar d§ FigBeireda 

' Despacho: 
(4 a via); 

N . 2.847 'Arlindô Iglesiaá — Pròéeda»sè dé accardo 
cdín o disposto ho artigo 66, § 5°v, da lei 48, de 1935. Rio, 30 
de outubro de 1936,. R; Lagoei. 

Districto Federal, aos 5 de novembro de 1936i ~ - Pêlo 
escrivão, Maaviciò Teixeira âe-Mello. 

Segunda Circumscripção 
SEXTA ZONA ELEITORAL 

f 

(Districtos municipaes de Lagoa, Copacabana e Gávea) 

J u l 2 — Dr. Saul de Gnsmle 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 
Faço publico, para a conhecimento dos interessados, que 

o D"í. Katíl de Gusmão, Juiz da 6 a Zona Eleitoral, mandou 
transferir Os seguinte, eleitores: 

505. Raul Vargas, inscripcâo n . 7.905, de Glória, para Co
pacabana. 

509. Francisco Pedro Gall, . inscripcâo n . 3.804',- de Es
pirito SantOj para Gávea.- . 

Eio, 3 de novembro de 1936; — O escrivão, F, Faria. 

Terceira Circumscripção 
DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

Edital dé transferências de domicilio eleitoral 

O Dr . PlátSidõ Modesto de Méild, serventuário do Officio. 
dó escrivão tia Terceira Circumserípçãó Eleitoral do Districto 
Federal, em pleno exercício de seu cargo, na forma da lei, e tc : 

Faz sàbér aos quê 6 presente viróm, óü délle éonheci-
.mento tiverem, que, pof -l^sflãcho • do Dr". Juiz da Décima 
Zona Eleitoral fófani óiátidados instituir ós titúíos eleitoraes. 
em que fôVÁtâ feitas trânsfér-éncias dé tíonííéilio eleitoral, do? 
segUiiitea cidadãos: 

911. Aloysio de Souza Ribeiro {inscriDçãc a . 2^236, da 2a 

zõná antiga) de Glória Mrã- S. ,Ghristóvãó. 
1.197. Jôsê Soares Rioeirò^ (inscripcâo É. 1.697, da 6 a zona 

antiga) de Andarahy pára S. Chrisiovaô. 
1.198. ílenriqüe^ Gonzaga (inscripcâo n . 7.413. da 4 l zona 

antiga) de Espirito Santo para S. Christóvão. 
I i l 9 9 . Francisco Antônio de Oliveira (ihscripçlo n . 11.640, 

dà 6 a zona ântigã) de Mèyer pafá S. GhHstovão. 
1.2.60. Ataliba Antônio Barbosa (inscripcâo n . í .824, da l " 

zõnã ântigãJ dê Candelária para Engônlio N&vo. 
1.261. Sebastião Fôifreifa Leite (inserípção a.- 281, da 6' 

zona antiga) de Meyer para Engenha Novo. 
zona 1,262. Geraldo Henrique de Araújo (inscripcâo n , 3.152. da 

12a zona) de Meyer pára S. Chrístovgo, 
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•1.200. Geraldo Mello (inscripcâo n. 1.516, da 3* zona)' de Sa
cramento para S. Christovão. 

1.201. Rubem Henrique Galvão (inscripcâo n. 12.262, da i" 
zona antiga) de S.* José para S. ChristovSo. 

1.202. Waldemar de Abreu Galvão (inscripcâo n. 15.880, da 
I a zona antiga) de Candelária para S. Christovão. 

1.203. ' José Pires Marinho (inscripcâo n. 6.228, da 7* zona 
antiga) de Penha para S. Christovão. 

1.204. Oscar de Jesus (inscripcâo n. 1.940, da 6* zona)' de 
Copacabana para S. Christovão. 

1.205. Alfredo Soares (inscripcâo n. 2.722, da i* zona anti
ga) de S. José pára S. Christovão. 

1.206. Antônio Ramos de Mella (inscripcâo n.' 1.680, da 7" 
zona), de SanfAnna para S. Christovão. 

1.207. Seraphim Macedo (inscripcâo n. 6.842, da 4a zona an
tiga) de Rio Comprido para S. ChristovSo. 

1.208. Adhemar de Oliveira Nogueira (inscripcâo n. 14, da 
3a zona antiga) de Lagoa para Engenho Novo. 

1.209. Irio de Oliveira (inscripcâo n. 1.243, da 12*'zona 
eleitoral) de Piedade para S. Christovão. 

1.211. Ignacio Xavier de Araújo (inscripcâo í . 1.579, da 1" 
zona antiga) de Candelária para -Engenho Novo. 

1.212. José Xavier de Araújo (inscripcâo a. 13.045, da 1» 
zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.213. Alfredo Teixeira (inscripcâo n. 2.776, da 1" zona an
tiga) de Santa Rita para Engenho Novo. 

