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ANNO: V 'RIO * D E J A N E I R O . ; ' 2 1 D E N O V E M B R O D E 1936 M . 136 

TRIBUNAL ÜPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL 

.' JULGAMENTOS : 
O - Sr.- ministro-presidente' designou o;di3 23 do corrente, 

ás-9 horasypara,julgamento dos seguintes processos': ••• 
1, Mandado de segurança n, '30 — Minas Geraes — ..(re

lator Sr., professor João Cabral), sendo recorrente-,Arnaldo 
Gonzaga. e" recorrido Álvaro Nascimento. (Adiado , a re"qúerU 
rn6nto do Sr. relator.) 

2* Habeas-eorpus n» .67 (relator,Sr.,ministro;Laudo de 
Camargo), sendo impetrante Jvens de Araújo, ' Paciente ü d o 
Ferandes e impetrando. olTribuna! Regional Eleitoral de Santa 

" Gaífaarina, :. 
. 3.; Mandado de.segurança; ã'l 23. — Santa. Gatbarina.— 

relator Br, desembargador rOvidio • Romeiro),. sendo•reque» 
rente José Benedicto«Salgado.de Oliveira. ;.v ;- .-" .. 

• 4... Recurso, eleitoral.™.-509.-^-. Minas Geraes -—: .(relator 
Sr. ministro.-Plínio Casado), sendo.recorrente Oiympío/Fran-
klin" de Castro e> recorrido' o.. Partido :.Progressista .Municipal 
do Rio Paranàhyba. (Da pautan'.anterior.). -

5. : Recurso eleitoral, n . í . 5 1 .—«.'Piauby. •—• (relator1senhor 
ministro > Plínio. Casado), sendo. recorrente.' Jonathas: de ̂ Mo
raes Corrêa" e recorrido 'Mirocles Campos Veras.' (Da\pà'.uta 
anterior.;) '• - •' ... • :'.-•' . - : -•'; .'::'• j 

6. Processo n . 2.049 (relator Sr.'ministro Laudo,de. Ca- . 
margo). O. Presidente do. Tribunal'Regional, encaminharão 
Tribunal Superior 'um-pedido-de dispensa do Dr. Àlcébiades 
Silveira Campos,-nomeado pelo Presidente da-Republica, Juiz 
substituto"-daquelle Tribunal - - Regional t do ..Rio Grandes.-do 
Sul . (Da"pauta anterior:)• • •-

. 7. :Recurso eleitoral nv 502 — Rio Grande.do Sul —- '{re
lator '"Sr.- professor Cândido de Oliveira Filho),-sendo-recor
rentes o Partido Republicano Liberal e Cassio Bragae recór= 

' r idos Luiz de Oliveira Lessa e outros. (Da pauta' anterior.) 
8. Recurso eleitoral n . 456 — Ceará — (relator.Sr, m i -

cistro Laudo. de Camargo), sendo recorrente Waldemar. da 
Meneses Simões-e-recorrido José; Parciíal Barroso. (Da; pauta 
anterior.) : ; """, 

' 9 . Recurso, eleitoral n . . 516 — Minas Geraes —'-(relator 
Sr. ministro'Laudo de. Camargo), sendo-recorrente o- Partido 
Progressista Dr. Benedicto "Vailadares,. de .Brasília è récor r ido 
o partido Progressista. (Da pauta.-anterior.) 

JO. Recurso eleitoral a . 520 ~~- Pará —-(relator-.Sr; pro
fessor Caridítío de Oliveira' Fi lho), sendo recorrente Bernardo 
Borges,e recorrido Oswaldo Scaí j . (Da pauta- anterior.). 

l i . Recurso-eleitoral'n. 544 — Minas:Ger-aes — ((elatór 
Sr. professor Cândido de Olveira. Filho.),. sendo .recorrente ;io 
Partido-Progressista.de Minas Geraes. e 'recorrido Zóròastro 
Pereira L ima . (Da pauta'anterior:) •,'•'.* • • ' •'• "•• 

. .12. Processo n . 2.03o; (relator Sr.'ministro. Pl inio ;Ga» . 
sado).'. O Presidente do Tribunal - Regional Eleitoral -do'-Acre, 
apresenta ao Tribunal Superior, em cumprimento a ! Êúa•*de«....-
s í s lo proferida no'processo a . ;l r.989 rp;.'P-^jecto-'da'-iJ'oyaídl-»'"' 

visão' eleitoral; daquella região, com os seus' respectivos, car
tórios.-. (Da; pauta-anterior.). 

13. Processo n . 2.051 (relator Sr. desembargador Ovidio 
Romeiro).. O Prefeito..Municipal :de Itaparica, no Estado.da 
Bahia,'c.onsuta ao Tribunal Superior.sobre se o art. -27. da 
Lei orgânica dos.municípios publicada após a'realização e 
a apuração das eleições municipaes attioge os vereadores • que 
já se acham com assento, nas" Câmaras municipaes. 

. i i4.-Processo a . 2.052 (relator Sr. professor João Cabral). 
O Presidente da Còramissão Executiva do Partido Republicano 
da Bahia, consulta ao Tribunal Superior sobre: í°, Ãpplica-se 
ás eleições.municipaes o disposto do art. 3 o § 7"j das Dispo
sições Transitórias da Constituição Fed<«--!?; 2, Em virtude 
dessa disposição constitucional, podem ser applicados os dis
positivos * da Constituição estadual da Bahia constantes dos 
á r í s . .8° e• seguintes aos eleitos nas primeiras' eleições mu
nicipaes?: 3 o . Podem ser ereadas inelsgibilidade diversas das 
estabelecidas no art. .112 da Gonstituicão Federal, repro
duzidas no-art. 104 do Código'. Eleitoral?^ 4 o, Pode uma lei 
ordinária-,estadual crear incompatibilidades, diversas; das es
tabelecidas na • respectivas .Constituição, pára o fim';.de • ap-
plicai-as-áslorimeiras eleições -municipaes"?; 5 o , Pode uma lei 
ordinária; ' ter : effei to retroactivo, desde que aífecte direitos 
individuaes. ligados ao eiércieio 'de um mandato eleetivo,. em. 

-face, dó.que;dispõe o n . ' 3 ' d o art. 113 da Constituição"da Re
publica;;6%'PoSe a capacidade do cidadão eleito para-p:exer
cício de. fünççã.o'publica serTrêstringida, de qualquer' maneira, 
por acto do/'poder publico! depois da eleição?; 7°, 'Quando ,a 
capacidade; elo çi'dádão*eleit'o para o exercício de fuôcção pu^ 
büca municipal pudesse ser restringida por acto do poder pu
blico, .a, quem compete tomar conhecimento desse restricção, 
paia a sua appíicâção? Aos Tribunáes El.eitoraes, ou ás 'Ga-
maras, a que,se;destina oexecicio do mandáto&; 8° Deter
minada a-,nuílidade,' ou''a perda do mandato, d. B. um yeveador, 
a quem-cabe a convocação do seu supplente — ao "Tribunal 
Regional Eleitoral, ou á Câmara Municipal?; 9 o, E ' licito ao 
Tribunal,Regional .tomar conhecimento de renuncia de "man
dato de.vereador sob-o pretexto de ainda não se achar iustal-
lada a-Câmara, 'a quô se destina o exercício do mandato? 

Secretaria'do.Tribuna!' Superior de Justiça Eleitoral,/em 
20 de novembro de Í93Ó. •=— Agripino Veado, -Direotor'da-Se
cretária."' ':.-•*'• 

Ju;game.nto da 120a: sessão ordinária realizada 'era 18 de 
novembro' de J936, -sob'a presidência do Sr. Ministro' Her-! 
xnenegüdo, de , Barros,. resolveu: 

I o ) Conhecer da consulta, do Juiz Eleitoral da 4 a sana 
dõ Território do Acre (processo n . 2:048, sendo, relator Cj 
Sr . Ministro•••Plínio -Casado), e responder.:declarando.:.. 

a) q u é p o d e m ser áeceítos os requerimentos pedindo ,4a 
via de titulosl eleitoraes, quando estes .se achem inutilizados 
pielo 'U.so.-ou com as respectivas photographias .queimadas 
ou apagadas;' ' 

b) ; que, o!processo-a seguir deve w r . c dos paragrapnos 
S0;.'. 6°:-e 7 o dõ artigo 66 áo Código Eleitora!: 

'.o)-cue:.o ,:novo titulo'assim expedido, -deve.ter o mesmo 
BUmero"do substituido, unanimemente) ;•• • 

2 o) dar provimento, em parte, ao recurso eleitoral, nu
mero 805 : — Rio de Janeiro (relatcr Sr. Desembartçadoí1 

Gollares Moreira)» sendo;recorrentes Norivsi Soares de"Frei» 
táffe 'Francisco de Almeida Cazes, e recorrida a Mesa da Ca-
m'araM.umcipar^d6:-Nictlieroys

; , ,para mandar proceder-a nova 
d$içIo 9 'unáàiííièm6ní6'; v 
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5 o) não tomar conhecimento do recurso eleitoral nu
mero — Pernambuco (relator, Sr . Ministro Laud.o de 
Camargo), sendo recorrente Abdfzio Mijitão dos Santos e 
«corridos Manoel Gonçalves Souto .Maior e Austriclinio Be
zerra da Silva, por falta de citação da jurisprudência ino-
bservada pela instância inferior, unanimemente. (No julga
mento deste recurso, usou da palavra, como procurador do 
recorrido, o D r . Oswaldo Lima, e ainda o Sr. Dr . Procura
dor Geral); . . 

4 o) adiar, a requerimento do Sr. Ministro Laudo de Ga
mai go, o julgamento do recurso eleitoral n . 507 — Pará 
(relator Sr. Professor João Cabral1» sendo recorrente João 
Augusto da Silva Gosta e reeorrido L u ú Dias .da Si lva, 

Após o relatório, usaram .da palavra ós Srs. D r . Mo-
zart Lago, procurador do recorrente, ü r . Agostinho Montei
ro, procurador do> recorrido,, e o Sr. p r . Procurador Ge
ral ." , 

Secretaria do Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, gm 
2Q de novembro de 1936, — Aoripim V^üia*. director da 
Secretaria. 

Secretaria do tribunal Superior de Justiça Eleitos»^ 

EXPEDIENTE DOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO D E 1936 • 

Papeis protocolados: 
N , 2.84G — Telegramma a. 516, do Tribunal Regional 

de Santa Cataarína. 
. ' l i . 2.841 — Representação do Sr . Antônio José de O l i 
veira,' Chefe da Portaria do Tribunal Superior. 

JN. 2.942'— Ofiicio sjn., do Presidente da Gamara Mu
nicipal de Ferros, Minas ' Geraes, 

" N . 2.843 — Oíficio s|n., do (Prefeito de Ferros, Minas' 
Geraejs, 

l í . 2.844 — Tribunal Regional dO Paraná — Processo 
sln, -rv Parte, Mario Torreão Coelho 

' N . 2.845 — Tribunal Regional de Minaes Geraes — Re
curso ».' 920 — Recorrente, a Junta'Apuradora do 24» cir
culo, • ' 

J í . 3.8415 — Tribunal Regional de Minas Geraes — He-
curso a , 1 .«47 'Recorrente, Álvaro Mareilio. 

. * ' N . 3.847 — Arnõjdo Medeiros da Fonseca, pedindo jun
tada de Áõcumentõs'Áo recurso n . " 581. 

- í í . 2,.848 — Ailegações áo' r-eeurso n , §51 pelo procura
dor 40S recorridos, ijbajdo ftamalhete Maía. 

N> 8/849 — Tribunal Regional de Santa (Satfaadna 
Consulta n , 5.4S4 — Gppsulente. Governador da. Estado. 

?J. 2.850 Tribunal Regional da Paraná' — Recurso 
sj.ft. Recorrente, João Galdinfl -da Si lva . 

Tí, ?.S51 — Tribunal Regional d» Pèraambueo —. ftè» 
curso' D . 199 —- Recorrente. Paulo da Metia Sjlveipa. 

Ti. — Coramunicaçã* B . 138, de ^çae-Fal Gáes 
Moatéírô.. 

J í . 2.853 — Ailegações ao recurso n . $64 «elo fH>o~ 
curador dò recorrente.' 

2.S54 — Ófficio « . 723, -do Tribunal íUsgíonal da 
$étóa.. v . 

N . ê.855 — Oíficio n . -720, do Tribunal Regweái da 
Cazr&spavdeneia sxpsdidú 

T*leg*«mmaa do Sr . MinlstrorPreeident»: 

. N . 281 —' Ao Sr . Presidente do Tribunal Bsgfçnsl 
Itío d« P o e i r a — CafnmunicandQ o r-eeuüado do julgamento 
do recurso n . 506. 
'' W. 382 AÔ S r . D r . Juiz 'ElsitnrxU - ~ '4* zona ~r- Acre 

— Respondendo uma «oastitta. - s 

0#kJÍ8ê. ÍQ Sr , DireçtqrV 

* L . 7 Ü r - A ° $r- "Pr. Vfacwòâoc Géf&hâá Just iça 351et-
tflWJLrr- J&ca^ínljajado a 3? vTa do mandado'' de fifígu-ràQÇa 
n . 68. . * ' " " • ' - • • ' - • ' 

N . 716 — Ao Sr . • Presidente do TrTMnãl "Regional, TTê * 
Minas Geraes — Encaminhando,, a 2\v'm do mandado de se-^ 
gurança 11.3.68. * * 

N , 717 — Ao Sr . Director da Secretaria dò^ Tribunal 
Regional do Districto Federai — Communicando a freqüência 
do Sr , Manoel Rodrigues Menezes, funccionapio desse t r i 
bunal addido ao Tribunal Superior. .. :. . . 

Autos apresentados e logo conclusos ao Sr. Ministro-Pre-
sidente: 

Recurso eleitoral — Pernambuco — Recorrente, Paulo 
da Motfca Silveira e recorrido Antônio Eraclito do Rego. 

Recurso eleitoral — Rio de Janeiro — Recorrente, Par
tido Social Democrático Fluminense e recorrido o Partido 
Renovador de São João Marcos. 

Recurso eleitora! — Paraná — Recorrente, Mario Tor
reão Coelho e recorrido o Tribunal Regional. 

Recurso eleitora! — Minas Geraes — Recorrente, Partido 
Progressista e recorrido o Tribunal Regional. 

'ftemfSQ íjjfiiter.aj — M$m Geraes — Recorrente, Partido 
Progressista e recorrido o Partido Progressista Dr . Bené-
dicto Valladares de Brasília, 

Recurso eleitoral — Paraná — Recorrente, João Gáldino 
da Silva, e .recorrido, Pedro Paula Vianna. : 

Processo eleitoral Santa Catharina — Consulta do se
nhor Governador do Estado-de Santa Catharina. encaminhada 
pelo Tribunal Regional. * 

Autos conclusos: . •'•-,< 
Ao Sr. desembarador Gollares. Moreira: 
Appellação criminal n,^52 — Classe 5 a — Pará •—- Ap-

peljaote, Procurador Regíopal, e appellado, o Tribunal Re
gional: 

Ao Sr, desembargador Ovidio Romeiro:-- •, 
Mandado de segurança n . 24 — Santa Catharina,—.Re

querente, José Benedicto'•.Salgado de Oliveira. - ' 
Recurso de mandado de segurança n . -60 — Classe '1* — 

Recorrente, Hildebrando Falcão, o recorrido, o Tribunal Re> 
gional de Alagoas, . . 

CaFta-testemunhavel n . 560— Classe 3" — . . C e a r á ' T e » -
temunhante, a Liga Eleitoral Catholica, e recorrido, o -Tri
bunal Regional. 

Autos com vista ào Sr. D r . Procurador Gâral; 
tteoureo n . 448 — Classe ü" -*i Minas'Geraes"w íiecor-

r«ut«, • W-sJUngton firandfio, e recorrido, o Partjda gtogpea.- '. 
sísta de Minas. 

Auios devolvidos á Becreiitzia 
Pelç Sr. Ministro PJlnio Casado: 
Processo n . 2.048 — Classe '6 a —- Acre Gonsujttl às 

Smz eleitoral da 4* aoaa do Tejrrjtprifl 4q. Ãcr«, 
Pelo Sr . Mhi.istre Laudo Camargo: 
B w i r s o D. 456. ;-c GJ3s«e.3 a -c* Qsèfé. fi.SCorf.ej}t6, 

Waldfimaj: de Menejes gjmães, e r§corri|p., Josó ParelfãJ 
Barroso. 

x • Recursa a* SIS ^ filasse §" — Mi»g§. Geraes ^ Reeor-
r«oíc Partíído Prègpgssjtta D r . gene^diçtp V a j l g ^ e s $|e Bra
sília, e recçmdbj ,o Partido Pr.psressjpta, 

. fieeurso n , ê5§ ^ CJgsge 3S ^ figpirit^ Santo — Reeor-
rente,. Partido §pciai fieoípcrâtjco do Eip jn íg ^ n t p , g fepor-
rjdó, iuia^Tinoco ste Fe.neeea4 

Pelo k-Sr. desemhargadw Gelleres Merei-ra:-
Mandado de segurança a . 6$ — Classe i* a^^as Ge-

rggs-r- B.eqjj-er<>H|e^,,¥í)delis Reis,, Sebastiâ^ Fleury « o u t r o s . 
. . RgeursQ S ; ' 499 — Glasse"^4 — Pefnamhueo ~ Tíècçj:» 

rente, Thomaz Aqyino Gavalcantè, o réoorrí^õ," í íanoel Caval-
casié dç? Jgantop 'üau |o t .' x 

.Pf-êçessó 9. 2.p4l — Classe 6" — Àcíè — Consulta do 
Preside.H.tg do. TObunal Regional dó Acre f "'-

Pelo S r . ^refeesôP Jeão Gabrált •- . ' ^ 
Recurso de manda_dÕ.'dé segurança n . 50 — Cláífié <«'^. 

Minas Gefaés'—"ITêcõrrentêp Arnaldo' Gonzaga, e récôfrídó, 
AJvajo Nascimento.., ;^ '_ , , .' . ' ! , . ' 

Pelo ST', ^ r o f e s ç q f ^ a f d i d o ^ d e - ^ ' 
Rejsursfl.n^.iíS-f^.Ctwse-.Sf.rr Migaj 

|renteyW^ellington, Brandão, .0 .recorrido, 6 
eraeg 4eoj)r-
ârtido Pfo"grés-
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Pelo Sr.. D r . Procurador Geral: 
Appellaçáo. criminal n . 52 —- Classe 5* <— Pará — . Ã p -

pel!àn£e, ! o-Procurador Regional, e apnellado, o Tribuna! Re
gional. 
• • - Mandado. de'segurança n." 23 — Classe 7* — Santa Ca-
íbarina"—:. Requerente, -José Benedictõ Salgado de Oliveira. 
• -'• Accòrdãos'publicados' ria Secretaria: ' . •:, ' 

Recurso n . , 439 '—Classe 3 a — Pernambuco — Relator, 
Sr., desembargador Gollares Moreira. 

.Processo n . 2.044 — Classe'6* — Acre — Relator, se
nhor desembargador Gollares Moreira. 

SEGUNDA SEGÇÃr 

Documentos archivados: 
^ Um: : oíficio n . 462, do Tribunal Regional Eleitoral do 

. ftstado -do .Aiaranhão, junto a segunda via da relação de. 
,00'i'os da Gapital e referente ao mês de setembro Annexo 
um tjtulo'eleitoral. ' ' 
. ' Um oi l icm n . 760, do• Tribunal Regional-Eleitoral do 
Estado do Rio Grande do Norte, acompanhado das terceiras 
vias de t í tulos, eleitoráes e respectivas fichas c'ássificado-
ras. • :-•} 

Um oíficio u . 763, do Tribunal'Regional Eleitora! do 
Estado do-Rio, Grande do Norte, junto as segundas vias das 
re;açoes, de obitos.de vários município» do Estado, 

Um..oíficio • n . , 373, cio .Tribunal. Regional' Eleitoral .do 
• B8taqo,.d,b-,Rio, Grande do Norte, som as terceiras vias de 
titu os eleitoráes nà 11 a zona. 

U m . offjcio n . 374, do Tribunal Regional Eleitoral do 
listado, do.. Rio.. Grande -do Norte, communicando a expedição 
de 4 a vias de titulos. ' 

Umoffipio n. 368, tío Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado ; i de Sergipe, junto as segundas vias das relações de 
obi tóse á çommunicação sobre a rectificacão de nome de ura 
eleitor íaLécido. • ' . ' i 

' t resjaffiçios ' nüm.èros 7.094, 7.097 e 7.224, do Tribunal 
Regional-, Eleitoral dó; Estado de. São Paulo, communicando 
a .rec,tiíicação..de nomes de vários eleitores, . . , ' . " 

. Preparadas'phrâ'•serem numeradasi •• 
• 13/5po r

ríér.ceiras..vias de. titulp.s 'eieitoíaôs*. ' '/ •,' 
• • .. Nifingr^âo dt/tefçeims: via*.? 
•.'.• *3-.é0i^Ate|^i^ã;s/ ,vfas i Se..titulos. eleitoráes-. - " . ' ; ' 

'';',"'.'/' \" Boletim Eleitoral '• '• • • ' : • -'•••»•' • 

•v •Foi oi%'arfizádb- e publicado ó numero' ' 135 ;di) Boletim 
Eleitoral. • •'.-,•' ' •. • 

'•'-"-•'/ <•-.; .• •JuaispRubBNcu.' = • . . . 

• "f . Fie visão de provas- •> • , ; ; 

Fqram.-revistas-as«provas dos a.cbcJrd303 dos seguintes 
processos: - . . . 

: '•-P.ro«es^:nV'-',i';795;—'Classe* 6»' —'Estado'do Maranhão 
—' Relator, -o Sr'. 'Ministro -Pliniò r Casado. ' •" ' •. - •'. 

Corisú-;ta' n i 1.993 — Classe 6 a — Estado "do Piáuhy "•— 
Relator.:»;:Sr..;Ministro Plínio Casado. .-
'•' . Consulta; n". 2.005 — Classe 6 a — Districto Federal" — 
Relator;,, o-Sr. •'•Ministro-Plínio-Casado. 

Consulta n . 2.035 — Classe 6 a -— Estado« d ó ' P a r á ' — 
Re'ator,-o Sr.:..Professor. Cândido -de Oliveira Filho, , : '-

v'. ' • . ' ; , ; ' ' Accòrdãos publicados 

.Foram .'.mandados oublicar• os accòrdãos dos seguintes 
processos'.: • y ' " • . • 

,' -Kêcursoreleitoral n : . 3? ; —Classe-4 a — Estado do .Santa 
. C.atharina:-.,-^: (Accòrdãos.-. do .'-Tribunal-.Regional Eleitoral do 

Processo n . 1.217 — Classe 6 a — Estado de São,Paulo; 
«-» Relator, o Sr . Ministro Eduardo Eápinola. ' -

Processo n. 1.218 — Classe 6 a — Estado de São-Paulo 
— Relator, o Sr. Ministro Plínio-Casado. 

Processo n . 1.219 — Classe-6a — Estado'de São ".Paulo, 
— Relator, o Sr. Desembargador José Linhares. ' 

Processo n .1.220 — classe 6 a — Eslvla de São Paulo 
— Relator, o Sr. Desembargador Collares Moreira., •. 

Processo n . 1.795 — C.asse 6 a — Estado do Maranhão. 
— Relator, o Sr. Ministro Plínio Casado. 

Consulta n . Í .993 — Classe 6 a — Estado dò Piauhy'.'—•> 
Relator o Sr. Ministro Plinio Casado; • a 

Consulta n . 2.005 — Ciasse 6 a — Districto Federal 
— Relator o Sr. Ministro Piinio Casado. 

Consulta n . 2035 —^Classe 6 a — Estado do Pará —-Re
lator, o Sr. Professor "Cândido de Oliveira Fi lho. . , '• 

EDITAL 
O bacharel Agripino Veado, Direcior "da Secretariando; 

Tribunal Superior de Justiça Eleitora?: 

Faz saber aos. que o presente edital virem que, na p r i 
meira secção desta Secretaria, de accordó com o paragra-
pho 8 o do artigo 140 do Regimento Interno, será segunda-
íeira, 23 de novembro, ás 15 horas, aberta vista pelo prazo 
lega! para os interessados falarem sobro os .seguintes, pro
cessos eleitoráes: . . . . 1 

T - — Recurso Eleitoral n . 559 ?~ Classe 3 a — Recorren
te, José] Avellar Fernandes — Recorrida, Itália Ciribelü Soa
res. (Eleições Municipaes). Rio de Janeiro. 1 

2 _ Recurso Eleitoral n . 561 — Classe 3 a —. Recorrente, 
Procurador Regional Eleitoral do Pará , — Recorrido, T r i 
bunal Regional Eleitoral do Paré . . 

.. ". 3 — Recurso Eleitoral n . 3.502 — Classe 3 a — Recor
rente, Procurador Regional Eleitoral do Pará — Recorrido, 
Tribunal. Regional Eleitoral do Pará . ' ' 

4 — Recurso Eleitoral n . 563 — Ciasse 3 a — Recorren
te, Ernesto Graciano do Nascimento.— Recorrido,"Tribunal 
Regional Eleitoral do Districto Federal. - '..'-" 

5 — Recurso Eie i to ra ln . 564 — Classe 3 a — Recorreu-, 
te, Padre Alfredo Arruda Câmara — Recorrido, Joaquim 
Cavalcante de Britto. Pernambuco. ' '. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitora!, 
em 20 de novembro de 1936. — Agripino Veado; -DireotoE 
da Secretaria. - . , . ' ' . . . - V 

Processo-n. -1:.214 — Classe 16*'— Estado de'•São'Paulo 
— Relator, o 'S r : Desembargador Gollares Moreira. ' • 

, • .Processo..n'...; 1:216-—• Classe- 6 a — Estado de São Paulo 
— Relator o . S r . D r . José: de Miranda Yalverd*-

ACTÁ , v . 
ACTA DA: 120* SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA'ESI.'-18 

DE NOVEMBRO DE 1936 , : • - . ' . ' 

PnBSIDENCIA DO SR. MMITRO HBRMENEGILDO DE BABflOB 

-Aos dezoito dias do mez de novembro do annp 'de'nrilínõ*» 
. 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', • Desembar
gadores Gollares Moreira e Ovidio Romeiro, Professores-João 
Cibral e Cândido de Oliveira Filho, presente aindaVo- Procura
dor Geral. Sr. Dr . José Maria Mac-Dowell da Costa,- pêlo--.Pre
sidente, Sr. Ministro Hermenegiído de Barros, • fói declarada 
aberta a sessão. 'E ' lida e approvada a actá da sessão.anterior.-
Tratando dos casos eme se achavam, em pauta para julgamento, 
o Tribunal resolveu: I o) conhecer da consulta do Juiz'--Elei
toral da 4° Zona do Território do Acre (processo n . , 2.048, 
sendo Relator Sr. Ministro Plinio Casado) e -responder,; decla
rando: a), que podem ser acceitos os requerimentos, pedindo 
4e via de titulos "eleitoráes, quando estes se acham inutifuàdos 
pelo uso, ou - com as respectivas photographias queimadas, pu 
apagadas; b) que o processo a seguir deve ser o dos'-|§,.5,*.-6* 
e 7° do art. 66 do Código Eleitoral; c) que o novo. titulo, assim 
pxpedido, deve ter o mesmo numero dó substituído, unanime-
mente; ã") dar provimento, em parte, ao recurso eleitora!'nu
mero 5Q5 — Rio de Janeiro (Relator Sr. Desembargador-Gcl= 
lares Moreira) sendo recorrentes Noriva! Soares de Freitas;'© 
Fi-?.ncisco de Almeida Cazer, e recorrida a Mesa da Gaman 
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Municipal de Nictheroy, para mandar proceder a nova eleição, 
unanimemente; 3o) não tomar conhecimento do recurso eiei-
ioral n. 510 — Pernambuco (Relator Sr , Ministro Laudo de 
Camargo) sendo recorrente Abdizio Militão Prazeres dos San
to* e recorridos Manoel Gonçalves Souto Mayor e Austriclmio 
Beierr* da Silva, por falta de citação da jurisprudência 
íhobservada pela instância inferior, unanimemente. No j u l 
gamento deste recurso, usou da palavra, como Procurador d& 
recorrido, o Dr . Oswaldo Lima, e ainda o Sr. Dr . Procurador 
Geral; 4o) %diar, a requerimento do Sr. Ministro Laudo de 
Camargo, o julgamento do recurso eleitoral n . 507 —- Paia 
(Relator Sr . Professor João Cabral) sendo recorrente João 
Augusto da Silva Costa e recorrido Luiz- Dias vda Silva. Após o 
relatório, usaram da palavra os Srs. Dr. Mozarl Lago, Pro
curador do recorrente, Dr . Agostinho Monteiro, Procurador 
do recorrido e o Sr. D r . Procurador Gearl. Considerando o 
adèantado da hora, o Sr. Ministro-Presidente levantou a ses
são, e convocou outra para o dia 20 do corrente, ás mesmas 
horas. Do que para constar lavrei a presente. Eu, Raul Pa
checo de Medeiros, auxiliar da Secretaria a escrevi. E en, 
Agripino Veado, Secretario do Tribunal a subscrevo.. —fler-
menegildo de Barros, Presidente. 

JURISPRUDÊNCIA 1 

Estado de Santa Catharina 

M8CUR3& ELEITORAL N. 37 — CLASSE. 4» — DO AHT, 30 06 SÍOI-
MENTO INTERNO 

(Accòrdãos do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Ca
tharina, confirmados pelas conclusões approvadas pelo T r i 
bunal' Superior de Justiça Eleitoral e publicadas ílo Boletim 
Eleitora! n . 38, de 23 de março de 1935.) 

Accordão no Recurso Parcial n . 47 (Santa Catharina)' 
Vistos, etc. 
O Dr . Affonso Wanderley Júnior, candidato á Constituinte 

Kstadoal, recorreu da decisão do Exmo. Sr, D r . Presidente 
da 2* Turma Apuradora que resolveu apurar a votação da 
5* Secção da 13a sona (Lages) allegando que o numero de so
brecartas encontradas na urna não conferiu com o de votan
tes da acta de encerramento. 

O recorrente juntou a certidão de fls. na qual o Sr . Se
cretario certifica que não houve coincidência entre o riume-
x- dé votantes e o numero de sobrecartas achadas na urna da 
alludida secção eleitoral. 

Acontece, entretanto, que o próprio D r . Affonso Wan
derley Júnior, que assim recorreu úo acto'do preseidente da 
turma, pedindo è obtendo a palavra, em sessão de julgamento 
do presente recurso, aí í irmou que, comquanto constasse da 
ueta de apuração a> differença a que allude a certidão, poste
riormente, com a abertura de uma sabrecarta maior, (Modelo 
tji), ficou a duvida esclarecida, havendo, pois completa coin
cidência entre o «úmero de votantes e o numero de sobrecar-
tãg « js ten tes na urna ^ a s e°S^°> de cuja apuração havia re
corrido-

•Ã* vjsta do exposto, mandou-se constar em acta a a í í l r -
9II910 do'interessado e, de conformidade com o occorrido: 

Aocordam, èfn Tribuna!, unanimemente, negar provi
mento, ao recurso Pára confirmar, como confirmam a decisão 
d$* jjbemó. Sr . Dr , Presidente da -2" Turma Apuradora, que 
d*ejdiü-apurar a 5 a Secção da. 13* Zona, Lages. 

Florianópolis, 7 de novembro de 1934. — Tavares Sobrí-
nfyo Presidente, •>— Pedro de Moura Ferro, Relator. 

Àccòcdao no recurso parcial n . 48 (Santa Catharina)'. 

Vistos, discutidos e relatados estes autos de recurso elei
toral, entre partes, recorrente o Dr . Affonso Wanderley Ju-
ator, Fífccal e Delegado de Partido e recorrido o Esmo. «e-
ftftõrDr. Presidente da 3* Turma'Apuradora: 

íiifiáa-se o presente recurso, em que não constituo nul l i -
daflè, vaiarem em uma seeçlo eleitores da mesma zon», a 
*Ua, poemm nâo pertencentes, tal argumento encontra franca 
bi^lhída, 3?s aíurjsprudéncia j á pacifica do Tribuna! Superior 

de Justiça Eleitoral, que tem considerado estes factos meras 
irregularidades. (Boletim Eleitoral ns. 127 e Í 3 | , pgs. 2..6J2, 
2.683 e 2.375. . -

O D r . Procurador Regional ad-hoc, opinou-verbalmente 
pelo provimento do recurso. 

Assim sendo: 
Accordam em Tribunal Regional dar. provimento ao re

curso para mandar que aberta e apurada seja a urna n . 23 da 
11a Sepção da 5 a Zona. 

Florianópolis, 7 de novembro de 1934. *—Tavares Sobri
nho, Presidente. — Alfredo vori Trompowsky, Relator. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral em que são : recorrente, o Dr . Manoel Pedro da Silveira 
e recorrida a 2* Turma Apuradora: 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional não tomar' co
nhecimento do recurso, visto como, no caso, de aceordo com 
o art. 45, § 2°, das Instrucções, o termo é que lhe constitue rq- ' 
quisito essencial. 

Florianópolis, 9 de novembro de 19a4. — Tavares Sobri
nho, Presidente.. — Carneiro Ribeiro, Relator. ' 

Accprdão no recurso parcial n . 50 (Santa Catharina);. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos. 
Da decisão da 6* turma apuradora, que resolveu apurar a 

eleição da 25* secção da 10» zona eleitoral, interpoz recurso, 
para,este Tribunal o Dr . Nereu Ramos, candidato á deputa-
ção federal, allegando que a acta declara haverem votado 59 
eleitores, mas não diz se outros votaram e nem se foram ou nio 
tomados votos em separado, sendo "assim, impossível a veri
ficação determinada pelas Instrucções, i , é, da correspondência 
entre o numero de votantes declarado na acta e o de sobre
cartas authenticadas existentes na urna. E ' verdade que ae 
Instrucções, em seu art. 43 exigem essa correspondência para 
que se possa fazer a apuração dos suffragios, mas o Egrégio 
Tribunal-Superior, interpretando aquelle dispositivo, tem de
terminado, em varias decisões que" havendo correspondência 
entre o numero de eleitores que assignarem as folhas de vota
ção e o de sobrecartas authenticadas existentes na urna, deve-
se proceder á apuração, pouco importando que se não verifi
que a coincidência entre o numero daquellas com o de eleito
res consignado na acta, desde que haja uma explicação plausí
vel para essa divergência. 

