
Fe . ; i . 

D . F E D E R A L 

A N N O V R I O D E J A Í N E I R O , 3 D E D E Z E M B R O D E 193(1 N. 141 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇ 
ELEITORAL 

J U L G A M E N T O S 

O Sr. ministro presidente designou o dia i do corrente, 
ás 9 horas, para julgamento dos seguintes processos: 

1. Carla testemunhai n . 5tíu (relator Sr. desembargador 
'Ovidio Romeiro), sendo teslcmunhante a. Liga Eleitoral' Ca-
tholica do Ceará e recorridu o Tribunal Regional do Ceará. 
(Da pauta" anterior). 

2. Appellação crimina! n. 52 (relator Sr. desembargador 
Gollares Moreira), sendo appellante o Procurador Regional 
Eleitoral do Pará e appellado o Tribunal Regional Eleitoral. 
(Da pauta anterior.) 

3. Appellação criminal n. 53 (relator Sr. desembarga
dor Ovidio Romeiro), sendo appellante o Procurador Regio
nal do Pará e áppellados Álvaro Gomes de Andrade F i 
gueira e outros. (Da pauta anterior. 

4. Processo n. 2.024 (relator Sr. ministro Plinio Ca
sado) . Pedro Santa -Rosa pede ao Tribunal Superior a cas
sação dos mandatos dos deputados Fedoravs eleitos peUo 

Partido Republicano Mineiro, Srs. Levindo Eduardo Coelho. 
José Carneiro de Rezende, Djalma Pinheiro Chagas, Josà 
Francisco Bias Fortes, Polycarpo de Magalhães Viotti e V i r 
gílio de Mello Franco, em face do que dispõe o art. 13 do 
Código Eleitoral. (Da pauta anterior-.) 

5. Carta testemunhai n. 543 (relator Sr. professor João 
Cabral),' sendo fcestemunhante Eduardo Fernandes e teste
munhado o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Sul. (Da pauta anterior.) 

6. Recurso eleitoral n . 487 — Minas Geraes — (relator 
Sr. desembargador Collares Moreira), sendo recorrente o Par
tido Paraguassu' Autônomo e recorrido o Partido Progres
sista. (Aggravo de petição.) (Da pauta anterior.) 

7. Processo n . 2.050 (relator Sr. desembargador Col
lares Moreira) . A Corte de Appellação de Goyaz. consulta ao 
Tribunal Sepurior sobre se havendo um só substituto para 
a vaga de juiz da classe dos juristas, no Tribunal Regional 
Eleitoral de Goyaz, deve este ser promovido a effectivo ou 
se deve providenciar para que o Presidente da Republica 
nomeie mais um substituto afim de se proceder a escolha, 
entre os 2 substitutos, de accordo com o art. 22 do Código 
Eleitoral. (Da pauta anterior.) 

8. Processo n . 2.054 (relator Sr. ministro PHnio Ca
sado) . O Sr. Dr Procurador Geral encaminha ao Tribunal 
Superior uma consulta do Procurador Regional Eleitora! do 
Pará sobre se ante o texto do § 5° do art. 82 da Constituição 
Federal pôde o juiz federal continuar como membro do T r i 
bunal Regional depois de completar os 4 annos de effectivo; 
exercício, dada a hypbthese de no referido :Estado só existir 
um juiz federal. (Da pauta anterior.) 

9. Recurso -eleitoral n . 526 — Espirito Santo — (re
lator Sr. professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recor

rente o Partido Social Democrático e recorrido Luiz T i -
noc.o da Fonseca. 

10. Recurso eleitoral n . 459 —- Bahia —- (relator se
nhor professor João Cabral), sendo recorrente José Teixeira 
do Amaral e recorridos Aprigio Duarte Filho e outros. 

11. Processo n . 2.057 (relator Sr. desembargador Ovidio 
Romeiro)'. O Sr. Dr. Procurador Geral encaminha ama con
sulta do Procurador Regional Eleitoral de Matto Grosso, sobre 
se o prazo para a prescripção da acção por crime de ratu-
eza eleitoral deve ser contado da data em que o-delicio ó 
constatado, mediante a diligencia procedida pela Justiça 
Eleitoral, ou do contrario, se deve ser contado do dia em que 
a iníracção é comettida, nos termos "do art. 423, 2* parte, do 
excreto n-.' 3.084 de 5 de novembro de 1898 e do art. 79. 
dá Consolidação das Leis Penaes. 

Secretaria 'do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, era 
2 de dezembro de 1936. —» Agripino Veado. Director da Bc-
uretaria. , 

O Tribunal, em sua 125* sessão ordinária, realizada ern 
30 de novembro, de 1936, sob a presidência do Sr. ministro 
Hermenegildo de Barros, resolveu: 

I o, indeferir'o requerimentos de desistência do-recurso 
eleitoral'n. 456 (relator Sr. ministro Laudo de Camargo), 
feito pelo recorrente Waldemar de Menezes Simões, sendo 
recorrido José Parsifal Barroso, e regeitar os embargos de 
declaração apresentados pelo recorrido ao accordão do mesmo 
recurso, unanimemente; 

2°, tomar conhecimento do recurso eleitoral n. 502 — 
Rio Grande do Sul (relator Sr. professor Cândido de Oliveira 
Filho), sendo recorrentes o Partido Republicano Liberal e 
Cassio Braga e recorridos Luiz de Oliveira Lessa e outros, e 
dar-lhe provimento, em parte, para julgar também rulla a 
eleição de prefeito, unanimemente; 

3°, julgar prejudicado o recurso eleitoral n . 517 (rela
tos. Sr. desembargador Collares Moreira), sendo» recorrente 
Urbano Berquó e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral de 
Goyaz, pela decisão proferida no recurso leitoral n . 511, da 
mesma procedência, unanimemente; 

4o, coaverter em diligencia o julgamento do recurso 
eleitoral n . 520 — Pará — (relator Sr: professor Cândido 
de Oliveira Filho), sendo recorrente Bernardo Borges Pires. 
Leal e recorrido Oswal.do Scaffi, unanimemente; • 

5o, tomar conhecimento do recurso eleitoral r-umero 
544 — Minas Geraes — (elator Sr. professor Candido.de Ol i 
veira > Filho)ü sendo 'recorrente o Partida Progressista de 
Minas Geraes e recorrido Zoroastro Pereira Lima, e con
verter em diligencia o julgamento, para que sejam requisi
tados as actas e demais papeis da eleição, inclusive a 'sobre-
carta impugnada, unanimemente; 