1.214. Eduardo Pereira (inscripcâo n. 11.664, da 1* zona an
tiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.215. Eurico Cardoso (inscripcâo n. 14.122, da 1* zona an
tiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.216. Carlos Barreto Rosa (inscripcâo n. 6.144, da 1* zona 
antiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.217. Carlos Gomes dos Anjos (inscripcâo n. 4.458, da 1* 
zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.218. José Teixeira (inscripcâo n. 2.169, da 1* zona antiga)] 
de Santa Rita para Engenho Novo. 

1.219. Oswaldo Rodrigues Leite* (inscripcâo n. 2̂ 669, da i* 
zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.220. Amadeu de Oliveira Sucupira (inscripcâo n. 11.669, 
da 1" zona antiga) de Candelária para Engenho 
Novo. 

1.221. Agostinho Isaac dos.Reis (inscripcâo n. 19.497, da !• 
zona antiga) dé Candelária para Engenho Novo. 

1.222. Antônio Francisco de Lacerda (inscripcâo n. 13.682, 
da 1* zona antiga) de Meyer para Engenho Novo. 

1.223. Franklin Fernandes Barata (inscripcâo n. 664, da 1* 
zona antiga) de Candelária para. Engenho Novo. 

1.224. Moacyr Pereira de Faria (inscripcâo n. 1.823", da 1* 
zona antiga) de Santa Rita para Engenho Novo. 

1.225. José de Almeida Gonçalves Bandeira (inscripcâo nu
mero 1.895, da 1* zona antiga) de Candelária para 
Engenho.Novo. 

1.226. Antônio de Freitas Lourenço (inscripcâo n. 16.955, 
da I a zona antiga) de Candelária para Engenho 
Novo. 

1.227. Rozeno Ferreira (inscripcâo n. 10.444, da 6» zona an
tiga) de Andarahy Rara S. Christovão. 

1.228. Augusto Souto Viegas Romano (inscripcâo n. 13.624, 
, da 1* zona antiga) de Caridelaria para Engenho 

Novo. 
1.229. Nelson Pereira Teixeira (inscripcâo n. 12.827, dá 6" 

zona antiga) de Meyer para S. Christovão. 
1.230. Elias Pereira Machado (inscripcâo n. 17.523, da 1* 

zona antiga) de S. José para S. Christovão. 
1.231. Anselmo Gentil Bahia (inscripcâo n. 14.054, da !• 

zona antiga) de Sacramento para S. Christovão. 
1.232. Braulio JSarzedas da Silva (inscripcâo n. 2.857, da 8* 

zona antiga) de Madureira para, Engenho Novo. 
1.233. Manoel Clarimundo de Oliveira (inscripcâo n .13.569, 

da I a zona antiga) de' Candelária para Engenho 
Novo. ' • 

1.234. Antônio Gonçalves de Oliveira (inscripcâo n. 13.620, 
da 1* zona antiga) de Candelária para Engenho 
Novo. 

1.235. Paulo Werneck Corrêa de Lacerda (inscripcâo numero 
1.630, da I a zona antiga), de Candelária para En
genho Novo. 

1.236. Aurélio de Aüraquerquer Mello (inscripcâo n. 14.134, 
da I a zona antiga) de Candelária para Engenho 
Novo. x 

1.237. João do Valle (inscripcâo n. 17.829, da 1* zona antiga)' 
de Candelária para Engenho Novo. 

1.238. Agenor Rangel (inscripcâo n. 11.222, da I a zona an
tiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.239. Eleutherio de Sá Leitão (Inscripcâo n. 4.197, da i* 
zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.240. José Alves Teixeira Netto (inscripcâo n. 1.757, da 6f 

* zona) de Gávea para S. Christovão.' 
1.241. Martinho Bernardo da Silva (inscripcâo n. 2.758, dà 