Do exame dos documentos que acompanharam a urna, 
se'evidencia que a acta apenas consigna o numero de votan
tes que assignaram a folha modelo n . 16.. deixando de o fazer 
em relação aos que assignaram a de modelo n , 21, bem como 
aos que. o fizeram no -modelo n . 22; por entender,' talvez, 
a mesa que em se tratando de eleitores de outras secções e de 
outros, cujos votos foram impugnados, não havia necessidade 
de declarar o numero de vez que suas assignaturas constavam 
de modelos especiaes e authenticados pela mesa. . • 

Ora, deixando de parte o numero de sobrecartas modelo 
n . 18, que não foram apuradas e ás quaes<se iíão refere o 

- recurso, verifica-se .perfeita correspondência entre o numero 
de sobrecartas authenticadas e o de eleitores que assignaram 
nas folhas de votação, modelos ns. 16 e -21. •" 

togo, de aceordo com a .jurisprudência do Tribunal Su
perior, devia a turma, como fez. .acurar a inmusmarfa vota
ção, . • : 

Ante o exposto: t •' 
Accordam os juizes do.Tribunal Regional, conhecer db 

recurso, de conformidade com o parecer do Dr . Procurador 
negar provimento ao mesmo, oara confirmar. a decisão re
corrida. ' '• • , 

Florianópolis, 28 de novembro de 1934. — Tavares Soori-
nho, Presidente. — A. Belisario Ramos, Relator 

Accordão no recurso parcial n . 51 (Santa Gatbarina). 

Vistos, etc. ' " • • 

O Esmo. gr, Dr . Pre.siden.te .da 2 a Turma Aouradora 
deixou de apurar vinte e dois- (22) votos sa amiraeáô da ' se
gunda Secção da zona de Dalbergia, sob o fundamento de «ue 

• as respectivas sobreearias se achavam assignaíadas apenas com 
a rubrica do secretario da Mesa Receptora. * 

Confere com o O r i g i n a l 
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O Partido Republicano Catharinense interpoz o presente 
recurso que vem arrasoado a fls. 

O Dr. Procurador Regional opina pela validade da eeceão 
eleitora}, já apurada, e pelo não provimento do recurso refe
rente aò{j votos citados. 

O caso Já foi, em recurso idêntico, apreciado pelo Tribu
nal que decidiu pela validade da votação da secção eleitoral 
e pela não apuração dos votos contidos em sobrecarta authen-
ijoada apenas pelo presidente ou apenas pelo secretario da 
Mesa Receptora, aliás, 'de conformidade com jurisprudência 
do Tribunal Superior-de Justiça Eleitoral. 

Em face ao exposto; 
Accordam, em Tribunal, por maioria, negar, como negam, 

provimento ao recurso para confirmar a decisão recorrida. 
Florianópolis, 21 de novembro $e 1934. Tavares So

brinho, Presidente. «** Pedro de Moura Ferro, - r Relator. 

Accordão no recurso parcial n, 52 (Santa Catharina) 
Vistos e examinados estes autos de recurso eleitoral 

entre partes recorrentes, o ,Dr. Nereu Ramos, delegado de 
Partido e candidato e o Exmo. Sr. Desembargador da sexta 
Turma Apuradora. * , ' 

. O presente recurso visa impedir que sejam apurados os 
votos contidos nas duas sobrecartas, que se encontram nestes 
aptos, dentro do enveloppe, que deflue de fls. 4, por estarem 
as mesmas deficientemente authenticadas. 

Ao caso se applica perfeitamente o julgado do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, que se encontra no 
"Boletim Eleitoral" n. 151 pg. 2.940:.-"Por isso, quando o 
Tribunal Superior ao interpretar a legislação eleitoral em 
pontos substanciaes como os relativos á representação pro
porcional, ao resguardo dq sigillo absoluto dos votos, á de
cretação de nuíljdade, chega a uma conclusão que >se apre
senta como norma a ser observada ha generalidade dos casos.' 
não deve limitar-se a considerar as cònjuncturas do caso 
concreto em exame, mas a influencia que pode ter o julgado 
•sobre as hypotheses futuras. Se authenticadas são as sobre
cartas sem rubrica do presidente é as> não rubricadas pelo 
secretario, da mesma sorte que o são as que tenham as duas 
rubricas, precário se tornará o sigillo do suffragio, ante a 
possibilidade de se distinguirem as sobrecartas entregues a 
eleitores visados, lançando-lhes uma só das rubricas. Nada 
mais fácil a uma mesa receptora partidária do que tornar 
conhecidos os votos de certos eleitores, utilizando-se das 
tres combinações: sobrecartas com as duas rubricas; sobre
cartas rubricadas pelo presidente; sobrecartas rubricadas pelo 
secretario. E isso se poderá fazer de modo tão hábil qüe dif-
ficil ou impossível se tornará a prova de fraude. Alias basta 
sonsiderar a intimidação resultante da possibilidade de sc 
conhecerem os votos depositados nas sobrecartas, desta ma
neira assignaladas." 

O Dr . Procurador Regional opinou verbalmente pelo 
provimento do recurso, demonstrando a suaprocedência . 

Assim sendo: - , '" 

Accordam em Tribunal Regional dar provimento ao ; re
carga interposto, e tomado por termo a' fls. (5, para que as 
duas sobrecartas não sejam apuradas, sois que. ellas "incor
rem na sanoçâo d a jurisprudência eleitoral. • ' " . 

FloHanooolis, 16 de novembro de 1934, — Tavares 8o-
brtnhô, Presidente. -~- Alfredo von Trompow#ky, Relator. 

Aceordãp no recurso parcial n . 53 í Santa Catharina) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso, en 
que é recorrente o Dr . Henrique Rupp Júnior.. 

Q D r . Henrique Rupp Júnior, candidato £ Caniara do*. 
Deputados e delegado da Legião Republicana, recorreu da 
decisão da turma, que apurou os suífragios dados-na & Secção 
da 23* Zona (Tubarão). " 

0 fundamento do recurso ó que -houve coacção o qüe, 
por conseguinte, a eleição é nulla, nos termos do art. 97 .hu~ 
mero 7 do Código .Eleitoral. 

Os fâctos narrados nas razões de recurso foram tomados 
em consideração por este Tribunal que, por maioria de votos, 
concedeu "habeas-corpus" aos candidatos da AHiança'de Par
tidos por Santa Catharina, para que podessem gozar das ga
rantias .que lhes são asseguradas por-aquelle Código. 

Que a maioria do Tribunal Regional julgou com'acerto, 
disse-o, de modo convincente, o Tribunal Superior, pela "una
nimidade de seu» Juizes. • 

Quanto aos factos posteriores á concessão do "habeas-
corpus", a colenda Corte de Justiça Eleitoral, baseada nc 
art. 70 § 2o, da Constituição de 16 de julho, requisitou a 
força federal para assegurar os' direito eleitoráes, não so
mente na Secção da Capivary, como nas demais que se iriam 
renovar. . 4 

O Sr. Ministro Hermenegildo de Barros, que, desde a in
stituição do Tribunal Superior, é seu inslgné Presidente, 
enyiou, em conseqüência daqueUa deoisão, ao Presidente do 
Regional os seguintes tejegrammas, respectivamente, a 15 
e J6 de, dezembro: 

"Tribunal Superior, em sessão de imje, rçsolveu deferi r 
pedido de requisição de força federal, afim de garantir o 
cumprimento da ordem de "babeas-eorpus" concedido por 
esse Tribunal em favor de todos os candidatos sob a Legeadíi 
"Por Santa Catharina , cabendo a V . E x . entender»§e com a 
autoridade militar federal, np sentido do melhor mew de ser 
cumprida essa decisão.' ' 

"Força federal deve ser requisitada para proteger di
reitos eleitoráes Secções Çagivary, João Pessoa, Gaspar e 
Porto união, cujas eleições' sao hoje renovadas. 

Solicito todo empenho vossencia eleições sejam reali
zadas maior regularidade, assegurada apfpluta liberdade 
exercício voto." 

Havendo ôs Srs. Desembargador Presidente, Dr . Vice-
Presjdenté, Desembargador Medeiros Filho sç declarado im
pedido no que toca ás quatro Secções, eeube ao relator deste 
feito, na qualidade de substituto legal, tomar a§s providenciai 
pgíra que a* deoisão do egrégio Tribunal fosse prestigiada e 
cumprida. . . . 

Ora, a parte do commandante do pelotão1, a flf. 22, evi
dencia que a força federal chegou a Capivary ás oito e meia, 
isto è, no inicio da votação, tendo se conservado na localidade 
até a ultimação dos trabalhos. 

Da^acta de epcerrsmenip de fie. 18v., consta que o 
recorrente dechyrpp: 

*que se congratulava pela realização do pleito, sem in
cidente desagradável, num ambiente de ordem, graças ás pro
videncias asseguradas pelo egrégio Superior Tribunal de Jus
tiça Eleitoral qúe determinou a segurança dos trabalhos com 
o contingente do Exercito e as providencias do exceilentis- . 
simo Juiz de Direito da comarca, Dr . Edgar Pedreira, que 
exigiu a vinda da Força Estadual que poz cobro ás violei)- . 
cias e anarchia" que tanto' abalaram o espirito da população 
desse districto. Pelos candidatos Drs. Sylvio Ferrapo, João 
de Oliveira, Oswaldo Bulcão Vianna o-Srs. Heriberto Hulse 
e- Domingos Rocha .foi declarado que apoiavam em todos os 
seus termos a declaração feita pelo P r . Henrique Rupp, poi
sei' de inteira justiça e verdade." ' . 

Portanto, a eleição supplementar de €apjvary se pro-* 
«essou com regularidade, sem viçios, e com' a garantia d» 
força feder»! que, de aceordo com o preceito eonstitucjojial 
a Suprema Corte Eleitoral requisitou para cumprimento da 
decMo, prpferida, unanimemente,, em sçssSo 4» U 49 degem-. 
brb proxiíoo passado • 

Em 'face do exposto: ; ' 
Accordam os Juizes do Tribúáaf Regional negar 'provi

mento ao recurso e, por opnseqij§npia, julgar valida a elei
ção rééíi.kda a 16 de dezembro em Çaplyarjí, fié^tÁ «eç0p d* 
23* zona (Tubarão) . • , 

Fíòriãhopolís, 9 de janeiro de 1935. *** Pedirei 4» Moun 
Ferre, Presidente á4?hs>e* Carneiro Riègirp, ReJ&tôf» 

'A$epf0Q no Beeursô pareiel » . §5 (Soniç '^atharim) ( 

Vistos, relatados .e discutidos os presentes-autos, « t e : 
A Çoííiga.çã.o Republicana "Por Santa eatharjna:U recorre 

Ja decisão do Presidente da 2* Turma Apuradora que resol
veu apurar 3 eleição renovada da 2* Secção da Í6* Zona, 
1'prto União. 

Ajlegp a recorrente. qüe accorren "violentacão da von
tade "do eleitorado que era conduzido á força até a Prefei-

.tura Municipal e dahi 3 unia das salas onde o pleito se'rea
lizava",fls . 8. 

' Allega mais a recorrente que, tendo o Egrégio Sup'eric>i 
Tribunal de Justiça Eleitoral concedido a força federal pav. 
garantia dos direitos eleitoráes, "eis que o pleito em Porti 
juáião se realiza sem essa medida garantidora, por motivu: 
inteiramente alheios á vontade da recorrente e de seus euu 
didatos", fls,. 8. 

Confere com o O r i g i n a l 
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. : O pedido se fundamenta no art. 97, n . 7, do Código Eleí^ 
toral. 

Isto posto: 
Verifica-se que a eleição supplementar da qual ora se 

recorre se realizou sob a presidência do Exmo. Sr. D r . Juiz 
Eleitoral,de.Porto União, que logo após telegraphou ao T r i 
bunal Regional nestes termos: 

"Desembargador Presidente do Tribunal Regional — Flo
rianópolis. De Porto União. Communico respeitosamente 
V . E x . se' procedeu hontem sob minha presidência eleição 
complementar 2* secção esta zona, tendo trabalhos decorri
do máxima ordem, não se fazendo necessária a presença força 
federal. Votaram 206 eleitores constantes respectivas listas 
qüe continham 213 nomes, tendo assim deixado de compa
recer 7 'eleitores. Urna foi postada correio local ás 21 horas 
s 40 minutos. 

: "Como nos pleitos anteriores, não se verificou hontem o 
menor;incidente, o que prova elevado grau civismo eleito
rado zona-sob minha jurisdicção. Attenciosas saudações. —-
Alcino Caldeira, Juiz Eleitoral 10" Zona." (Fls. 12 v.) 

Pretende a , recorrente fazer prova do allegado com a 
justificação-que vem a fls., depoimentos tomados á revelia 
da parte recorrida, após a puração da votação neste Tribunal. 

Durante os trabalhos eleitoráes a recorrente não formu
lou nenhum protesto ou allegação e somente deoois de ter 
conhecimento' do resultado ,desfavorável ao seu interesse é 
que promoveu, em data de 22 de dezembro, (a aouração 
leve. logar-a 18 do mesmo mez), os depoimentos contra os 
quães reclama o partido recorrido," invocando nos de
bates oraes'o'seu direito de assistir, acompanhar e rein-
uuirir as testemunhas. 

Conforme j á se julgou em recurso idêntico, a ausência 
cia força'federal em nada prejudicou os direitos eleitoráes da 
recorrente, não se fazendo necessária a mesma e tendo os 
trabalhos .eleitoráes decorrido, conforme expressão do Exmo. 
S r . - D r . Juiz Eleitoral, com a "máxima" ordem. 

.-• -A recorrente, portanto, não nrovou o allegado e tendo o 
pleito decorrido sob a direcção de juiz togado com o compa
recimento da. q.uasi totalidade dos eleitores, o que se prova dos 
a q t o s ó precisamente o contrario do que se affirma nas ra
zões do..recurso. . • . 

A concessão da fprçVfedera.! teve por fim a garantia-e 
a liberdade, da eleição, o que se constatou de modo completo, 
apesar do. não comparecimento da mesma força durante os 
trabalhps...eleitoraes por .desnecessária, segundo aííirroativa 
da magistrado que dirige a 10 a 'Zona desta Região.-
".'. A vistam do exposto e. do mais que dos autos consta e 
ainda de-conformidade com o parecer do Exmo. Sr. Dr . Pro
curador Regional, 

Accordam, em Tribunal, unanimemente, negar provimen
to ao recurso,para julgar com julgam valida a eleição reaii-
sada-na-2.*;Secção.de Porto União, confirmada assim a de
cisão da.2.".-Turma. Apuradora. 

- Florianópolis, 16 de janeiro de 1935. — Carneiro Ribeiro, 
Presidente, ad hoc. — Pedro de Moura Ferro, Relator. 

AGCORpAO.NO RECURSO PARCIAL, N. 52 — (SANTA CATHARINA) 

Vistos,'relatados è discutidos estes autos de recurso.elei
toral,, entre partes recorrente o advogado José Benedicto Sal
gado de-Oliveira, fiscal do candidato Cid Campos e recorrida 
a quarta'turma apuradora. 

: Motiva-o-presente recurso, o facto de ter a referida tur
ma- após-'o exame da documentação que acompanhou a urna 
da eleição-mandada renovar na 5.4 secção da 2 i s zona resol
vido apurar o pleito alli realizado. , 

O recurso foi tomado por termo a fls. 7 s figura a fls. 
5 e 6 as alíegações referentes ao voto do eleitor Nery R o d r i 
gues-Duro; 

As r a z õ e s d o recorrente defluem de fls. 10 a 12 v . e, 
a fls.' 21 se -encontra o bem fundamentado parecer do Dr , 
Procurador-Regional oDinando S. E x . oelo não orovimento do 
recurso. - * 

Acham-se.nestes autos, em original, a fls. 14 e seguintes,, 
as actas-de installação e encerramento dos trabalhos da mesa' 
receptora.da eleição em "apreço. 

• Na" sessão- -de julgamento os interessados requereram a 
juntada da copiosa docus<o:ilação que vae de fls. 25 á fls., 
sendo que'o ultimo documcn«o, certidão da acta- da sessão em 
-iuo -o Egrégio -.Tribunal Superior de Justiça Eleitora] -anre» 
.-'GU. o-cãsc do .habeas-corpus por este Tribunal concedido 

para o caso de Capivary, foi offerecido pelo candidato ,e "de* 
legado de Partido Dr . Nereu Ramos. - . " ' , 

Houve na sessão de julgamento defesa oral da parte<do? 
interessados na decisão do feito. . • i • 

Considerando que dos argumentos do recurso, resal.ta <0 
que se funda na demora da Força Federal, este porém, ^nãa 
colhe, porque, : o que pode annullar uma eleição não ,é a au
sência da Força,dada para a sua garantia, mas sim. a.falta 
de garantias ao processo de votação, hypothese que não oceor-

• reu, ntes pelo contrario, verifica-se das actas respectivas1 que 
a eleição se processou num ambiente de ordem e legalidade, 
confirmadas pelo telegramma do D r . Juiz de Direito" presi
dente da mesa receptora (fls. 9) ; • 1 ' 

Considerando, ainda, que a Força Federal concedida parét 
cumprimento do habeas-corpus preventivo dado por este T r i 
bunal para o caso de Capivary, foi, segundo o telegramma do 
Exmo. Sr. Ministro-Presidente do Tribunal Superior, de .16 
de dezembro próximo findo, extendida as demais sec.çõee 
eleitoráes a serem .renovadas neste dia em João Pessoa,-Gas
par e Porto-União, mas não quer isto dizer que do atrazo de 
sua chegada ao local determinado-possa resultar qualquer 
nullidade de pleito, porque tal concessão não importava numa 
presumpção absoluta de coacção, |õra apenas adoptada^ como 
medida de caracter meramente preventivo; ' 

Considerando que o próprio habeas-corpus não cónstitue 
juizo final, e a final jugement, e por isso não faz coisa'jul
gada. (Acc. Supremo 11 de junho de 1911, in Pontes de M i 
randa, habeas-corpus, pag. 160), portanto; . • • < > 

Considerando ainda uma vez que argumento da ausência 
ou retardamento da Força Federal, não procede na hypo
these dos autos'porque provado ficou que durante todo o. pe
ríodo dos trabalhos eleitoráes o Dr . Presidente da Mesa'Re
ceptora delia não teve a menor necessidade; .... 

Considerando, ad- argumenta, quê sem a presença da 
Força Federal a eleição não se poderia processar, cumpre 
notar, que ainda assim, na secção de João Pessoa -tal provi
dencia se fez sentir desde 11 horas e 55 minutps,. com a 
presença do Commandante da Guarda Federal -qüe- alli'.esteve 
trocando id.éas com o Dr . Presidente da Mesa sobre a :ordem . 
dos trabalhos .eleitoráes; (vide acta, fls. .16 v. ' ) . . 

Considerando também, que todas as allegações ,.e snulli-
dades- ou irregularidades feitas perante a Mesa Receptora 
encontram formal resposta nas próprias actas escoinlando > a 
eleição de qualquer vicio que importe em nullidade';: '••! 

Considerando, para citar dois factos mais' importantes 
allegados'nas actas:' que o eleitor Sebastião Laurindõ"'Sõares 
contra-o qual só dizia tfer havido coacção "'declarou-perante 
a Mesa Receptora ter votado livremente, e que, embora.haja 
votado Nery'Rodrigues 'Duro - que se diz praça de prét, essa, 
circumstaricia não annulla a eleição, conforme tem decidido %o 
Egrégio Tribunal :Su'perior'-em caso análogos, posto- que",;;'6ú 
por meio de processo regular de exclusão -poderia" o'-eleitor 
ser destituído do direito de voto (Boletim Eleitoral ns-;í-l.t;7 
e 125, respectivamente, pags. 2474 e 2588);. ' -.- .; .-.o, i . 

Considerando que o eleitor em questão por ser,.taifei.ro 
da-Escola de Aprendizes Marinheiros, não "é. praça de^pr^t, 
mas sim um assemelhado, e é isto què se co,llige:da leitura dos 
arts. 12 e ,19-do-decreto n . 22.642, de 13 de abril .de;,Í9S3, 
que regula'a situação de taes funecionarios; r e 

considerando que em direito . eleitoral, excepto. no.faíis-" 
tamento, no tqcante a justificações, prevalece o principio- 4 e 

que as testemunhas devem ser.inquiridas.com citação/dâs 
partes que as poderão reinquirir, sendo na hypothese .interes
sados, os partidos e candidatos avulsos, ora. a justificâção-çóra 
que sò pretende fazer a .prova dos factos allegado '.se '.pio-
cessou a revelia do ex-adverso e portanto de um modo lá-
cunoso que lhe tira valor probahte; . - . ' - ' • 

Considerando que o comparecimento quasi total' dò elei
torado na secção renovada é um poderoso indi-ce" da 'ordèii i 
em que. o'pleito se realizou; - ' • ' " . . " : -

Considerando, que segundo o eminente jurista ',pátrio, 
Dr . João C. da Rocha Cabral, alta autoridade em'direito 
eleitora!, a coacção qúe annulla o pleito é aquella qüe- in i -
Dede o eleitor de.chegar as urnas para o exercicio do'voto; 
"(Código \Eleitoral commentado, 1°. vo l . , pag.' 132)'',,'.finafc> 
mente . ', 

Considerando que esta presumpção d6 liberdade do.plé;ií:o 
pelo grande comparecimento do eleitorado-já foi proc!a)nàdíi, 
pelo Egrégio- Tribuna! Superior de Justiça Eleitora! .-"maiii-
festahdo-se o relator (Dr. Carvalho Mourã-o, .voto ..acceiio 
unanimemente) pelo não provimento do recurso, quanto a püll i 
dada, da eleição pêlo íacto de um dos partidas ser. cho;f i^do 
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jpor coembroa do Govetoo, porque jtal «ireumstancias jug 
poderia importar em coacção presumida do sleitorado, o 
que- não se verificou, como mostra o extraordinário compa
recimento ás urnas . , ," (Boletim Eleitoral n. 139, de 1933, 
pag. 2787). 

Assim pois: -• • 
. Accordam, unanimemente, os Juizes deste Tribunal Re

gional negar provimento ao recurso interposto para manter 
por boa e valiosa a eleição renovada na 5 a Secção da 21* Zona 
desta Região. 
• ; Florianópolis, 14 de janeiro de 1935. — Carneiro Ribeiro, 
Presidente, adrhoc. Alfredo Trompoysskv, Relator. 

Accordão no recurso parfíial n . 54 (Santa Catharina) 

Vistos, relatados e discutidos estes'autos de recurso elei
toral entre partes, recorrente, o D r . Manoel Pedro da,Silveira, 
representante da Colligação: Republicana "Por Santa Catha
rina", e recorrida, a Terceira Turma Apuradora. 

Dá causa ao presente recurso a decisão da dita turma, 
mandando apurar a eleição renovada em dezeseis de dezem
bro ; próximo findo, na décima primeira Secção da Segunda 
(Zona Eleitoral desta Região. 

Tem a petição de recurso a data de dezeseis de dezembro 
. próximo findo, mas foi submettida a despacho do, Exmo. 
.Sr . Dr . Presidente da Turma recorrida a dezoito do dito mez. 

O termo de recurso foi assignado dentro do prazo legal. 
As razões do recorrente defluem de folhas seis a sete. 
No prazo que lhes foi assignado, juntaram os interessa

dos os documentos de fls. 11 a 21. 
O Dr . Procurador Regional, a fls, 22 verso opinou no sen

tido -de ser negado provimento ao recurso porque os documen
tos existentes nos autos provam ter corrido o pleito em plen^ 
ordem. ' " -

Na sessão designada para a decisão do feito, após os de-
- bates oraes, foram exlubídos e juntos a estes autos os do
cumentos que figuram de fls. 24 usque 94, sendo duas justi
ficações, varias certidões e algumas pliotographias. 

Durante o julgamento verificou-se neste ' Tribunal um 
empate na decisão do caso sub-judice, pois davam provimento 
ao recurso os Exmos. Srs. Desembargadores Carneiro Ribeiro 
e Silveira Nunes, « lhe negavam provimento o Exmo. senhor 
Desembargador Urbano Sailes e o Juiz ora designado para a 
hjvraiura deste accordão; coube então ao Exmo. Sr . doutor 
Moura Ferro, Juiz dssle Tribunal, que presidia ao Julgamento, 
proferir o voto de desempate e S. E x . o fez Concluindo p«ia 
improeedencia do recurso, hypothese que se tornou assim v i -
ctoriosa por maioria de votos. 

Isto posto, e 
- - Considerando que a ordem de habeas-eorpus, da qual foi 
Relator ò ÍS-imo. 'Sr. í>r. Moura Ferro, foi-pedida oi conce
dida unicamente para o districto de Capivary, más que, en
tretanto no dia. 16 de dezembro próximo findo, dia determi
nado para renovação das secções annulladas, o Exmo. Sr. M.i-
-nistro-Presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 
communicou ao Exmo. Sr . Presidente deste Tribufíal q*ue a 
concessão da Força Federal era para as quatro secções, Gapi-

•vary, Gaspar, João "Pessoa e "Pofto-Uniao; • 
Considerando que o pedido de concessão de -Força Fe

deral foi feito a este Tribunal que o denegou por carecer de 
pròVas ao allegado desrespeito á. ordem ds habeas-corpus, 
provas estas, que certamente deveriam tèf sido produzidas pe
rante o Egrégio Tribunal Superior, ' ' 

Considerando, porém, qüe a decisão do Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça Eleitoral não constitüe coisa julgada a 
que os julgadores agora se devam submetter, não existe a 
figura jurídica da resjuãicata, não ha aqui os elementos que 
ar constituem; . - ' ' ' A 

...Considerando, que assim .sendo, com o devido acatamento 
. á determinação constante do telegramma do Exmo. Sr.. M i -
- nistrp-Presidente do Tribunal Superior, os'Juizes deste T r i 
bunal podem, no entretanto,'apreciar e decidir do. recurso que 
diz respeito á eleição de Gaspar, encarando-o como um caso. 

•concreto e fazendo a sua analyse em face das provas, qua de-
. fluem dos documentos que lhe são relativos; 

Considerando que o Exmo. Sr . Pr., Moura Ferro decla
rou,, ao-proferir o seu- voto de desempate que a urna e demais 
papeis'referentes á e"te1ção"T3e ©aspar' se encontravam'-', em 
•perfeita ordem; 

CoftSldetaedo que •nãóTionve nenhum protesto durante os 
trabalhos eleitoráes e que estes correram bem sob a direcç.áo 
do Dr . Juiz Eleitoral da Zona, que no seu detalhado tele

gramma de fls. 15 dá um valioso attestado da calma e da 
ordem reinantes durante todo o processo eleitoral, da secção 
em apreço; 

Considerando que o grande, quasi total, comparecimento 
de eleitores á secçãp renovada em Gaspar, constitüe uma elo
qüente prova de que sobre a mesma não podem pesar yicios 
que a inquinem de nulla; 

Considerando que somente após a apuração e conhecido o 
resultado, é que foram processadas as duas justificações que 
se encontram nos autos, mas; : 

Considerando que taes justificações não têm a virtude de 
nullificar o acto publico e splenne da eleição, tal como oc-
çprreu, sendo certo, que foram as mesmas também produzidas 
sem a citação das partes contendoras, e, pois sem valor pro-
bante; 

Assim sendo: 
Accordam, os Juizes deste Tribunal Regional, por maioria 

negar prpvnriento ap recurso interposto para proclamar a va
lidade da eleição realizada na l i* Secção da 2* Zona, B lu 
menau. 

Florianópolis, 12 de janeiro de 1935. — Pedro de Moura 
Ferro, Presidente, ad-hoo, —- Alfredo Trompowskv, Relator 
designado para a lavratura deste. 

Estado de São Paulo 

Processo n . 1.214 Classe 6* 

(Cancellamento de inscripção) 

Determina-se o cancellamento da inscripção do 
eleitor Adelino Rollim Júnior, visto ter sido a •com-
municação do Tribunal Regional acompanhada do 
respectivo accordão e tereni sido observadas as for
malidades legaes 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se com-
munica a este Tribunal o cancellamento da inscripção do elei
tor Adelino Rollim Júnior, inscripio sob o n . 1.416, da 49" zona 
do Estado do São Paulo; e 

Ãttendendo a que a communicação do cancellamento veio 
acompanhada1 do accordão do Tribunal Regional e a que: foram 
observadas as formalidades legaes: 

Accòrdãm os Juizes do Tribunal Superior de.íTustjça Ele i 
toral, por unanimidade," ern determinar que a. secretaria, can-
celle a inscripção do eleitor Adelino Rollim Júnior, inscripts sob 
o n . 1.416, 4a 49" zona do Estado JÍB São P&uJo.-

Trjbunai Suparjor de Justiça Eleitoral, em 52 de julho 
de 1935, — Hetmcnegitdo de Barrosy Praaitteste* fyfíares 
Moreira, Relator. 

ISstado de São Pâulo-

Proceaso a . í .21« Cíaese «.* 

Cancellamento de-inscripção) . 
Determinasse a canceüam&Jlio da inscripção do 

tleitor José Marcelino Leite, visto ter sido a com-
municqçQS 4S Tribunal Regional acompanhada do 
respectivo accordão" e~ terem sido' observadas as 
formalidff4e* lega?*.- < 

Accordão 

•yjgtos, «xaípinailps a'-reJatedo? ejsJes ' ã a t e s / ü í S qúé ee 
epmmupica a sste Tribunal o 'canpjgJJameQtgt' <|a jnj&cripção do 
eleitor José Marcelino Leite, inscrjpto epb o n , 1.534, da 
23 a zona do Estado de São Paulo; e ~ 

Ãttendendo .a que a commupiGação do cancellamento veio 
acompanhada do accordão do' Tribunal Regional'-'e'a que foram 
observadas ás formalidades legaesí 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Ele i 
toral, por -unanimidade, w» «tetefmi-nar qiíe a-eeürétaría ean-
celle a inscripção do eleitorv José Marcelino Leite,, íheeriptu 
séfe o a . 4.634, "na 2-3* zona-de Eetado à e g i o Paulo, 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em i g de agosto 
de 1935." — Hermenegildo de Barros, Presidente. — J. de 
Miranda Valverdc. Relator. 
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Estado de São Paulo 

Processo, n . 1.217 — Classe 6". 

(Cancellamento de inscripção) 

Determina-se o cancellamento da inscripção 
do eleitor Aloysio Cordova Lima, visto ter sido d 
communicação do Tribunal Regional acompanhada 
do respectivo accordão e terem sido observadas as 
formalidades legaes. 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
còmmunica a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
eleitor Aloysio Cordova Lima, inscripto sob o n . 103, da 116* 
zona do Estado de São Paulo; e 

Ãttendendo a que a communicação do cancellamento veio 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que ,fo= 
iam observadas as formalidades legaes; 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de, Justiça Ele i 
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can» 
celle a inscripção do eleitor Aloysio Cordova Lima, inscripto 
sob o n . Í03, na 116" zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 22,de julho 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente, — Eduardo 
Espinola, Relator, 

Estado de São Paulo 

Processo n . 1.213 — Classe 6* 

;(Canee!lamento de inscripção), - • • 

Determina-se o cancellamento idd inscripção 
do eleitor Lirosil Ghiriando Leite, visto ter sido à 
communicação do Tribunal Regional acompanhada 
do respectivo accordão e terem sido. observadas as 
formalidades legaes, 

Accordão 

'Vistos, esaminados e relatados estes autos, em que sè 
còmmunica a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
eleitor Lirosil Ghiriando Leite, inscripção sob o n , 1.417, da 
116 a zona do Estado de São Paulo; e 

Ãttendendo a que a communicação do cancellamento veio 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que fo
ram observadas as formalidades legaes;. ... 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça E le i 
toral, por unanimidade, em determinar qeu a Secretaria can-
celle a inscripção do eleitor Lirosil Ghiriando'Leite, inscripto 
sob o n . 1.417, na 116' zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 22 de julho 
dé 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente. —. Plinio 
Casado, Relator.' '• • , ' • >' 

Estado de São.Paüle 

Processo n . 1,219 - ~ Classe'6* 

[(Cancellamento de inscripção); . 

' Determina-se o cancellamento dá inscripção do 
eleitor João Custodio da Silva, visto ter sido a. com
municação do Tribunal Regional ácompahadá do 
respectivo accordão ,e terem sido observadas as 

' formalidades legaes, •' • - : 

Accordão •'-
Vistos, examisados e relatados estes autos, em que se 

còmmunica a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
eleitor João Custodio da Silva, inscripto sob o n , 604, da 37 a 

zona de São Paulo; e 
Ãttendendo a que a communicação veio acompanhada dò 

accordão do Tribunal Regional e a que' íórám "observadas as 
formalidades'legaes; > ' 

Accordarn os juizes do Tribunal Superior de Justiça Ele!» 
toral, por unanimidade,, em determinar que a Secretaria can= 
celle a inscripção,do eleitor João Custodio da Silva, inscripto 
sob o n . .604, .na 37, zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 22 de julho 
de 1935;..— Hermenegildo de Barras, Presidente. -~José Li
nhares,- Relator-: •••.'' •' ' ' "• 

Estado de São-Paulo 

Processou. 1.220 — Classe 6° 

XCancellamentG de inscripção); 

Determina-se o cancellamento da inscripção tío 
eleitor Rubens Navarro, visto ter sido a communi-
cação do Tribunal Regional acompanhada do res
pectivo accordão e terem sido observadas as for
malidades legaes. 

accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em' que se 
còmmunica a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
eleitor"Rubens Navarro, inscripto sob o n . 194, da 26' zona 
do Estado de São Paulo; 

Ãttendendo a que a communicação veio' acompanhada do 
accordão do Tribunal Regional e a que foram observadas as 
formalidades legaes; - , • ' 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça E!ei~ 
tora!, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can-
celle 'a inscripção do eleitor Rubens Navarro, inscripto sob o 
B . 194 na 26* zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 22 ds julho 
de 1935. .— Hermenegildo de Barros, Presidente. — Collares 
Moreira, Relator. i . 

Estado do Maranhão 

Processo n... 1.795 — Classe 6S do art. 30 do Reg. Int ; 

Accordãe 

. Vistos, relatados e-discutida a consulta n . 1.795, classe 
6= -U-.o Tribunal Superior de Justiça. Eleitoral resolve, unani
memente, approvar a modificação havida no plano eleitora! 
da Região. do Maranhão e mandar archivar o respectivo oro-
cesso, 
:' Rio, 18 de março, de 1936. — Hermenegildo de Barros, 
Presidente. — Plinio Casado, Relator. 