. 6°, approvar a nova divisão eleitoral do Tcrri tori» no 
Acre, em virtude de não estar funecionando o Tribuna! Re
gional, unanimemente, (processo n . 2.030, sendo relator 
Sr. ministro Plinio Casado); 

7o, adiar, a requerimento do relator, Sr. professor João 
Cabral, o julgamento da consulta do Presidente da• Commis-
são Executiva do Partido Republicano da Bahia,, (processo 
n . 2.052) 

Secretaria do-Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, o-n 
2-.de dezembro de 1936. — Agripino Veado, Director da Se
cretaria. 
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Secretaria do T r i b u n a l Supe r io r de J u s t i ç a E l e i t o r a l 

EXPEDIENTE DOS DIAS 3 0 D E NOVEMBRO E 1» D E 
DEZEMBRO D E 193Õ. 

l-SBCCJio 

Papei8 prolocollados: 

N." 2.957 — Tribunal Regional do Maranhão •—processo 
G — 6 — Recorrente o Procurador Geral. **' * 

N.* 2.958 — Telegramma 339 do Presidente do Tribu
nal Regional de Goyaz. 

N.° 2.959 — Tribunal Regional do Districto Federal — 
Recorrente Miguel Maria Coelho. 

N." 2.960 — Tribunal Regional de Minas — recurso 925 
— Recorrente Partido .Progressista Benedicto Vaíladares 

N.° 2.961 — Oíficio 102 do Tribunal, Regional do Rio 
Grande do Sul . 

N." 2.962 -~ Officio 7.878 do Tribunal Regional de São 
Paulo. 

N.° 2.963 — Ofíicio 7.876' do Tribunal Regional de São 
Paulo. 

N.° 2.964 — Offioio 21 do Tribunal Regional de Goyaz. , 
N." 2.965 — Officiq 810 do Tribunal Regional de Goyaz. 
N.° 2.966 — Officio 480-do Tribunal Regional do Mara

nhão, í 
N." 2.967 — Telegramma 359 do Presidente da Corte de 

Appellação de Goyaz. • . • . . > 
N." 2.968 — Telegramma 1.273 do Tribunal Regional do 

Amazonas. • ' . * 
N.° 2.9.69 — Telegramma 1.272 do Tribunal Regional de 

Amazonas; 
N.° 2.970 — Tribunal Regional de Minas.— recurso 438 

— Recorrente Pedro Santa Rosa. 
N.° 2.971 — Considerações á consulta'2.055 pelo Dr. 

Pedro Lago. 
N." 2.972 — Tribunal Regional,de Minas — recurso 657 

— Recorrente Virgílio Silva. \ 
N.° 2.973 — Oíficio 297 do Tribunal Regional de Matto 

'-/osso. ' 
N . b 2.974 — Officio 921 do Tribunal Regional de-Santa 

catharina. 
N.° 2.975 — Ofíicio 920 do Tribunal Regional de Santa 

Cat narina. ' • 
N." 2.976 — Officio 919 do Tribunal.Regional dè Santa 

("atüarjná.. 
N." 2.977 — Razões "ao recurso 565 peio Dv. M. Bulhões 

Pedreira, procurador de Paulo da Motta Silveira. 
N.° 2.978 —, Officio 1.278 do Sr. Ministro da Just iça, 
N * S.97& Officio i.953 da Imprensa Nacional. 

4 
Correspondendo expedida i 

Telegramma do Sr . Minis tro Presidente: 

N.° 287 Circular a iodos os Tpibunaes Regionaes. ?~~ So
licitando remessa relação nominal funecionarios e respectivos 
cargos. ' • ' 

Telegramma do Sr. director; 

N.*' i 3? Ao Sr. Director Secretaria Tribuna! Regional 
de Goyaz prestando um esclarecimento. 

Officio do Sr. Ministro Presidente: 

~N. 6 736 Ao Sr. Director da I8*pren$a, Naçjçma] w A u 
torizando o fornecimento de 70.000 fichas modelo J0, ao Tri
bunal Regional do 7Espirito Santo. 

,7S',° 737- — Ao Sr. Ministro da Justiça — Gommunieando 
o julgamento do recurso eleitoral o. 511. " ' 

' X° 738 — Ao Sr. Ministro' da Justjça w Commu-iieando o 
julgamento do processo 2 . Ó i l . 

ufíicios do Sr. Director: 

N..° 735 Ao Sr. Presidente do Tribuna! Regional de 
Mino* — Remoítendo copia dos accordãos proferidos no Re-
(•:'••'. ;-n ;;íónt! n.-ij87. x • ' --: ' •: •• -. -.' . 

\ . ' 710*— Ao. Sr. Procurador ^Geral-Communicando o 
':y?vi!íadu do juigemento da consulta n. 2.011. 

Autos apresentados e concluso» ao S r . Ministro-Presi-
deate: ,' ,-'" 

Recurso eleitoral —- Rio de Janeiro — Recorrente, Con-
eentraçâo Fidelense e recorrida a Mesa da Câmara Municipal 
de São Fidetis. 

Recurso eleitoral — Minas Geraes — Recorrente, o Par
tido Republicano Mineiro e recorrido o Partido"'Progressista.; 

Recurso eleitoral — Minas"Geraes — Recorrente o "Par
tido do Povo" de Dores de Indayá e recorrido o Partido Pro- i 
gressista. 

Recurso eleitoral — Minas Geraes —- Recorrente, a All ian-
pa de Partidos de Uberaba e recorrido, Augusto Borges de 
Araújo. 

Appellação crimina! — Santa Catharina — Appellado, 
Aldo Fernandes e appejlado o Tribunal Regional. 

Autos distribuídos: " • 

Recurso n . 571 — Classe 3» ^» Recorrentes Mario Arantes 
de Almeida e outros, e recorrido» Plinio Carvalho «-*' Relator 
Sr; 'Desembargador'Collares Moreira. x , } 

Recurso n . ' 572 — Classe 3*;'— Pernambuco —'Recor
rentes João Ignacio Cabral -de Vasooncellos Filho e outros, e 
recorrido Luiz Gonzaga de Sérgio Magalhães e outros — Re
lator, Sr. Desembargador Ovidio: Romeiro. 

Recurso n. 573 Classe 3» — Pernambuco —.Recor
rente, Sizenando Guilherme de Azevedo e . recorrido Celso 
Galvão é outros -— Relator, Sr. Professor João Cabral. 