I a zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 
1.242. Manoel Rigas Sobrinho (inscripcâo n. 1.025, da 2o 

zona antiga) de Santo Antônio para Engenho Novo. 
1.243. Antônio Guedes Ribeiro (inscripcâo n. 6.405, da 7a 

zona antiga) de Irajá para Engenho Novo. 
1.244. Manoel de Oliveira Pereira de Albuquerque (inscripcâo 

n. 14.435, da I a zona antiga) de Candelária para 
S. Christovão. -

1.245. Antônio Garrido Ortigão (inscripcâo n. 3.594, da 2* 
zona antiga) de Santo Antônio para S. Christovão. 

1.246. Arthur Raymundo Rufino da Silva ^inscripcâo numero 
2.245, da I a zona antiga) de Candelária para Em 
genho Novo. 

1.247. Henrique Jaçques Bolteux (inscripcâo H . 13.637, da 1' 
0 zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.248. João Camillo Leite Sampaio (inseripeSp n. 11.641, da 
I a zona antiga) d» Candelária para Engenho Novo. 

1.249. Francisco Borges da Cruz (inscripcâo n. 16.742, da 1* 
zona antiga) dè Candelária para Engenho Novo. 

1.250. Trajano Silva (inscripcâo n. 18.405, da 1* zona elei
toral) de Candelária para Engenho Novo. 

1.251. Bvangelina Oliveira Alves (inscripcâo n. 1.323, dã I a 

zona eleitoral) de Candelária para Engenho Novo. 
1.252. Gonçalo José de. Lima (Inscripcâo n. 13.081, da 1" 

zona antiga) de Candelária para Engenho Novo.. 
1.253. Alfredo Gonçalves (inscripcâo n. 13.079, da I a zona 

antiga) de Candelária para Engenho Novo. 
1.254. Arthur Feliciano de Oliveira (inscripcâo n. 13.572, da 

I a zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 
1.255. Luiz Gonzaga Alves (inscripcâo n. 1.337, da l" zona 

antiga) de Candelária para Engenho Novo. 
1.256. Jolo>Cascardo Pinto (inscripcâo n. 958, da 3a zona) de 

Sacramento para Engenho Novo. 
1.257. Adaury Santos (inscripcâo n. 22.170, da I a zona an

tiga) de Candelária para Engenho Novo. 
1.258. Luiz Vicente de Araújo (inscripcâo n. 22.437, da 1" 

zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 
1.259. Waldemiro Marciano de Medeiros (inscripcâo numero 

1.499, da 2a zona), de S. José para Engenho Novo. 
1.263. Djalma Pessoa da Silveira (inscripcâo n. 175, da 2a 

zona) de S'. José para Engenho Novo. 
1.264. José Bello de Andrade (inscripcâo n. 253, da 6a zona 

antiga) de Andarahy para Engenho Novo. 
1.265. Euclydes de Aguiar Merodis (inscripcâo n. 71, da 10a 

zona) de Engenho Novo para S. Christovão. \ 
'1.266. Meloiades da Cunha Barbosa (inscripcâo n. 1.869, da 

7a zona antiga) de Inhaúma para S. Christovão. • 
1.267. Adalberto Fernandes Carneiro (inscripcâo n. 1.629, 

da Ia zona antiga) de Candelária para Engenho 
Novo. 

1.268. Agenor Azamor (inscripcâo n. 138, da 10a zona) de 
Engenho Novo para S. Christovão. 

1.269. José Assis Rocha (inscripcâo n. 13.616, da Ia zona an
tiga) de Caiídelaria para Engenho Novo. 

1.270. José Gonçalves (inscripcâo n. 1.181, da 10a zona) de 
Engenho Novo para S. Christovão. 

1.271. Carlos Pereira da gilva (inscripcâo n. 3.009, dá 8a 

zona antiga) de Madureira para S. Christovão. 
1.272. Vicente Francisco de Souza (inscripcâo n. 9.923, da 

2a zona antiga) de Gloria para S. Christovão. . 
1.273. João Leite Bittencourt Calazans (inscripcâo n. 1.985, 

da 2a zona antiga) de Gloria para S. Christovão. 
1.274. Mario Camillo de Oliveira (inscripcâo n. 5.846, da 5a 

zona antiga) de Tijuca para Engenho Novo. 
1.275. Joaquim Romero (inscripcâo n. 19.864, da I a zona an

tiga) de S. José para S. Christovão. 
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1.276. Alfredo Machado (inscripcâo n. 8.626, da 4* zona an
tiga) de Espirito Santo para Si Christovão. 