Maranhão'—Divisão em zonas eleitoráes a que se refere 
o accordão supra; 

1* Zonr 

Comarca da Capital t 

Juiz:eleitoral, o da 2* Vara — Escrivão, o do Givel, 

2* Zont 

uomârcada Capitais 

Juiz eleitoral, o da 4* Vara — Escrivão, o do Crime/ 

3* Zona 

Gomarca.de. Caxiass 

Município de Caxias (Sede). 
Juiz.eleitoral,.o de^irei to — Escrivão, q do i * Oíficio. 

4* Zona ' 

Comarca de Cururupu':. . 

Município de Gúrürupu- (Sede). ' 
~ Juiz Eleitoral,.o. de Direito.*—Escrivão, o do i * Oííioio, 

Município de Guimarães (Termo). . 
Juia preparador, o Municipal — Escrivão,.o único» 
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'• .'" . [' 5'Zona , . ' , ' . 

Comarca deTuryassu'* 

Municipio' de Turyassu' (Sóde)V 
. J.uiz^teitoral,.o :de Direito—- Escrivão, o-do5!* Oíficio. 

Município de Carutapera (Termo). 
Juiz:preparador, o Municipal — Escrivão, o unioo2 -•' 

'. 6* Zona '"• 

. Comarca de Tutoya : , . . . . 
Município de Tutoya (Sede). 
Juiz eleitoral, o de.Direito —-Escrivão, o-do i * Oíficio. 
Município de Barreirinbas . (Termo). 
Juiz preparador,: o .Municipal'-—: Escrivão, o único. 
Município de Arayoses • (Termo). ' • • . 
Juiz'preparador,, o,Municipal —.Escrivão, o único. -

• 7* Zona •'• 1 ' ' ! 

Comarca de São 'Bento: 

Município de São Bento (Sede). 
Juiz-eleitoral, o de Direito — Escrivão,, o do-.íí.-.Üfíioio.• 
Município de São Vicente Ferrer (Termo). 
Juiz preparador, o Municipal — Escrivão, o uniço. . 
Municipio de Cajapió (Termo).' . • 

• Jui2-,preparador,-'o Municipal — Escrivão, o único. 
Municipio de Macapá (Termo). 
Jui3 preparador, o Municipal — Escrivão, o único.-

8* Zona . . • •'•' 

. Comarca de Pinheiro: ; 

Municipio de Pinheiro (Sede). 
Juiz'eleitoral, o de Direito — Escrivão, o do 1°: Oíficio. 
Município de Bequimãó (Termo). ' . 
Juis preparador, o. Municipal — Escrivão, o; único.' 
Muríicipio. de\Santa Helena" (Termo;.. , ' . ' •'. ' 
Tuiz'preparador, o Municipal — Escrivão, o.único,.; 

.9" Zona 

Comarca' de' Vianna, 

•Municitiio'de Vianna (Sede). • • • . ' ' " . " • 
Juiz:eleitoral, o de Direito — Escrivão, o do i°- Oíficio. 
Municipio de Penálva' (Termo)". •• ' • > : 

Juiz preparador, o Municipal : — Escrivão, o único . ; 

MuniciDío. de São. Pedro (Termo). • • 
Juiz: preparador, o Municipal — Escrivão, 'o único. 
Municipio de Monção (Termo). 
Juiz preparador, o Municipal — Escrivão, o único. - ' 

" . . . 10* Zona .. ' • . . . • /••'. -

Comarca "dó Victoria do Baixo Mearím: * • t • • <-. 

Município de Victoria do Baixo Mearím (Sede) . : • • ' . ' 
Juiz eleitoral, o de Direito — Escrivão, ó do I o Officio» 
Municipio 'de.-Arary'(Termo). • • • ' ' • '• * 1 

Jüiz-preparador, o Municipal — Escrivão, o uriicòv -

• • ' ' : '•• '-' ' li'* Zona "'-- ;_•'' 

Comarca de Pedreiras.: ' ' • " . ' ' • • 
• / :" • •'"",' ' ' v 

Município de Pedreiras (Sede)-.' ' - >• » 
Juiz .eleitoral, o de Direito;.— Escrivão, 'o-do 1*-Officio. 
^lunícipio ^ de Bacabal. (Termo).' • - . ' • : ' ' 
Juiz oreparador,.' ó. Municipal': — Escrivão,-o único . ' • 
Municipio de-São Luiz-Gonzaga (Termo).,- ... , <-' 
Juiz preparador, o-Municipal — Escrivão,, o único. 

',. • 12" Zona, ~ . ' ; ' ,," . 

Comarca de Rosário:- , -. • - . . . ' - . • , . 

MuniciDio de Rosário .(Sede). • -•' ; -,. • 
Juiz..eleitoral, o d e Direito, — Escrivão, o.dò-i* Officio.. 
M-.rtnci»ie dte- Icatu' (Termo\..--

Juiz.preparador,,o Municipal —- Escrivão, o único. 
Municipio de Humberto de Campos (Termo). 
Juiz preparador, o Municipal — Escrivão, o único. 
Municipio - de Arixá (Termo). 
Juiz preparador,-o Municipal—.Escrivão, o unieo. 
Municipio de Morros (Termo). '. 
Juiz preparador, o Municipal — Escrivão, o uriico. ; 

13* Zona 

Gomarca-'de • Goroatá: 

Municipio de.Goroatá (Sede). 
Juiz-eleitoral, o de Direito — Escrivão, o do'1* Officio. 

14' Zona 

Comarca • de Flores: 

Municipio 1 de Flores (Sede). > 
Juiz eleitoral, o de.Direito — Esorivão, o do 1* Officio.; 
Municipio de São José dos Mattões (Termo). 
Juiz preparador, o Municipal — Escrivão, o único, 
Municipio dé São Francisco (Termo). , ' 
Juiz preparador, o Municipal — Escrivão, o único. 

15* Zona 

Comarca , de; Brejo: 

Municipio de Brejo (Sede). 
Juiz eleitoral,-o de Direito —- Escrivão, o do'-i*"OIÍÍÓ!d* 
Município de São Bernardo (Termo). 
Juiz preparador, o Municipal-^- Escrivão, o único. ' 
Município de Santa Quiteria (Termo). 
Juiz .preparador, o Municipal -— Escrivão, o único, 
Município.de Urbano dos "Santos'(Termo). 

. Juiz preparador,' o Municipal ;Escrivão,' o único', 

.' "•; '. - . ,16* Zona 

Coma.rca;,de;.:Buri-ty-de;.Ignac!a Vaz:' . . 

Múnicioio. de. Buriíy de Ignaeia Vas. .. 
• lujz .eleitoral,'o de Direito — Escrivão, o d o ' ! 3 ÔffioWW 

Município de Coelho Nétto (Termo). 
Juiz .preparador,"o Municipal — Escrivão, o único,' . 
Municipio5 de Chapadinha .(Termo). 

. Juiz..preparador, o-Municipal — Escrivão, o único , ' 

. . ' 17* Zona . ' ' . . ' 

Comarca de. Pastos Bons: . 

Município de Pastos Bons (Sede). . . . 
Juiz eleitoral, o de' Direito — Escrivão, o do i * Oíficio.: 

'Municipio de Barão de Grajahu' (Termo). 
Juiz preparador; o Municipal,— Escrivão, o único.' 
Município1 d'e São João dos Patos • (Termo). ••. • .. 
Jui? :;préparador, o Municipal — Escrivão,, o único.. . 
Municipio. de Nova York "(Termo). • 
Juiz!preparador, o.Municipal — Escriváo^o único. 
M.u.hicipip-de Benedicto .Leite (Termo). 
Juiz ' preparador;- o Municipal — Escrivão, o único. ' 

' ' '' "' ."' •'' .18* Zona ' ' '-' "' 

Comarca .-.de Santo Antônio de Balsas: 

Município ,de Santp: Antônio de.Balsas (Sede). ' • 
Juiz-eleitoral, o de Direito — Escrivão, o do, 1° Officjo.., 
Municipio.de Victoria'do Alto Parnahyba (Termo). 
Juiz.preparador,.o Municipal -»r Escrivão, o único. 
Município'.de Loreto e.Circumscripções (Termo)» 
Ju.iz,Prèparador, o Municipal — Escrivão, o unicò. 

'19*. Zona 

Comarca de* Picos: 

Município', de Picos- (Sédé). . 
Jüiz-.eleitóral. o dè Direito — Escrivão, o do i" Ofíleí®, 

Confere com o O r i g i n a l 
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Município do Wirador (TeraoT, 
Juia preparador, o Municipal Escrivão, Ô imieô, 
Municipio de Passagem Franca (Termo) , 
Juijp preoarador, o Municipal «— Escrivão, o único» 
Município de Buruty-Bravo (Termo). 
Jui4 preparador, o Municipal Escrivão, p ,único. 

'. - • • 20* Zona 

Comarca de Barra do Corda: 

Municinio de Barra do Gorda (Séde)Y 

ÍW& eleitoral, o de Direito — Escrivão, $ i" Oíficio. 

\ 2 Í 8 Zona . 

jGtaBárea de Grajabu ' í 

Municioio dé Grajahu' (Sede)". 
«íujg eleitoral, o de Direito — ESerMo, 6 «te i* Ôffioíô, 

I?» Zona 

Comarca de Caroüná: 

Municipio de Carolina (Sáde)"» 
Juiz eleitoral, o de Direito —\Escrivão, 0 "do 1* 
Município de Riachão (Termo). / 
íuia preparador, o Municipal — Escrivão, o uníeo, 

23" Zona 

Uèíóaroa, de Imperatriz: 

Município de Imperatriz (Sede), * 
Júíz eleitoral, o. de Direito — EscrlvSd, © do i e Ofíieid. 
Münioipio de Porto Franco (Termo). 
Juiz preparador, o Municipal — Escrivão, o único. 

24" Zona 

Comarca de Itapecuru*-mirimí 

Município de Itapeeuru'-mirim (Sêde)\ 
Juiz eleitoral, o de Direito — Escrivão, 8 do l e Oífieifl. 
Municipio de Vargem Grande (Termo). 
Juiz preparador, o Municipal — Escrivão, o único. 
Municipio de Anajatuba (Termo). 
Juiz preparador, o Municipal —- Escrivão, o unice, 

25 a Zonf 

Comarca de Codóf 

Município de Godd rtjêder. J 

Juiz eleitoral, o de Direito *->- ISserivSo, t) de i 
Município de Monte Alegre (Termo), 
Jui? preparador, o Municipal — Escrivão, o único. 

Distado ÍQ Plauíisf . 

Coniults » . 1-993 Classe 6* dfl a i * 30 do.Rgg, fftt. 

Fixa normas para o preenchimento de vasas, 
nos 1 Tribunaes Règíonaes. 

Accordão 

fl« Juizai do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
íâçeosta £ consulta n , 1.993 do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Piauby, — declaram que 0 Juiz .effeçtivo de 
terceira" categoria do Tribunal Regional,, completando dois 
bienniosí consecutivos, não pôde continuar a servir no T r i 
bunal, e que não havendo mais substitutos, deve a Corte de 
Appellação, de accôrdo com o artigo 21, § 2%. do Código E le i 
toral, escolher seis cidadãos, afim de que o Presidente da 
Republica nomeie um effeçtivo © dois substitutos. 

. E assim resolvem, unanimemente. 

83e, ífi de agosto ds 1936.. 
!=- Plinio Casado, "' 

mrros. 

. Distiácto Federal 

Consulta a . g.005 — Classe ê s do art, 30 do Beg, fat. 

Autoriza-se a inuti}izaeão de alguns Uvroi 
tornes, do alistamento anterior q 1930. •"?..''• 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de consulta nu« 
JBero 2.005 — Classe 6* — o Tribuna! Suoerior de Justiça 
Eleitoral, por unanimidade de votos, resolve oommunícar ao 
Exmo. Sr . Ministro da Justiça què o D r . Juiz Federal, na 
Secção do Estado do Rio Grande do Sul, fica autorizado a 
inutilizar alguns livros referentes a eleições realizadas ante
riormente ao anno de 1930, com excepção dos que, porven
tura, tiverem relação com os processos criminaea. ' * •' 

Rio, 24 de agosto de 1936. — Hermenegildo és Sarros, 
Presidente.. •=» Plinio Casado, Relator. m 

Estado do Pará 

fíonsulfá » . 2.035, classe 6* do art. 30 do Regímeat» le tepaô 

v Não tem effeito suspensivo o recurso inter
posto contra decisão do Tribunal Regional que en— 
nullou totalmente a eleição . realizada e marcou, 
época para as novas eleições. 

Vistos, relatados e disetutidos estes autos de consulta 
fí, 2,035, classe 6*. 

• I. O Presidente do Tr ibunal Regional do Pará dirigiu 
í p egrégio Presidente do.Tribunal Superior o seguinte tele
gramma: "Tenho a honra de communiear a V . Ê x . que este 
Tribunal, em virtude da annüllação total da eleição realiza
da no Município de Conceição do Araguaya, decidiu marcar 
os dias seis, sete e doze de fevereiro próximo pára a r ea l i - . 
zação de novas eleições, não obstante o disposto no art. 160, 
§ 1°, ãttendendo a ser o lugar longínquo e de difficil trans
porte. Tendo parte interessada recorrido para essa Egrégia 
Corte da decisão que annúllou as referidas eleições, consul
to a V. E x . , em nome do Tribunal, se o recurso tem effeito 
suspensivo. Saudações. — Dantas Cavalcanti, Presidente do 
Tribunal Eleitoral do Pará" . 

n. Trata-se, evidentemente, de caso concreto; ,eccorre, 
entanto, a circumstancia de que compete a este Tribunal ex
pedir instrucções necessárias á applicação das leis eleitoráes 
e á realização de eleições (Cod. eleit., art. 13, letra » ) . E 
foi evidentemente baseado neste principio que o Presidente 
do Tribunal Regional formulou a consulta irajMoripta, que 
merece ser respondida. 

III, Código eleitoral: "Ar t . 179. Dos actos, resoluções,, 
ou despachos dos Tribunaes Regionaes, bém como das j-anías 
especiaes. caberá, dentro de dez. "dias, recurso para a instan'~< 
èia superior". ' 

Não disse e legislador, expressamente, se o-recurso i n 
terposto • contra a decisão do Tribuna! Regional ànnullando 
totalmente eleições municipaes, tem eu não, «ffejio giigpen-
«ÍVO. ' • . 

Gonclue-se, porém, da combinação ; de w i o s ' díSBft^tivos 
da lei eleitoral, que o mencionado recurso a i » pè&i ie? ef= 
feito guspensivo. • ' 

De facto, segutído o art. lSf, "contestado o diploma, e 
«mquanto, para as eleições estaduaes oü federaés, o Tr ibu
nal Superior, ou para as municipaes, © Tribyríii}-Regional, 
não decidir o recurso, poderá o diplomado exercer o mandato 
em toda a ' sua plenitude". Nesta byPftbese, tem $ recurso' 
effeito somente devolutiyo, podendo o dip!Pjmi4a eierger o 
mandato em toda a suá plenitude, n|.o obstante a interiiosi-
çãp^do recurso. 

De aceordo com o art. 160, § 1» "se a «ullidada attin-^ 
gir a mais de metade dos votos de uma região eleitoral, nas 
eleições federaes e estaduaes ou de um municipio, nas elei
ções • municipaes, julgar-se-ão prejudicadas as • demais vota
ções, e marcará o Tribunal Regional dia para realizar-se 
nova eleição, dentro do prazo maàtimò de quarenta dias". 
Q u i z o legislador, mediante esse preceito, impedir a aeepha-
l i a , por longo urazo, dos padéres eleetívôs, provid«9?ia Qae 
seria 'Inefficieafo, caso fb$se "dado pff0ító :sus;pen:siyo 998 re
cursos interpostos pelos diplomados eontífa á s«aova§i9 das 
eleições. , 
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No caso da consulta, a oullidade foi a l é m — abrange» 
toda a eleição realizada no Municipio.de Conceição do Ara-
guaya. . ' <• . . 

. Ém.lace do.esposto, . •.;./, 
<• IV.-, Accordam tos.: Juizes do-Tribunal Superior de Justii' 

ea Eleitoral em responder que não tem effeito suspensivo o 
recurso-interposto da-decisão do Tribunal-Regional que m-
nuilou a mencionada eleição. 

Rio de Janeiro; -28 dè outubro de 1936. — Bermenegildo 
de Barros,• Presidente. — Cândido de Oliveira Filho, Relator. 

P R O C U R A D O R I A G E R A L D A JUSTIÇA 
E L E I T O R A L 

Estado do Pará 

Appellação Criminal n. 52 classe 3* — AppeliaHie, Dr. 
Procurador Regional Eleitoral — Appellado, Tribunal Regio
nal de Justiça-Eleitoral — Relator, Exmo. Sr . Desembarga
dor Gollares Moreira. 

. PARECER N. 643 

1-—."O-Dr; Procurador Regional no Pará apresentou de-
nuneia contra, Manoel Ezidio de Araújo com fundamento no 
art. 185 é | i " do Código Eleitoral pelo seguinte: ( 

"Em 20 de setembro de 1935, como tudo se vô 
dos autos juntos o Partido Liberal do Pará, impugnou 
perante o Dr . Juiz da 1* zona a inscripção eleitoral do 
denunciado por "haver palpável, grosseira e escanda
losa i divergência" nas assignaturas da inicial de qua
lificação, e, das tres vias do titulo e formula de insçri-

.PCão. . . ' ':. 
* K "Registrado è publicado o. respectivo edital,-na d i -
, íàção l ê g a l o impúgnaiiterequereu- exame pericial nas 
"ditas.assignaturas'acima referida? .u que- se Verificou 

. 2&'de ; outubro'de 1 9 3 5 . • . • 
/ :À pérjeia procedida sob a presidência do Exniò. 

' S r - . ' J u i z ' Eleitoral d a : citada. 1* zona constatou 
tabsó(uèà..;differença entre-as mesma-s assignaturas,-pelo 

'" quíe^ô'.Df.'.: Juiz 1 Eleitoral; remettéü òprocessado a esse 
Goflèndò-Tribunal Regional que,, tomando conhecimento 

.dp.mesnío; julgou procedente, a impugnação. para o jjf-

. feito de .'ser' cancellada dita inscripção, ordenando a.re-
- méssà 1 dos, autos "a- esta Procuradoria para os devidos 

' f ins . , ' ; :

 i . . . . . 
Con.sequ.e.ncia lógica e jurídica do exame pericial, 

aepeifio e homologado por esse Venerando Tribunal, 
tçndóWe em vista que as assignaturas das tres vias do 
titulo'e"da formula de inscripção são authenticas e d a . 
próprio p.uhho dò. denunciado, de vez que foram es-
Cript%s ,por elle no 'Cartório Eleitoral, resulta a con-
vicçãòv jurídica de que;, ou elle falsificou a ;petic.ão 
•inioial-::d»".çjualificação ..para fins eleitoráes; ou,, na 
supposição-.de não qaver sjdo elle o Autor da falsifi
cação'de- sua s assígnatura na referida inicial (o qüe 

. ain^a ^ m õ n ç t r a , pelo uso que fez da mesma, a sua 
'eópafíiçipação na.falsificação da mesma), ejle se ú t i -
liaoVdamesmaparafiriseleitora.es. 
.VA? 'pra t ica de tal facto constitüe crime .previsto 

'nor Código Eleitora!. 

Assima, esta Procuradoria que respeita as deci= 
soes'dessa C-óllendo. Corte, não obstante ser. de pa
recer que o denunciado commetteu o crime previsto" no 
'pLV6 (do;aft.' 183, pede mui'respeitosamente oue V . 

Excia- , nós termos do § i" do art. 185 citado, sé digne 
dè,- aútdado-a-presente, designar por distribuição um 
dos'.doutos-membros desse, Cdllepdo Tribunal para ser-

• vjr",'de: Relator no presente processo, seguindo-se os-ul-
terfores,;de direito' para o'íim' de ser condemnado o-de-. 

snu&aiâdo-na'-pena media do n . 5 do mesmo art. 183» 
de VJ62 que. não houve concurso-de elrcumstancías-
agravantes - !e a t í enuan tes .^ -

2 — 0 laudo pericial é o seguinte: -' • • •., _ . 
"Auto de exame de corpo de delicto -v t ' ;/. -
Aos vinte e cinco dias do m.6Z de outubro do annp-

do Nascimento de .Nosso Senhor Jesus Christo'dâ"mil 
novecentos trinta e cinco, nesta cidade de 'Be lém-dó ' 
Pará, á avenida Padre Eutychio sessenta e seis, pre
sente o doutor Augusto Rangel de Borborema, juiz 
eleitora! commigo escrivão abaixo nomeado, -,os Deritos 
nomeados e notificados doutor Antônio JoséiÕiniz 'e 
Bernardino Rodrigues Lucas Júnior, t a b e l ü ã e s d a 
capi-Ul. O juiz deferiu aos peritos o compromisso'le
gal o que feito passaram elles a fazer a perioia.na 
ass'ignatura do eleitor Manoel Izidio Araújo; jeompa-
rando-a na petição inicial de sua qualificação com as 
das vias de titulos responderam o seguinte: — os pe
ritos examinando a assígnatura de Manoel Izidio Araújo 
apposía na petição inicial e os da segunda 6; terceira 
vias do titulo, observaram que ha, entre as mesmas 
absoluta differença. !". • 

3 — Em virtude desse laudo, o Tribunal a quo proferiu 
0 seguinte accordão:, 

"Vistos etc. Resolve o Tribunal Regional julgando 
procedente a impugnação á inscripção de Manoel Izidio 

1 Araújo (Pinheiro) mandar que a mesma seja oancel-
lada, em vista do laudo pericial que concluiu pela 
absoluta differença de assignaturas do eleitor devendo 
os autos serem com vista ao D r . Procurador Regional 
para os devidos fins". 

4 — A fls. 24 o Tribunal Regionalí 

• Considerando que, ante a presumpção de não ter 
sido feito e assignado do próprio punho do denunciado 
o referido requerimento de qualificação, força ó con
vir que a attestação de identidade e o reconhecimento 
de lirmas do requerente e dos attestant6S, existentes no 
alludido requerimento de qualificação, não exprimem 
a verdade, o que induz suspeita de responsabilidade 
criminal de seus signatários; ora 

Considerando que o Código Eleitoral, no-seu-,art. 
184 § I o, determina que a autoridade judiciaria-provi
dencie para que seja iniciada a acção penal sempre 
que verifique a existência de algum facto deljctuòsò; 
finalmente 

Considerando que, no caso sub-juâice, era quefoi 
denunciado somente o alistando,, aqueila providencia se 
Impõe, antes do julgamento definitivo deste, afim-, de 
òbstar que possíveis co-responsaveis fiquem, impunes, 
ou impedir que haja um prejulgamento, dado o nexo 
causai que os uniu ao denunciado para a execução do 
delicto que lhe é attribuido. • • . 

Este Tribunal converte o julgamento dó presente 
feito em diligencia, mandando os autos com vista ao 
D r . Procurador Regional para os fins de direito",, 

5 — Dahi o recurso do D r . Procurador Regional, tempes
tivamente interposto e arrazoado no qual pugna pela'reforma 
do"" aresto recorrido, pelos fundamentos seguintes:. " ' . 

a) ofíereceedo a denuncia o próprio Relator do ac
cordão, ora recorrido a recebeu e a processou em todos 
o> termos, tendo esta Procuradoria desistido das demais 
provas em direito permittidas em face dos autos da 
inscripção do denunciado que foram appensos. ao • pre-
étute processo; 

b) verificando que realmente o denunciado havia 
eommettido crime eleitora!, esta Procuradoria: pediu 
'em-sua promoção de folhas a condemnacão do mesmo 
na pena do n . 6 do art. 183 tío Godigo E!eitorá!; :,.. '*-. 

• c) entretanto, exhorbitando de sua competeseia <í 
sob o pretexto de que admittido haver o aceusado cosií-
mettido o delicto que lhe foi imputado, se terá' adiaitt»-
do a responsabilidade criminal dos attestantes de- sua 
petição de auaüficação de folhas, este Tribunal-Regio
nal a.quo, invocando o art. 184, § I o do Godigo.Eleitora?, 
converteu o julgamento em diligencia para que. esta 
Procuradoria denuncie com o aceusado Manoel Izidio 
de Araújo; 

d) em oue oese a oninião da maioria dos membros 
• deste Tribunal Regional" a quo, esta Procuradoria 'que 
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respeita e venera a Magestade da Justiça e junto a ella 
toahalha, como orgâo de cooperação do Governo, para 
o fie) cumprimento da lei não pode ee sujeitar a ess3 
imposição que íére o principio firmado por esse Au
gusto Tribunal e a sua própria autoridade. 

Em principio, por força do expresso dispositivo do 
art. "53 e suas letras do Godigo Eleitoral, esta Procura
doria' sé está'obrigada a attender ás determinações de 
seu superior aierarehico que é o Exmo Sr. Pr. Pro
curador. Geral da Justiça Eleitoral; 

è)' esse Augusto Tribunal Superior tem decidido 
era, §eu elevado saber que os Procuradoreg^egionae.?, 
náê "denuncias que devem offerecer, não estão adstri-
ctós ás determinações de outra autoridade, e devem 
tef'em"vista apenas os indícios que as justifiquem, de 
aceordo com sua consciência; 

' fraámittiiido assim em boa razão haver o eleitor 
escripto e assignado essa petição em presença dos attes-
tautesque não conheciam ainda a sua verdadeira letra, 
e qüjé deste mòdõ ácceitaram em boa fé como sendo le
gitima a letra usada por esse eleitor em sua petição de 
quajificação, pergunta-se: praticaram delicto eleitoral, 
esses atiestáates que assim procederam por terem «s-
sislido o eleitor escrever e assignar dita petição? 

g) mas," ainda mesmo admittida a convicção do me-
Titjgsimó" Relator de que a responsabilidade do quali
ficando; ainda, digo ffão podia deixar o Tribunal Regio
nal ã quõ de julgar o aceusado Manoel Izidio de Araújo 
ainda mesmo que para julgar' a denuncia de folhas -
.inepta como sabiamente assertou dito Relator, para em. 
segMda cumprir o dispositivo do art. 184, 1 I o do Có
digo Eleitoral. . ' ' ' 

ti — Realmente, nesses pontos assiste razão á Procurado
ria Regional tanto mais quanto não é uma diligencia o que ' 
ordena o'respeitável accordão recorrido. 

Essa diligencia i r ia tumultuar o processo pois que rcátía 
mais serja tal diligencia do que um processo dentro do outro 
iiiòeessó: para ser feita áquella diligencia ter-se-ia de iniciar 
indo o processo, pois teria de ser dada denuncia contra os at-
testantes e o tabelião, que falsamente certificaram. ' 

O respeitável accordão recorrido poderia ter julgado nuílo 
D processo; nunca, porém, ordenar em diligencia .que se dê 
denuncia'contra outras pessoas, o que importaria em recome
çar todo o processo, tumultuando-o e inquinando-o de nullí-. 
uades. 

7'-— Esta Procuradoria Geral discorda, porém, do integre 
e zeloso D r . Procurador Regional quando assevera, a fls 27, 
não-'ter tido elementos para ajuizar da coparticipação dos 
attestaptos e do noiário publico, "porque "se baseou tão só e 
unicamente no exame pericial requerido pelo impugnaat.ee 
porque: ' . 

"Admittindo assim em boa razão haver o eleitor 
escripto" e' assignado essa petição em presença dos at-
testgníes que não, conheciam airída a sua verdadeira 
létri, è" qilé dèsté modo açceitãram em boa fé como 
séiido legitima a letra usada por èssè eleitor em sua 
peti<jao" de 'qualificação, pergunta-seV praticaram de-
liptç- eleitoral /sseg attestantes que assim procederam 
•açf iãè$m:assistido, q'eleitor escrever e" assignar dila 

4 — Hquve sv|dente equivoco do iljustrado Procurador 
porque os Termos da'' áttestaçao legaí," cuja "formula" é sacra
mentai, pongUnte da'lei' (art. {59 n . , 4),~tíãd "deixam margem 
a ailèpgSe| ' d | b'mvis^q" çpmp f ' 

a) a petição ê escripta o assignada na presença doa 
^ttegtàntes'; que *affirmam; 

ó) 'qíie são verdadeiras as suas declarações sobre 
dQipiçiJiai'è residência;'e qüe: 

'<?)' a|te|tam jt identidade pessoal do requerente. 

Por rapjiQS trato que com elle tivessem, não poderiam, nu 
í^írmunfias deixar de ver a*"differença fundamental entre a 
'•^i-a o afisignátúra que attestaràrn'"sob às penas da lei"'e a 
•-'•n verdadeiro; do mesmo modo quanto ao tabelião, em cujos 
"'••vs deve de estar q padrfo verdadeiro, a autkentiea daquella 
-.ssiraatqra.' " 

farece. portanto-,, á Procuradoria Geral, que mesmo ini-
••ialinenfo já existiam elementos sufficientes oara a denuncia 

contra esses outros. Assim o não entendeu o recorrente, o teyá 
tido, em consciência, suas razões, que não posso deixar dé rès« 
peitar, embora discorde. | 

9 — 0 que é facto, comíudo, é que o Tribunal a quo não 
poderia ter proferido o aíesto ora "submettido á apreoiagão 
deste Tribunal Superior: deveria julgal-o, seja para oen-
demnar ou absolver o denunciado, seja para annullar o pro
cesso pelas falhas e nullidades que nelle encontrasse, 

Não podia, porém, (e com o devido respeito o digo), or
denar uma diligencia "sui generis", que nada mais ó do que 
reabrir "ab initio" o' curso do processo, tumultuando-0 e ei-
vando-o de nullidades. 

10 — Opino, assim, para que seja reformado o accordão 
recorrido, afim.de que o Tribunal a quo se pronuncie pela 
condemnacão oú absolvição do denunciado, ou pela annulla-
ção do processo; ou ainda, qualquer outra diligencia legal que-
entenda necessária e não importe na admissão de novos per
sonagens na tela judiciaria, ou no reinicio do processado, sal
vo por meio de annullação. 

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1936. ~ Dr. José 
Maria Mac Bowell da Costa, Procurador Geral Eleitoral inte
rino. -

Estado de Santa Catharina 

Mandado de Segurança n. 23, classe 7" Requerente,' 
José Benedícto Salgado de Oliveira — Relator, Exmo. Sr, Des
embargador Gvidio Romeiro. . 

PARECER N. -644 

1 — José Benedícto Salgado de Oliveira foi eleito, em
possado, vereador "á Gamara Municipal de Florianópolis, pela 
ultima cadeira e em virtude de ser mais edosò tendo havido 
empate, de accôrdo com o art. 99 do Código Eleitoral. j 

Essa decisão da Junta foi cassada pelo Tribunal Regional, 
com fundamento no Código Eleitoral Belga, allega o impe
trante. 

Entende o impetrante qúe o accordão do Tribunal a quo 
decidiu: 

a) contra expressa disposição da lei (art. 99 do 
Código Eleitoral); 

" b\ desrespeitou a jurisprudência deste Tribunal 
Superior. , . 

2. ítesta o'enunciado acima para demonstrar que não 
ó liquido liem certo o direito que se pretende amparar com. 
este mandado e muito menos incontestável como exige b ar- ' 
tigp 1° da lei- n. 191. Por outro lado, não é manifestamente in
constitucional ou illegaí o apto do Tribunal a quo. 

Não é, pois, casa de mandado de segurança, tanto mai3 
quanto da decisão impugnada cabia recurso normal (art. 28, 
paragrapho único, letra b, do Código Eleitoral) e"se o reque
rente delia não lançou mão, foi dormientibus, e a, esses non 
sycóurrit jus. 

á —-''Çe meritis, parece que o. voto yençidj> está com 
a razão>' " • ' • -

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1336.' ^r- Dr. Jost 
Maria Mãe DowèU da Çostq, Procurador Gèrãl Eleitoral in
terino ' ~, ' \ 

Estado do Pará 

Appellação Criminal n. 53, classe 5? — Appejlante, Pro
curador Regional Eleitoral ™ Appeilados; AlVáro €k>mes de 
Andrade Figueira e" outros - r Relator, Exiriõ. Sn desembar
gador'Qvidio Romeiro.. * ' 

' ' 1 ÇAREjUBR K. (543 

1 O Procurador Regional no Pará deu áquelle Tribunal 
a seguintei denuncia: . " ' 

"O infra assignado, usando das suas attribuirões 
legaes, invocando os doutos Supplementos de V. E x . , 
vem, com fundamento no § I o do art. 185 da lei n." 48, 
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de 4 de maio de 1935, denunciar os membros da Mesa 
Eecepíora dá 3' seceão eleitoral da 22' zona' — Itaituba 
t— nas eleições para Dèputadps federaes e -ístadua-js 
era 14 de outubro de 1934, Srg. Álvaro Gomes de An
drade Figueira, presidente, Francisco da Silva Porto 

, e Waldomiro José Vasques, Suppleates, pela pratica 
do seguinte facto que constitüe crime .eleitoral defi
nido no Código: 

Como se evidencia do processo de reourso ex-
' . officio, julgado por esse Venerando Tribunal, a votação 

da mesma secção eleitoral foi annullada por vicio in» 
fana/yeí, qual o da differença" constatada entre o numero 
aê" sobrecartas authenticadas encontradas ~ná urna e o 
numero dé votantes declarado na actá dè encerramento 
da votação da alludida secção eleitoral. 

. Essa differença encontrada indica legalmente que ' 
ps denunciados, no intuito preconcebido de causar a 
núliídãdó dã votação, introduziram, "coniventemente, 
8$ uraa as sobrecartas encontradas a mais na mesa. 

Tal pratica que determinou a nullidadp dessa vota- • 
Cjío nos precisos termos do h. 4 do art. 97 do decreto 
B." 210.978 4 - Código Eleitoral de 24 de fevereiro "de 
1932, -5? constitüe crime previsto no" § 2 5 do art. 107 
dõ mesmo decreto n. 21.078 e n. 25 da""lei "n. |8 ci
tada. 

Assim, esta Propuradoria, requer mui respeitosa
mente nos termos do oitado § 1° do art. 185 do Código 
Eleitoral que V. Ex. se digne de mandar autuar § pre
sente denuncia e designar "por diatribuiçâo um dos dóo»' 
tos membros deése Cpllendo Tribunal para servir" còino 
Juiz" Preparador, seguindo-se os ulterióres' termos de 

. direito para o fim de, julgada afinal procedente a 
presente denuncia, serem os denunciados cpndamnados 
no gráo médio da pena estatuída no n,'25 do art. 183 
da lei n. 48 'supracitada, uma vez" que, não existindo 
circumstancias aggravantesxou attenüantes, esse dispo
sitivo legai beneficia a situação juridicã*" dos mesmos 
denunciados. " . " 

3 = 0 Tribunal Regional absolveu pelos seguintes funda^ 
1 menios: ' 

"Considerando que, quanto á culpabilidade dos de-» 
nunciados, nenhuma prova foi-feita pelo Ministério, 
Publico, que, aliás, em sua promoção de fls.,* pede 
a absolvição dos denunciados Francisco da. Silva Porto 
e Waldomiro José Vasques; . 