Recurso n. 574 — CÍasse 3* — Minas Geraes — 'Recor
rente, "Alliança dos Partidos.de Uberaba" e recorrido Augus
to Borges de Araújo Relator, Sr,. Professor Cândido de OU* 
veira Fi lho, " ' : ., 

Recurso n . 575 — Classe 3 a — Minas Geraes — Recor
rente "Partido do Povo, Deus, Pátria, Família e Liberdade'', 
e recorrido, o Partido Progressista — Relator o. Sr. Ministro' 
Plinio Casado. 

' Recurso n , 576 •— Classe 3* —' Minas Geraes — Recor
rente Partido, Republicano Mineiro e recorrido o- Partido_T 

Progressista Relator, Sr. Ministro Laudo-de Camargo.. 
• Recurso n. 577 — Classe 3* — Rio de:Janeiro — Recor

rente, "Concentração- Fidelense". e recorrida a Mesa da Ca-
. mara Municipal de S. Fidelis — Relator,,Sr, Desembargador 

Collares Moreira. - . . .. 
• • Appellação criminal n..«.54 — Classe 5" —'Santa Catha-' 

rina —• Appellante, Aldo Fernandes e apeUado, o TriburiaJ 
Regional — Relator, Sr. - Professor João Cabral. 

Processo ,n. 2,057 — Classe 6' -»- Matto Grosso ^ Con
sulta do Procurador Regional Eleitoral de. Matto Grosso — 
Relator Sr. Desembargador Qvidk» Romeiro, 

Autos conclusos. ' -'; • 

Ao Sr. Ministro Plinio Casado: 
i 

Recurso o- 509 »» Classe 3 ? M j n a s G e r f t e í - K e c o f i -
renta, Olyropjo Fran^ün de Castro e~ recorrido o Partido Pro
gressista Municipal de Rio Parahyba. 

- Processo n . 2.054 « - Classe 6* Pará Consulta 
Procurador Regional. 

«*»'Á0 Sr. Ministro Laudo de- Camargo: 

Processo n . 2.049 Classe 6» -w. Rio-Graôd* do $uj *»-
íedido de dispensa do Dr . Alcebi&des Silveira Çampoê.» 

'Processo n . 2.055 ^ Qjas^e.s* ^ Ms-Uo Grosso *** Con
sulta do Presidente da Commjsslo Ei©oui.iv,a. do partido 
Evolucionista. 

Ao Sr. Desembargador ÇoJIares Morejrs: 

Recurso n. 487 CIa«se 3* ^-..Mina-s Geraes-*» Reeór^--
rente, Pwtido progressista Paraguagsú- Autônomo e -recorrt-
d 0 o Partido Progressista. 

Recurso n . 511 ~~ Classe 3* w Goyaz Recoírente, t l iv 
bano Berquó e.-recorrido o Tribunal Regional. 

Carta testemunhavel n.-523 — Classe 3* -*» Pará Te:s-
. iemunhante: Victor E-ng-elhard e testemunhado -.o -Tribuna.!--
Regional 
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Ao Sr . Desembargador, Ovidio Romeiro: 

.Recurso de.mandado de^segurança n . -69 — Classe i * — 
SUàgôas — Recorrente, Hiidebrando Falcão e recorrido o T r i 
bunal Regional. - . . . . 

Autos com vieta ao Sr . Procurador Geral: ' _ • .' 

Recurso n . 60. — Classe 4* — -Alagoas- — -Recorrente; 
Stfario Marroqutm do- Nascimentos recorrido. Antônio Guedes 
de Miranda. ' / 

Aufos devolvidos á Secretaria • 

Pelo Sr. Ministro Plinio Casado: 

Processo n.. 2.030 — Classe 6a — Acre — Divisão elei
toral 

Pelo Sr. . Desembargador. Collares Moreira:-., 

Recurso n. 517 — Classe 3* — Goyaz — Recorrente, Ur
bano Berquó e recorrido, o Tribunal Regional. 
[ . Processo n.- 2.05Ó — Classe .6" — Goyaz —. Consulta da 
iCôrte do Appellação. 

— Pelo Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 

Mandado de segurança n . 23—Classe•7"— Santa Catharina 
*- Requere.ute, José Benedicto Salgado Oliveira. 

Mandado de segurança n. 29 — Classe 7*'— Goyaz —' Re-
fjuererite, Urbano Berquó. 

— Pelo Sr. Professor Cândido de Oliveira F i lho: 

Recurso n. 502 — Classe 3 a — Rio Grande do, Sul — Re-
torrentes; Partido Republicano Liberal e '.Cassio Braga e recor
ridos Luiz de.Oliveira Lessàve outros. ( -

Recurso n. 520 — Classe 3" — Pará — Recorrente,'Ber
nardo Borges Pires Leal e recorrido Os\ya!do Scaffi. 

Recurso n. 544.— Classe 3 a —> Minas Geraes — Recor-
tente, Partido Progressista e recorrido Zoroastro Pereira Lima. 

— Polo Sr. Procurador Geral: -

Recurso de.mandado de- segurança n. 69.',— Classe 1* — 
Alagoas —Recorrente, Hüoebrando Falcão e,recorrido, o-.Tri-.. 
bunalRegipriaí. - ' • ' ''••;;' ' >: . . ' . ' '""••?• 

" Recurso eleitoral n . 539 — Classe 3"',— Santa Catharina 
i — Recorrentes, Henrique Ránios Júnior e outro e recorridos,' 
Calfio Ramos e. outros. 
' Recurso n. 4C0 — Classe ,3* — São Paulo — Recorrente, 
Çtewaldo Stein Sc.hlittler: e recorrido Afthur Lucchinl Bilac. 

Recurso n. 513 — Classe 3 a — Bahia — Recorrente, J o s é 
Braz de Azevedo e recorrido o Tribunal.Regional. 

Accordãos-publicados na , Secretaria:. 

Mandado de segurança, n . 23 — Classe 7'' — Santa Ca
tharina — Relator, Sr. Desembargador Ovidio Romeiro. 

Recurso n . 502 — Classe 3* " : —Rio Grande do Sul — Re
lator, Sr. Professor Cândido de Oliveira Fi lho. 

Recurso n . 520 — Classe 3 a — Pará — Relator, Sr. i>vo-. 
fessor Cândido de Oliveira Fi lho . . . 

Recurso n. 344 — Classe.3 a — Minas Geraes — Relator, 1 

Br. Professor Cândido de Oliveira^Fiího. 

SEGUNDA •• SBCÇÃp 
r . . 