[1.277. Luiz Stupia (inscripcâo n. 5.783, da I A zona antiga) 
de Candelária para S. Christovão. 

1.278. José Teixeira Pinto (inscripcâo n. 3.004, da 8" zona) 
de Andarahy para S. Christovão. 

1.279. Amancio Luiz (inscripcâo n . 2.853, da 8 a zona antiga)! 
de Madureira para Engenho Novo. <• 

1.280. José Antônio Torres da Silva (inscripcâo n. 16.385, dâ 
I A zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.281. Theonilla Cavalcanti de Andrade (inscripcâo « . 6.689, 
da 6 a zona antiga) de Andarahy para Sngenho 

» Novo. 
•1,282. Manoel Terencio da Silva BuJniar.o ('nscripçao r u 

iu er o 671, da I a zona antiga) de S. JOJÓ par*. E n 
genho Novo. 

1.283. Júlio Carreira de .Souza (inscripcâo -J . W.IJSJ da I A 

zona antiga) de Candelária parr Engenho Novo. 
1.284. Rodolpho Oliveira Costa (inscripcâo n . 4.244, da 1* 

zona' antiga) de Candelária para Engenho Novo. 
,1.285. Antônio Rosas (inscripcâo n . 1.251, da 3 a zona) de 

, Sacramento para Engenho Novo. 
1.286. Joel da Costa Marques (nsoripçáo *£; 9.603, ds. 5* 

zona antiga) de Engenho Velho para S. ChristovSo. 
1.287. Octavio de Souza Araújo (inscripcâo n . 11.665), da 1* 

zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 
1.288. Rodolpho Baptista Pires (inscripcâo n . 1.003, da 1* 

zona antiga) de S. José para Engenho Novo. 
1.289. Luiz Gomes Medina (inscripcâo n . 83,' da 6 a zona) de 

' Lagoa para S. Christovão. 
« 1.290. André Salvador Fernandes (inscripcâo tu 2.748, da 7* 

zona ant-iga) de Penha para S". Christovão. 
1.291. Cecília Roma de Abreu Lima (inscripcâo n. 1.264, da 

3 a zona) de Sacramento para Engenho Novo. ' 
1.292. Renato Roma de Abreu Lima (inscripcâo n . 3.393, da 

7 a zona antiga) de Piedade para Fjigenho Novo. 
1.293. José Lourenço Bittencourt (inscripcâo n. 460, da 2* 

zona antiga) de Gloria para Engenho Novo. 
1.294. Servülo Rodrigues de Faria (inscripcâo n. 10.765, dá 

r zona antiga) de Ilhas para Engenho Novo. 
1.295. Arthur Augusto de Almeida Júnior (inscripcâo nu

mero 2.310, da I a zona antigaT de Candelária para 
Engenho Novo. 

3.296. Seraphim Moreira Soares Jfinseripeão ia. ^,839, dá 4 a 

zona antiga) de Espirito Santo para S. Chris
tovão. . y 

1.297. „Oscar Pereira Soares ( inscr ipçlo 'a . 6.134, dá "4a zona 
' antiga) de Espirito Santo para. S. Christovão. 
1.298. Paulo do Coração de Jesus Teixeira (inscripcâo nu

mero .3.655, da/7 a zona) de Espirito Santo pára 
Engenho Novo. 

[í.299. Laurindo Antônio dos Santos (inscripcâo a. 5.794, 
da I A zona antiga)' de Santa Rita para Engenho 
Novo. 

1.300. Bernardino Lopes Ferreira (inscripçlo a . 3.500,.da 
2 a zona antiga) de Santo Antônio para Engenho 
Novo. , , 

J.301. René Deslandes (inscripçlo n. 2.602, da 12 a zona), 
de Irajá para Engenho Novo. 

' Í .302. Augusto Mariotti (inscripcâo n . £.399, da 8 a zona) 
de Andarahy para São Christovão. 

,1.303. José de Oliveira Lago (inscripcâo da 8 â %am, antiga); 
de Pavuna para Engenho Novo. 