Ainda • , 
Considerando que, opinando o Dr. Procurador Re

gional pela Gondemnação do denunciado Álvaro Gomes 
dè Andrade Figueira, não apresentou prova alguma dé 
sua culpabilidade e apoiou-se apenas em conjecturas 

• e presurnpções", oriundas da circunistancia de ter sido 
levada a urna para a residência desse denunciado, de
pois 'de "encerrada e lacrada com as formalidades legaes 
em presença dos mèsarios e fiscaes,' para em seguida 
ser entregue á repartição .postal; emtanto 

Considerando que,, tendo a urna sido entregue 4 
A p g c i a do Correio sem indicio de violação (doe. de- fls.}' 
naõ^se pôde áamit t i r qüe" a" alteração' no numero, dé 
sqbreeartag fosse feita pejo, denunciado .AJsaro. GCmès 
dê Andr^ãi Fjgiiejr^" ne'§sè 'e|paço*iiiê TfenilRq | m que a 
ufna', çoriveniénteménie encerrará e l§çradá 3 ' foi" CJIJ-
duijíía 4'residência, delle, 3hí : pifmanepeú, sendo 'afinal 
fegistradçí,' E ' de" presumirTse' mai's açcêitavelmente ' 

a irregularjdjda "tivesse ooçorEido durante 'os" t r a 
balhos eleitoráes; finalmente, 

Considerando que,1 por mais vehementes que possam, 
ser taes indícios contra o referido, denunciado, nao 
bastam elles que autorizar a cdndémnaçãp: / ' 

O Tribunal julga não proyada a accusàçãa intentada 
contra os denunciados Álvaro Gomes de Andrctda F i 
gueira, Francisco dã Silva Porto e Waldomiro Josi 
Vasques, e os absolve," 

3 —1 Dahi o recurso d.o Minisierip Público, tempestiva
mente effectivado- -" "' 

4 as Affifma, em suas razões de fls. 40. o Bv. Procurador 

"No decurso da acção criminal estabeleoeu-se in-
conteste a prova de quô a urna dessa seççlo foi leva
da, após trabalhos, digo, após "o encerramento dos tra-
denunciado Álvaro Gomes" de Andrade Figueira, para 
balhos de votação" pelo presidente da Mesa1 Receptora, o 
èiia própria residência," onde"passou «ma hora, antes 
dé ser levada para bordo da embarcação que "a levou á 
i^e9çia'"dã~6o»ré{o'em'Fo^lãndia, õ q u e êéae próprio 
âÉnmciaàq nààueg^.' ~ "'* ""'", 

. O Supplente, denunciado Francisco da Silva Porto 
termina súá defesa de fls.* 9 declarando o seguinte: •— 

• "se bôüvé fraude foi hã'r§sidénoia do presidente ou ao 
^ i ã g è m " . ' ~ 

Ora basta esse facto para que seja a>f*ibuido a 
esse denunciado" uma responsabilidade criminal, pois o 
dispositivo legal "dó" art. 85 letra o do Decreto nu
mero 2Í.076, "de 24 de fevereiro de 1932 —- vigente á 

' época desse facto"—- determinava "que o pwidehte da 
Mesa Receptora entregasse á Secretaria do Tribunal 
ou á Agencia "do Correio mais próxima, pessoal e im-

' imediatamente a urna, o qüe. uão foi obseivado por 
esse denunciado. 

O facto de hayer a agencia do Correio acima re
ferida recebido essa Urna que nesse momento não es
tava violada, f apto esse ã qüé se apega "dito denunciado 
Álvaro Gomes de Andrade Figueira e que serve de apoio 
â sentença," ora' recorrida, hão o exime da responsabili
dade. - - - - - - • • .-

A Agencia do Correio não tem e^mentos e nem 
tem competência para constatar se a urna íci ou não 
violada' antes d*e ser recebida, quando essa violação, 
como soe acontecer no caso in juditio. não affecta a 

. consistência material da "urna,, mas siui é tão somente 
recae na vedação do orifipio da mesma, qus não apre
senta sequer indícios. 

Como esta Procuradoria evidencia em suas razões 
finaes de fls. que pede venia pára offerécer a esse 
augusto Tribunal Superior eoirp parto integi ante das 
presentes razões, se; por qualquer * motivo não fosse 
possivela esse acusado "levar a Jrna <J"o re(»irJ;o da se» 
cçãq eleitoral pará bordo com'a píêíença, dos interes
sados, elle s<3 poderia mantèl-a naguelie re&into e nãtí 
nã sua residência, 

'§.=• E ' de salientar a seguinte declaração do recorrente: 
- - • - i 

"Data venia,-é irrisório pretender o deuío Belalor 
que esta Procupadorjâ" pyjó titular so "recebeu o pro
cesso 'annúflàioríâ flessa vocação «m annó e dois meses 
após ser~fVofèriãa a 'sentença "de fU. 5 e v~, produzisse, 
prova" material do "modo" por qúè fpnm* introduzidas 

. na tírga âs" fo|>reçar^§' $n6Qnh*ââ,a& a .mais." 

De feito, impossível seria a mova material, porem, a 
: lei nãq esige sempre,' ceraq condição1 'nine quq nem. o cojjpo de 
áè]ibto maf^ri^ídirèeta, gue" ésuóprivel,- bor meio de ostras 
pfefás, gècieto" n. I.ÕS'4, | í Parte/.a>.§i'44" e "̂ 45) 

S zss Francisco da Silva Pprío, iBiciairnente denuneiado 
assim se defendeuI * " ' " 

"Tendo sido nomeado, pelfi -Meritissimo^uh Elei
toral desta" 22b "Zona para "servir córtiõ 'Mesâ^-ie. n8 | elei
ções procedidas a 14 de outubro de 1934, B<I-3a "obstante 
a precaridade'do seu estado de saúde, trdávia acceitoa 
% inpurqbéncia, tendo no dia aprazàdo servido com os 
cidadãos" Álvaro. G,omes de Andrade Figueira e Waldo-
m|ro'^Qsé Vasques". .0 pleito correu'na rqílhoi ordem 

'põssiyel, nada havendo dft 'anorniàl diirnritp os traba
lhos. "4pó's ter votadp o" ultimo eleitor, o Venunciado 
sentindo-se d.ègnte pediu íicénçl pára retirar-se, tendo 

'ò. Sr.' presidente lhe feito sentir que. mesmo com sa-
críficip, deveria a?è|sfir a prestes •ultimação dos ser-
yiçps, 'o que de facto fez. 

Lacrada a urna e lavrada a' acta de encerramento,1 

depois de ter assignado a mesma e app^sfó a sua ru= 
brica 'TIO-fecho da referida urna. rétirou-s-? nara a re-
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sidenpia do cidadão Fortunato Carneiro, accornettido 
de .febre alta e violentas eólicas henathicas. Assegura 

. comi toda a convicção que durante os trabalhos não 
nouve fraude de espécie alguma, mesmo porque severa 
era a vigilância' mantida pelo referido cidadão For
tunato. Carneiro, delegado.do Partido Frente Única Pa
raense, que a tudo assistiu. Logo após o termino do 
serviço, conduziram a urna para a casa de residência 
do presidente da Mesa, donde uma hora mais tarde, 
pqueo mais ou menos, conduziram-na para bordo da 
barcaça "Beirouth" que a levou para a Agencia do 

. Correio de Fordlandia. Se fraude houve, necessaria
mente foi ou durante a permanência da urna em casa 
de residência do presidente da Mesa ou durante a via-

,gem. O denunciado tem a consciência tranquilía de 
qüe : cumpria fielmente os seus sagrados deveres e se 
não acompanhou a urna até a Agencia do Correio, foi 
por não lhe permíttir o seu estado de saúde. De pas
sagem; 'é preciso frizar, que fazendo parte da facção 
política chefiada pelo cidadão Francisco* Corrêa Franco 
a qual contava com- a maioria absoluta do eleitorado 
da ; secção, de nenhum modo iria concorrer com a sua 
annuencía para uma annullação fraudulenta e ver
gonhosa, como a que se verificou". 

. 7. _ Álvaro Gomes de Andrade Figueira, outro denun
ciado, e presidente da Mesa, declara: 

"Com a presença dessas pessoas tão responsáveis 
como o peticionai io, se procedeu á eleição referida 
com muita calma e isenção de animo, chegando-se Vé 
o final da mesma, sem nenhum protesto nem irregula
ridadearguida nessa oceasião pelos interessados. Dahi, 
meritissimo julgador, V. E s . poderá ajuizar da re
gular ordem que houve no decorrer dessa eleição. Po-
der-se-ha dizer que terminada a votação fora a Urna 
condmida para a casa do presidente e de lá á agencia do 
Correio de Fordlandia ? Por essa oceasião então po-

• der-se-ha admittir, por hypothese, que a mencionada 
' Urna tenha sido (como se diz na gyria eleitoral) em-
prenhada? 

. T a l supposição não encontra justificativa por 
quanto, se ella fosse violada para se introduzir sobre
cartas que appareceram superiores ao numero de vo
tantes, no tempo que decorreu do encerramento dos 
trabalhos, para todos apurados legalmente, á entrega 
na Agencia do Correio, o que foi feito com os requi
sitos da Lei , o agente que nessa época.exerria as fun-
cções. náQ n'a teria recebida sem primeiro verificar 
se-a mesma estava violada ou não. Tanto escrúpulo 

' . houve da parte desse representante do fisco federal 
que, depois de examinal-a, a recebeu e passou o com
petente recibo para resalvar a responsabilidade do peti-
ciónário. Àccresce ainda que o substituto do agente do 
Gorrejo.de Fordlandia me deu um attçstado que junto 

• aos'autos de entrega da referida Urna a essa reparti
ção sem vestígio de violação alguma, o que prova, 
sufficfentemente, que o peticionario não concorreu e 
por conseqüência não deve ser responsável por um 
ácio delictuoso que se lhe quer imputar. 

Dòs v autos consta somente o recibo de registro da urna 
e /não a-."declaração legal, em formula própria de que fora 
recebida:intacta, ainda que essei documento constasse, e nada 
obstante,, a posterior declaração' do agente a fls. 21, não se 
trata na espeoie de violação material externa visível a qual
quer. 

,' g'— o denunciado Waldomiro José Vasaues affirma a 
. f.s. 23: . • ' > . , 

.' Fazendo parte da mesa receptora da 3 a secção 
eleitoral, da 22° Zona — Itaituba —, por determinação 
d o M . Juiz .Eleitoral, como supplente da referida Mesa, 
assistiu aos actos preparatórios e aos de chamada e 
conseqüente votação, assim como ao termino da mesma 
que correu em ordem e paz, não havendo nenhum pro-

.! testo ; íe í to pelos fiscaes e delegados de partidos que 
ahi : se encontravam, como se poderá verificar da l e i 
tura das actas que se lavraram por oceasião dessa 
eleição, já do conhecimento do Egrégio Tribunal Be-
gloria! Eleitora!- ' . - < 

Não houve, com permissão è dito, nem- poderia, 
haver, intuito preconcebido de causar nullidade • dessa 
eleição, introduzindo-se, conniventeménte, na urria-áa 
sobrecartas encontradas, em numero superior ao da 

• -votantes.- E, se1 semelhante pensamento, muito vaga
mente pudesse existir, jamais se o teria realizado 
numa eleição como a da 3* secção de Itaituba, rigorosa
mente fiscalizada, com especiallidade pelos fiscaes ;da 
Frente Única, de quem nem-sequer reclamação 'bbuv0. 

E acerescenta: 

Deante do exposto, não padece duvida que a ma
nobra executada para fazer apparecerera, a maia, aa 
sobrecartas causadoras da nnullação, não fora feita 
pelo denunciado, nem por elle consentida, que, coál 
seus companheiros, eram' fiscalizados por eleitores 
fiscaes; etc. • 

9 — Não ha duvida que somente o presidente da mesa 
receptora, durante o tempo em que illegal e abusivamente 
reteve a uma em sua residência infringindo expresso dispo
sitivo legal (Cod., art. 135, letra e) poderia ter commettido 
o delicto eleitoral de que tratam estes autos. Affirmam todos 
os demais denunciados a lisura com que decorreu o apto 
eleitoral até a rtirada da urna pelo presidente. Não são, por
tanto, meros indícios ou supposições como pareceu ao vene
rando accordão recorrido. 

10 — Comtudo, a instrucção do processo me parece falha 
pela ausência de, peças importantes quaes sejam: .a) as cer
tidões probatórias dos nomes dos cidadãos que efféctivamente 
serviram como mesarios; 6) certidões das actas de'abertura 
e encerramento do "acto eleitoral para verificar as oceorren-
cias e substituições havidas; d) o depoimento como teste
munha, de fiscaes e candidatos que hajam assistido ao;acto 
eleitoral e pudessem confirmar ou informar as declarações 
e provas resultantes dos depoimentos dos denunciados (Des. 
3.084, II Parte, art. 42). 

11 — .Assim por estes fundamentos a Procuraoriá Geral 
opina se d*clare nullo o processo, ab initio. ficando salvo ;ao 
Dr. Procurador Regional renoval-o nos termos da lei . . ,v . . 

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1936. — Dr . José 
Maria Mac Doweü da.Costa, Procurador Geral Eleitoral, .inte
rino. •-.-•'-"•1 

DR JÍTRTIGA ELEI
TORAL DO BISTRICTO FEDER < 

EDITAES E AVISOS 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEITORAL DO' 

TRICTO FEDERAL 

Terceira Çircumscripção . 

DEGÍMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL \ 
i, '.'' ./ -

O D r . Plácido Modesto de Mello, escrivão da Segunda 
Gircumscripção Eleitoral do Districto Federa!, 

Faz saber que estão em Cartório (Décima Primeira 
Zona), oelo prazo de dez dias, os seguintes processos-dewia-
scripçâó, findo os quaes, serão indeferidos, caso não-tenham 
os eleitores a elles referentes, comparecido para cumprimento 
das diligencias: 

6.681. José Toste. ••;•'-'' 
7.355. Angenor de Oliveira» . i • •• 
7.892. Vicente Sppòzido. • ' \ . 
8.384. Carlos; Freire, _ ' • .'• ' ', '•'' 
8:574. Rubens Tavares.' • ,>••'.-

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1936. 
&ão, Admar de Souza Borges^ 

••—> pelo-escríar' 

Confere com o O r i g i n a l 
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E D I T A E S D E INSCRIPÇÃO 

Primeira Circumscripção 

SECUNDA ZONA ELEITORAL 

C Districto municipal de São José ) ' 

Juis — Dr. Martiníto Garcez Caldas Barreto 

: fscrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para o 8 fins dos artigos 43 do Código e 
25 dQ Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoráes, que por 
este Cartório e Jui?o da 2 a Zona Eleitoral, estão sendo pro
cessados gs pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:. 

FRANCISCO D E ASSIS PEÇANHA (5.211), filho de João 
. Francisco de Paula e de Emília Peçwiha, nascido a 27. 

de junho de 1913, em Quissaman, no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 

. no districto municipal de São Jogo. (Transferencia). 
AJPDA COELHO MALA (5,212), filha de Thomaz Augusto 

Coelho e de Adelina Augusto Coelho, nascida j * 31 de 
maio de 1894, no Districto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José . (Qualificação requerida, B . E . 122 n . 3.889). 

M0NTROZE ACCIOLY PASTOR '(5.213), filho de Eduardo 
Pastor e de Elvira Accioly Pastor, nascido a 20 de abril 
de 1906, em Fortaleza, Estado do Ceará, commercian-

. te, casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida n . 3.040). 

ALMIR MACHADO NEVES DA COSTA (3.214), filho de 
V'' ; José Neves da Costa e de Jovita Macnado Neves, da 

* Gosta, nascido a 15 de março de> 1915, em São Luiz,' no 
Estado do Maranhão, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifica-

. Vjão requerida, B . E . 127 n. 3.945). 
BERCILIO HÉLIO CAVALCANTI (5.215), filho de,Francis

co Ivo Cavalcanti e de Hercilia de Araújo Cavalcanti, 
nascida a 19 de novembro de 1916, em Natal, no Estado 
rio Rio Grande do Norte, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifi
cação requerida, B . E . 127, n . 3.944). 

CHRYSSOUTO D E CASTRO CHAVES, (5.216), filho de 
Chryssolito Ferreira de Castro Chaves e de Rosa Pages 
de Castro' Chaves, nascido a 22 ,de julho de 1875, em 
Recife, no Estado de Pernambuco, funccionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São José. (Transferencia). 

CARÍOS GOMES DA SILVA (5.217), filho de Manoel Gomes 
da Silva e de Isabem Pinto da Silva, nascido a 27 de 
dezembro de 1894, em Belém, no Estado do Pará, capitão 

,de cabotagem,-casado, com domicilio eleitoral no distri-
eto municipal de São José . (Qualificação requerida, 
B , E . 117 n. 3.835). 

SEBASTLANA AYRES D E SOUZA DA SILVA (S.?18), filha 
i de Viçfcorino Paes de Souza e de Mar^ l l ina Paes de Sou>-

za, nascida a 20 de janeiro de' i909, no Districto Federal 
modistá, casada, com domieilio eleitora! no districto mu
nicipal de São José. (Qualificação'requerida, B . E . 122, 
c . 3,846). . . 

'ARTHÜR CARVALHO (S.219), filhe de Alfredo Joaquim de 
Carvalho e: de Francispa de Jesu* Carvalho, nascido a 
ii de agpsto de 1891, em Njetheroy, Estado do Rio de 

" Janeiro, máehinísta, H. M., casado, com domicilio elei
toral ng "distrieto municipal de São José . (Qualificação 

... requerida; 3 . E . 101, n . 3.§99). 
g f E L L A B E L L O PIMÉNTEL BARBOSA (5.221), filho de 
' ~ fíèíson "Belio Pimeritel Barbosa e de Mariotta da Fonse

ca Pimeníel Barbosa, naspido a o de janeiro de 1918, 
nó Districtp Federal, estudante, selteira, com domicilio 
eleitoral nb districto municipal de São José. (Qualifi
cação" requerida, B . E . 69, n. 2.891). . 

4ELOISA DA ROCHA (5,222), filha de Olympio Hilário da 
" Rocha e de Carmen Assim da ftoeha. nascida a 15 -de 

março de 1912, em Piquete, Estado de São Paulo, pro
fessora, solteira, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de São José . (Qualificação requerida, B . E.. 

- '-f2»,"iíi S.986). - - , 
MANOEL JOAQUIM GONÇALVES CARNEIRO '{5.223), filho 

de Manoel José Gonçalves Carneiro e de Maria da Pie
dade Rodrigues, nascido a 22 de abril de 1916, no Dis 

tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. .(Qualificação 
requerida, B . E . 116, n . 1.425). 

E L Z A MENEZES DO MONTE (5.224), filha de Jonatbas do 
Monte e de Maria Menezes do Monte, nascida a 7 de maio 
de 1906, em Caxias, Estado do Maranhão, funccionaría'pu
blica federal, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Transferencia). 

T S A B E L PUGLIESE SILVEIRA (5.225), filha de Thomaz Pu-
gliese e de Josephina Cavallari Pugliese, nascida a 1 de 
janeiro de 1908, em Barra Bonita, Estado de São Paulo, 

- domestica, casada, com domicilio eleitoral po districto 
municipal de São José. (Transferencia). 

AMÉRICO VIEIRA CARNEIRO (5.226), filho de Voaquim 
da Silva -Carneiro e de Honorato Vieira Carneiro, nasci
do a 11 de agosto de 1907, em Labrea, Estado do Ama
zonas, jornalista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José (Qualificação requerida, 
B . E." 127, n . 3.955. 

FLAVIO A L V E S D E MATTOS (5.227), filho de Joaquim 
Antônio de Mattos e de Joviana Alve3 de Mattos, nascido 
a 10 de agosto de 1913, em Barra Mansa, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José . (Qualificação requeri
da, B . E . 59, n . 2.921). 

HERMES DA SILVEIRA PEIXOTO (5.228), filho de João da 
Silveira Peixoto e de Armanda Velloso Peixoto, nascido 

, a 29 de abril de 1911, em Uruguayana, Estado do Rio 
Grande do Sul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José, (Transferencia). 

EUNICE MIGUEZ (5.229), filha de José Miguez Domingues 
e de Orminda Miguez, nascida A 25 de abril de 1918, no 
Districto Federal, commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal 'de São José . (Qualifica
ção requerida,-B. E . 117, n . 3.830), 

RAUL GOULART DE MACEDO (5.230), filho.de José Goul-
lart de Macedo e de Laurinda de .Oliveira Macedo, nas
cido a 15 de março de 1900, em São Fidelis, Estado do 
Rio de Janeiro, 2 a tenente da Aímada, casado, com domi
cilio eleitoral nò districto municipal de São José (Qua
lificação requerida,-B. E . 122, n , 3.843). 

GERALDO PAES (5.231), filho de Bernardo Paes e de A u 
gusta de Araújo Paes, nascido a 17 de abril de 1918, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São Josó. (Qualifica
ção requerida, B . E . 103, n . 3.618). . . 

JOSÉ' MARIA GONÇALVES CARNEIRO (5.232), filho de 
Manoel José Gonçalves Carneiro e de Maria da Piedade 
Rodrigues, nascido a 24 de setembro de 1908, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Josó. (Qualificação 
riquerida, B . E . 102, n . 1.313). 

CANTALICE MENEZES D'ASSUMPÇ10 (5.233), filho de 
Franisco Menezes d'Assumpçãò e de. Manoela Rozalina 
Menezes d'Assumpção, nascido a gO. de maio de 1900, 
em Belém, machinista M . M . , solteiro, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de São José . (Quali
ficação "ex-officio", B . E . 70, n . 28.249). 

MARIO FAUSTO PEIXOTO (5.234), filho de Gastão A r -
sonvil Araújo e de Maria Fausto Peixoto Araújo, nas-

• cjdo a 8 de novembro de 1887, no Rio Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul, funccionario de banco, solteiro, com 
domieilio eleitoral no districto municipal 4« São José. 

JOSE' DOS SANTOS CALDEIRA (5.235), filho de Manoel 
dos Santos Caldeira e de.Edwiges Dutra" Caldeira, nas
cido % 16 de maio de 1900, no Districto Federal, alfaia
te, casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. José. (Qualificação requerida, B . E . 19, nu
mero 2.222). 

CÂNDIDO BORGES (5.236), filho de Rosa Borges, nascido a 
8 de maio de 1917, no Distrioto Federal, commeroiario, 
solteiro, com domieilio eleitoral ho districto municipal 
de São José. (Qualificação requerida, B . E . 115, nu-

; mero 3.7761. 
ALTIVO TEIXEIRA DA SILVA fã.237), filho de José Mon

teiro da Silva e dé Senhorita Teixeira da Silva, nas
cido a 10 de agosto dè 1914, em Uberlândia; Estado de 
Minag Geraes, estudante, solteiro, com domieilio elei
toral no districto municipal de São José (Qualificação 
requerida, B . E . 131, n.5 3.993); 

MAXIMINO D E SOUZA (5.238), filho de José de Souza e de 
Fráncisca dos Santos, nascido a 19 de novembro de 1914 
no Districto Federal, commercio, casado, com domicilie 
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eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifi
cação requerida, B . E . 131, n. 3.991.) . 

AUGUSTO DE ANDRADE (5.239), filho de Antônio de A n 
drade e de Leocadia da Conceição, nascido., a . 16 de 
ago=to de 1908, no Districto Federal, commercio; sol
teiro, com domicilio eleitoral, no districto municipal de 
São Josó. (Qualificação requerida, B . E.-94, n; 3.400.). 

FRANCISCO FELINTO D E OLIVEIRA FILHO (5.240), filho 
de Francisco Felinto de Oliveira e de Franeisca das 
Chagas de Oliveira, nascido a;20 de. setembro. de 19l0, 
em Anajás; Estado do Pará, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 115, n. 3.793.) 

ANTOiNTO RAMBALDUCCI (5.241), filho de José Rambal-
ducci e de Angela Rambalducci, nascido a .15 de agosto 
de 1918, èm Muguy, Estado do Espirito Santo,' estudante,-
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Josó. (Qualificação requerida, B . E . 1121 nu-

• mero 3.735.) . 
ALESIN A . FREITAS DA SILVA (5.2.42), filha de Luiz Adal

berto de Freitas e de Aurora Corrêa de Freitas, nascida 
a 29 de novembro de 1913, em Corumbá, Estado de^Matto 
Grosso, • domestica, viuva, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Josó. (Transferencia.) 

ARMANDO CLEMENT (5.243), filho de Alexandre Hilbano 
Clemente de Georgina Taranto, nascido a 6 de outubro 
de 19Ü8, no Districto Federal, ferroviário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José, 
(Qualificação reauerida, B . E.-110, n . 3.707.) 

ABEILARD PITANGA D E ANDRADE (5.244), filho de 
Adriano de Andrade e de Adalgisa de Andrade, nascido a 
1.7 de janeiro de, 1903, no Districto Federal, commercio,. 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal: 
de. São José . (Qualificação rèafferida','*B".'' E . 127, nu-" 
mero 3.983.) , 

*IDA P E R E I R A - A L V E S (5.245), filha de Augusto • Antônio 
Alves e de Amélia Pereira Alves, nascida a 9 de marco 
de 1917, no Districto Federal, commercio, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação reauerida, n . 2.851.)' ' 

AVELINO PEREIRA C A M P U S ib.~*w. filho de Etelviuo Pe
reira Campos e de Corina Dias Campos, nascido á 21 de 
dezembro de 1909, em Itaocara, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio, eleitoral rio districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, nu
mero 3.597.) ••• • 

MAURILIO -FREIRE (5.247), filho de José Hilário Freire 
e de Maria Joaquina Freire, nascido a'6 de junho-de, 1907, 
em São-José dos Campos, Estado.de São Paulo, funccio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral np dis
tricto municipal de São José. (Transferencia.) , " 

MARIA DA GLORIA DUARTE DE BRITTO SUBTIL (5'.248;, 
filha de Theotonio Coelho de Cerqueira Britto e de Maria 
Leopoldina Duarte de Britto, nascida a 4 de julho de 
1898, em São Paulo, Estado de São Paulo, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São José. (Qualificação requerida, B . E . 75, nu
mero 3.073.) - . 

P.AYMUNDO CALIXTO DA SILVA (5.249), filho de Pedro 
Calixto.da Silva e de Julia Simões da Silva, nascido a 1 
de fevereiro de 1900, em Fortaleza, -Estado do Ceará, 
sargento .da Armada Nacional casado, com 1 domicilio 
eleitoral no districto. municipal de São José. (Qualifi
cação requerida. B . E . 94, numero 3.377.) 

PANTILA -DE OLIVEIRA (5.250), .filha de Abdias Joaquim' 
de Oliveira e de Maria Agostinha da Conceição, nascida 
a 20'de-janeiro de 1908; no Estado da Parahyba ido^Noi-te, 
funcciònaria' publica, solteira, com -domicilio --eleitoral 
no districto-muriiciDal de São José. (Qualificação; reque-' 
rida, B . E . .134,- n. 3.992.) . • ' ' • " 

"ASJiMIRO .PEDRA (5-251), .filho de Carolina Maria Pedra, 
ncscido a 12 de abril de 1910,.em Palhoça, Estado ,1o 
Sinta • Catharina',' commercio, solteiro, com. 'domicilio 
'(•'••iloral nu districto municipal, de São José. (Qualifi--

;ão -requerida, B . • E . 122, .numeroii3.909.) • 
FR/..-.CÍ.V.C0 .PEREIRA DE ! MENDONÇA . (5.252),. filho de 

i.uiz Pereira de Mendonça e de Maria Pereira-de • Men
donça, -id.scido a 19 *de maio de 1871; em Maricá, Estado 
uo Rio de Janeiro,-operário, viuvo, com domicilio: elei-

..•;:! no districto municipal- de-São. José. (Transfa-
. • .vln.) .- • - .": , • 

; j'í O FAUSTINO MACHADO (5.253), filho de -Fam-
tiiift ,lof.:'' Machado e de Amélia Joaquina do Nascimento, 
nascid.) a 6 de-, novembro de 1885.- em Saquarèma, Esr 
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tado do Rio de- Janeiro, operário, casado, cóm domicilio 
eleitoral no districto municipal dev São José. (Tránsfe-? 

. rencia;) 
PAULO DE ALBUQUERQUE (5.254), filho de Octacilio de 

Albuquerque e dé Zulmira de Albuquerque, nascido a 2 
de agosto de 1911, em João Pessoa, Estado da Parahyba 
do Norte, cirurgião dentista, solteiro, com domicilio elei-
toral no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida, n.-3.737.) 

JOÃO RODRIGUES ' TEIXEIRA (5.255), filho de Feüciano 
Rodrigues Teixeira e d e Ernestina Rodrigues Teixeira, 

'."nascido" a "4 "de dezembro de 1892, no Districto Federal, 
mecânico, casado, com "domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, numero 
2.696,). . 

JOSE' GARCIA.CARNEIRO (5.199), filho de João Carneiro e 
de Amélia Garcia Carneiro, nascido a 20 de março de 
1908, no Districto Federal, funccionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José . .(Qualificação requerida, B . E . 127, n. 3.984.). 

JOÃO ANTÔNIO'MACHADO -(5.200), filho de Aurélio Ma
chado e de Maria Machado, nascido a 15 de junho de 
1893, no Estado de Pernambuco, mecânico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação'.requerida, n . 4.052.) 
Districto Federal, 19 de novembro de 1936. — Pelo es

crivão, E'. Moraes. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

( Distriotos municipaes de Santa Rita, Sacramento s 

. . São Domingos > 

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço uublico;. oara os • fins dos arts. 43 do Código e 25 
tfo Regimento- dós JUÍZOS ."e Cartórios Eleitoráes, que por este 
Cartório o Juiz.o.,dã. 3.» Zona Eleitoral,- estão sendo processados 
os pedidos de -inscripção .dos seguintes cidadãos: 

DCLCE-DAMASeEN .O (7.005),. filha de João Sábino Damas-
ceno e de Lina Paranhos Damasceno, nascida a '30 -de 

•' outubro de .18,82,.'nd.' Districto Federal,, solteira, domés
tica,' coji! .domicilio eleitoral no' districto municipal; de 
Sacramento. (Qualificação requerida, .3.* Zona, nume-
i-ú.6.0.43..) 

JOÃO BAPTTSTÁ .6UÍMARÂES (7.066), filho de Antônio 
Francisco Guimarães, e de Rozalina- Guimarães, nascido 
a 3 de" abril' de 1889,. em São Fidelis, Estado do Rio de 
Janeiro, casado, alfaiate, com domiciliu' eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida,-3. a Zona, n . 4.876.) 

JOAQUIM .MIGUEL (7.-067), filho de Miguel dos Santos e 
de Angelina Cordeiro, nascido a 1 de janeiro de 1905* em 
Caxangá, Estado de Pernambuco, casado,, commercio, c r » 

. domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida, 3.a Zona n. 5.682.) v 

JOSE' MARIA DE SOUZA JUNIQR (7.063). filho de' José 
•Maria.de Souza e de. Adelina Simões Nunes de Souza, 

nascido a .14- de .fevereiro de 1915, no Districto Federal, 
solteiro, contador, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, .3.' 

>. Zona n.. 5-855.) 
WALDUR DÉ SOUZA (7.069), filho de José Maria de Souza 

e de. Adelina Simões Nunes de Souza, nascido a 27 de 
março de.1916, na Districto Federal, solteiro.• estudante, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de' São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3.3 Zona ri. 5.856.) 

GUILHERME LOPES RODRIGUES (7.070), .filho de Antônio 
Lopes- Rodrigues ;e dè. Lucinda. Lopes. Rodi igues, nascido 

. a 29 de.novembro de 1915, no Districto Federal, solteiro. 
.. funccionario publico, com domicilio eleitoral. no distri

cto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida. -3.» Zona n . 5.888 )' 

MARIA DO. CARMO PRAZERES (7)071), filha de Demetriô 
. Prazeres,..e.-de .Laura Curvello Prazeres, nascida a 29 de 

outubro de 1915, no .Districto .Federal, solteira, aux. la
boratório', com domicilio eleitoral .no districto municipal 
de Sacramento. (Qualificação requerida, .S." Zona nume
ro 5.0.53.). - - . - . ' • 

B O L E T I M E L E I T O R A L 

Original ilegível 
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{AURA CAROLLO PRAZERES (7.072), filha de Joaquim 
Fernandes Prazeres é de Olympia Gòmes-de Moraes, nas
cida a i 1'de janeiro de 1883j no Districto Federal, casardB, 
domestica, com - domicilio eleitoral, -no; districto muhici-

-,pal de - Sacramento.-. (Qualificação requerida, 3.?,: Zocar, 
n. 5.187.) - ' • » . • ' 

*vAN' PEREIRA (7,073), filho de Guiomar Soares de 'Castro, 
nascido á 24 de outubro-dé-. 1918; no Districto- Federá!', 
soiteiro, estudante, ,co,m domicilio eleitoral-' ; no- districto 
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida; 3*-Zona 
n . 5.933.) 

CLAUDIONOR PEREIRA. DÁ FONSECA (7.074). filho, Ce 
Claudionpr.-Pereira Fonseca;e de- Maria Joaquim. Còniòi- . 
ção, nascido a 12 de agosto de 1912, em-Saquarèma; Es
tado. do-Rio de Janeiro, solteiro, lavrador, com domicilio 
eleitoral-no districto municipal de São Domingos. (Trans
ferencia do Estado do Rio — titulo 1.500.) - -

JOÃO, PEZZINO (7.075), filho de Paschoal Pezzino e de Con-
cetta Villardo, nascido a 17 de dezembro de 1917, no 
Districto. Federal, solteiro, commercio, com domicilio 
eleitoral nò districto municipal'de- Sacramento. (Quali
ficação requerida, 3.* Zona n. .5.814.) : " . ' . ' . 

.JÍOACYR VIGA (7.076), filho de. João Aureiiano Viga e de 
Maria Bastos Viga, nascido a 5 de abril de 1917, no 
Districto Federal, solteiro, commercio, com domicilio 
eleitoral-no districto munioipal d e S ã o Domingos. (Qua
lificação requerida, 3.* Zona, n. 5.531.) 