Documentos archivádos: 

Um officio n . '445, 'do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Piaúlrj \ junto as segundas vias das relações de 
pbitos. / . " • ' • . • 

Dois officios-ns.. 876, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Rio Grande do Norte, communicando a transferencia 
de eleitores na mesma região. 

Um officio n . 865,. do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Rio Grande do Norte, acompanhado de terceiras 
.Jvias de títulos eleitoraes e fichas eíassificadoras. 
t Um officio n . '517-.S,'do Tribunal Regional Eleitoral do 

tado do Ceará, com as segundas vias das relações de óbitos. 

Um officio n . 379, do Tribunal. Regional Eleitoral dO'Es-
tado de Sergipe, acompanhado de terceiras vias de titulo* 
eleitoraes. 

Ura officio n . 378,, do; Tribunal Regional Eleitoral do Es-, 
tado, de Sergipe, communicando a expedicção de uma, quarta 
via de titulos eleitoraes. . 

Um officio n . 1.698-.S,, do Tribunal Regional Eleitoral 
do,->Distrieto. Federal; junto a segunda via da relação ftí'e, 
obitós-da 7.* Pretória. < . . . • >• 

Um officio n. ,76, do Cartório do Jury, da Comarca !do 
Àraraquara, Estado de São' Paulo, communicando a condem-, 
nação pela Justiça Publica de três réus para os devidos' 
fins. .• 

Um officio n . 7.729, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo, acompanhado de terceiras vias de t í tu
los eleitoraes. 

,553 terceiras vias de títulos eleitoraes de diversas zonas 
do Districto Federal. , 

Preparadas para serem numeradas 

11.000 terceiras vias de títulos- eleitoraes. 

Numeração de' terceiras vias 

1,1.000 terceiras vias de titulos eleitoraes. ; 

" Botelim Eleitoral 

Foi organizado e'publicado o n . 140 do "Boletim Ele i 
toral". 

Foram communicadas dos Estados respectivos as seguin
tes' transferencias de eleitores: . ' 

'Te r r i tó r io ' do Acre: 

.. Iracema Caminha Chaves, titulo 384, transferida da 1.* 
zona. Rio Branco, Território do Acre, para a i.* zona, Belém, 
Pará; 

.Pedro Antônio .Eluan, titulo .81, inseripto na 2." «ma, 
Xapury, Território do Acre, transferido para a zona,-.Be-: 
lém, Pará: , 

* : 1 • • 
Amazonas: • • ' ' • . • ' • ' 

• Clodomir-Viánna Moog, titulo 35, inseripto na 6.e zona do 
Estado do Amazonas, transferido riára a i." zona, Porto Ale
gre; Rio Grande do Sul; ' 

Pará : 1 ''' ' .' • ' V 

João .'Gualberto Paes, - titulo 378, inseripto na 5.' zona, 
Abaeté, Pará. transferido para a 28a zona, Santa Maria, Rio-
Grande do Sul; • • . . . 

.Maranhão : 

Luiz Gonçalves, da Rocha, titulo n . 2.140, inseripto na 1.* 
zona,,São Luiz, Maranhão, transferido para a 1." zona, Bolem, 
Pará: • . ."• 

Pernambuco; 

Oscar Augusto de < Oliveira, inseripto na 1.5a, zona, Rio 
Formoso, Pernambuco, transferido para a 24* zona, Pelotas, 
Rio Grande do Sul; . - .-

Nelson Rodrigues, titulo n . 6.767, inseripto na zona, 
Recife, Pernambuco, transferido. para a 2.' zona Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul; . , t. • " 

Luiz Lopes de Assis, titulo n.,106, inseripto-na 16a zona, 
Barreiros, Pernambuco, • transferido para a l . a zona, Belém, 
Pará; 

Eurico José Dias dAbreu, titulo n. 2Í763, inseripto na 
I A zona. Recife, Pernambuco, transferido para a 1* zona. 
Belém, Pará; - .-. 

Alagoas: , •. 

Pio Jardim,, inseripto na 1.* zona. Alagoas, -transferida 
para a' 2.» zona Fortaleza, Ceará; 
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íMítricto Federal:; 

Flaviano de Mattos Vânique, titulo n . 200, inseripto na 
4.a zona, Rio Comprido, Districto Federal, transferido para 
a í,* zona, Porto Alegre, Rio Grande do Sul; 

Antônio de Oliveira Cunha, titulo n . 234, inseripto na 
9/ Zona do Districto Federal, transferido para a 1.* zona, 
POfto Alegre, Rio Grande do Sul; 

Districto Federal: 

Renato Moreira Dias — titulo n , 9.311 — inseripto na 
2* zona do Districto Federal, transferido para a I a zona — 
Porto Alegre — Rio Gratida do Sul . 

João de Sá Cavalcanti — insoripto na 14a zona — Rea
lengo — Districto Federal, transferido para a 13a zona — 
AurOra — Ceará. 

Jêrúnymo Francisco Gonçalves — inseripto na 3 a zona do 
Districto Federal (titulo n. 1.828), transferido para a l 1 zona 
—- Porto Alegre — Rio Grande do Sul . 

Rufino Cancio Pires — titulo n . 9.308, inseripto na 2 a 

zona ;— Gloria —> Districto Federal, transferido para a I a zona 
— Pòrtó Alegre — Rio Grande de Sul . 

Esttier da Costa Lima — insoripta na I a zóná do Districto 
Federai, transferida para a I a zona — Belém —• Para.-

D r . Vicente Cardoso Espiadoia — titulo n . 2.460 — in
seripto na 2 a zona Gloria — Districto Federal, transferido 
para a 2è* zona — Rio Branco — Rio Grande do Sul . 

Rio de Janeiro: 

Mario Ibyjara Ramidoff —.titulo n . 103 — inseripto na 
26* zona — Mangaratiba — Rio de Janeiro, transferido para 
a 1* zónâ — Porto Alegre - ~ Rio Grande do Sui. 

João Leoncio da Penha — titulo n . 50 — inseripto na 
7a zona — Rio de Janeiro, transferido para a 2" zona — : 
Porto Alegre — Rio Grande do Sul . 

Minas Geraes: 

Newton Aderaldo Castello — inseripto na 76a zona — 
Ouro Preto — Estado de Minas Geraes, transferido para a 2 a 

tom do Betado do Ceará. 
Saul da Costa Campos — inseripto na 17a zona — Bo-

eayüva (titulo n . 646), transferido para a I a zona — Belém 
— Pará . 