1.394, Manoel da Rocha Costa (inscripcâo n . 445, dâ-'4 a zoria), 
de SanfAnna para Engenho Novo. 

[1.305. Jülio Pinto Coelho (inscripçlo n . 982, da 12 a zona),1 

de Piedade'para São-Ghris.tovSo. 

1.3Ò6.N Sebastião Gonçalves Pareira (inscripcâo n; 3.217, da 
13 a zona) de Jacarópaguá para São Christovão.-

1.307. Franklin Paiva (inscripcâo n . 3.271, dà 1° zona) de 
Candelária para São Christovão. 

1.308. Paulo"Clcto do Freitas (inscripcâo p . 2.'i21, da 8 A 

••Ci-P) Je Ai darahy para Sãó Christovão. 
1.309. Domingos d„ Gouvêa Correia 'Júnior (insciipção nur 

mero 13.092, da I A zona antiga) de Candelária 
para Engenho Novo. 

1.310. Joaquim Ferreira Carneiro (inscripcâo n.^ 11.068, da 
I A zona antiga) de Sacramento para Engenho 
Novo. 

2.311. Isaao Gomes ãs, Moíla (inscripcâo n . 13.581, da I a 

sona antiga) d?, Candelária para Engenho Novo. 
<i.312. Ruul Fernandes Carreiro (inscripcâo n . 13.116, da I a 

zona antiga) de Candelária para Engenho Novo. 
1.313. Oswaldo Santiago (inscripcâo n . 4.762, da 8 a zona 

antiga) de Madureira para Engenho Novo. 
1.314. Joaquim Sobrinho de Oliveira (inscripcâo n . 13.768, 

da I A zona antiga) de Santa Rita para São Chris
tovão. . . 

1.315. Samuel Lopes Bittencourt .(inscripcâo n . 14.151, dã 
I A zona antiga) de Santa Rita para São Chris
tovão. 

1.316. Manoel Thomazio (inscripcâo n . 1.276, da 3 a zona), 
de Sacramento para Engenho Novo. 

,1.317. Newton Lima (inscripcâo n , 9.066, da 2 a zona an« 
tiga) do Ajuda para Engenho Novo. 

1.318. Regina Guerra (inscripcâo n . 410, da I A zona an
tiga) de Sacramento para Engenho Novo. 

1.319. Manoel Ferreira (inscripcâo n . 9.676, da I A zona an
tiga) de Candelária para Engenho Novo. 

1.320. Manoel Delphino do Nascimento Filho (inscripcâo 
n . 4.839, da 4 a zona antiga) de SanfAnna para 
São Christovão. 

1.321. Manoel de Freitas Lourenço (inscripcâo n . 1.099, da 
2 a zona antiga) de Gloria para São Christovão. 

1.322. Antônio Maria Wilches (inscripcâo n. 10.157, da 5 a 

sona antiga) de Engenho Velho para São Chris
tovão ii 

Dado é passado nesta cidade do Rio de Janeiro aos tres 
de novembro de mil novecentos e trinta e sei:;. Eu , Cid 
Veílez, escrevente, no impedimento do escrivão, t, subscrevo 
e assigno. — Cid Velles. 

BEOWA QUARTA ZONA ELEITORAL 

C Bítteiótoã municipaes de Realengo, Campo Grande, Saarât iht 
e Santa Crns) 

Snln «=• Br . Frederico de Barros Barreto ' 

Ssôrivle «=- Br . Plácido Medgsto d© Mello 

ÍJe ordem do M M . Juiz da DecitnacQuarta Zona Eleitoral 
faço publico que foram transferidos de domicilio eleitoral, os 
seguintes eleitores: 

283. Ernani Rodrigues da Silva, inscripcâo n . 8.666, titule 
m. 7.983, da 4 a ama Ebpiritõ Santo para 14a som 

, Campo Grande. 
284» Jorge Cyrillo França, *ns6ripo3o a . 7.761, titulo mi> 

gperq 4.£34, da l s zona Candelária para 14a Gamn;' 
p-rande. 

iJHo de Janeiro, 5 de. novembro de 1936. *-* Pelo -escrifÍQ' 
'Joêõ Aguiar Júnior,., 

.Smirençà [Nacional» SJÍQ de Jaaéirõ. 
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