ADRIEN A L L E M A N D (7.077), filho de Henrique Allemand 
e-de Josephina de Souza Allemand, nascido a 18 de j u -
Iho de 1904, em Campos, Estado do Rio. de Janeiro, ca
sado, pharmaceutico, com domicilio eleitoral- no districto 
municipal.de. Santa/Rita. (Transferencia do Estado, do 

; R i o . — Inscripção n . 24.) 
ÍJOàE' RODRIGUES (7.078), filho de Sebastião Rodrigues, e 

de Cecília Franeisca Rodrigues, nascido a 1 fde maio de 
1910, em Quissamarn, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, 

operário, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Rifa. (Transferencia do Estado do Rio' — T i 
tulo n . 2.316.) - . ' • • . - . - -

JPRMINDO SILIO (7.079), filho de Vicente Silio e de Arminda 
Silio, nascido a 29 de janeiro de 1914, no Districto Fe
deral, solteiro, electri.cis.ta,- com domicilio eleitoral , no , 
districto municipal dê Santa Rita.' (Qualificação reque
rida, 3*-Zona.-n. 5.983.)' ," • " '- ' ' ' . ' 

ANTÔNIO SEVERIANO DA SILVA (7.080), filho:de Hercula-
no*Vieíra-da Silva- e dè-.Rosa -Laüra da. Silva, nascido a 
8 de novembro de 1893; em Fregueziá de Sàhto. Antônio, 
casado, commercio, com domicílio eleitora' no districto 
municipal de :São'Domingos. (Transferencia- do .Estado 
da Bahia — titulo- n . 9.108.) ' • 

ERMELINDA- LEMOS FARIA- (7.081), filha de Alfredo Lemos 
e de .Judith de Amorim. Lemos, nascida a 20 de julho de 
190.9, no Districto Federal, casada, f-unecionária .publica, 

. com domicilio eleitoral no .districto municipal de São Do
mingos. '.(Qualificação requerida, 3.* Zonã-n. 5.886.) 

Districto Federal, aos 19 de novembro de 1936. = 
fescrivão,: MaKncto 'Teixeira[de Mello.. ' 

». Pelo 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 
: Primeira Ci^cumscripção 

• TERCEIRA ZONA ELEITORAL * 

De ordem'dò-Dr. Juiz^Eléitorá! da 3*. Zona, da Primeira 
Circumseripção do Districto' Federal, faço .público, para c o 
nhecimento dos interessados, que,-por despacho do corrente' 
>mez, foram -mandados expedir pelo M . M . Juiz os titulos-de 
eleitores dos seguintes cidadãos: . * 

-6.732. Geraldo 'Magella de. Castro (6iS39\' filho-''de Antônio 
Avelino de Castro 6 de - Agelina •• Monteiro de Cas
tro,' nascido a 24 de maio de:1918, no-DistrictosFe-

l • dèral, solteiro,'estudante, com domicilio eleitoral 
no districto municipal 'de. Sáo Domingos e',rèsi« 
denòia á í r u a Andradas n . 129,:sobrado. (Qualifi
cação requerida,. 3*'2ona, «>• S>6(4.')-

jê.733, Francisco Ferreira 'Branco. 1 Júnior <6; 840), filho de 
Francisco ferreira Branco e-de-Joanna. d?'-Rocha,' 

naeo|do a 5 .de' fevereiro de' 190,8, em Pórtúbà!, 
naturalizado, solteiro, marítimo,. com ' domicilio 
eleitqral no districto municipal1 de -, Sacramento e 

.residente á':rua Buenos Aires ri. 179.' (Qúátifiéa-
... ção requerida; 3""-zona, n . 5.427.) . . . 

6.734. Igriaoio. dà. 'Silva;Faria. (6.841), filho:d'é-Antenor da 
. Silva• e, de Jovita Souza,, nascido a 1-de fevereiro 

de> 1913, no: Districto Federal, solteiro, operário; 
;com.domicilio eleitoral-no districto'municipal-,de 
São Domingos ,'e residência á ruá S. Pedro numero 
360, sobrado. . (Qualificação requerida, 3* zona, 

'. m ; 5.792.) . . . . .<'. ' . ' - ' • . . - . ' . 
6.735. ; Hermirio José da,Silva(6.842), filho de Américo.José 

• da Silva e de: Alice Maria da Conceição, nascido a 
• 1: de'abril de 1907, em Queimados, Estado do Rio. 
de-Janeiro,-solteiro, funccionario publico, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita e residência á rua Marechal Floriano nume
ro ;120. (Transferencia do Estado do-Rio, titulo 

• ••' , 523.). . .-
6.737. ; M.ar-ia,Rosa;Torres...(6.8.4'4), filha de Vicente Torres e 

de. Antonia Roque; nascida a 22 de abril de 1895, no 
'Districto Federal, solteira, domestica, com domici-
liojeleitoral no districto municipal de São Domin
gos, .e residência á rua General Câmara n , 231.-
• (Qualificação requerida, 3" zona, n . 5.755). 

6.738. José'Moreira Pinto (6.845), filho de Antônio .Morei
ra Pinto.e de Franeisca- de Almeida Qüintella,- nas
cido ã-20 de janeiro de 1908, em Maranguape, 
Estado do Ceará', casado, funccionario publico, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de -Sa-'-
cramènto e residência á rua Regente Fei.jó, nu
mero 70, 2" andar. (Qualificação requerida,'1 e"-

:cei"ra-zona, n . 5.921.) ' . . 
6.739.. Angerior-Augusto Abreu (6.846), filho de Antônio José 

Abreu, e de Augusta Buriche Coutinho, nascido a 
. 26 de março de 1900, em Itaborahy, Estado .do Rio 

de Janeiro, solteiro, commercio, com domicilio 
.....'• -eleitoral no. districto municipal de Santa Rita. 

e residência á rua do Escorrega n . 28. (Qualifi
cação requerida,,3°. zona, n. 5.476.) 

6.740; Antônio Migliani (6.847), filho de:Numa Pompilio 
. . . " ' • • ' ' Licurgo, Moysés' Mjgliani e de Maria Mendes, nas-

'.•'• cidó-a"*i de-setembro de 1907, no-Districto -J7e-
• deral; sqlteiro, -funccionario publico, com domici

lio-eleitoral.no districto municipal de Sacramen
ta,-e-residência á r ú a da Constituição, n-. • 26, so-

— brado..;: (Qualificação requerida,'.-3í:zona,-.numero 
• Ó;639.) . - . ' . ' 

6.741. JoãO-lAnselmo Cezario (6.848), filho de João da Costa 
1 Cesariò e, de Maria da Costa Cesario, .nascido, a 21 
- de'abril -de. -1906, em São José. da Lage, Èstado--dé" 

-Alagoas, casado, portuário, com domicilio eleitoral 
noVdistricto municipal'de Santa Rita e residência' 

.. "á: rua. iCamerino ri.' 68, sobrado. (Transferencia 
do-Estado do Rio, titulo n . 354.) . : . 

6.742. Ludgerode Almeida-(6.849), filho de Luiz Diogo de 
Almeida e de Turelia Emil ia . Freitas de. Almeida, 

- ' . nascido, a 19 de maio de 1909, no • Districto Fe
deral, viuvo,, funccionario publico, com domicilio 
.eleitoral, no districto-municipal de Santa Rita e. 

.' -residência á rua, (Qualificação.requerida, terceira; 

. zona, n . 5.751.) • ' ' 
6.743-.- José'Ferreira Camoos .(6.850), filho de Francisco- :Fer-• 

- ! reirá • Campos :ê de Thereza-Maria de Jesus,'nns-
" 'c 'dp a 1 de- janeiro de 19.03, em João P'e$8ô'a,'.Es-' 

-;' •" • tadó^ da. Parahyba do Norte, casado, commerciario,. 
< com domicilio eleitoral no -districto municipal de 

• São Domingos- e residência á rua S. Pedro.'número 
37:0,* sobrado. (Qualificação .reauerida, 3"- zona; 

- .-, .&.."5:.74<5.)- • . . . . . . 
6.744, Dan<el-de Andrade Pavão - (6.851).- filho de .Manoel 

de Souza Andrade Pavão e de Maria-: do Amara! 
. Andrade Pavão, nascido a 23 de setembro de-1899, 

• ém Recife, .-Estado de-Pernambuco, solteiro, sar
gento-da Armada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos e residência á 
rua-dos-Ourives n . 411. (Qualificação"ex-ofíi-
oio?,\B. E , '78, n . 196.).-,, 

•6 745. Waldemar Barbosa Botelho (6.852), filho de, João 
* Ba^bosà-Botelho e de Idaüna Alves Botelho, nascido 

a-21 de junho.de .1896,. em Nictheroy, -Estado do 
• Rio": de Janeiro, casado, comme.rçiariò,-. çom" donii-

Confere com o O r i g i n a l 
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cilio eleitoral no districto municipal de São Do
mingos e residência á rua General Câmara numero 
128. (Qualificação requerida, 3* zona, n. 4.617.)' 

Salvador Pereira (6.853), filho de Guiomar Soares de . 
Castro.jiascjdo a 17 de setembro de 1916, no Dis
tricto Federal, solteiro, perito contador, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita e residência á rua Acre n. 78. (Qualificação 

. requerida, 3* zona, n . 5.746.) 
João Vezzú (6.854), filho de Domingos Vezzú e de 

Antonia Bernardo, nascido a 24 de junho de 1900, 
em Trajano de Moraes, Estado do Rio de Janeiro, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Rita e residência á rua Coelho e 
Castro' pl. 26, (Transferencia do Estado do Espi 
rito Santo, titulo n. 989). 

Mario de Souza (6.855), filho de Ernesto de Souza e 
de Jorgina Maria Franeisca, nascido a 15 de ja
neiro de 1906, em Nictheroy, Estado do Rio de Ja
neiro, solteiro, operário, com domicilio eleitoral 
po distrjeto municipal de Santa Rita e residência 
á rua Marechal Floriano n . 180, sobrado. (Trans- ' 
ferencia do Estado do Rio, inscripção n . 1.912). 

6'swajdo Leonel de Magalhães (.6.856), filho de Joa
quim Leonel de Magalhães e de Josephina Navarro 
de Magalhães, nascido a 6 de março de 1894, em 
Cabo Verde, Estado de Minas Geraes, solteiro, com-
merciante, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua Marechal 
Floriano n . 227-A, 3* andar. (Transferencia do 
Estado de Minas, titulo n. 35). 

Waldyr Fernandes Palha (6.857), filho de Francisco 
Fernandes Palha e de Eulalia Alves Palha, nasci- ' 
do a 17 de junho de 1915, no Districto Federal, sol
teiro, estudante,, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Rita e residência á rua 
Marechal Floriano n . 227-A. 3° andar. (Qualifi
cação "requerida, 3* zona, n . 5,581). 

Lúcio Machado Tosta (6.858), filho de José Machado 
•.•'.•Tosta e de Angelina Machado Tosta, nascido a 21 

de julho de 1912, no Districto Federal, solteiro, 
funccionario publico, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Rita e residência á 
rua Funda n. 3. (Qualificação requerida, 3 a zona. 
.a. 5.541). 

ííícanor Mattos Rodrigues (6.859), filho de Álvaro de 
' Mattos Rodrigues e de Thereza Lara Rodrigues, 
nascido a 2 de fevereiro de 1917, no Districto Fe-, 
deral, solteiro, commercio, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Rita e residência... 
á ' r u a Marechal Floriano n . 29. (Qualificação re- ; 

querida, 3 a zona, n.' S.&46). 
Joaquim Domingos (6.860), filho de João Domingos e 

de Maria Theodora, nascido a 26 de janeiro de 
1912., em Sarandy, Estado de Minas Geraes, casa
do, carpinteiro, -com domieilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Rita e residência á rua' 
Marechal 5'lpriano n . 21. (Transferencia do Es
tado de Minas, titulo n . 3.241). 

Ifermeaegjldo Vieira de Souza (8.361), filho de Cân
dido José Vieira e. de Joaqutea Rosa Vieira, nas
cido a 2 dé fevereiro de 1906, em Mirahy, Estado 
do Rio de Janeiro, casado, lavrador, com domicilio 
.«íèitòrsí so districto municipal de Santa Rita e re
sidência a fua Marechal Floriano n . 176, sobra
do. (Transferencia do Estado do Rio, f-tulo nu
mero 1.911).' 

Aaicfto da Silva Gregorio <6.862), filho de José Gre-
gorio da Silva e de Maria Franeisca Arruda, nas
cido a 20 de janeiro de 1910, em Pedra Bi*aaca, 
Estado de Minas Geraes, solteiro, eemmercio, com 

.domicilio eleitoral no districto municipal de Sa-
eramento e residência á rua da Constituição n. 26, 

- «obrado. {Transferencia do Estado de Minas, titulo 
n . 6.483). 

Alberto Pereira Rocha (6.S63), filho de Manoel Joa
quim Pereira Rocha e de .America Celestina Ro
cha, nascido a 13 de maio de 1890, em Lençóes, 
Estado da Bahia, solteiro, advogado, com domicilio 
«leitora! rio districto municipal de Sacramento e 
residência á rua Regente F-eijô n , "112, sobrado.. 
(Transferencia do Estado do Rio, titulo n . 5.278). 

Francisco Fialho (6.'864), filho de Amadeu da Siiva 
Fialho e de Esther Bastos Fialho, nascido a 10 de 

6.758. 

6.759, 

6.760. 

6.761. 

6.762. 

6.763 

6.764, 

6.765. 

6.766, 

6.767 

6.768 

setembro de 1018, no D}6triõto Federal, solteiro, 
estudante, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos e residência á rua Rio 
Branco n. 48, 2o. (Qualificação requerida, 8* zona, 
n. 5.998).» 

Maurilio Luiz Joaquim da Costa (6.865), filho d« A l 
una Joaqúina da Costa, nascido a 14 de janeiro 
de 1911, em João Pessoa, Estado da Parahyba do 
Norte, casado, motorista, com domicilio eleitoral 
nd districto municipal de São Domingos e residên
cia á rua da Alfândega n. 281.; (Qualificação re
querida, 3» zona, n. 5.783). 

Claudionor Perez (6.866), filho de Bernardo Parez 
Nunes e de Rosa Altina da Silva, nascido a 3 de 
agosto de 1904, no Districto Federal, casado, ele-
ctricista, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos e residência' a rua da 
Alfândega n. 261. (Qualificação requerida, 3* zona, 
n. 5.879). 

Pedro Vieira, Pauza (6.867), filho de Amancio Pouza 
Sóto e de Arminda Vieira Pouza, nascido a 9 de 
agosto de 1909, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Domingos-e residência á rua dos Ou
rives n. 75. (Qualificação requerida, 3' zona, ou.-
mero 5;528). 

Beatriz Pereira Pouza (6.868), filha de Antônio Do
mingos de Mesquita Pereira e de Carmen Burla-
m.aqui de Mesquita Pereira, nascida'a 9'de feve
reiro de 1916, no Districto Federal, casada, profes
sora, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Domingos e residência á i*ua/dos,An-
dràdas n, 75. (Qualificação requerida, 3* zona, nu
mero 5.869) • 

Miguel Flores (6.869), filho de Ignaeio Flores e de 
Alvina Flores, nascido a 27.de novembro de 1907, 
em São Paulo,, casado, 2° sargento da. Armada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dé São 
Domingos e residência á rua da Alfândega n. 265. 
(Qualificação requerida, 3a zona, n„ -4.975). 

. .Maximiano Ramos (6- 87.0), filho de Jo.sé Ramos e de 
. Ignez da Silva Ramos, nascido-a 21 de fevereiro de 

1903, em Manaus, Estado do Amazonas, í.asado, 
2o sargento da Armada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos e residência 
á rua da Alfândega n. 2Í3. (Qualificação reque
rida, 3" zona,"n. 4.974). 

Eugênio Pereira Leitãp Filho <6,§7i), filho de Eu-
. gênio Pweira Loitão a do Eugenia Orminda Bar», 

bosa Leitão,' nascido a 15 de abril de. 1901, em 
Sapueaya, Estado «lo Rio de Janeiro, casado, fun
ccionario publico, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal -d,e São Domingos e residência» á 
rua Theophilo Ottoni n . 17.' (Transferencia do 
Estado do Rio, inscripção a. 735.) 

Antenor de Carvalho (6.872), filho de Francisco de ' 
Assis Carvalho' e de Maria Sampaio de Carvalho, 
nascido a 6 de janeiro de 1913, em Fortaleza, Es
tado do Ceará, solteiro,'commercio, com domicilio 
eleitoral no districto raupieipal, de Santa Rita e 
residência á rua Marechal Floriano n . 227-À, 3o. 
(Qualificação requerida, 3a zona, n.. 5.607.) 

Ferrer Pereira Leandro (6.878), filho de Bernardino 
Pereira Leandro e de Deojinda Pereira da Silva, 
nascido a 24 dé outubro de 1911, no Districto Fe
dera!, solteiro,. operário, com domicilio eloilpra! 
no districto municipal de Santa Rita e residência 
á rua da Conceição n . 132, (Qualificação reguç-

• rida, 3" zona, n . 5,604.)' 
José Caiaffa Soares. (6.874), filho de Antenor, Soares 

e de Maria Antonia Caiaffa, nascido á 1 de abri? 
de 1914,'em Juiz deíFóra^ Minas Geraes, solteiro, 
alfaiate, com domicilio eleitoral no-districto muni

c i p a l de Santa; Rita e resideneia á rua. Marechal 
Floriano n. 227 A, 3o, (Transferencia do Estado 
de Minas Geraes, t i tu lo-n . 11.609.) 

Cícero Albuquerque Pedrosa (6.875), filho de Odilon 
Cavalcante. Pedrosa e de ,Êvangeírn4 Albuquerque 

• ; . . Pedrosa,'nascido a ,25 • df dezembro de 1913, .üo 
• -Districto Federal, solteiro, eommercio, com- domi

cilio eleitoral no districto municipal de São Do
mingo e residência á rua da Alfândega n . 107, 
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 4.977.) 

Or ig ina l i legível 
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€ . 769. Mauriqia -Idéias * Moreira : (6.876), filha de Francisco 
. . de,Idelan e de Emilja Souza Idelan,.nascida a . 10 

! *': de"junho -de , 1893, em Porto Alegre, Estando ' do 
•'• • • • Bió-Grande do Sul, casada, domestica, córn domi= 

. ;.; cilio eleitoral /no districto municipal dé .SàV.Do*-
V'mmgós,e" residência á rua dos Andrádas n . 129, 

. 1 sobrado. 1 •.(Quailifioacãoi reauerjida,' 3 a zona, -nu» 
" • . . ' ' ' .njèro\5.;768v)" ' -• - " ' - - • . . . . . . . . . 
S.770... A;!rfieriada:'d;a;-Silya- Martins (6.877), filha ide.. Ghrie-

'tiria;da' Silva,, nascida'. a ',30 'de maio de 1917, no 
.' Distrieto.'Federal, casada,..domestica, com domi- : 

• '•'•. cilio "ejejtoral no districto municipal de São Do
mingos; e residência á rua dos Andradas nl 129, 

. , sobrado. ..(Qualificação, requerida, 3* zona,.-numero 
', ,'5.786;),* " , ' • • - „ . ! " . 

€.771. Antônio.-Menezes Júnior ' . (6.878), filho de Antônio 
', 'Joaquim de Menezes, e de Raymunda Ferreira de 
. Menezes, ;'nascido a 15 de setembro de 1912,- -em 

, • .Ttaçoatiara, Estado do - Amazonas, solteira, coni-
, mercio,-com. domicilio eleitoral no districto mu-

, '.n^cipal, lie-Santa Rita-e. residência á rua Saccadura 
,'Cabral:n. 136,- (Transferencia do Estado do>Ama=-
;zonas,- titulo n . 45.) -

.6.772. Eljçsio,Manoel Joaquim de Oliveira (6.879)., filho de 
Manoeli Joaquim de Oliveira e de Innocenoia. Rosa 

. • de Jesus, nascido, a 3 de -dezembro de' 1879, -em 
. ; ;P/>rtuga!,. naeipnaiisado, casado, commercio. com 

. . domicilio-eleitoral j i o districto municipal de Santa 
: Ri ta ' e.-residência á rua Marechal Floriano nu-

ri3e.r0. 22.7. A,. 3 o . XTransferencia do. Estado do '-'Rio, 
: • , ; j inscripção- n . ' -1;535.) ' * -

6.773. Manoel'Batalha de Souza. (6.88.0),-filho de João Cas-
: ••. tro.de,. Souza-e.: de Maria Honorata de-Souza, nas-
-. cido. a;5 ide abril.de 190-4,-em Gamará,,Estado do 

• Pará, solteiro, marítimo, com domicilio eleitoral 
. :-.no;;districto'. municipal de São Domingo, '.ç- resi-

> . 'dencia á ' r ,ua.da• Conceição n . 96, sobrado.;; (Quá-
. . ., lificãçãò: requerida, 3 a zona; n. 5-848.) - ' 

6.774. Severino Pessoa : üchõa. (6:881),: .filho.--de,Manoel ! 

' t ichôá' e'ide Fe.Iiciana Pessoa. Uchôa,,.nascido a' .16 
- . .. de 'abrJI:>4e .T9Ó'6,;.':em .Itàmbe, Estado, dè Peimana-
, • buco/i-sbltéíro;; ;cqmmerciahte,-.'com '-d©n*nciliò'--el$i'-

itoral íntí 5 districto'-. municipal , de -Santa Rita e • resi-
>íénèia?4'rua; Marechal Floriano Peixoto hi 227-A, 

... . ,;;..'!'3 ;V.;(Tránsfçréneiá da 'Pâráhyba-do 'Norte; título 
;';hv' 473j;.)/.-.w-«"'-' ' „ '•' '. . : • . ' - ; ;-

6.775. ' Arnã.fdb: A'dríà-n'0'- Gímènez. (6-.882)', -filho, de .©swáldo-
• • '• - ! • Ã :dríènO-'GimC'nez:.e' de. JJka-'da .Cütihá Gimen.ev 

- náécido.a-'10' de «fevereiro-de : 1910, no-;'Districto 
• : Federal,' •' solteiro,' 'eléctricista, -com domicilio .-eléi-

1 : :tora'l;no: districto* municipal dè Santa Rita.e.resi- . 
* - -dericia -á-rua»Marechal Fltíriario n'. 227: A . (Quali-

••' • : ifieáçâo--requerida, -3a zona, ,n.- 5:228-.).' '•• ' 
6.776. Adálgiza. Nery (6.883), filho de ThèophhV da Costa 

; 'Nery *e" de-,-Maria' 'Jacinthadè Jesus, • nascida- a' 31 
• ' ', de»agosto-de 1918; -no-' Districto Federal, solteira; 

• operária, còrh domicilio eleitoral no districto mu» 
: :njcipàl 'de- Santa- Rita e residência á rua^Camerino 

• ' ""'.< 19.•'' (Qualificação requerida, 3 a zona,"número 
• - - , ; ' •-.'5/722.)^- .- .- : - ' . - - — - , ' 
6 .777. • Raul- Ferreira dé Souza (6-.884), filho de Francisco' • 

• ' - .;Ferreira'* de. Souza-e- de Rosa - Maria dos Santos, 
nascido a 9 de maio de* 1910, no Distrieto Fe-

-. ' deral,'casado,- commercio, com domicilio eleitoral . 
; :no'-districto'municipal de'Santa Rita e residência 

1 ' ' á);rua'.Leandro: Martins n . 20. (Qualificação re-
• - 1 'aüeridá,-.'*3-* zona.-n. 5.719.) • 

6.778. ,Jos.è;:NÚ,hes Barreto (6:885), • filho de GaldinoNunes 
- .Barreto e dé. Adelaide da Encarnação Barreto, riàs-

• cidoa..'14'.de março de 194, no Districto' Federal, 
. fiôltèirò, operário; 'corii 'domicilio eleitoral no* dis
tricto municipal de Santa Rita e residência á rua 
Marechal Floriano n . 193, sobrado. (Qualificação 

. requerida, 3 a zona, n . ,5.731.) 
6 .779. Demetrio Monteiro de Mendonça (6.886), filho de 

Saturnino .Monteiro de Mendonça e de'Franeisca 
Maria - da Conceição, nascido a 8 de outubro de 
19,04,," em --Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
•solteiro, operário, com domicilio eleitoral no dis-
tricto'muniaipal de Sacramento e residência á 
rua Ledo n . 19, sobrado. (Qualificação requerida, 
3" zona,' nj 5.661.) " -

6.780. Maria da Conceição Faria (6.887),. filha de-Vice-ftcia 
'iMaria'de Jesus, nascida a 3 de agosto de 1898, rio 

' Districto Federal, casada, domestica, .com'dpmici;-
'lio eleitoral no districto municipal de, Sacramento 
e residência á rua Buenos Ayres n , 214, sobrado-, 
(Qualificação'requerida, 3 a Zona, n , 5.901.-.) ^ 

'6.781. Armando da. Costa Santos .(-6.888), filho de'• Joaquim 
Luiz dos Santos e de Maria Luiza da Gosta" SaõtòsV 

. . . nascido a 1 de outubro de 1898, no Districtó^-Fé-
deral, casado, commerciario, com domicilio•elei
toral, no districto municipal de S. Domingos"e. re
sidência á rua S. Pedro n . 306, soorado. -(Quali
ficação requerida, 3 a Zona, n . 4.947.) 

6.782. Antônio de Souza Balia (6.889), filho de Francisco 
Cândido de Souza e de Vergilia da Silva Baila, na-sl-
cido a 30 de maio'de 1914, em João Pessoa, Estado 
da-Parahyba do -Norte, solteiro, operário, cobri do
micilio eleitora! ho districto municipal.de S. Do
mingos e residência á rua da Alfândega n . '261 . 
(Transferencia"do Estado do Espirito Santo,-titulo 
n . 3.255.) " •'• : '•-

6.75-3. Rogério de Araújo (6.©90), filho de José Antônio 
Ferreira de Araújo e de Marcella Germana Latour, 
nascido a 5. de abril de 19Í8, no Districto-Federal, 

, solteiro, estudante, com domicilio eleitoral no -dis
tricto municipal de S. Domingos e residência','á 
rua dos Andradas n. 81. (Qualificação requerida, 

' 3" Zona, n . 5.912.) :. 
6.784. Oswaldo Pupato (6.891), filho de Luiz Paulo Pupato' 

e de Maria Luiza Adnet, nascido a 14 de agosto 
de'. 1907, no Distrieto Federal, casado, comrnerciò, 
com domicilio eleitora! no districto municipal ,3e 
S.- Domingos e- residência á- rua Theophilo Ottoni 
n . 2 0 5 . (Qualificação requerida, 3 l Zona,'numero 

6.785-, Carlos Pinheiro '(6.892), filho de Francisco dé*Assis 
Pinheiro Júnior e de Alice da Rocha Pinheiro, 
nascido a 7 de novembro de 1912, em Juiz d6'Fofa, 
Estado de Minas Geraes, solteiro, commercio,'- com 
domicilio eleitora! no districto municipal .dé TSSo 
Domingos e residência á rua dos Andradas n.,.,75; 
sobrado ; (Qualificação requerida, 3 a Zona, nunxer 

' ro 5.877.) " • ' ' ' • ' 
6.786. João Cezar da Cruz (6.893), nascido a 10. de-má3o--.de,. 

187.1, em Portugal, naturalizado, viuvo, funcciofcí'-
rio municipal-, com domicilio eleitoral no'- dista*!— 

'•' cto -municipal de Santa 'Rita e residência, a:''.rM 
Acre n. 78". (Qualificação requerida, 3 a Zona, nu
mero 5.750.) '•- " ' •.-'.' •-

6.787. -Theodoro Francisco Lopes (6.894), filho de,Frai>c.is-. 
co Lopes e de Rozalina Velloso Lopes, nascido?a:/i5 
de julho de '1894, em Florianópolis, Estado 'de 
-Santa Catharina, casado, jornalista, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Domingos'.e 

' . residência á rua dos Ourives n . 90. (Qualificação 
requerida, 3 a Zona, n . 5.738.) •' 

6.788. Osmar dos Santos, Moreira (6.895), filho de Gustavo'. 
Bracet dos Santos Moreira e de Eluiza :Pinto-db,£ 

, Santos Moreira, nascido a 11 de abril dé 1905,/no 
Districto Federal, casado, commercio,-com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S: Doriün-
gos e residência á rua da Alfândega.-n. . 181.' 
(Qualificação requerida, 3* Zona, n . 5.876.).. ~y> 

6.789-. Haydée-da Silva Mafra (6.896), filha do Jorge .da 
' Silva Mafrá e de Olga Ferreira Mafra, nascido,.a 

. ,'31 de janeiro de 1911, em-São Luiz, Estado rio Ma
ranhão, solteira, domestica; com domicilio eleito-, 
rãl no districto municipal de S. Domingos 'e'.!re-
sirencia.á rua dos Andradas n . 69. (Qualificação 
requerida, 3 a Zona, n . 5.870.). ;• >>•',;'•: 

6.790. Francisco Augusto (6.898), filho de Luiz Fdippe V 
de' Deolinda Amélia dos Santos, nascido a 9 de,-ou
tubro de. 19.16. em São Paulo. Estado de São Paüjb:,' 
solteiro, - operário, com domicilio, 'eleitoral no .dis-

, - . tricto municipal de S. Domingos'e residência.;,?;' 
• rua da. Conceição n . 60; sobrado. (Transferencia, 
do.Estado de São Paulo, titulo n.' 12.137.) -. '-... 

6.791. Alvino Jo.hanny Fagundes de• Mello (6.899),'filho di-
Francisco Maximiano Alves de Mello e de-Qihif;a. 
Luiza Johanny Fagundes, nascido a 13 de júiiuo.dó 
19-12, em Rio Preto, Estado de Minas Giraes,. r-a-. 

• • • sado, commercio, com domicilio eleitoral 'io f rH- -
tricto municipal• de Santa Rita e resi.-iczcia a- :ná-' 
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Marechal Floriano n. 227 A, 3° andar. (Trans
ferencia do Estado de Minas, titulo n . 844.) 

6.792. Zilda Ribeiro (6.900), íilna de João de Souza Ribeiro 
è dé Eliza Rodrigues Faria, nascida a 12 de de
zembro de 1913, no Districto Federal, solteira, do-
"•destica, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento e residência á rua Buenos-
Ayres n. 84, 1* andar. (Qualificação requerida, 
fi* Zona, n. 6.010.) 

•5.7-93» Glaônlce Fragoso Sôlon Ribeiro (6.901), filha de A r -
nulphô Solon Ribeiro e de Amélia Fragoso Ban
deira, ftascida a 26 de fevereiro de 1914, no Dis
tricto Federal, solteira, domestica, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Domingos e 
residência'á rua dos Andradas n . 109,-sobrado. 
(Qualificação requerida, 3- Zona, n . 5.608.) 

0.794, [Antônio JOSé da Silva (6.902), filho de Miguel José da 
Silva e de Maria Musser Mulguer, nascido a 11 de 
agôstò de 1900, no Districto Federal, solteiro, 
eommerciario, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Domingos e residência á rua 
Theophilo Ottoni n. 179, sobrado. (Qualificação 
•remierida, 3* Zona, n. 4.879.) 

6.798. LtndOlphó de Souza Spinola (6.903), filho de Auto 
dô Souza Spinola e de Benedicta de Souza Spino
la, nascido a 20 de outubro de 1908, em Lençóes, 
Estado da Bahia, solteiro, eommerciario, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. Do
mingos e residência á rua General Câmara n . 310. 
(Qualificação requerida, 3* Zona, n. 5.846.) 

$.799. Jorge Guilherme Braunlger (6.904), filho de Georg 
Bfauníger e de Alice Olga Brauniger, nascido a 8 
de junho de 1913, no Districto Federal, solteiro, 
funccionario municipal, com domicilio eleitoral ho 
districto municipal de S. Domingos e residência 
á rua Uruguayana n . 131, sobrado. (Qualificação 
"ex-orficio", B . E . 70.) 

9.797. Emilio Alves Ferreira (6.905), filho de Quirino Alves 
Ferreira e de Valtrudes Epiphania Flor, nascido a 
18 de abril de 1896, em Porciuncula, Estado do Rio 
de Janeiro, casado, operário, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Domingos e re
sidência á rua S. Pedro n. 263. (Qualificação re
querida, 3* Zona, n. 5.507.) 

8.798. Durval José de Souza (6.906), filho de Arthur José de 
Souza e de Dolores Ribeiro de Souza, nascido a 11 
de agosto de 1910, no Districto Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita e residência á rua do Costa 
n. 12Í. (Qualificação requerida, 3* zona, numero 
5.753.) 

6.799. Joaquim Antonia Simões (6.907), filho de Manoel 
Antônio Simões e de Laura Cândida Pereira. Simões, 
nascido a 13 de novembro de 1891, no Districto Fe-
daral. viuvo, oommeroio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos e residência 
â rua (Seneral Câmara n . 87. (Qualificação re-
qruarjda, 3* Zona, n. 5.880.) 

9.809. (GOlombano Galvão (6.908), filho de Manoel Estanis-
lau da Crua Galvão e de Maria Hortencia Galvão, 
nascido a 4 de maio de 1898, em Nictheroy, Estado 
<So Rio dô Janeiro, casado, commercio, com domici
lio «leitora! no districto municipal de Santa Rita 
« roidoncia ** f u a °*° Costa n . 103, (Qualificação 
j-aquerída, 3* Zona, a. 5.437.) 

0.8OÍ. P e ó l a ü Miguel Sauân (6.909), filho de Miguel Sauan 
0 de Maria Sauan, nascido a 17 de março de 1908, 
ao Districto Federal, solteiro, commercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos e residência á rua General Câmara n. 91, 
«Obrado. (Qualificação requerida, 3* Zona, numero 
8.911.) 

0.902. Maria Tbeodora Bueno (6.910), filha de Francisco Pio 
Bueno e de Isabel Viegas Bueno, nascida a 7 de ja
neiro de 1908, em Cuyabá, Estado de Matto Grosso, 
solteira, funecionaria publica, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos e re
sidência á rua Theophilo Ottoni n. 123, sobrado. 
'(Qualificação requerida, 3* Zona, n. 5.847.) 

6.803. Alclno Pinto Ferreira (6.911), filho de Alcino de 
. Souza Pinto Ferreira e de Rita Feliçiaha Ferreira, 

nascido a 18 de março de 1913, no Distrieto F e 
deral, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de São Domingos o residência á rua São 
v Pedro n. 100, sobrado. (Qualificação requerida, 3* 

Zona, n . 5.671.) 
6.804. Josó Taboas Rodrigues (6.912), filho de Ventura Ta-

boas Rodrigues e de Eduardá Burrego, Rodrigues, 
nascido a 5 de junho de 1908, no Districto Federal, 
solteiro, commercio, com domicilio, eleitoral no 
districto municipal de São Domingos, é residência 
á rua dos Andradas n . 72. (Qualificação reque
rida, 3* Zona, n . 5.136.) 