Octavio Torres — titulo n . (5.385 — inseripto na 59a zona 
— J u i í de Fdra — Minas, transferido para a 43 zona -— Uru-
guayana — Rio Grande do Sul . 

São Paulo: 

Alcides. Rodrigues do Souza — inseripto na 3* zona da 
capital de Sâó Páuló, transferido para a 24 a zona — Pelotas 
— Rio Grande do Sul . 

Geraldo Pereira Macarubira — titulo n . 1.710 — inseri
pto na 108* zona do Estado de São Paulo, transferido paia 
a 1* zòuâ — Belém — Pará . 

Brasil G i l — titulo n . 1.163 — inseripto na 108* zona 
— Santós — São Paulo, transferido para a 43a zona — Uru-r 
guayana — Rio Grande do Su l . 

Carlos de Bem •— titulo n . 9.282 — inseripto na 5 a zona 
— Capital de São Paulo, transferido para a 2 a zótía de Porto 
Alegre — Rio Grande do Sul . 

Iracema Baróéllós Güüayn — irtscripta. fia 110a zona — 
S8o Bento do Sâpucab? — São Paulo, transferida para a 24 a 

zona — Pelotas — Rio Grande do Sul . 

Pa raná : 

BenedJoíó Antunes Sathpaio' — titulo n . 171 —• inseripto 
M l ô* »ptia — Ponta Grossa — Parãií i , transferido para a 
i * Ifófta — Porto Alegre — Rio Grande do Suí. 

Antônio Waldemar Veiga — titulo n . 8.453 — inseripto 
as i*'20aa — Curityba — Paraná, transferido para a I a zona 
—• Porto Alegre — Rio Grande do Sul . 

Santa Catharina: 

Balbino Ramos de Castilho — titulo h . 827 — inseripto 
fia 13a zona — Lages — Santa Catharina, transferido para a 
*4* zona — Vaccada — Rio rtrande dr* Su l . 

jtmiat>p.OT>ENCiÃ 

Revisão de provas 

Foram revistas as provas dos accordãos dos seguintes ' 
processos: 

Consulta n . 2.022 — Classe 6" — Estado de Matto Grosso 
— Relator, o Sr. professor João Cabral. 

Processo n . 2.038 — Classe 6' — Estado do Coará •-> 
Relator, b Sr. Desembargador Collares Moreira. • 

Processo n . 2.047 ^— Classe.0 3 — Estado do Pará — 
Relator, o Sr. professor" Cândido de Oliveira Fi lho . 

Accordãos publicados 

Foram mandados publicar os accordãos dos seguintes ' 
processos: 

Recurso eleitoral n . 34 — Classe 4a — Estado de São 
Paulo — (Accordãos do Tribunal Regional de São Paulo,, con
firmados pelas conclusões approvadas pelo Tribunal Supe
rior de Justiça Eleitoral, em i° 'de abril de 1935, e publicadas 
no "Boletim Eleitoral" de 13 de abril de 1935). 

Consulta n . 2.022 — Classe Ca — Estado de Matto Grosst 
— Relator, o Sr. professor João Cabral 

Processo n. 2.038 —"Ciasse iv — Estado do Ceará — 
Relator, o Sr. Desembargador Collares Moreira. ' 

Processo n . 2.047 — Classe 6 a — Estado do Pará — 
Relator, o Sr. professor Cândido de Oliveira Fi lho. 

Processo n. 1.305 — Classe 6a — Estado de São Paulo 
— Relator, o Sr. ' professor João Cabral. 

Processo n . 1.311 — Ciasse ti" — Estado de São Paulo 
— Relator, o. Sr. professor João Cabral. 

Processo n. 1.507 — Classe 0a — Estado de São Paulo 
'—» Relator, o Sr. Desembargador José Linhares. 

Processo n. 1.508 — Classe (5a — Estado de,São Paulo 
— Relator, o Sr. Desembargador Collares Moreira. 

Processo n . 1.510 — Classe 6 a — Estado de São Paulo 
— Relator, o Sr. D r . José do Miranda Valverde. 

Processo n. 1.511 .— Classe f / à —- Estado de São Paulo 
— Relator, o Sr. Ministro Eduardo Espinola. 

A C T A 

a G T A DA 125a SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA E M Z(f DB 
NOVEMBRO DE 1936 

PRESIDÊNCIA DO SR. MINISTRO HERMENEG&DO DB BARfcÓâ 

Aos trinta dias do mez de novembro de mil novéôèatós-
e trinta e seis, ás nove horas, na sala das sessões dó Tribuüãl 
Superior de Justiça Eleitoral, presentes os Juizes, senhores 
ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo, dezembargádo-
res Collares Moreira e Ovidio Romeiro, professores João Ca
bral e Cândido de Oliveira Filho, presente ainda o Procura
dor Geral, Sr. Dr . José Maria Mac-Dowell da Gosta, peld 
Presidente, Sr. Ministro Herníenegildo de Bárrós, fói decla
rada aberta a sessão. E ' lida e appróvada a acta da sesáSó 
anterior. Tratando dos casos que se achavam em pauta p"ára 
julgamento, o Tribunal resolveu:. I 6) indeferior o requeri
mento de desistência do recurso eleitoral n . 456 (relator 
Sr. Ministro Laudo de Cámárgô) feito pelo recorrente W a l 
demar de Menezes Simões, sendo recorrido José Parsifal 
Barroso, e rejeitar os embargas âè declaração apresentados 
pelo recorrido ao accordão do mesmo recurso, unanimemente; 
2o) tomar conhecimento do recurso eleitoral n . 5Õ2\ Rio 
Grande do Sul (Relator Sr. ' Professor Cândido de Oliveira 
Filho), sendo recorrente O Partido Republicano Liberal • 
Cassio Braga e recorridos Luiz dô Oliveira LéSSa e Outros, ô 
dar-lhe provimento, em parte, para julgar também rtulia a 
eleição de prefeito, unanimemente; 3°) julgar pféjudieado o 
recurso eleitoral n . 517 (Relator Sr. Desembargador Collares 
Moreira), sendo recorrente Urbano Berquó e recorrido o T r i 
bunal Regional Eleitoral de Goyaz, pela decisão proferida no 
recurso eleitoral n . 511, da mesma procedência, unanimei 
mente; 4o) converter em diligencia o julgamento do reeurso 
eleitoral n . 520 — Pará — (Relator Sr . Professor Cândido dô 
Oliveira Filho), sendo recorrente Bernardo Borges Pires Lêat 
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e recorrido Oswaldo Scaffi, unanimemente; 5o) tomar conheci
mento do recurso eleitoral n . 544 —• Minas Geraes (Relator 
Sr. Professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrente 
o Partido Progressista de Minas Geraes e recorrido Zoroastro 
Pereira Lima e converter em diligencia o julgamento, para 
que sejam requisitados as aetas e demais papeis da eleição, 
inclusive a sobreearta impugnada, unanimemente; 6°) appro-
vàr á nova divisão eleitoral do Território do Acre, me virtu
de de não estar íunccionando o Tribunal Regional, unanime
mente, (processo n . 2.030, sendo Relator Sr. -Ministro Pl í
nio Casado); 7o) adiar, a requerimento do Relator, Sr. Pro
fessor João Cabral, o julgamento da consulta do Presidente da 
Commissão Executiva do Partido Republicano da Bahia, 
(processo n . 2.052). Considerando o adenlado da hora, o se
nhor Minjstro-Presidente, levantou a sessão e convocou outra 
para o dia 2 de dezenibro próximo, ás mesmas horas. Do que 
para constar lavrei a presente. Eu, Pacheco de Medeiros, 
auxiliar da Secretaria a escrevi. E eu, Agripino Veado, Se
cretario do Tribunal, a subscrevo. — Hermenegildo de Barros. 

J U R I S P R U D Ê N C I A 

Estado de São Paulo 
! Recurso Eleitoral n . 34 • Classe 4a do ârt. 30 do Regimento 

Interno 

Accordãos do Tribunal. Regional de São Paulo, confirma
dos pelas conclusões approvadas pelo Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral, em 1 de abril de 1935 e publicadas no Bo
letim Eleitoral de 13 de abril de 1935: 

Accordão no recurso parcial n. 1.383 — (São Paulo) 

Accordam em plenario'do Tribunal Regional, vistos, rela* 
tados e discutidos estes autos de recurso 1.383, em que é re
corrente o coronel João Cabanas, candidato da "Colligação 
Proletária e Partido Socialista Brasileiro pela emancipação 
dos trabalhadores" e recorrida 28" Turma Apuradora das 
eleições de 14 de outubro ultimo, pela sua decisão relativa á 
17a Secção, Franca, districto de São José de Bella Vista, negar, 
unanimemente, provimento ao recurso ? confirmar a apuração 
feita; o recorrente a impugnou, allegando irregularidades na 
contagem dos votos, que não teria conferido cõm o numero de 
sobrecartas e dos votantes; mas, a explicação consignada na 
acta de folhas 4 deixa claro que a cosvtradicção allegada — 
motivo do recurso — foi apenas appaíínte, pois, na realidade 
ha a coincidência numérica reclamada. Está decisão do T r i 
bunal, hoje tomada, o foi após tér, na sessão de 20, rejeitado, 
gor maioria de votos, a preliminar de não conhecimento do 
reóurso, que decorreria do parecer de folhas 9 e de ter, por 
unanimidade, convertido, haquella sessão, o julgamento em 
diligencia, a requerimento do Dr . Procurador Regional. 

São Paulo, 26 de dezembro dó 1934. — Sylvió Portugal, 
Presidente. — Adriano de Oliveira, Relator. 

i 
Accordão no recurso parcial n . 1.38^ — (São Paulo) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de rocurso elei
toral n . 1.384, — recorrente João Cabanas candidato dá Col
ligação Proletária e recorrida a 8 a Turma Apuradora (apura
ção da sécção única de Irapuah — Novo Horizonte). O recor
rente pléitea a reforma da decisão da turma apuradora, que 
annullou 12 sobrecartas por conterem cédulas da legenda Col-
lígaçâó Proletária,, colladas as estaduaes ás federâes. Não pro
cede O pedido. Em reiteradas decisões o Tribunal Superior 
tem resolvido que Hão é pérmittido o usó de cédulas gemina-
das. As cédulas embôrá cólládas dentro da mesma âôbréeâíta, 
devem ser inteiramente separadas, isto é, uma para Deputados 
federâes outra para Deputados estaduaes. Nesta conformida
de, accordam os juizes do Tribunal Regional de Justiça E l e i 
toral, é pór unanimidade, em negar provimento ao recurso. 

São Paulo, 21 de dezembro de 1934. — Sylvío Portugal, 
Presidente. — A . Moreira de Almeida, Relator. 

Accordão no recurso parcial ri. i.385 .— [(Sio Paulo) 

Vistos, etc; — Accordão os juizes do Tribunal Regional 
de .Justiça Eleitoral, por unanimidade de votos, negar provi
mento a este recurso, em que é recorrente Êmídio Álvaro de 

Brito, fiscal do candidato, contra a apuração da votação rea
lizada em Igarahy (7a secção da 71a zona eleitoral — Mocó-
ca). Pelo que se verifica dos autos, a sala, contigua á da 
votação, e transformada em gabinete indavassavel, apresen
tava todas as garantias aos eleitores, para que, .secretamenie, 
collocassem os respectivos votos nas sdbrecartas oííiciaes, 
obtidas da mesa eleitoral no acto, exactamente na forma re
querida no art. 57, do Código Eleitoral, especialmente, ahi, 
no n . 2; bem como de conformidade com o art. 30, 57, das 
Instrucções, baixadas pelo Tribunal Superior para as eleições 
de 14 de outubro ultimo. Deprehende-se, mesmo, das vistorias 
a fls. que a referida sala se prestava para o fim indicado, 
muito melhormente do que a generalidade dos gabinetes, im
provisados nos cantos das próprias salas de votação, vedados 
por uma simples cortina de panno, oircumstancià essa que 
vale a pena de ser annotada no presente accordão. 

São Paulo, 26 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — Jorge Araújo dá Veiga, Relator.. 

Accordão no recurso parcial n . 1.387 —* ,($° Paulo) 

Vistos, relatados e discutidos 6Stes áutós de recurso elei
toral n . -1,387, recorrente Camelo S. Ghrispino, candidato do 
"Partido Socialista Brasileiro de São Pauio" e recorrida a 
33 a Turma Apuradora: 

A Mesa Receptora da 27* Secção d6 Santos consignou nas 
actas de abertura e encerramento dos trabalhos da eleição de 
14 de outubro ultimo — que, não tendo encontrado na caixa 
de petrechos, que acompanhara a urna, a íita metallica des
tinada ao fechamento da aldraba que protegia o sello de chum 
bo e as tiras dg papel collocadas sobre a abertura de entrada 
das cédulas, na parte superior da urna, deliberou empregar a 
fita metallica que anteriormente a fechara,, e assim o fez. 