6.605. Robertiflo Cardoso' (6.913), filho de Luiza Cardoso, 
nascido a 17 de agosto de 1914, no Districto .Fe
deral, solteiro, funccionario da Light, com domi
cilio eleitoral no. districto municipal de Santa 
Rita e residência á rua Pedra do Sal, n . 12. (Qua
lificação requerida, 3* Zona, n . 4.014.) 

6.806. Luiz Rosa de Oliveira (6.914), filho de José Rodri
gues Villar e de Maria da Rocha, Machado, nascido 
a 16 de maio de 1893, em Santa Thereza de Valen-
cia, Estado do Rio de Janeiro, casado, operário, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santa Rita e residência á rua Marechal Floriano 
Peixoto n. 277-A, 3° andar. (Transferencia do 
Estado do'Rio — Inscripção n. 195.) 

6.807. João Catunda Faria (6.915), filho de Delmiro Por-
phirio de Farias e de Cândida Catunda de Farias, 
nascido a 11 de outubro de 1898, em Santa Quiteria, 
Estado do Ceará, casado, eommerciario, com domi-

_ cilio eleitoral no districto municipal de São Domin-
*gos e residência á rua Conceição n . 120. (Qua

lificação requerida, 3* Zona, n. 4.841.) 
6.808. Elias Francisco Coelho (6.916), filho de Gastão Fran

cisco Coelho e de Maria de Siqueira, nascido a 31' 
^ de maio de 1907, no Districto Federal, solteiro, mo

torista, com domicilio eleitofhl no districto muni
cipal de São Domingos e residência á rua da Con
ceição n. 61, sobrado. (Qualificação requerida, 3' 
Zona, n. 5.535.) 

6.809. Francisco Caputo'(6.917), filho de Vicente Caputo o 
de Carmella Cervo Caputo, nascido a 28 de abril 
de 1915, no Districto Federal, solteiro, acadêmico, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sacramento e residência á rua Regente Feijó n.' 68, 
2 o andar. (Qualificação requerida, 3" Zona, numero 
5.920.), 

6.810. Arnaldo Augusto Vi l la Flor. Júnior (6.918), filho de 
Arnaldo Augusto Vi l la Flôp e de Maria Vi l l a Flor, 
naseido a 11 de maio de 1907, em Alagoinha, Es
tado da Bahia, solteiro, pratico de pharmacia, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos e residência á rua da Alfândega n . 78, 
sobrado, (Qualificação requerida, 3" Zona, numero 
2.989.) 

6.811. Manoel Marques de Souza (.6.919), filho de Luiz Mar
ques de Souza e de Amabilia Máxima de Souza, 
nascido a 27 de abril de 1886, em Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, casado, militar, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 

. Rita e residência á rua Marechal Floriano n . 232, 
(Oualiíicação requerida, 3* Zona, n. 5.431.) 

6Í812. Raul Feital Borges (6.920), filho de'Raul de Prado 
Borges e de Franeisca da Gonceiçao Feita!, nascido 
a 10 de novembro de 1917, no Districto Federa!, 
solteiro, eommerciario, com domioilio .eleitoral no 
districto municipal de Santa Rita e residência á rua 
Marechal Floriano n . 234. (Qualificação reauerida, 
3* Zona, n. 5.518.), 

' i 
Districto Federal, aos 19 de novembro de 1938. «— Pelq 

escrivão, Maurício Teixeira de Mello'. < 

Segunda Circumscripção . 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do D r . juiz eleitoral da 5* zona da 2* Circum-i 
geripção do Districto Federal, faço publico, para conhecimento, 
dos interessados, que foram expedidos os titulos eleitoráes! 
dós seguintes cidadãos: 

4.779. Hiltòn Leonidio (3.699), filho de Octavio Leonidio 4 
de Manoela de Almeida Ramos, nascido a 15 d« 
•abril de A912, no Districto Federal, commercio. 

Confere com o O r i g i n a l 
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solteiro, com domicilio eleitoral tto districto mu
nicipal de Santa Thereza e residência á rua Felicio 

, dos Santos n. 94. - 4.798 
4.784. ; José Weyn (4.747), filho de Pedro Josó Weyn e de 

Maria Guilles Weyn, nascido a 8 de abril de 1906, 
no Estado do Espirito Santo, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria e residência á rua do Gattete n. '261. 

4.785. Vicente Nolasco (4.748), filho de Sebastião Nolasco 4.799 
de Oliveira e de Hortencia Guedes Nolasco, nascido 
a 22. de juneiro de 1916, em Ponte Nova, Estado 
de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa The-

•reza e residência á rua Costa Bastos n. 118. 
4,786., Francisco.Pereira Cardoso (4.749), filho de Gaudencio 4.8ÔÔ 

Pereira Cardoso e de Joaquina Pereira da Silva, 
nascido a 5 de outubro de 1911, em Riacho de 
SanfAnna, Estado da Bahia, commercio, solteiro,' 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria e residência á ladeira dos Güararapes nu
mero 221. .'. 

4.787. Hermam Prenss (4.750), filho de Emil Prenss e de 4.80Í 
Amalie Prenss, nascido a 7 de fevereiro de 1904, 
em Labian, Allemanha, commercio, casado, com' 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria e de residência á praia do Flamengo n. 164.. 

4.788. José Rodrigues de Senna (4.753), filho de Luiz Gon
zaga de Senna e de Angélica Rosa de Maria, nas
cido a 13 de março de 1913, Estado do Rio Grande 
do Norte, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza e 
residência á rua das Neves n. 20. 

4.789. Josias Gonçalves (4.754), filho de Manoel Gonçalves 
e de Clotildes Gonçalves, nascido a 31 de dezembro 
de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza e residência á rua Falette n. 170. 

4.790. Presciliana da Silva Costa (4.75S), filha de Dolores 
Cassiano da Costa, nascida a 21 de fevereiro de 
1913, no Districto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria e residência á rua Cosme Yelho n, 185. 

4.791Anuziata de Souza Pinto (4.756), filhar de Alberto 
José Pinto e de Maria Souza, nascida a 17 de se
tembro de 1908, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria e residência á rua Cosme Velho 
n. 129. 

4.792. Luiz Campanha (4.757), filho de Sebastião Campanha 
e de Marietta Campanha, nascido a 25 de outubro 
de 1914, em Igüassú, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, Casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria e residência á rua do , 
Gattete n. 310. 

4.793. Waldemar Medeiros (4.758), filho de Antônio Alberto 
de Medeiros e de Guiomar de Medeiros, nascido a 
28 de agosto de 1899, no Districto Federal, moto
rista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

• Municipal de Gloria e residência a rua do Gattete 4,S07v 
n. 343. . . . 

4.794. Maaoêl Mandes Biscaia (4.759), filho de Antônio dos 
Santos Biscaia e de Maria Luiza Mendes Biscaia, 
nascido a 14 de janeiro de 19Ô7, «ffl S. Salvador, 
Botado da Bahia, solteiro, medico, com domicilio 
«leitora! no districto municipal de Gloria e resi- 4.898. 
dencia á rua Ferreira Vianna n. 50. 

'4,795. Humberto Palma Coelho (4.760), filho de Manoel 
Coelho Gomes e de Hilda Palma Gomes, nascido a 
16 de maio de 1917, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
trioto municipal de Santa Thereza e residência á 4.809. 
rua Cândido Mendes n. 238. • 

4.799. JbséPéres (4.762), filho de Albino Peres e de Sacra
menta Sotello Tabôas, nascido a 30 de outubro de 
1915, no Districto Federal/operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza e residência á-rua Petropolís n. 79. 4 .8Í0 . 

4.797. Anna Lydia Vasconoellos Melibeu de Lima (4.763), 
filha de Josó Hermano de Vasconcellos e de Hen-
riqueta Barros de Vasconcellos, nascida a 3 de 
agosto de 1886, no Estado do Amazonas, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni-

4.802 

4.803 

4.804. 

4.805. 

cipal de Glória « reíidenoia £ rua Corrêa Dutra 
n. 37, casa 13. 

Ricardo Pereira Maia (4.764), filho de José Pereira 
Maia e de Rosa de Hollanda Maia, nascido a 13 de 
dezembro de 1902, em Povoaçfio de Areias, Estado 
do Ceará, machinista, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza e 
residência á rua Joaquim Murtinho n. 21. 

Alpheu Corrêa Gonçalves (4.765), filho de Henrique 
Corrêa Gonçalves e de Anna Jacintha de Torres, 
nascido a 4 de março de 1911, em Maoahé, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domi-

- Cilio eleitoral no districto municipal de Santa The
reza ó residência á rua do Cunha n . 70. 

Lebnilla de Andrade Gomes Corrêa de Mello (4.766), fi
lha de Antônio Ildefonso Albuquerque Mello e Leo
nina Gomes Corrêa de Mello, nascida a 25 de abril da 
1889, em Goyanna, Estado de Pernambuco, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residência á rua S. Sal
vador h. 1->A. 

Segismundo Ribeiro Sanches (4,767), filho de Joaquim 
Sanches Galvão e de Amélia Ribeiro Sanches, nas-
•ido a 16 de julho de 1885, em S. José do Alegre, 
'stàdo de Minas Geraes, commerciante, casado, com 
omiciiio eleitoral no districto municipal de Santa 

ftiereza e residência á rua Almirante Alexandrina 
n 52 '' 

Ôswaldo 'Couto (4.768), filho de Álvaro Ferreira da 
Silva Couto e de Joaquifta Mattos Teixeira, nas
cido a 28 de fevereiro de 1917, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Thereza e resi
dência á rua Almirante Alexandrino n . 36. 

Egydio Marçano (4.769), filho de Luiz Marçano ô 
de Castorina Benjamip da Silva, nascido a 7 ae 

-junho de 1911, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria e residência á ladeira dos Gua-
rarapés n. 221. „„. . „ • . • , . « 

Moacyr da Silva Alamino (4.770), filho de Carlos José 
da Silva Júnior e de Henriqueta Alamino da Silva, 
nascido a 18 de abril de 1916, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza e residência a 
rua Padre MiguelinO n. 32. 

Anizio de Abreu Cavalcanti (4.722), filho de Gonçalo de 
Castro Cavalcanti e de Garmén de Abreu Caval
canti, na?cido a 10 de dezembro de 1910, em Thtí--
rezina Estado dô Piâuhy. funccionario publico, sol
teiro, com domicílio eleitoral no districto muni
cipal de Gloria e residência á rua Carvalho Mon
teiro n. 42. 

"Icentinâ de Souza Fernandes (4.773), filha de Al
berto Josó Pinto e de Maria Seraphina de Souza, 
nascida a 26 de janeiro de 1905, na* Capital Federal, 
domestica, Casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto niunlclpál de Gloria e residência á rua Cos-
ssjo-Velho n. 129. 

César Turatti (4.774), filho de Rodolpho Turatti é 
de f&btl Zaira, nascido a 30 de agosto de 1896, em 
Juiz da Fora, Estado de Minas Geraes, artista pia» 
tor. casado com domicilio eleitoral nd districto mu
nicipal de'Gloria e residência á rua Corrêa Dutra; 
a. 185. 

Thirsô T«e!a de Almeida (4.775), filho de José Jus= 
'. tino de Almeida e de Quiteria de Lacerda Almei

da, nascido a 23 de setembro de 1914, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Gloria é residência 
á rua Marquez de Abrantes n. 12. 

Octavio Mariano de Mattos (4.777), filho de JoaquiaS 
Mariano de Mattos e de Amélia Ferreira Gomes, 
nascido a 24 de janeiro de 1910, no Districto Fe
deral, photographo, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Gloria e residência 
á rua-do Cattete n. 339. 

Jarccy Baptista (4.776), filho de Francisco Baptista 
e de Lilia Baptista de Alencar, nascido â 3 de março 
de 1913, em Nictheroy,'Estado do Rio de Janeiro, 
eommerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria e residência á rua 
das Laranjeiras n. -33. 

Confere com o O r i g i n a l 
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8.811. 'Cantidiano Rosa Sobrinho (4.778), filho de José -Go~ ' 
roes da. Rosa e de Adelaide de Vaseoncellos Rosa^ 
nascido a 23. de maio de 1908, no-Estada do Rio 
de Janeiro, commercio, casado, com domicilio.elei
tora! no districto municipal de Santa Thereza e 
residência atravessa Poty n . 12. 

4.812. José Bemardino Sobrinho (4.779), filho de João Ber-. 
' . •. . nardino de Senna e de Margarida Es tevês' de Sen-= 

na.inascido a 20 de outubro de 1915, em Orez, Es
tado do Rio Grande do Norte, motorista, solteiro, 
com.domicilio eleitoral no districto municipal, de 
.Santa Thereza e residência 'á rua Áurea n . 30. 

4.813. José Elias Isaac (4.780), filho de Elias José Isaao e 
e de Rosa Jorge, nascido a 5 de março de 1913, 

'" . ::m Catalão, Estado de Goyaz, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. .Santa Thereza e residência á rua da- Gloria nu--
. mero 10. 

1.814. João -Baptista Martins Guerra (4.781), filho de A p r l -
gio Gomes Martins Guerra e de Carmelita Mes-

. . . . quita Guimarães Guerra, nascido a 5 de outubro 
de 1885, em Cataguazes. Estado de Minas Geraes, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-

• . trjeto' municipal de 'Gloria- e residência á rua das 
Laranjeiras n, '21, 

A!;ee>de Pinho Menezes (4.782), filha de Adelino José 
Rodrigues de Pinho e de- Brasiliana Pinho Fernan-

., .des, nascida a 17 de setembro de 1913, em Ganna-
. vieiras, Estado da Bahia, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria e- residência á rua Buaraue Macedo" n . k%. 

1.816. Wanda-Sp.aeth Turatti (4.783), filha de* Ernesto Rey» 
- naldo Spaeth e de, Ottília Machado Soaeth, nas-

.. çidâ a .13 de maio de 1908, na Capita! Federal, ar
tista pintora, casada, com domicilio 6!eitora! nodis-
frjcto munacipal de Gloria e residência á rua Cor
rêa-Dutra n . 135. 

f .$17. Moacyr Baptista Soares (4.784), füho de Antônio 
<• . • -Baptista Soares e de Armanda de Oliveira e Souza, 

: nascido-a 26 de dezembro de 1913, no Districto Fe
deral, m.ecanico, solteiro, com domicilio eleitoral 

'. • 1 no'•districto municipal'de Gloria e residência ̂  no 
. Largo do Boticário n . 31. 

''4.818. Carnjén Vairão (4.785), filha de José Guimarães - da-
. •..-Silva, Vairão.'e de Carlota Bastos Guimarães V a i -
> rãp,...nascida a 10 de fevereiro de 1909, no Distri-i 

cto Federal, professora, solteira, com domicilio 
..- ' eleitoral no.districto municipal dè Santa Tahereza 

. e : residência-á rua Bento Lisboa n . 145. 
4.819, -Gabriel-Augusto Ozorio de Almeida (4.78-6), filho ,de 

: Gab.riel Ozorio de Almeida Júnior e de Maria Alice 
Saraiva; Ozorio de Almeida .nascido a 5 de dezem-

: -. hro de 1914. no Districto Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipalde Gloria e residência á rua das Laranjeiras 
a . 173-A. 

58.820. Maria Fernandes (4.787), filha de João Fernandes 
da-Cunha e de Georgina Augusta Baptista, nasci-

: da a 17 de abril de 1906, em Tombos de Carango-
la,.; Estado de Minas Geraes, enfermeira, solteira, 

- com domicilio eleitoral no districto municipal-de 
Santa Thereza e residente á rua Aurôa n . 28. 

4.821. Pedro Nolasco dê Oliveira (4.788), filho de Henri
que Severino de Oliveira e de Manoeila de Oli-

. veira .Araújo, nascido a 31 de janeiro de 1917, no 
Estado de Minas Geraes, estudante, solteiro, com 

- domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria !e residente á Praça José de Oliveira n . 18. 

tf.822.. Noé- Elias de Moraes (4.789), filho de Francisco Elias 
de Moraes e de Rosa Maria da Conceição, -nasci-

. do,?a 14 de setembro de 1912. no Estado de Ala
goas, •• commercio, solteiro, cora, domicLio eleitoral 
no districto municipal de Gloria e residente á 

-,-r-na Machado de Assis n , 26. 
$.823. Stanisláu.Elias de Moraes (4.790), filho de Francis

co Elias de Moraes e de Rosa Maria da Conceição, 
.nascido a 3 de agosto de 1897, no Estado de A l a 
goas, funccionario- municipal, casado, com doini-

, : cilio eeitoral no districto municipal de Gloria e 
-residente á rua Machado de Assis n . 26. 

4.824. Maria Augusta Mendes D i a s (4.791), filha de Ma= 
; noel Custodio Dias e de Maria Mendes Dias, nas
cido a 21 de marco de 1909, no Districto Federal, 

commercio, solteira, com domicilio eleitora! • w-
districto municipal de Gloria, e residente; á ,rüâ 

Í4.S25: Manoel Thezi (4.79*2), filho de Dante Thezi e de--Ro-, 
salina Thezi Alves, nascido a 9 de julho de. ±910, 
na Capita! Federal, commercio, solteiro; cem;.-dè- • 
miciliõ eleitoral no districto municipal .de Glo
ria e residente á rua Cardoso Júnior n . 4545';.>. 

4.826/ Lindoloho Ferreira Martins (4.793), füho .dé;'Jpão 
• de Mesquita Martins e de - Aderia Ferreira .Mar
tins, nascido a 4 de fevereiro de 1904, no -Distri
cto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no' districto municipal de GloriaV;e'-,r^--' 
sidente á rua Paysandu' n . 180, .- '•.<*•.*.• 

4.827. Jayme Pires Ferreira (4.794), .filho de Antônio-José , 
Ferreira e de Raymunda Borges Ferreira, -nasci-. 
do a 4 de junho de 1901 no Districto Federá-!,.' 
medico, casado, com domicilio eleitora! no distri
cto municipal de Santa Thereza, e residente á ; 

Ladeira S. Thereza n . 124. 
4.828. Renó Gouveia da Cunha (4.795), filho de Francisco 

Thomaz da Cunha e de Maria Gouveia da Cunha, 
nascido a 5 de agosto de 1914, em Recife, no Es^.; 
tado de Pernambuco, estudante, solteiro, com-do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza e residente á rua Santo Amaro n . 88;; f 

4.829. Nadyr-Rodrigues de Mello (4,796), filha de Maria*'do 
Carmo Fernandes, nascida a 10 de abri! de Í915, 
no Districto Federal, commercio, - solteira,"' com 
domicilio eleitora! no distrieto municipal de Glo
ria e residente á rua Conde Baependy n . 124. ?! 

4.830. Alice Bastos Agostini (4.797),-filha de Eugênio-Agósr 
tini e de Alice Bastos Agostini, nascida a 18 de 
outubro de 1906, no Districto Federal, funcciottàr' 
ria federal, so-teira, com domicilio eleitoral .".$è' 
districto municipal de Gloria e residente, à .rua 
Conde de Baeoendy n . 114. .' 

4.831. Roberto Gomes (4.800), filho de José Gomèsr.e da ' 
Philomena Guimarães Gomes, nascido a 8.: de ; íà* 
vereiro, de 1918, no Districto Federal, commercio,; 
solteiro, com domicílio eleitoral no districto/ 

. nicioal de Gloria e residente á Praia FláméhsÓ 
n : 70. " . . . ':' :HW^ 

4.832. João Foster (4.801), filho de Cândido Aguiár-Tostes , 
e de'Zulmira Tostes, nascido a 22 de setembro'dq 
1908 em Mar de Hespanha, . Estado de .Minas.' G'ê-; . 
raes, eommerciario, casado, com domicilio- . e l e i 
toral no districto municipal ' de Santa Thereza''* e i 

' residente, á rua da Gloria n . 36.. ''.-?;•-':; 
4.833. Augusto Bessa' (4.802), filho de Augusto Bèssa'*e,jde 

Eugenia. Bessa, nascido ,a.-6 de 'fevereiro-4a-. 19Ü& 
1

 ] no Districto Federal,'commercio, casado, 'coro 'd.5-
: micilio e-eitoral AO districto municipal de.-Glofàa,. 

e residente á rua Almirante Tamandaré n . - 25..' 
(Qualificação requerida). . - ;. t/,: 

4.834. Agenor Marques de Oliveira (4.803), filho déVic to -
riano Marques de Oliveira e de Cândida Purcina 
da Silva, nascido a. 11 de janeiro de 1913.noEC.do" 

• Espirito Santo, commercio, solteiro, com domieijio 
eleitoral no -districto municipal de. Gloria e-r^si-.-. 
dente á. rua Pereira da> Silva n . 121. (Qualifjci--
ção requerida). '••"•'4>'-J-'•. 

4.835. Lygia de Araújo Góes (4.804), filho de Paulino^de 
Araújo Góes e de Maria da Conceição--de* Araújo: 
Góes, nascido a 23 de outubro de 1909 ermS.- SaI- :. 

. vador, Estado da Bahia, professora, solteira,,-cbhr. 
domicilio eleitoral no districto municipal dé. :;GIo-
ria e residente á rua do Gattete n . 341. (Transfe-' 
rencia). '.'..:>::' 

4.836. Athayde Rosa (4.805), filha de' Maria do.' Carmp,; 
nascido a 29 de outubro de 1910, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio -eleito-, 
r a l n o districto municipal de Santa Thereza . e / r é - . 
sidente á rua Dias de Barros n . 8. (Qualificação; 
requerida). ..- • . . ' . -

4.337. Odorio Pereira da Rocha (4.806), filho de Marfinho 
Francisco da Rocha e de Anna Augusta dá. Ròchã, 
nascido a 31 de dezembro de 1916,-no Districto," 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio? e lè i - -
toral no districto municipal de, Santa Thereza,"' o -
residente á- rua do Gurvello n . 95. (QualificaQãjO 
requerida). , - - r 

•'4.838. Marino Silva (4.808), filho de Pedro-Almeida'e S i l - 1 

v a e de Maria Albertiná Silva, nascido a 8-degu-t 
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Bbo do 1909, no Districto Federal, eleetpicista, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gloria, e residente á rua S. Salvador nu
mero 53, (Quaiificaçio reauerida). 

Distrieto Federal, aos 30 da outubro .de 1939. —* Pelo 
«seiivSo, A . Botelho Filho. 

QUINTA 3QNA ELEITORAL 

Be ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5* Zona, da 2» Cir-
cumscripcão do Districto Federal, faço publico, oara conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoráes dos seguintes cidadãos; 

4.779. Maria Moreira (4.863), filha de João Moreira e de 
Faustina da Silva Moreira, nascida a 18 de abril 
de 1913, no Districto Federal, enfermeira, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Thereza e residência á rua Santo Amaro 
n , 42. 

4.777. Mariano Ferreira Leite (4.847), filho de Rosa de Ol i 
veira Leite, nascido a 15 de agosto de 1895, no 
Districto Federal, technieo, casado, com domicilio' 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza 

.. •, e residência á rua Almirante Alexandrino n. #94. 

......< Rio, 4 de novembro da iQSQ.**- Pelo escrivão, A . Botelho 
Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL f 

.; De ordem do Dr . Juiz Eleitoral ,da 5* Zona, «a 2* Ci r -
. .eurnsoripeão do Districto Federal, faço publico, para conhe

cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
' eleitoral do seguinte cidadão: 

'4.778. João Guedêlha Mourão (4.853), filho de fgnacio 
.: Guedêlha Mourão e de Mana Ewerlon Mourão, 

. .. ' nascido a 5 de maio de 1895, em Villã de Mirador, 
Estado do Maranhão, commerciante, easado, o m 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria e residência á rua Esteve? Júnior n . 128. 

Rio, 5 da novembro de 1938.— Pelo escrivão, A. Botelho 
Filho'. 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

pt ordem do D r , Juiz Eleitoral da 9» Zona, da 2* tíiroum-' 
scripção do Districto Federai, faço publico, para conhecimento 
dos interessados, que foram expedidos os titulos eleitoráes dos 
seguintes cidadãos: 

5.S51, Ec.clydes Boaveiitura í õ . o è i ) , filho # Antônio' Boa-
ventura e de Ottjjia Maria á% Gloria, nascido a 29 
de juuho de 19.08, no Distrieto Fedçril," commercio, 
solteiro, eom domicilio ..eleitoral no districto muni
cipal de. Gávea, e residência á Estrada da Gávea,-
sem numero. 

.5,982. Antônio Moreno (5.552), filho à$ Miguel Moreno. Es
teve^ e de Anna Maria Lárea Peres, nascido a 9 de 

' abril de "1911, no Estado do Rio de Janeiro, Petro-
polis, «oianáérciô, eoltei.ro, com domicilio eleitoral 
no dMçieto municipal da Lagoa, -c residência á 
rua de -São Clemente a. 168. ' / 

5,853, José Pedro Ferraz Reis (5.553), filho de Francisco 
Theophilo dos Reis Ketto o de Corina Junquira 

':'• , Ferraz, nascido a 7 de abri! de 1.918, Estado de M i 
nas Gi-aes, Sylvestre,, Ferraz, estudante, solteiro, 

' eom domicilio eleitoral ao' districto municipal de 
Lagoa, e residência â rua São João Baptista n . 67. 

5.S54. Francisco Lopes Chaves (5.554), filho de José Lopes 
• ' Chaves e de Dolores Chaves, naseido a 25\de no

vembro dc 1891, Estado do - Rio de Janeiro, vCardoso 
. ' " " ' . ' Moreira, Campos, funccionario Municipal, casado, 

com,-domicilio eleitoral no districto municipal de 
Copacabana, e residência á rua Barão da Torre 
numero 246. ' * 

5 t555 . Walter Paes (5.555), filho de Antônio Paço e de Lau-
fa E-milía Paes, nascido a 18 de dezembro de 1917, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto munipal de Copaca

bana, e residência á rua Figueiredo Magalhães au* 
mero 96. 

5.558. Maurj da Silva (5.556), filho de Jorge da Silva e de 
Ludovina da Silva, nascido a 29 de junho de 1902, 
no Estado do Rio de Janeiro, electiicista, oasado, 
com dom cilio .eleitoral no districto municipal de 

- Lagoa, e residência á rua Ozorio áe Almeida n. 661. 
5.557. Nelson Furchette (5.557),.filho de Ernesto ̂ Furchette 

e de Rosorinha Pires Furchefto, nascido a 27 de 
junho de 1915, em Minas Geraes, Pouso Alegre, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gávea, « residên
cia á Estrada da Gávea sem numero. 

5.558, Miguel Mauro da Silva Pereira (5,558), filho de Mi
guel da Silva Pereira e de Maria Carvalho Tolen-
tina Pereira, nascido a 10 de dezembro de 1907, 
no Districto Federal, professor, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gávea 
e residência á rua Vietorio de Castro n. 22. 

5.559. -Olegario Frederico de. Oliveira (5.559), filho de Fran
cisco Frederico e de Maria Alves, nascido a 6 de 

' 'março de 1907, no Districto Federal, funccionario 
publico, casado, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Lagoa, e residência á rua; Vo
luntários da Pátria n . 327. 

5.560, Abner Trajano (5.560), filho de Eudoxio Trajano o da 
*, Josephina Trajano, nascido a 19 de abril de 1911, 

no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal da Lagoa, 
e residência á rua Paulo Barreto n. 57. 

5-MÍ4. Sadí Luiz de Carvalho (5.561), filho de Luiz Joaquim 
de Carvalho e de Marina Pinto da Carvalho, nas
cido a 12 de maio de ,1893, no Estado do Rio de Ja
neiro, Macahé; advogado, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Copacabana, "e 
residência á rua Toneleiro n. 51. 

5.56a. Juracy Martins Pires (5.562), filha de Gregorio Mar
tins Pires e de Alzira Martins Pires, nascida^a 2 
de dezembro de 1910, no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gávea, e residência á rua Faro nu
mero 56 . 

5,563. Alzira Martins Pires {5.163), filba de Felisberto Au
gusto Martins e da Gertrudes Maria Dias Bastos, 
nascida a 21 de maio de 1884, no Districto Federal, 
domestica., viuva, com domicilio, eleitoral no dis
tricto municipal de Gávea, e residência ã rua Fa-

'* ro numero 56 casa 1. 
5.964- Aidemàr Soares de Souza (5.564), filho de Belisa-

t rio Soares de Souza e de Januaría Domingues da 
Conceição, nascido a 25 de março de 19Ò9, no Es 
tado do Rio de Janeiro, üapivary, coEiraeroio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni-
cinai 4e Copacabana, e residência ã rua Barão da 
Torre n. 247. 

5.565. Víctor de Mello Seiiubue! (5.565), filho de Victor 
f Schubuel e .de Eugenia de Mello Schubuel, nascido 

a 15 de maio de 1915, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitora! no distri
cto municipal da Lagoa, e residência á rua Álvaro ' 
Ramos n . 183. 

5.566. Felippe Figueredo (5.566), filho de Gastão Figueredo • 
' - e dé Minerviaa Letinni, nascido a 26 de março de 

1912, lio Districto Federal, commercio, solteiro, 
.com domicilio eleitora! no districto municipal de 
Copacabana, e-residência á rua «Figueredo Maga-
Ihâas p. 96. , 

5.567. ÀbÍBadab Trajano (5.567),'filho de Eudoxio Trajano 
e de Josephina Trajano, nascido á 19 de julho dé 

•1915. no Districto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de L a 
goa, e residência á rua Paulo Barreto n. 57.-

5.568. Delly Santiago (5.568), filho de Donerio Santiago e 
de Laurentina Santiago, nascido a 22 de novem-\ 
bro.de 1903, no Estado do Espirito Santo, Victoria, v 

alfaiate,'casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal da Lagoa e residência á rua General 

, • Severjano n." 98 casa 6. 
5.'569. Estavam de Souza (5,5*39), filho de Manoel de Souza e 

de Giympia Maria da Conceição, nascido a 12 de 
julho de 1905, no*Estado da Parahyba do Norte 
Santa Rifa, marcineiro, casado, com domicilio elei-
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toran o districto municipal de Copaoabana, e resi
dência á rua Harittoff n . 108. . ' 

5.570. Alcides Evangelista de Araújo (5.570), filho de Fran-. 
cisco Evangelista de Araújo e de Palmyra. Noguei
ra de Araújo, nascido a 25 de novembro de 1911, 
no Estado de Minas Geraes, Três Pontas, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto-munir, •-
cipal da Lagôà, e residenoia á rua Barão Lucena 
numero 31. 

5.571. Elias" Villar- (5.032), .filho de Luiz Roque Villar e de 
Rufina Ccsar Villar, nascido'a 3 de janeiro de 1908, 
no Estado do Rio de Janeiro, Nitheroy./rbpíOKis.ta, 
solteiro, com domicilio eleitoral rib'districto mu
nicipal de Copacabana, e residência á rua Rainha 
Elisabeth n. 219. 

5.572. Luiz Pefrarra (5.289), filho de Affonso Pelrarca e 
de Ros:. Groia; nascido a H de janeiro de 1891, 
na Itália, (Nacionalizado), alfaiate, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Copacaba

na, e residência á Avenida Atlântica n. 444. 

Rio, 16 de novembro de 1936. — Arnaldo de Abreu. 

NONA ZONA ELEITORAL • 

EXPEDIÇÃO DE 4 a. VIA DE TITULO 

De-ordem do D r . Juiz da 9.1 Zona Eleitoral da2."'. Cir-
cumscripção do Districto Federal, faço publico para conhe
cimento dos interessados que forma mandados expedir as 4." 
vias de titulos dos seguintes cidadãos: 

1.. Oswaldo Brandão da Silva (1.905), filho de. Ignaoio-Alves 
da Silva e de Fausta Brandão da Silva, nascido a 
12 de julho de 1909, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, commerciante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi
dência á rua Ferreira de Almeida n. 32. (Qua
lificação requerida.) • 

67§* José Franco de Oliveira (601), filho de Antônio Franco 
de Oliveira e de Rosa Maria da Conceição Oliveira, • 
nascido a 31 de maio de 1902, em Parahyba do 
Norte, empregado na repartição dos Correios e 
Telegraphos, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Velho e residência 
á rua Carlos de Carvalho n. 53, 2." andar.:. (Qua
lificação requerida.) 

1.613. Hiltòn Rodrigues da Silva Chaves' (3.918), filho de 
Oscar Rodrigues da Silva Chaves e de Amélia 
Borges Chaves, nascido a 8 de maio de 1905; no 
Districto Federal, funccionario da Caixa Econô
mica, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Velho e residência á- rua 
Trapicheiro n . 98. (Qualificação "ex-offieio".) 

2.296. Pedro dos Santos (5.225), filho de Antônio Francisco 
dos Santos e de Mathilde Maria da Conceição, nas
cido a 25 de novembro de 1899, em Sergipe, fun
ccionario publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho velho e resi-, 
dencia á Ladeira do Faria n . 100. (Qualificação' 
"ex-officio".) 

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1936; — Pelo -escri
vão, J. Perry., 

MONA' ZONA ELEITORAL 

Dé ordem do D r . Juiz da 9* Zona Eleitoral da 2* Gír-
cumscripção do Districto Federal, faço publico para conheci
mento dos interessados que por despacho deste Juizo -foram 
expedidos os titulos eleitoráes dos seguintes cidadãos: 

3.540. Mario Justi (3.591), filho de Luiz Justi e de Cândida 
Isabel de Oliveira, nascido a 30 de janeiro de 1916. 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cílio eleitoral no districto municipal d6 Tijuca o 
residência á rua Pinto Guedes n . 108. (Qualifica
ção requerida.) t ' . . - ! . ' " 

3.541* José Mario de Mello e Silva (3.592)",..filho.de Eugênio 
de Mello e-'Silva è de Maria- Aníònietta Macedo- é" 
Gilva, -nascido a 6.de março de 4918, .no- Distristo 
jFederaL estudante, solteiro, com domicilio eleitora! 

no districto municipal de E . Velho e residência 6 
rua Luiz Gama n . 44. (Qualificação requerida.) 

3.542. Agenor da<Silva Manus, (3.593), filho de Domingos 
• Ferreira Manus e de. Ludovina da Silva Manus, nas

cido a 2 de fevereiro de 1902, no Districto Federal, 
Commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-
triclo municipal de Tijuca e residência á rua Silva 
Guimarães .n. 34.' (Qualificação requerida.) 

3.543. Armando "Costa (3.594), filho de Armando da Costa-e 
. -de .Esther 'Rosa da Costa, nascido a 5 de setembro 

de 1918, no Districto Federal, funccionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto rnuui-

• óipal de Tijuca e residência á rua Bom Pastor nu-
• mero-22. (Qualificação requerida.) 