A Turma recorrida, examinando as duas áCtas âlludidas, 
teve duvidas sobre as declarações nellas contidas. Na primei
ra, declarara a Mesa Receptora a falta da cinta metallica 
e ilhós que a caixa de petrechos devia conter; nâ segunda — 
apenas mencionava a falta da tira metallica, sem senhuma 
referencia aos ilhós. 

A Turma encontrou na caixa mencionada t m ilhós usa
do e outro perfeito. 

Tudo isto examinado e ponderado, a Turma recorrida 
ordenou uma vistoria na urna para verificar-se a existência 
de tentativa de violação, isto é, se havia ou não vestígios de 
tal tentativa, nomeando para esse exame três engenheiros. 
Intervém, então, o candidato recorrente, propondo quesitos e 
sendo attendido. O resultado da pericia foi este: não se en
controu vestigio de violação no fecho metallico, declarando 
mais os peritos, em resposta aos quesitos propostos, que o 
ilhós, uma vez usado não poderá ser novamente utilizado sem 
deixar vestigio, e que a fita metallica pode apresentar os mes
mos característicos, ainda depois de usada. 

Apesar dé não constatado qualquer sígnâl de violação, 
entendeu a Tiírma Apuradora devolver a urna ao Tribunal 
pára que deliberasse sobre o caso, pois que não era com
pleto o esclarecimento resultante da pericia. As cireumstan-
cias reclamavam minucioso exame na cinta mencionada, no 
sêllo de Chumbo e hás tiras dé papel collocadas na parte ex
terna da urna, sobre a abertura de entrada das cédulas; é, 
assim, entendendo, expoz nó Officio de fls. 8 o motivo por
que deixara dé proceder á apuração. Ô Sr . Presidente do 
Tribunal mandou dar Vista ao D r . Procurador Regional que 
scientificadó. do occófrido, requerèu àova vistoria na urna, 
nomeando-sç novos peritos, diligencia que deveria realizar-sé 
com urgência perante a mesma Turma Apuradora. Com as
sistência da Procuradoria Regional, nó mesmo dia (17 de no
vembro), os peritos Drs. Achilles Macarató, Carlos Alberto 
Van2otíoó e Joaquim Ateaide Vá-lis, procedendo ao exame 
requerido, responderam AÔS quesitos, dá maneira seguinte 
'.(fls. 16 á 17): "Tendo procedido a abertura da ointá metal
lica e do sello de chumbo estampado, levánt&da a áldraba, 
encontraram uffiá eiflta dé vedação colláda em toda a exten
são sobre á fenda receptora dás sobrecartas, perfeitamente 
intacta, contendo ã áSáignáttira do presidente da mesa, Pãuló 
D. Mungel, alem dos mesarios e fiscaes relacionados na acta 
de encerramento, num total de doze assignaturas. A Ura em 
questão esta perfeita.* 

Ao quesito — "Revela a urna em seu conjuncto, ou em 
qualquer de suas p>artes, signaes de violação, por fôrma ous 
seja licito suspeeitar o seu conteúdo?" — os peritos assim 
responderam: 'Os peritos não encontraram ouaesctuer signaes 
de, violação ou, tentativa. E- como esclarecimento complemen» 
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tar ao primeiro quesito, os peritos têm a declarar que en
contraram os sellos metallicos em perfeito estado, em ambas 
as aberturas." 

Deste modo affirmada a inexistência de vestígios de vio
lação e afastada a suspeita de qualquer tentativa de violação, 
da urna, a turma apuradora determinou que se procedesse 
a apuração (fls. 48). O candidato Carmello S. Crispino, do 
Partido Sociaclista Brasileiro de São Paulo, não se confor
mou com essa decisão e recorreu, pretendendo que seja an-
nullada a eleição, porque persistem os motivos que geraram 
a suspeita de violação da urna, taes como: a) contfadicção 
das duas actas da Mesa Receptora com o exame da' caixa de 
petrechos, na qual se encontraram dois ilhós e um sello de 
chumbo, faltando apenas a cinta metallica; •&) a própria tur
ma considerou defeituosa a primeira vistoria e, ordenando o 
segundo exame pericial, não mandou intimar o recorrente 
para que pudesse apresentar quesitos ou razões. 

Assim, a pretenção do recorrente baseia-se em • allega-
fcões repellidas por dois exames periciaes e sem fundamento 
é ainda o que allegu. relativamente á falta de intimação para 
assistir á segunda vistoria, em face das Instrucções, que so
mente exigem a assistência da Procuradoria Regional. 

Como bem demonstrou o parecer de fls. 20, com apoio 
iias peças que instruem o processado, o recurso não merece 
provimento. As providencias ordenadas pelo Código Eleito
ra l , art. 85, e pelas Instrucções, art. 33, foram rigorosa-
taènte tomadas pela Mesa Receptora, e os dois exames peri-
iciaes concluem que não houve tentativa de violação da urna. 
'As tiras de papel, com o sello da Mesa Receptora, estavam in
tactas, nellas existindo nada menos de doze assignaturas de 
ínesarios, fiscaes e delegados de partidos. A aldraba de pro-
tecção desses sellos, procede de fecho de typo Yale* o sellò 
de chumbo e a cinta metallica para a sua cobertura, de ac-
eofdo com as precauções adoptadas por este Tribunal i>ara 
reforço das providencias naquellas disposições do Código e 
das Instrucções, não presentiram, igualmente, vestigios do 
mão criminosa que os pretendesse violar. Em face do ex
posto, bem decidiu a Turma Apuradora, procedendo á apu
ração da urna. A improcedencia das razões do recorrente é, 
portanto manifesta, e, considerando infundada a, suspeita de 
yiolação ou de tentativa de violação da urna alludida: 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional de Justiça 
Eleitoral negar provimento ao recurso. 

São Paulo, 20 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — Hermogenes Silva, Relator. 

'Accordão do recurso parcial n. 1.388 (São, Paulo) 
Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso elei-

loia l , sob n . 1.388, em que é recorrente Amadeu Narciso 
.Pieroni, sendo recorrida a 47* turma apuradora; 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional de Justiça 
Eleitoral do Estado, por votação unanime, em dar provimento 
do recurso, para determinar, como ora determinam, — re
formando, assim, a decisão recorrida, em referencia á secção 
única de Terra Roxa (Pitangueiras) —, que sejam compu
tados, na respectiva apuração, os votos constantes das dez 
eedulas annulladas pela referida turma apuradora, — (fun
damento de presente recurso) —, que se acham contidas 
nas sobrecartas juntas aos autos, pois as expressões, jas 
mesmas empregadas, "Para Deputados á Assembléa Consti
tuinte do Estado de São Paulo", resignando a eleição, não 

• incidem nas nullidades previstas no artigo 44, 1, letra — a 
— usque — / —, das Instrucções em vigor. 