3.544. Álvaro de Almeida (3.595), filho de Luiz de Almeida 
- -e.de Adelaide de Almeida, nascido a 3 de abni de 

1890, no Districto Federal, commercio, casado, coor 
domicilio eleitoral.no districto municipal de T i ju 
ca e residência á rua Conde de Bomfim n . 7.( 
(Qualificação requerida.) 

3.545. Conceição Bessa (3.596), filha de Augusto Octaviano 
Bessaje de, Francisco Jsabel de Moraes Bessa, nas
cida a 16 de setembrode 1878, era Campos, Eslado 

' do Rio de Janeiro, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto 'municipal-de Tijuca e resi
dência á rua Pinto Figueiredo n . 64. (Qualifica
ção requerida.) 

3.546. Manoel Luiz Lourenço (3.597), filho de Manoel Luiz 
• Lourenço. e de Maria Angélica* da Conceição, nasci

do: a'13 de'fevereiro dê 1913, no Districto Federal, 
ferroviário, solteiro, com domicilio eleitora! no dis
tricto. municipal de Tijuca e residência- á rua Onice 
n . 130. - . . 

3.547. Olga.da Cunha Bastos (3.-598),- filha de Cecília da. 
Cunha'Bastos e 4e Raymunda Nonato de Souza Bas
tos, nascida a 20 de novembro de 1909, em Salva
dor, Estado da Bahia, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca « 
residência á rua Pinto Guedes n . 114. (Qualifica
ção requerida.) 

3.548. : José Pinto da Fonseca (3.599), filho de Alfredo Pinto 
da Fonseca e' de Floripes de Jesus Ferreira, nas
cido a 6 de julho-de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com'domicilio eleitoral no. dU-

' tricto municipal de Tijuca e residência á rua Des-
'••'•'• embarga dor. Iz idron . 5.'-(Qualificação r'equenda.) 

3;549.*Bento,Hug,o: da Costa (3.600), filho de Benjamin Fran- -
co de Oliveira Costa' e de Anna Filomena de Si
queira-Costa, nascido a 24 de maio de 1890, em V i 
rador, Estado do Maranhão, commercio.'casado, com 

- domicilio eleitoral no districto municipal'de Tiju
ca ."e residência á rua Conde de Bomfim n . 42. 
(Transferencia.) 

3.550. 'Antônio Geraldo Pimenta Bueno (3.601)', filho de Luiz 
Antônio Pimenta Bueno e de Maria Luiza Marcon
des Pimenta Bueno, nascido a 8 de março de 1915, 
no- Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca e 
residência á rua Bom Pastor n . 33. (Qualificação 

» requerida.) 
3.551. Oswáldo Tavares (3.602), filho de Salvador Tavares -e 

de Maria das Dores Tavares, nascido a 11 de ja-
,' * : neiro d-e:1918, -no'Districto Federal, commercio, sol

teiro, com domicilio, eleitoral no districto»munici-
. pai de E . Velho"e residência á rua Senador. Fur

tado*™. 33. (Qualificação requerida.) / 
3.552. Fernando.dos Santos (3.603), filho de Maria dos.Sas-

. tos, nascido a 13 de maio de 1914, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitora! 

. no. dsitrioto' municipal'de E . Velho e residência â 
rua S. Valentim.n.. 36. (Qualificação requerida'.) 

' 3.553. Arlindo Leite de Figueiredo (3.604'), filho.de Augusto 
Leite de Figueiredo e de Isabel Borges de Figueire
do, nascido a 18 de agosto dé 1915, em Rosário 

• Oeste, Estado de Matto Grosso, estudante, solteiro, 
eom domicilio eleitora!• no....'districto municipal de 
Tijuca'e residência á rua Ènnes de Souza n . 30. 

• .(Qualificação requerida.) v 
3.554. Leopoldino Ferreira, (3.'605), filho de Elysio Leopo!-

, dino Ferreira e de Leonor Francisco Ferreira, nas-
cido-a 22; de .julho-'de 1914,;no Districto-Federal, 
oommerciario,.-. solfeiròj çom ; domicilio 'eleitoral at> 
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3.560. 

. districto municipal de E . Velho 0; residência 4 rua 
Luiz'Gama n . 28. (Qualificação requerida.) . \ 

3.555. Mario. Augusto .Estavas (3.;606),. filho.do Amadeu.»de 
: Jesus EsteveVe-de Maria da Conceição Fernandes, 

. nascido a 20 de janeiro de 1914,, no Districto Fe~ 
: deral, commercio, solteiro, com doniicilio eleitoral 

no districto.municipal de.Tijuca e xresidencia áírua 
.Var.ete~n. 36. (Qualificação requerida.) .. . 

3.556. Eduardo Rezende (3.607), filho de Maria Magdalena, 
nascido a 28 de julho: de 1910, no Districto Federal, 
chaüfteur, solteiro, com. domicilio eleitoral no'dis
tricto municipal d e E . Velho e residehcia-'á ; rua 
Caruso n.. 43. (Qualificação requerida.) . ' . , ; . 

3.557. Stel-la Regina de Loyola Póvoa (3.608), filha de Joãc 
Caneio .Póvoa e de Marianna de .Loyola-Póvi.a,, nas
cido a 10 de abril de 1914, .no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de E . Velho e residência á rua Ge
neral Canabarro-n. 431. (Qualificação requerida".)' 

3.0&8. Mario Ernesto da-Silveira (3.609), filho de Waldemiro 
Rabello da Silveira e*de Elisa Gonçalves de Almei-/ 
«ia. nascido a, 24 de outubro de 1917, no Dústricto 

- Federal, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral nó districto municipal de Tijuca e resi
dência :á'rua Major Ávila n. 42. (Qualificação re
querida.) 

S.5ôf. Alvanira Fernandes Martins (3.610), filha de Annesio 
Pinto Fernandes o d e Rosalina Barbosa, nascida a 

•4 de agosto' de 1910, no Districto Federal, íuriccio-
nariamunicipal, casada, com domiciiio.eieitoral.no 
districto' municipal de Tijuca e residência á rua 
Soares da Costa n.- 35. (Qualificação requerida.) 

Benedícto Celestiuo Veiros Ferreira (3.614), filho de 
João Baptista Veiros Ferreira e. de Rosa Salgado 
Ferreira, nascido a 1 de maio de 1913, em Belém, 
Estado do Pará, engenhoiro civil , solteiro, com do-

" mícilio eleitoral no'districto municipal de Enge
nho Velho e residência á rua Sergipe n . 26-, (Qua
lificação requerida-). . , . , - ' . . • • , " • 

3.561. Giacõmo Ammirato (3.612), filho de Francisco Ammi-
rato e de Rosa Fianzese," nascido a" 28 de .abr i l de 

••;-Í9.i5,'no-Districto Federal; commercio, solteiro,' com. 
domicilio eleitoral no.districto municipal de' T i 
juca, e residência a rua Paretò n. 21. (Qaliiicação 

... • requerida.) 
13.562. José Raymundo de Miranda Machado (3.613), filho de 

José; Raymundo.de Miranda Machado e de Victoria 
Palma de Miranda Machado, nascido a 4 de no
vembro de 1914, no Districto Federal, funccionario 
publico, casado, com domicilio 'eleitoral' nó dis
tricto municipal de T i jucá e residência á rua-Santa 
Sophian. . 3. (Qualificação requerida.) , 

,'3.563.. Adriano' dè Amorim Pereira (3.014), filho d e J o s é d e 
•'•'• Àmórifn Pereira e'de Maria de Lourdes Amorim, : 

nascido a 4 de janeiro, de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca e residencia ;á rua,Gondó 
Bomfim n . 272. (Qualificação-requerida.) . 

Altámiro Gonçalves de Medeiros (3.615), filho* dè Ma-, 
noePGonçalves de Medeiros e de Amélia Fernandes 
da Silva, nascido a 16 de maio de 1914, no Districto 
Federal, funccionario publico,«solteiro, com domi
cil io, eleitoral no districto municipal dè Engenho 
Velho e residência á rua Teixeira Soares n . 130, 
sobrado. (Qualificação requerida.) 

Francisco Borges Leitão (3.616), filho de Julip Borges 
Leitão e. de Franeisca Maia Leitão, nascido a.30 de 
julho de 1895, no Districto- Federal,. professor, ca
sado,-com domicilio eleitoral no. districto-municipal" 
de Tijuca e residência á rua Conde Bomfim n . 35. 
(Qualificação requerida.) . . . . 

João Carlos de Castro Nunes (3.617), filho de José de 
Castro Nunes e de Edith. Marques Lisboa- de Castro 
Nuües, nascidos-11 de outubro de 1917, no Districto 
Federal, estudante, solteiro,.com domicilio eleitora!. 

; no districto municipal de: Tijuca e residência "â rua 
Visconde de Gabo'Frio n.-12. (Qualificação ,'re= 

r ouerida.) 

•p.Ut.,-Máidé'Geri" (3.618), filha-defCarlos Geria"e: de He-' 
: ' loysarGodinho Gerin, nascida a 20 de rpaio dè 1909, 
> »o'Distr icto-Federá! , domestica,,solteira, com do-.: 

- 1 mícilio. eleitoral' no -districto municioal de Tijuca^e; 

residência á rua São Francisco Xavier n . G8....(Qi::. 
-". lificação requerida.) 

3.568. -Aladia de Souza,Braga (3.619), filha de Álvaro -de L is 
boa. Braga a de Augusta de Souza Braga, nascid 1 a 

. .23 de, outubro de 1912, em São João da Bat-ra, 
- -. {tado. do Rio de. Janeiro, enfermeira, solteira, euia 

'domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca 
.„e residência á rua.Enes de Souza n . 83. (Qualifi-

cação requerida.) 
3.569. Moacyr Alves-'(3.620), filho de Roberto Augusto AlVf-s 

Vde.Etelina Péssôa>da Silva Alves, nascido a 24.do 
agosto de 1912, no'Districto Federal, comroeiciu, 
'solteiro, com domicilio eleitoral no districto niuni-

- •- .- cipal de Tijuca e residência á rua Valparaiso o. Ou. 
(Qualificação requerida.) • . 

Rio de. Janeiro, 14 de,novembro de 1936.'.— Pelo escrivão. 
/. Pèrry,• escrevente, no impedimento do escrivão. 

Terceira Circumscripção • 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 11* Zona, da 3 l Cir
cumscripção .do.'Districto Federal, faço publico,, para .conhe
cimento, dos-interessados, que foram expedidos os titulos'elei
toráes dos ^seguintes cidadãos: 

9.705. 

Ig.564. 

^.566. 

Aluizio Teixeira Brandão, filho de Benedícto Teixeira 
- -Brandão e-de Alzira Vianna Brandão,' nascido a 

. . ,5 de setembro de 1916, no Estado do Rio. de Ja
neiro, estudante,- solteiro, coni domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
Ramiro Magalhães n . 17.. 

9.706. Maria-do-Carmo Silveira Rangel, ;filha de Icario-.D.iM'--
mándó Silveira e de Domingas Josephina S.ilva 

. Silveira,' nascida á 22 de maio de 1911, no Dis
tricto . Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral nó, districto municipal de' Inhaúma' e-re-

.. . . . ;s'id.èhciá á rua Feliciana Aguiar n . 117. • 
9.70.7, Anníbal. Nabucó Barreto,'.filho, de Aimibal..Barreto' e 

:, . .'de' Affo.náiha * Carvalho Barreto, nascido a' 27 - de 
''.-•. •/.••• abril, de,; 191.3, 110.-Estado de Minas. Geraes, .empre

gado ' .110 ' coihme.rcío, - .solteiro, com domicilio" elei-
.. , • • .. toral no. districto -municipal de Meyer- e res-idcàeia 

*•• ,-' á r-üá; Herniengarda n. 79. • . 
9.'708. 'Plaiido .Souza.Rangel,.filho de. Antenor Oscar Ferreira 

- Rangel e de•-Béhedicta. Souza Rangel, nascido-a 'Jí 
. , de julho dó'.'19IO; rio Districto Federal,.commercio,, 

casado, coni domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma e , residência á rua Feiiciano 

. . .' • . . . Aguiar n . 117. • 
9.709. Wald-emar José da Silva, filho de Victor José da Silvo 

e de Lucilia Philoniena Silva,, nascido a 7 de de
zembro, de -1917, no. Districto Federal, . operária, 
solteiro, com domicilio .eleitoral'-no districto mu-

. nicipal de Inhaúma e residência á rua Goyaz n . 38, 
• '.fundos. -. - '• 

9.710; Marinha Lopes Torres, filha de : Francisco . Xavier 
Lopes e de Maria Philomena • Lopes, nascida a, 1.8 
de.julho de 1909, no Districto Federal, commercio,' 
casada, com domicilio eleitoral no districto, .mu--

' nicipal- de Meyer e residência á rua Joaquim 
'-. Meyer n.. '32., - ' . - ' ' -. ' • • • ' . -

9.711. Oséás'da Silva Rocha, filho de Sebastião Ferreira,-da 
Rocha e.de Sebastiana'Maria da Silva, nascido a 

'. 3 de. outubro de 1906, no Estado do Rio de Janeir,:-, 
.. empregado dá Light, casado, com domicilio cílt-i-

toral no districto municipal de Meyer e residência. 
,á ' rua- : Capáraó n . 26. . , 

9.7,1.2. Antonia Silva Souza, "filha de Manoel Silva e de Js;a-.' 
_hei-Francispa Silva,- nascida a 14 de junho de Í9ü>. 
' not'- Districto ; Federal,, costureira, casada, com.- cio-' -, 
. mícilio eleitoral no'districto municipal .de. I n h a ú - ' 

. . m a , e. ;résidéncia á rua Ibiracy sem numero,, 'barra--
, . .' - ção.. . . . . . . . -

, 9 . 7 í 3 . Antônio,Fernandes'Fins,-fílho-de Maria Lima. òascirjo-
. - - -a--20.de julho, de.1910, no Districto Federal. CU;Í~-• 

. ; : mérejp,: solteiro, com' domicilio • eleitoral no d L - ' 
' . "teicto.municipal... de Meyer'e residência á rua En-

•t srfenhb «Dentro h . 135. 
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9,729 

9.730 

9.73$, 

9.733. 

•'9.7-34. 

9 .7 Í4 . José Rosa da Silva, filho de Chrispim Rosa da Silva 9.728 
"e de Sebastiana Maria Conceição, nascido a 17 de 
março de 1900, no Estado do Rio de. Janeiro, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer' e residência á rua Leonidia 
n. 133. " 

'9 .715. Joaquim" da Silva Duarte, filho de Antônio da Silva 
Duarte e de Emilia Ferreira da Silva, nascido a 
13 de abril de 1898, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Con
selheiro Ferraz n. 13. .-

9.716. João Araújo' Machado, filho de João Araújo Machado 
e de Emilia Araújo'Machado, nascido a 28 de se
tembro de 1911, no Estado do Rio Grande do Sul. 
jommercip, sotteiro, com domicilio elteitoral nó 
Jístrictò municipal de Mèyèr e residência á rua 
Barão São Borja n. 15. 

9.717. Josepha dos'Santos Villas Boas, filha de Brasilino dos 
Santos Villas Boas e de Carolina dos Santos Villas 

„ Bôàs, nascida a 14.de novembro de 1907, no Es
tado de Mfnas Geraes, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer 9.732 
e residência & rua Borja Reis n. 29 c. 2. 

8.718. Maria Salomè Rodrigues, filha de Rozendo- Rodrigues 
e de Ernestina Rodrigues, nasoida a 22 dè ou-

. tubro de 1904, no Districto Federal, domestica, , 1 

solteira, com domicilio eleitoral no districto mu-
. nicipal de Meyer e residência á rua Anna Leonidia 
numero 147. 

a.jl$a.. Eqinio Antônio da Motta, filho de Luiz Antônio da 
' . ' Mottá e de Maria Péçanhâ da Motta," nascido a 6 

de" julho de 1896, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Dias 
da' Cruz n. 823. 

9v7?0.. Henio. Alves de Moura, filho de José Alves de Moura 
« d e Maria Monteiro de Souza, nascido a 7 de de
zembro de 1916, no Districto Federal, commercio, 9.73a, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Dr . Bulhões 
numero 131. 

9.721. Joveüno Rodrigues de Mattos, filho dè Tiburcio Ro
drigues Alonso e de Alexina Maria Luiza, nascido 
a 18 de abril de 1890, no Estado do Rio de Ja- g .yy 0 , 

- . neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência &K 

t rua Dr. Leal n . 55. 
§,7-2f« tu iza Henriques de Souza Carvalho, filha de Gregorio 

"" Henriques de Jesus e de Christína Henriques Souza, 
nascida a 9 de fevereiro" de 1907, rio Estado do 9.737. 
iRio de Janeiro, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e : resi
dência á rua Barão de São Borja n . 15. 

9.?3t.! Maria Georgina Campos Cartíer, filha de Leopoldo 
de Abreu Prado e de Leopoldina Abreu Prado, nas- -
©ida a 24 de janeiro de 1886,' no Districto Federal, 9,738. 
commercio, viuva, com domicilio eleitoral no dis- -
Moto municipal de Meyer e residência á rua Dias 
da Gruz n . 203rA. 

9.724». feriando, de Almeida Moraes, filho de Lino José 
" "de'Moraes e de Antbidaria Signa Almeida Mo-- 9.789. 

raes, nascido á" 26 de "janeiro de Í91Ó, no Estado 
dã Bahia, còmmêrciô, casada", com domicilio elei-
toral no districto municipal de Meyer e "residèneia 
f rua Engenho Dentro ri.' 119. " ' ' " " 

9.728o fa%adQr Bonavita, "filho dé Ürribecto Bonavita e de 
"Faustina Mazzei,' nascido "á 28''de dezembro de 9.746'. 

19Í7, nb Districto Federal, commercio,' solteiro, . 
com domicilio eleitoral no districto municioal de 
Meyer e residência á rua Veriànçio Ribeiro ri. 36. 

'9.729. Alberto da Silva, filho de Maxiniiàrio "dá Silva e de . ' 
Luiza Accioly Gaválvante Silva, nascido a 25 de 9.74Í, 
de agosto de 1891, no Estado de Pernambuco, 
medico veterinário, casado, com domicilio' eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á 1 
rua Anna Leonidia n . 271. - •-• 

9.727. Ayelina Marins de Souza, filha de Henrique Marins *)':H2 
de Azevedo e' "de Justina Maria, do Nascimento, ' 
nascido a 21 de outubro de 1895, no Districto Fe
derá!, domestica, solteira, cem domicilio eleitora! 
nb districto municipal de Meyer e residência á rua 
P&raguay, n. 27. 

.. Hercilia Câmara, filha de Raul Carlos da Câmara 4 
. . dè Anna Roque da Gamara, nascida a 16 de março 

de 1918, no~ Districto Federal, estudante, solteira: 
com domicilio eleitoral no districto municipal dí 
Meyer e residência á rua'Carolina Santos n . 60, 

. Eduardo Vargens, filho de Joaquim Rodrigues Var-
gens e de Gertrudes da Conceição, nascido a 28 
de maio de 1914, no Districto Federal, "comrhep-
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma" e residência á rua Castro 
Alves n . 238. 

, Ernani Follain, filho de Pedro de Alcântara Follain 
e de Amélia Louzada, nascido a 15 de fevereiro da 
•1908, rio Districto Federal, funccionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer'e residência à rua Adriano nu
mero 84. ' ' • 

NesioSerrão de Azevedo, filho de Bernardino da Sil
va Azevedo e de Joanna Serrão Azevedo, nascido 
a 28 de janeiro de' 1915, no Districto Federal, em
pregado publico, solteiro, com. domicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaunlma, e\ residência 
á rua Capitão Sampaio, 27. 

Francisco Bavier, filho de Salvador Bavjer e de Con-
cheta Giranha, nascido/ a 10 de stembro de 1890, 
no Districto Federal, commercio, casádò, com do
micilio eleitoral no districto municipal do- Meyer 
e residência á rua Engenho de Dentro, 77. 

Esdras Chaves, filho de Eduardo Chaves e de San-
fAnna Chaves, nascido a 20 de outubro de 1911, 
Estado' de Sergipe, militar, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de. Meyer e re-̂  
sidéncia á rua Dr . Bulhões, 74,. . t •-. - W 

Josino Barbosa de Souza, filho de José Barbosa de 
Souza e de Maria Solomia Nascimento, nascido a 
9 de março de 1901, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Da
niel Carneiro, 1'22, casa 8. . ." . ' . ' ' - ' • ' -

Cândido Biloria Alves, filho, de Ignaçio Biloria Alves 
e de Josepha Alonso Alves Nettq, nascido a 12 de 
agosto de 1911, no Districto Federal, commercio, 
casado,, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal do Meyer e residência á rua Dias da Cruz 
n . 146. ; 

José Cardoso Coelho, filho de João Baptista Cardoso 
e de Philomena Cardoso Coelho, nascido a* 27 de 
abril de' 1913, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, 
solteiro, .corri domicilio eleitoral "no'districto mu
nicipal do Meyer e" residência á . r u a Lopes da 
Cruz,- 61. 

Arnaldo Lobo,- filho de Antônio Augusto Lobo e de 
"Glympia- Paulina de Medeiros Lobo, nascido a í í 
de abril de.lS18, no.'Districto Federal, estudan
te, solteiro, còm domicilio eleitoral' no districto 
municipaj do Meyer ' e residência á rua Borges 

• Monteiro". ' 
Ary Souza Réis, filho de Jorge Róis e de Noe.mia Sou

za Reis, nascido, a 8 de "maio de 1.908, no' Districto 
Federal, eohimerciarió", casado, com domicilio elei
toral nb..districto 'municipal dq Meyer" e residen-. 

•ciâ á rua E»iás"da Cruz, 920."" ' 
Armandrao Saraiva' Torres, filho de Antônio. Torres 

a "dó" Amélia"Saraiva Torras",'"nascido-,à""í"i de fe
vereiro de 1910," rio "Districto "Federal," còrhmercip, 
solteiro, com domicilio""eleitora!"rio "disírjótõ mo? 
fsieipal do Meyer" é residência ã' rua "Padre Roma 

- 26. - - . ' 
Arminda . Torres Mendes, filha de Antônio- Torres - e 

de" "Aramelia Saraiva Torres, nascida a" 8" de juririo 
de 1905, no Districto Federal, domestica," casáf?'?, 
com domicilio'eleitoral-no districto 'municipal db 
Meyer e" residência á rua Padre Roma,' 30. 

Walter Mendes Saraiva, filho de' Albino Mendes Sa
raiva a de Ignez Alves Saraiva, nascido "a 12 de 
março de 1915, no - Districto Federal, operário, 
solteiro, pom domicilio, eleitoral;" no districto mu
nicipal de Inhaúma è residência á rua Amélia, 26. 

Lucy Machado Coelho, filha de Antpnio Machado. Coe--
Iho e de Leopeldina Mascarenhas .Goelhõ, nascida 
a 26 de janeiro de.1918, no Districto Federa!, do- , 
riiesiiõa, solteira," cora domicilio, eleitoral' no dis
tricto municioal do Meyer © residência à, rua Dona 
Glaudina, 7 1 / 
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0=743. Antônio .Martins .Vieira, filho de Antônio Vjeira Ma-
:'"cèdo e'; de Garolina Martins Vieira, nascido a- 9 

, . i. .de fevereiro de 1916, no Districto Federal, c o m 
mercio, solteiro,' com domicilio eleitora!" no dia— 

•'• tricto'municipal do Meyer e residência á rua do 
, A l t o i o . :60.-, . . • • • , . .,-

9.744. Arthur. Luiz Garcia,,filho de Antônio Ruize* de.';Jò-
. ... -sepha.Garcia, nascido a 11 de agosto del91'6,;no 

. , i-Districto.iFederal, commercio, solteiro; com domi
cilio 'eleitora! no .districto municipal do Meyer' e 

'.residência. á rua Amaro. Cavalcanti n . 700.. 
9.745. Emilia, Pereira tCoe!ho, filha " de Alfredo Gonçalves' 

. Coelho é de Virgínia das Dores Coelho, nascida a 
• 20 •> de i outubro de 1906, no Districto -.Federa!, do-

• mestiça, casada, com domicilio eleitoral' no distri
cto municipal de.Inhaúma e residência á rua%U" 

• ojdio-Lago n . 30. 
9.746. Oscar.da Silva, filho de Leocadia.de Souzv nascido a 

. . . 20 de julho de 1915, no Distrieto Federal, empre
gado no commercio, solteiro, com domicilio elei
tora! nó...districto -municipal de Meyer e residência 
rua Lopes da Gruz n . 23". 

•9.747. José>.da Silva, filho de Juvenal da Silva e de Angela 
,da Silva, nascido a 20 de maio de 1912, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, cora domicilio 

' eleitoral no districto. municipal de Meyer e resi-. 
d.ericía á rua. Conselheiro 'Ferraz."n. 24.. 

{HoiiH. Maria, Amélia Alvar, filha de Antônio Alv-jr e de Del-
, ptíina Gonçalves Santos, nascida a 13 de-janeiro 

, de-1914, nõ Districto'FeleraL. domestica» solteira, 
com domicilio eleitora!, no districto municipal de 

.' ' "Méy6 ' ré residência á 'rua Caetano Almeida nu
mero ,87. . 

• 9.749,'. Ângelo-'''--Fernandes, filho de AritociO • Fernandes'- Brito 
e; de Josepha Rosa . Espinneiro. nascido a'29 de 
junho de 1912, no Estado do Rso da Janeiro, ope-

-. ...-ráiio,'.-'solteiro, com domicilio oleiloral. no -disCri-
• - cto'municioal 'de Meyer è residência á rua'Meyer 

nl-.32. •- : . . 
9.750:•; Christòvão' Colombo de Mello Mattos,, filho de .Chris-

•'- tovão -Colombo Albuquerque Mattoá e-de^Ltiiza Se
vero de * Mello Mattos, nascido a 18 de junho ide 
19,02; no Estado de São. Paulo, tunecionario publi-

• ' op,solteiro, com' domicilio, eleitora! no districto 
/ / m u n i c i p a l , de Meyer • e residência á rua Barão 

,'...Bom-.-Retiro-n. 5.24. - -
9.751.- Jósé.-Luzde'Lemos, fiího-de Antônio Garre* de Lemos 

!. e-de goiándi da Luz Lemos, nascido' a 23 de abri! 
de:-1917, no Districto Feder.-il, commercio, solteiro, 
com-doipicilio-eleitoral "no districto municipal de 

. . "•'Inhaunià^e residência- á risa Miguei Gama n . 1391 
0.752. Oetacilio-Pereira BÍacheley, filho de Harrv.Blachelèy 

• i e"dé Luiza Maria-Pereira: BÍacheley, nascido a 18 
de'janeiro de 1911. no Estado do Rio de Janeiro, 
ernpr.egàdo no commercio. casado, tom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma e-re= 

• sidencia. á - rua Conselheiro Agostinho n . 52. 
9,753. Gecy«Brandão-Lisboa, filho de Jose da Silva Lisboa e 

' . , de. Cecília. Brandão Lisboa, nascida a 19 denovem-
, vb'ro;de 1900,.no Estado do Rio de Janeiro, domes-

. -itiça,. 'solteira,, com! domicilio .eleitoral no districto 
. municipal'de M e v e c e residência á r : a Dr: Leal 

n . 39.. . ;., 
9.;ID«.-Julièta 'Pinto Damião, fi lha.de Benardino Teixeira 

, .. Pirito„e de Affonsina Augusta Lima Pirto, nascida 
'' avl-7 : de'fevereiro de 1899, no Districto Federá!, 

• domestica, casada, com domicilio eleitoral no dís-
. tripto.municipaI.de Meyer e residência á rua Dias 

da Cruz n . 271. 
!9.7S5.,Ziídá.»Pinfo'Garcia, filha de Bernardino Teixeira Pinto 

e' de', Affo.nsjna Augusta Lima Pinfo, uasrsjda a 18, 
de'julho'de 1901, no Districto íederal doméstica,,, 
casada,. com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal5 de Meyer e residência á rua Zolino "n. 42.. 

w.7»e. Maripél Djás da Costv f i lhode Cândido'Alfiedo Pias 
\ Costa-e'de AoaliaNunes-Cosía, nascido » 1 de julho 

de'1893,. no "Districto FedfraL. «rptrario. casado, 
-com domicilio eleitoral no districto municipal-de 

. . Inhaúma e residência á.rúa Arisli^f-8 Caire n l 84-. 
&.101aulioíRpzales Perea, filho de Silvestre Rozales Gon

çalves e de-Thereza Perca. Rodrigues, rascido á 
15" dê  março de 1908, no Distrioto.Federal, com-, 
inercioicasado; com domicilio eleitoral no distri

cto municipal de Meyer e residência á rua' Daniel 
Carneiro n .171. • 

9.758. Arlindo Ricardo Machado, filho de Antônio Corrêa'Ma-' 
• chado e de Sebastiana Rita Ávila Machado, nasci
do a 8 de abril de 1902, no Districto Federal, çóni.-
mercio, casado, com domicilio eleitora! .nç-idi^tri? 
cto municipal de Meyer e residência á. rua/Darijel 
Carneiro n". 169. .' \ .". 

9.759. Carmen Machado, filha de Antônio Muniz - Palma e de 
Dolores Ramos Utado, nascida a 22 de abril de 
1906, no Districto Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer, 
e residência á rua Dias da Cruz n . 661. 

9.790. Jurandy Barbosa Botelho, filha de Luiz Botelho.Fal
cão e de Ernestina Antunes Barbosa Botelho, nas
cida a 11 de maio de 1917, no Estado de Minas 
Geraes, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á 
rua D . Claudina n . 15. 

9.761. ' Juracy Botelho Falcão, filha de Luiz Botelho Falcão 
e Ernestina Antunes Botelho, nascida .'a 2 de-ja
neiro de 1914, no Estado de Minas Geraes, domes
tica, solteira, com domicilio eleitora! no districto 
municipal de Meyer e residência á rua Paraguay 
numero 122. 

9.762. Francisco Xavier, fjlho de Luiza Maria da .Conceição,. 
nascido a 4 dé dezembro de 1913, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, eom domicilio elei
toral no districto municipal d6 Meyer e residên
cia á rua Camarista Meyer n . 189. . ' 

•9.763. João Lucas Serra Filho, filho d6 João Lucas Serra e 
de Maria-Valentina Silva Serra, nascido a 19 de 
agosto de 1906 ho' Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto f mu
nicipal de Meyer e residência á rua Joaquim Meyer 

v • numero 25. 
9.764. Amaury OlimDio Gií, filho de Catharina Alves, nas

cido a 12 de janeiro d6 1903, no Estado do Rio de 
janeiro, lavrador, casado, com domicilio elsitora! 
no districto municipal de Inhaúma e residência'* á 
rua -.Ferreira Gamara n . 19. ,- '»•• 

9.765,. Manoel Corrêa das Neves, filhb de Joaquim Corrêa 
Neves e de Maria Antonia, nascido a 9-de abril de. 
1909, no Districto Federal, operário, casado,, com. 
domicilio eleitora! no districto municipal de Meyer, 

, e residência á rua Daniel Carneiro n . 68,. fundos,., 
9.765. Maria, de Araújo Lopes da Costa, filho de Alfredo 

Souza Lopes Costa e de Augusta Araujo-Lopes Gos
ta, nascido a 15 de julho de 1894, no .Districto 

' Federal, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer e" residência, 
á rua Magalhães Couto n . 104. 

9.767. Ernesto Machado Ribeiro, filho de Antônio José Ma
chado e de Franeisca Moreira da Silva, nascido a 
13 de junho de 1886, em Portugal, operário, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal" de 
Meyer e residência á rua Camarista Meyer- nu
mero 104-A. 

9.768. Ernestina Villarinho de Souza, filha de Iria Umbelli-, 
na de Jesus, nascida a*24 de junho de'1909,/no 
Districto Federal, operaria, solteira, com domicj-' 
lio eleitoral, no districto municipal de • Meyer c 
residência á rua Adriano n . 17. 

9.769. Ceüna Marques, filha de Ludgero Euzebio Marques e 
de Prudenciana Pereira Marques, nascida a. 28 de 
dezembro de 1913, no Districto Federal, bacharella 
em sciencias e letras, solteira, com domicílio, elei
toral no districto municipal de Meyer e residência 
á rua Adriano n . 144. 

9.770. Rubens dos Santos, filho de Albertina Souza Marques, 
nascido a 20 de outubro de 1916, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eIc*toraI 
no districto munioiDal de Meyer e residência i -rua 
Grão Pará n . 23. " 

g . 77 i . Flavio Ribas Marinho, filho de Leoncio Ribas'Marinho . 
""' ' e de Josephina Ribas Marinho, nascido a 4 de no

vembro de 1912, no Districto*Federa!, estudante 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência rua Ramiro: Maga
lhães n . 17. 
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5.772. Honorio Feliano Ramos, filho de Antônio Feliciauo.Ra
mos e de Benta de Oliveira Ramos, nascido a 18 de 
maio de Í916, no Districto Federal, serralheiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto rauni-
pal de Meyer e residência á rua Eulina Ribeiro nu
mero 21. 

9.773. Belmiro da Fonseoa, filho de Manoel da Fonseca V i 
nagro e de Maria Peixoto, nascido a 16 de novembro 
de 1915, no Distrioto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal'de 
Inhaúma e residência á avenida Suburbana nume
ro 3.389. 

9.774. Antenor de Azevedo Grenha, filho de Bernardo Aze
vedo Grenha e de Rosalina Paiva Grenha, nascido a 
27 de janeiro de 1895, no Districto Federal, enge
nheiro electricista, solteiro, com domioilio eleitoral 

- no distrieto municipal de Meyer e residência á rua 
24 de Maio n. 1,209. 

9.77». Salvador Masseli, filho de Nisola Masselli e de Nicoli-
na Greoo, nascido a 4 de maio de 1905, no Estado 
de S, Paulo, negociante, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer e residência 
á rua Barão do Bom Retiro n . 16. 

9.776. Oswaldo de Souza, filho de Sebastiana Maria da Con
ceição, nascido a 15 de março de 1907, no Estado 
do Rio de Janeiro, operário, solterio. com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma e resi
dência á rua EJvira n. 25. 

9.777. Antônio Lisboa Braga, filho de Maria Luiza da Con
ceição, nascido a 13 de junho., de 1907, no Estado 
io Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio 
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer e 
residência á rua Meyer n . 20. 

9.778. Ioaro Constantino Gonçalves, filho de José Constanti-
no Gonçalves.e de Elisa Alves Gonçalves, nascido* a 
22 de janeiro de 1915, no Estado do Rio de Janeiro, 
commerciOj solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência.á rua Ra-
miro Magalhães n . 17. 

5.779. ' J u l i a Simões, filha de ' José Simões e de Isabel Fer
nandes Simões, nascida a 3 de fevereiro de 1916, no 
.pistricto Federal, commercio, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Jacintho n. 69. 

9.780. José Cardoso, filho de Ernesto Pereira Cardoso e de 
Anna Angelina Conceição, nascido a 6 de março 
de 1900, no Estado de Minas Geraes, chauffeur, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 

• de Meyer e residência á rua Dias da Cruz n. 371. 
Ô.78Í. Waldyr Paes Leme, filho de Antônio Barreto Colberi 

•e de Pompilia Paes Leme Colbert, nascido a 7 de 
março de 1915, no Estado de Minas Geraes, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer e" residência á rua Dias da 
Crus n. 495. 

9.782. Sytvío Malheiros. filho de Euriço Malheiros e de Adal-
giza Anna Machado Malheiros. nascido a 7 de de-
seaibro de 1915, no Districto' Federal, commercio, 
eolteiro, com domioilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Bocayna n. 17. 

9.788. Francisco Ferreira Neves Filho, filho de Francisco 
Ferreira Neves, nascido a 11 de abri! de 1911, no 
Districto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e residên
cia á rua Dias da Cruz n . 920. 

9.78J. Hélio Bemardes, filho de Lupercinio Fogaça Bernar-
dés e de Odilia Monteiro Bernardes. nascido a 11 de 
dezembro de 1916, no Districto Federal, empregado 
no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no' 
jdistricto municipal de Meyer e residência á rua Pa-
raguay n. 120. 

S.785. Francisco Chagas Pennaforte Nogueira, filho de Ray-
mundo Pennaforte Nogueira e de Maria Barbosa 
Pennaforte Nogueira, nascido a 23 de agosto de 1906, 
no Estado do Maranhão, funccionario municipal, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Meyer e residência á rua. Joaquim Meyer n. 16. 

y.78ti. Mario dos Santos, filho de Joaquim dos Santos e de 
Thereza Carneiro dos Santos, nascido a 19 de setem
bro de 1905, no Districto Federal, empregado no 

commercio. casado, com domicilio' eleitoral no dis* 
. •• tricto municipal de. Meyer e residenoia á rua Ga«> 

buçu' n, 10. 
9.787.; Adilio de Gastro Martins, filho de Antônio de Castro ' 

Martins e de Claudelina Pires Martins, nascido a 
11 de agosto de 1917, no Districto Federal, empre* 
gado no commercio, solteiro, com domicilio eiei«? 
toral no districto municipal de Meyer e residência 
á rua Paraguay n. 47. ,| 

•9.788.1 Ottjlio dos Santos, filho de Geraldo dos Santos e dei 
Lina da Cdhceição, nascido a. 15 de setembro de 

1896, no Estado do Rio de Janeiro, motorneiro, 
casado, com domicilio eleitoral no distrioto muni
cipal de Meyer e residência á rua Dr. Leal E . 24 

' 9.789. Luiz Machado, filho de João Machado e de Diva Ur-< 
ca de Castilho, nascido a 18 de maio de 1897, no 
Estado do Rio de Janeiro, operário, viuvo, eom do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
e-residência á ' rua Maranhão n . 171. 

8.790. Arthur de Oliveira Freitas, filho de Paujõ Menezes1 

de Freitas e de Rosa Maria Oliveira Freitas, nascido 
a 9 de dezembro de 1896, no Estado da Bahia, em
pregado no commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Villela Tavares n. 71. j 

9.791. Waldeque José de Souza, filho de Franckilico José de 
Souza e de Maria de Souza, nascido a 10 de no
vembro de 1912, no Estado da Bahia, operário, sol» 
teiro, com domicilio eleitoral no districto muniei-' 
,pal de Meyer e residência á rua Joaquim Meyerj 
n . 36. 

9.792. José Soares,Delgado, filho de Alfredo Delgado e de 
* Reginaldo Soares, nascido a 20 de dezembro da 

1915, no Districto Federal, commercio ; solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer,1 

e residência á rua Carijó n . 24. , 
9.793. Geraldo Jordão da Silva, filho de Eurico Jordão c*a 

Silva e de IzabeV do Carmo, nascido a 9 de abril 
de 1918, no Districto Federal, estudante, solteiro,, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma e residência á rua Marietta Pires n . 30. 

9.794. Lourival Barros da Silva, filho de João Antônio da 
1 Silva Júnior e de Victalina Barros da Silva, nas

cido a 9 4e março de. 1918, nó Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência 'á rua Pe~ 
dro. Carvalhoji. 120.' , 

9.795. Roberval Bárrar^Tavares, .filho de Raymuhdo Theo- • 
domiro Tavares, e de Severa Barrai Tavares, nas
cido a 30 de julho de 1917^ no Estado do Pará, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

• municipal de Meyer e residência á rua Borja Reis 
n . 11. 

9.796. Nelson dos Santos, filho de Thereza Fernandes, nas^ 
cido a 18 de setembro de 1017. no Districto Federai, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral.no dis
tricto munioioal de Inhaúma e residência á rua 
Fernão Cardim n . 41. , * 

9.797. Heitor Passos, filho de Carlos Teixeira Passos e de 
Maria Beriedicta Guimarães, nascido a 5 demai? 
de 1912, no Districto Federal, funccionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mü= 

. nicipal de Inhaúma e residência á rua General 
Clarindo n . 80. 

9.798. Maria Eugpnia Ribeiro, filha de .Alfredo Carlos Ri
beiro e de Livia Drnmmond Mello Ribeiro, nascida 
a 10 de setembro de 1905; no Distrioto Federal, 
funccionaria trabuca, casada, com domicilio èleí-

J toral no disMofo municioal de Inhaúma e residên
cia á rua Angélica n*. 18. 

9.799. Antônio Gonçalves Gastro. filho de Joaquim Gonçal
ves Castro e de Rosa Soares Lamine, nascido a 21 
de abril de 1891, no D'strfcto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência & rua Gustavo Riedel 
n. 88. 

Faço sciente que cs titulos serão entregues, na fown». 
estabelecida pela lei, a quem restituir o recibo de inscripçlb.j 

Rio de Janeiro, D . F . , 20 de novembro de. 1936. '•—'Pelai 
escrivão. A.- S. Borges. 
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33ECIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

KXPBDÜCAO DB QUARTAS VIAS 

De aceordo com o art. 66, § 7" do Código Eleitoral, faço 
publico que o M. M. Juiz da 13" Zona Eleitoral expediu as' 
seguintes quartas vias requeridas: 

401. Romeu de Araújo Filho (465), filho de Romeu de 
Araújo e de Maria Adelina de Oliveira Araújo, 
nascido a 14 de abril de 1898, no Districto Fe
deral, electrioista, solteiro, com domicilio eleito
ra! no districto municipal de Jacarópaguâ e resi
dência á rua Barão de São Felix n, 1. (Qualifi
cação requerida.) 

387. Ootaviano José da Cunbj Neto (669), filho de Octa-
viano José da Cunha Júnior e de Maria Joaquina 
da Cunha, nasoido a 14 de abril de 1912, no Dis
tricto Federal, • operário, „ solteiro, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 

. residência á estrada Marechal Rangel n. 613. 
(Qualificação requerida.) 

860. Elias Jorge (757), filho de Jorge Elias e deSeraphiná 
Jorge Elias, nascido a 5 de março de 1910, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá 
e residência áesf,rada da Freguezia n. 9. (Quali
ficação requerida.) 

717. Ladislau Alves de Oliveira (830), filho de Antônio 
Nunes de Oliveira e de Thereza Faria de Oliveira, 
nascido a 27 de junho de 1892, no Districto Fe» 
deral, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto munioipal de Jacarépaguá e residência â 
estrada do Gabinal n. 156. (Qualificação reque
rida.) 

742. Saul Ildefonso de Azevedo (868), filho de Ildefonso 
de Azevedo e de Elvira de Azevedo, nascido a 13 
de abril de 1913, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no1 districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á, estrada da 
Freguezia n. 713. (Qualificação requerida.) 

786. Venancio Eduardo Barbosa. (919), filho de Claudionòr 
Barbosa e de Leonarda Fausta Barbosa, nascido a 
15 de maio de 1902, np Districto Federal, empre
gado publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residência á' 
rua Cândido Benicio n. .1.458. (Qualificação re
querida.) 

787. Reginaldo Cardoso de Almeida. (91.7), filho de Manoel 
Carvalho Castro e de Prudência de Almeida Mo
reira, nasoido a 4 de outubro de 1874, no Estado 
do Rio Grande do Sul, funccionario publico, casa-. 

• do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Madureira e residência á avenida Frontin u. 50. 
(Qualificação requerida.) . 

834. Gabriel Coelho dos Santos (847), filho de Gabriel 
Coelho dos Santos e de Virgínia Moreira .Santos, 
nascido a 19 de outubro de 1888, no Districto Fe
deral, funccionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira e re
sidência á rua Maria Passos n, 182. (Qualificação 
requerida.) -

901. Nelson de Medeiros (639), filho de;João-Gamillo Me
deiros e de Maria Emiliana Pinto, nascido a 6 de 
junho de 1909, em Santa Thereza, Estado d° Ri° 
de .Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidência a rua Maria Lujza n. 4. (Qualificação 
requerida.) 

983. José Silvíno dos Santos (1.197),.filho de José Silvino 
des Santos e de Maria Carlos dos Santos, nascido 
a 19 de abril de 1891, em São Salvador, Estado da 
Bahia, funccionario publico, casado, eom domiei
lio eleitoral no districto municipal de Anchieta e 
residência á*rua Salvador Bahia. (PuaUficação 
requerida.) 

1.036. Silvino Ribeiro de Freitas (1.680), filho de João R i 
beiro dè Souza e de Amélia Ribeiro de Freitas, 
nascido a 17 de 'fevereiro de 1887, em Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, funccionario publico, 
casado, com domicilia eleitoral no districto muni

cipal dp Madureira e residência á rua Itaguaby. 
n. 129. (Qualificação requerida.) 1 • 

1.210, Francisco Josó Telles (6.691), filho de José Fran
cisco Telles e de Joanna Barbosa Telles, nascido 
a 17 de abril de 1910, no Distrioto Federal, com
mercio, solteiro, com domioilio eleitoral no distri
cto municipal de Pavuna e residência á rua Amé
lia Garibaldi n. 66. (Qualificação requerida.) 

1.393. Baymundo Rosa de Lima (1.903), filbo de Idalino 
Nobreo do E . Santo e de Rita pantoja Nettp, nas
cido a 30 de agosto de 1887, em Belém, Estado do 
Pará, commercio, casado, com domioilio eleitoral 
no districto municipal de Madureira e residência 
á rua Paulo Vianna 9. (Qualificação reque* 
rida.) 

1.492.: Jacob Francisco dos Reis (1,856), filho de Luiz Fran
cisco dos Reis e de Henrlqueta de Jesus Reis, nas
oido a 5 de maio de 1907, no Districto Federal, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Jacarépaguá e residência á 
estrada Portella n. 170. (Qualificação requerida.) 

1.665. Eugênio Guimarães (1.345), filho de José da Fon
seca Guimarães e de Julia da Silva Guimarães, 
nasoido a 29 de outubro de 1897, no Districto Fe
deral, motorista, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residên
cia á rua Araguaya n. 38. (Qualifiéação reque
rida.) 

1.698. Constantino Garcia (1,980), filho de Seraphim Gar-
* cia e de Rosa Gonçalves, nascido a 18, de setembie 
. de 1895, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 

Sul, porteiro, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residenoía & 
rua João Vicente TI. 171. (Qualificação reque
rida.) 

1,748. Nicolau Gonçalves (2.248), filho de Camíllo Gonçal
ves Gamá e de Maria Ignacia de Almeida, nasoido 
a 6 de dezembro de 4890, em Semão, Estado de 
Minas Geraes, empregado publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto munioipal de Madu
reira e residência á rua Santos Mello n. 73. (Qua
lificação requerida.) 

1.832. Otilia Fernandes Freire de Amorim (1.933), filha de 
Adalto Freire de Amorim e de Franeisca Fernan
des Amorim, nascida a 1 de novembro de 1912, no 
TMstricCo Federal, commercio, solteira, com domi» 
cilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa
guá e residência á rua Guanabara». 26. (Quali
ficação requerida.) 

1.845. Alfredo José de Oliveira (1.837), filho de Aptonio 
José Maria se de Joaquina Rosa Almeida, nasoido 
a 31 de dezembro de 1898, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trioto municipal1 de Madureira e residência 4 rua 
Adelaide Badajoz n. 39, (Qualificação reque
rida.) 

'1.863, Henrique Diniz'do. Nascimento (1.790), filho ne Er
nesto Joviniano Nascimento e de Maria Diniz Na*» 

/ • cimepto, nascido a 15 de janeiro de 1904, no Dis
tricto Federal, funccionario publico," viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto munioipal de Jaca
répaguá e residência á rua Anna Telles n. 120. , 
.(Qualificação requerida.) 

1.914, Ricardo Victor da- Costa (2.224), filho de Ricardo 
Victor da Costa e de Ernesta Cândida da Costa, 
pascidp a 20 dé abril de 1914. em Tebas, Estado de 
Minas Geraes, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 

v residenoia á rua Santorio n. 13. (Qualificação re
querida) . ' - • . 

1.993, João Ferreira Gardoso (2.306), filho de Manoel Fer
reira Cardoso e de Felicidade Ferreira Cardoso, 

• nascido a 9 de março de 1906, no Districto Federal, 
barbeiro, casado,' com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Itapuca n. 10. (Qualificação requerida.) 

2.396. Carlos de Souza Guimarães (3.040), filho de Etana-
gildo de S, Guimarães e de Paulina de Souza Gui
marães, nascido a 24 de novembro de 1893, no Dis*. 
tricto Federal, funccionario publico, solteiro, com-
domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca» 
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répaguá e residência á rua Franeisca Sallee nu= 
' mero 1236. (Qualificação requerida») 

3.445-. Álvaro Pereira (2.693), filho de Jayme da Silva Pe
reira e de Cecília de Carvalho Pereira, nascido.a 
28 de dezembro de 1900, no Districto Federal, om-

' meroio,' casado, com domicilio eleitoral no districto 
.municipal- de- Jacarépaguá e residência á Estrada. 
Tihtiba. n . 63. (Qualificação requerida.) 

-2.525-. Ládièíau -Teixeira do Nascimento (2.785;, filbo • de 
Tertuliano Teixeira do Nascimento e de Zulmira 

. Teixeira Nascimento, nascido a 8 de fevereiro de 
• 1910; no-Districto Federal, operário, solteiro^ com 

domicilio- eleitoral no districto municipal de Ja-
' ' • carepaguá e residência á rua Cândido Benicio nu

mero' 290. 
"2.536. Walter Bruno Figueira, filho de Manoel Bruno F i 

gueira e de Guilhermina Maria Santos, nascido a 
14 de julho de 1904, no Districto Federal, funccio
nario publico, solteiro, eom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Madureira e residência á 
rua Circular n . 42. (Qualificação requerida.) 

'®.707. :

,Jesuino Carlos d6 Albuquerque (3.111), filho de Do
mingos Jesuino Albuquerque e de Maria Felippe 
Albuquerque, nascido a 17 de setembro de 1890̂  

' no Districto Federal, medico, casado, com domicilie 
eleitora! no districto municipal de Jacarépaguá 6 

• 'residência á rua Gomes Carneiro n . 28. (Quaüíi-
. cação reauerida.) 

g -7 í4 , Euclides Lidio dos Santos Maia (6.740), filho de Moy-
sés Corrêa' Maia e de Clara Franklin Santos Cor
rêa, nascido a 3 de agosto de 1900, no Districto Fe-

• deral» commercio, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á . rua Albano n . 2." (Qualificação requerida.) 

B.855..Mario Ferreira dos Reis (3.822), filho de Xenophon-
. . te-dos Reis e de Maria Mendes Ferreira, nascido a 

15 de setembro de 1897, em Nictheroy, Estado dí 
Rio, empregado publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 

. . • residência á rua Araruama n . 70 A . (Qualificação 
requerida.) 

3.084.:. Adelino Antônio da Silva (3.343), filho de Antônio-da-
.Silva e de Angelina da Conceição, nascido a 14 de 

• julho de 1888, em Barra Mansa, Estado do Rio, 
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á' rua. Rodrigues Alves n\ 129. (Qualificação re
querida.) . ' 

3.157. José da Costa Lima (3.141), filho de Domingos da 
Costa Lima e de Generosa Costa, nascido a 25 de 
agosto de 1902, no Districto Federal, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal; de Pavuna e residência á rüa Honorio Netto 
n . 87. (Qualificação requerida.) 

3.269. Nelson Ferreira Almeida Silva (1.009), filho de João 
- Ferreira Almeida Silva e de Almerinda da Silva, 

nascido a 19 de maio de 1907, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Machado Coelho n . 57. (Qualificação requerida.) 

J.285. Ottoni Paes Andrade (4.147), filho de José Ibiafino 
Andrade e de Raymunda Paes Andrade, nascido a 
30 de setembro de 1899, no Estado do Ceará, em
pregado da Light, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 

. A rua Commendador Pinto n . 151. (Qualificação 
requerida.) 

3.472. Manoel de Lima Ruas (3.911), filho de. Antônio de 
Lima Ruas e de Eliza de Lima Ruas, nascido a 19 
de julho de 1905, no Districto Federal, oporario, 
solteiro, com domicilio eleitora! no districto mu
nicipal de Maduro ira e residência á rua Joaquim 

,Silva n- 122. (Qualificação requerida.) 
S .74Í . Aptohio Ceve.-e (4.165), filho de \ntonio Cevese e de 

B"e!<?na Cèvesp. nascido a 17 de junho de 1903. na 
' " I t á l i a , naturalizado, empregado publico, solteiro, 

com domicilio eleitoral no districto municipal de Ja-
carepaguá o residência á-rua-Cândido Benicio nu-
•mero 5-10. -.(Qualificação requerida.) 

8.970.! Antônio T>opüídino A-rentc» (3.974), filho de Arthur 
Lcopóldlno e de Rosabella Guimarães, nasoido a 18 
de abril da 1904, no Distrir!o Federal, funccionario 
publico, casado, com domicilio eleitora! no districto 

municipal de Jacarépaguá e residência á travessa-
José Bonifácio n . í-7. (Qualificação reauerida.) 1. 

4.073. Joffre Reis da Cruz (4.091), filho de Carlos Reis1 Cruz. 
e de .Felicia Vieira Cruz, nascido a 1 de,mã.iovde'. 
1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, cójn, 
domicilio eleitoral no districto municipal de Madu- • 

- reirao residência á rua Carolina Machado n.-138.. 
(Qualificação requerida.) ' '• 

4.526v Cecília de Queiroz-da Silva (5:090), filha de José Per . 
, 'reira de Queiroz, e de Alexandrina Queiroz, nascida 

a '16 de maio de 1902/ no Districto Federal, domes-' 
tica, casada, com domicilio eleitora! no districto. 
municipal de Madureira e residência á rua "José-de 
Queiroz n . 99. (Qualificação reauerida.) 

4.583, Antônio da Silva Baptista (5.222), filho de João. José-
Baptista e de Maria da Silva Baptista, nascido*a 30 
de junho de 1895, em Entre Rios, Estado do Rio ;de 
Janeiro, guardá-lj^ros, casado, com domicilio èlei~ 
tòral no districto municipal de Anchieta e residèn- . 
cia á rua 21 n . 94. (Qualificação requerida.) 

4.592. Adão Villaça Nogueira (5.252), filho de Joaquim Gon«. 
çalves Nogueira e de Joanna Villaça Nogueira, nas
cido a 30 de novembro de 1900, em Belém, Estado', 
do Pará, maritimo .casado, eom domicilio eleitoral 
no~ districto municipal de Madureira e residência : 'á. 
rua Rubem n. 27. (Qualificação requerida.) 

8.027. José Pinto Girão Júnior (5.106),' filho de Francisco 
1 'José e de Franeisca Campos Girão, nascido a-6 de 

outubro de 1902, em Sorocaba, Estado de São Paulo, ' 
commercio, casado, com domicilio'eleitoral no dis
trieto municipal de Jacarépaguá e residência' á' rua' 
Albano n . 153. 

S.5Ô2,; Francisco Sarmento Marques (1.380), filho de Fran
cisco Sarmento Reis 6 de Andréa Avelina Marques, 
nascido a 30 de julho de 1887, no Distrieto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no- dis
tricto municipal de Pavuna e residência á rua Dias. 
n . 97. (Qualificação requerida.) . - ';:-',. 

5.089. Gildasio Carvalho da Rosa (5.283), filho de Alfredo 
Guimarães Rosa e de Anna Carvalho Rosa, nascido . 
a-8 de julhq de 1908, no Districto Federal, com-
merr.io, solteiro, com domicilio eleitoral no distn^, 
cto municipal de Madureira e residência á Estrada 
Octaviano n . 64. (Qualificação requerida.) ' '• 't 

5,171. Sartunino dos Santos (4.935), filho de Izahu dos Santos 
e de Simpliciana de Oliveira, nascido a 30 de oü- : 
iubro de 1904, em Vassoura, Estado do Rio' de Jà-'-' 
neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoraKno 
districto municipal de Madureira e residência á es
trada Marechal Rangel n . 756. (Qualificação-re
querida.) •' . y : 

5.413, Eugenia da Cunha Machado (5.888), filho" de-Octa
viano José Cunha e de Hepdoria Corrêa da Cunha, 
nascido a 13 de julho de 1885, no Districto Fe-

* deral, proprietário, casado, com domicilio eleitoral 
. no districto municipal de Madureira e residência, 

á estrada Monsenhor n . 105. (Qualificação-reque
rida.) 

5.560. Hermogenes da Silva Pinheiro (5.783), filho de %uiz 
Portroco Pinheiro e de Almerinda da Silva --Pinhei
ro, nascido a 27 de outubro de 1901, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Madureira e' residência%à 
rua Oliveira Mello n . 162. (Qualificação • reque
rida.) 

6.360. Maem Nunes da Rocha (6'.782., filho de Joaquim 
Nunes da Rocha e de Albertina Barros Nunes Rocha, 
nascido a 20 de abril de 1890, em Nictheroy,' Esta
do do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domi
cilio eleitora! no districto municipal >de Jacarépaguá 

" e residência á rua Condessa Belmonte. (QualificaV 
ção requerida.) • ' ' 

6.874... José Alves da Silva (7.395), filho de Altivo Alves,'da 
Silva e de Honorina Alves da Silva, nascido-a? 17 ' 
de dezembro de 1907, no Estado de Minas Geraes, 
electricista, casado, cora domicilio eleitora! Uo -dis» 
tricío. municipal de Madureira e residência rua 
dos Rubins ri. 45. • . 

Rio de Janeiro, D . F . , 13 de novembro de-lftSô.-j 
escrivão,' Guilherme M. Medeiros. 

Pélõ' 
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DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

. BXPEDICÍO DE 4* VIAS DB TITiW 

De ordem do M M . Juia da 14* Zona Eleitoral, faço" publico 
para connecimentó dos interessados, que foram expedidas as 

vias dos titulos eleitoráes dos seguintes cidadãos: 

3.966. Octacilio Josó Vieira ,(inscripção n . 3.194), filho de 
João José Vieira e de Adalzija da Gloria Vieira, 
nascido a 9 de outubro da 190/, no Districto Fe
deral, empregado publico, casado, com domicilio 
eleitoral ho districto municipal de Guaratiba e re
sidência á Estrada de Matto Alto s/n. (Qualifica
ção ex-.officio B . E . 5. n . 41.123.) 

4,224. Joaquim Carlos da Silva Pinto (inscripção n . 4.397), 
filho de Blandina Braulia de' Oiiveira^ nascido a 
17 de dezembro de 1906, em Nova íguisso, Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e" residência á rua Amaral Gosta n. 44. 

( (Qualificação requerida, n . 3.5Í>2.; 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 19?6.. -r- Pelo Escr> 
vão, João Aguiar Júnior. 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

Despacho do M M . Juiz da 14**Zona Eleitoral no processo 
.de -inscripção n . 5.291, da 14* Zona Eleitoral de Evangelina 
Maria da Conceição: •' 

Assignada a 1" via do titulo, sejam conclusos os autos. 
Rio, novembro, 10 de 1936. — Barros Barreto. — Pelo Es
crivão, 7oão Aguiar Júnior. 

EDITAES DE TRANSFERENCIA 

'•['• ..'• Primeira Circumscripção ' 
TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

( Distriçtos municipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos) 

- : , Joiz — Dr. Francisco de Paula Rooha Lagoa Filhe 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 
1 RESTITUIÇÃO DE TÍTULOS 

(Lei n . 48 de 4 de maio de 1935, drt. 69,̂  § 49) 

De, ordem do D r . Juiz da 3* Zona da I A Circumscripção 
Eleitoral, do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que foram deferidos os pedidos de 
transferencias e mandados restituir pelos titulos eleitoráes dos 
Seguintes cidadãos: 

-1.575, Alarico Bruickmann (1.477), filho de Paulo Bruick-
mann, nascido a 26 de -julho de 1885, no Districto 
Federal, casado, funccionario publico, residente á 
rua da Alfândega n . 315, sobrado. (Transferencia 
do titulo eleitoral n . 1.357, da 1'zona, antiga. (São 

. . : José), para a 3* zona, São Domingos.) 
-l..§76. Nilton Gonçalves da Silva (1.519), filho de Feüppe 

>". Gonçalves da Silva, nascido a 6 de março de 1915, 
no Districto Federal, guarda municipal, residente 
á rua S. Pedro n. 85, sobrado. (Transferencia do 

f titulo eleitoral n . 1.521, da 5* zona (Gloria), para 
•. ,a 3 a zona, São Domingos.). 
f .577. Joaquim Pereira Gonçalves (11.933), filho de Narciso 

' Pereira Gonçalves, nascido a 3 de agosto de 1906, no 
; Districto Federal, funccionario. publico, residente 

á rua São Pedro n. 222! (Transferencia do titulo 
' ' " eleitoral n . 2.273, dá 3* zona, antiga (Gávea), para 

a 3a.zona, São Domingos.) 
I.ÍS78. Manoel .José da Silva (10.011), filhe de Kgjsaçis íasê 

- "* da Silva, nascido a 22"-9e" março"de~l899, no Dis
tricto Federal, solteiro, funccionario da Gompanhia 
dos Portos, residente á rua do Acre tu 84., Trans= 

ferencia dò titulo eleitoral n . 9.590 da 5a zona 
(Engenho Velha), para á 3* zona,'Santa Rita.) 

1.579.. João de Carvalho" (1.235), filho de Alexandre José de 
Carvalho, nascido a 30 de outubro de 1904, no Dis
tricto Federal, solteiro, eommerciario, residente á 
rua Saccadura Cabral n . 15. Transferencia do t i 
tulo eleitoral n . 893, da 3 a zona antiga (SanfAnna), 
para a 3 a zona, Santa Rita.) 

1.580. Alberto Faráh . (456) , filho de Theophilo Faráh, nas
cido a 11 de junho de 1-912, no Districto Federal, 
solteiro eommerciario, residente á rua São Fran
cisco da Pràinha n . 20 „ (Transferencia do titulo 
eleitoral n . 49, da 9 a zona (Engenho Velho), para 
a 3* zona, Santa Rita.) 

1.581. Constantiho Gonçalves de Almeida (4.638), filho de 
Pedro Gonçalves de Almeida, nascido a 29 de julho 
de 1893, no Districto Federal, solteiro, funccionario 
publico, residente á rua São Pedr 0 n . 177. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n . 3.523, da 4 a zona 
antiga (Gamboa), para a 3 a zona, São Domingos.) 

1.582. Zelmir do Rego Medeiros (5.324), filho de J o â 0 do 
Rego Medeiros, nascido a 7 de janeiro de 1916, no 

; Districto Federal, solteiro, "estudante, residente á 
' rua da Alfândega n . 133 sobrado. Transferencia do 

titulo eleitoral n . 5.214, da 7 a zona (SanfAnna), 
para a 3a zona, São Domingos.) 

1.583. Porphirio José dos Santos (9.561), filho.de Dionysio 
Bispo dos Santos, nascido a 16 de fevereiro de 1894, 
em Vil la Nova, da Rainha, Estado da Bahia, solteiro, 
portuário, residente á rua Camerino n . 8. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n . 8.887, da 2 a zona 
(Ajuda), para a 3 a zona, Santa Rita.) 

1.584. Guilherme Chrisnel de Almeida (1.178), filho de José 
Xavier de Almeida, nascido a 25 de junho de -1911. 
no Districto Federal, solteiro, commercio, residente 

* á rua do Escorrega n . 21. (Transferencia do titulo 
eleitoral n . 1.680; da 1" zona (Candelária), para a 
terceira zona. Santa Rita.) 

1.585. Augusto Vasques Bandeira (13.075), filho de Josó Go-
dolphim Bandeira, nascido a 14 de maio de 1910, 
no Districto Federal, solteiro, funccionario publico, 
residente á rua Andradas n . 109, sobrado. (Trans-

' ferencia do titulo eleitoral n . 12.531, da 1* zona 
(Candelária) para a 3 a zona, São Domingos.) 

' .586. Diamantina Augusta Durval Bandeira (1.326), filha 
de Armando Durval, nascida a 9 de agosto de 1913, 
no Estado do Rio, casada, funecionaria publica, re
sidente á rua Theophilo Ottoni n . 179, sobrado. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 1.317, da 1" 
zona (Candelária), para a 3 a zona, São Domingos.) 

1.587. Hermenegildo Cunha (3.561), filho de Manoel Cunha, 
nascido a 2 de junho de 1889? em Rio Bonito, Estadci 
do Rio, solteiro, funccionario municipal, residente 
á rua General CaCmara n . 223, sobrado. (Transfe
rencia do titulo eleitoral n . 2.212, da 4 a zona, Santc 
*Antonio), para a 3a zona, São Domingos.) 

-1.588. Francisco dos Santos Sobrinho, (5.703), filho de José 
' Machado'dos Santos, nascido a 14 de dezembro de 

1885, Portugal, casado, propritario e residência á 
rua João Homem n . 61. (Transferencia .do titulo 
eleitoral n . 5.487 da 8.a Zona (Jacarépaguá) pi ra 
a 3 a zona Santa Rita.) . ' 

1.589. Manoel Garcia Leão (6.257), filho de Antônio José 
Garcia, nascido a 13 de abril de 1888, em Porto Calvo, 

- Estado de Alagoas, casado, 2.a tenente reformado 
da Policia e residência á rua Marechal Floriano 
n. 110. (Transferenciado titulo eleitoral numero 
7.611 da 6." Zona (Meyer) para a 3.a Zona Santa 
Rita.) 

1.590. Agostinho Cairo (105), filho de José Cairo, nascido a 
6 de maio de 1895, no Districto Federal, easado, 
commercio, e residência á rua General Câmara nu
mero 78. (Transferencia do titulo eleitoral nu
mero 105, da 8.a Zona (Andarahy) para a 3." Zona • 

. São Domingos.) 
1.591. Annibal Santiago (2.612), filho de Anna Joaquina 

Santiago, nascido a 20 de janeiro de 1882, no Dis
tricto Federal, casado, serralheiro e residência á 
rua Ledo n . 52 sobrado. (Transferencia• do tituU 

' eleitoral n . 2.612, da 11a Zona (Meysr), para a 3.1 

"Zèna, Sacramento.) 
1.592.. Anselmo Francisco Eloy [(7.474), filho de Joaquín 

Francisco Eloy, nasoido a 21 én abril de 1902, ea 
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Belém, Estado do Pará, casado, funccionario pu
blico e residência á rua da Conceição n. 59, so
brado. (Transferencia do titulo eleitoral n. 6.934, 
da 7* Zona (Piedade) para a 3.* Zona, S. Domior-
gos.) 

1.593. Heleno Alves de Lima (1.629), filho de Anreliano 
Ferreira de Lima, nascido a 6 de fevereiro de 
1894, em Capivarinha, Pernambuco, casado, nàUi-: 

tar. e residência á rua do Arco n . ^ l . (Transfe
rencia do titulo eleitoral n . 2.140, da 6.* Zona (Ga r 

vea) para a 3." Zona, Santa Rita.) 
1.594. Antônio de Barros Sampaio (4.336), filho de José 

de Barros Sampaio, nascido a 8 de setembro de 
1869, no Estado do Rio, casado, operário e residên
cia á rua Marechal Floriano n . 126. (Transferen
cia do titulo eleitoral n . 4.825, da 8.*'Zona (Ja
carépaguá) para a 3.* Zona, Santa Rita1.) 

.595. Francisco Brandão (3.479), filho de Francisco Pinto 
Brandão, nascido a 13 de junho de 1895, Portu
gal, casado, operário, e residência á rua São Pedro 
n . 199. (Transferencia do titulo eleitoral n . 2.889. 
da 3." Zona, antiga (Lagoa) para a 3.* Zona, São 
Domingos.) 

1.596. Sylvio Vieira da Silva (989), filho de Manoel Felix 
Vieira da Silva, nascido a 24 de maio de ,1914. no 
Districto Federal, solteiro, funccionario publico, 

e'residencia á rua dos Andradas n . 117, sobrado. 
• (Transferencia do titulo. eleitoral n . 911, da 9* 
Zona'(Tijuca) para a 3.* Zona, São Domingos.) 

1.597. -Carlos Siqueira (1:559), filho de Alfredo Siqueira. 
nascido a 21 de julho de 1901, no Districto Fe
deral, casado, commercio, e residência á rua do 
Acre n . 22. (Transferencia do titulo eleitoral nu-

' , ; mero 1.'539, da 4." Zona (Ajuda) para a 3.* Zona, 
Santa Rita.) . ' ' " 

1.598. José Moreira Bastos, (9.717), filho de Antônio Monaes 
Bastos, nascido a 25 de agosto de 1906, no Rio 
Grande do Sul, casado, funccionario publico e re
sidência á rua Marechal Floriano n. 225. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n . 6.957, da 6.3 Zona 
(Andarahy) para a 3:* Zona, Santa Rita.) 

1.599. Pedro César Cantú (17.408), filho de Agostinho Cân
dido Teixeira, nascido a 29 de junho de 1905, in 
dependência, Estado do Ceará, solteiro, funccio
nario publico e residência á rua da Alfândega nu
mero'243. (Transferencia de titulo eleitoral nu
mero 20.874, da 1.* Zona (Candelária) para a 3.* 
Zona São Domingos.) 

Districto Federal, aos 19 de novembro de 1936. 
escrivão, Maurício Teixeira de Mello. 

Pela 