São Paulo, 27 de dezembro de 1934.'— Sylvio Portugal, 
Presidente. —- A. César S. Whitaker, Relator. 

Accordão ms recurso parcial n . 1.389 —- (São.Paulo) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral da 29* turma apuradora, em,que é recorrente 0'dairo 
Floret Lobo, contra a apuração de votos da 4* secção*da 10* 
zona desta Região, por se-ter encontrado collada na parte da 
tira de papeL que cobria a fechadura da urna. 

Accordam os juizes do Tribunal Regional de Justiça E l e i 
toral de São Paulo, por unanimidade, em negar provimento 
ao recurso. 

São Paulo, 21 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — Vieira Ferreira, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 1.391 (S. Paulo) 

Vistos, etc. Eduardo de Almeida Prado, fisceal do Partido 
Republicano Paulista, recorreu da apuração da 1* secção da 

Liberdade (6* zona) por-haver Antônio Borges Caldeira, f is
cal do candidato Domicio Paoheco e Silva, apresentado pro
curação que lhe dava poderes para fiscalizar a 4* secção da 
Consolação e não a 1* secção da 6 a zona e, apesar disso, ter 
6Ído admittido a votar. 

Attendendo a que o facto de haver sido o fiscal indicado 
para outra secção não o impediu de exercer as suas funcções 
em outra desde que nenhuma opposição-o presidente da nvsa 
fizesse. 

Attendendo ainda a que, ao contrario do que affirma o 
recorrente, Antônio Borges Caldeira não votou na I a secção 
da 6 a zona (fls. 7 v . ) . 

Accordam os juizes do Tribunal Regional de Justiça E l e i 
toral de S. Paulo, com apoio em parecer d o S r . Procurador 
Regional, em negar provimento ao recurso. 

Tribunal Regional de Justiça Eleitora! de S. Paulo, 20 
de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, Presidente. — Pli
nio Barreto, Relator. 

(Accordão no recurso parcial n. 1.392 Paulo); 

Accordão em Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, no 
feito em que é recorrente o Dr . Álvaro de Sa Filho, coutra 
a decisão da 28a turma apuradora da 7a secção do município 
de Pirãjá, repellida a preliminar de não se tomar conheci
mento do recurso, negar provimento áo mesmo e. confirmai1: 
a decisão da referida turma, que apurou os .votos daquelia 
secção eleitoral. Assim decidem, quanto á preliminar, por
que, embora não esteja assignado o termo de recursp, é certo -:' 
que o recorrente o interpoz verbalmente perante a turma o 
expdz; ,por petição escripta, os motives de-«uu impugnação 
manifestando o seu desejo de que o caso so trou\es.-c ao co
nhecimento, do. Tribunal. E quanto ao mérito, a falia Úú 
assignatura do juiz eleitoral na lista supplémentar dos elei
tores, constitue apenas, uma irregularidade sem conseqüên
cias nocivas para a eleição a que se procedeu na referida 

secção. Eífectivamente• os votantes eram eleitores e authen-' 
ticavam com suas respectivas assignaturas o .neto de votar, 
pois. escreveram, seus nomes naquella lista supplémentar, e 
isto sem reclamação do fiscal do partido.ora. impugnante, 
fiscal que também assignou as folhas com .os. demais fiscaes.' 

São Paulo, 21 de dezembro de 19Gü.. — Sylvio Portugal,- ' 
Presidente. — Affonso de Carvalho, Relator. 

Accordão no recurso parcial n. 1.397 (São Paulo). 

• Vistos, expostos e discutidos estes .autos,-üe recurso elei
toral, sob n'.' 1.397, em que é recorrente, Amadeu Narciso 
Pieroni, sendo, recorrida a 30" Turma Apuradora: 

Accordam, os Juizes do Tribunl Regional de Justiça Ele i 
toral do Estado, por maioria de votos, em negar provimento 
ao recurso, confirmando, assim, o acto da mesma turma apu

radora, quanto ás votação referente á 2" secção de Sertãozinho.; 
Os fundamentos do referido recurso não o justificam em face 
da lei é do que ficou apurado, como" bem demonstrou o Dr . 
Procurador Regional, em seu parecer, constante dos autos.. 

São Paulo, 27 de dezembro de 1934. —Sylvio Portugal, 
Presidente. — A . César S. Whitaker, Relator. 

Accordão no' recurso parcial n . 1.398 (São Paulo) 

Vistos, relatados'e discutidos estes autos de recurso elei
toral da "23a Turma Apuradora, em que é recorrente Manoel 
Viahna Júnior, contra a apuração da secção única de Prata, 
da 112a zona, por terem votado 27 eleitores como fiscaes e . 
7 com. resalva, e considerando que o fundamento do recurso 1 

é contrariado pela declaração da acta, pela qual taes votos 
não foram apurados:' -

Accordam os Juizes do Tribunal Regional de Justiça Ele i 
toral de São Paulo, por unanimidade de votos, em negar-lhe 
provimento. 

São Paulo, 21 de dezembro de 1934. —. Sylvio Portugal, 
Presidente. — Vieira Ferreira, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 1.400 (São Paulo)/ 

Vistos, etc. Aido Sinisgali, fiscal' cie candidato do Par
tido Republicano Paulista, recorreu da apuração da I a secção 
de Serra Negra (124 zona) porque a tira de papel forte com 
que se fechou a abertura da urna não trouxe a assignatura 
do presidente da Mesa Receptora. 

Attendendo a que, comquanto o Código Eleitoral exija 
essa assignatura (art. 85, letra a) o certo é que as Instru
cções, baixadas pelo Tribunal Superior para o pleito actual, 
dispensaram essa formalidades, k(art„ 33, letra e); 

Confere com o Orig i n a 
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»• Attendenda. a que, por disposição expressa 4a Constitui-
Cío .de 16 de julho ultimo, o TriSusal Superior de Justiça 
Eleitoral ficou com a faculdade de addictonar & legislação 
eleitoral em vigor os supplementos que Julgasse necessários, 
o que veio dar valor do lei ás instrucções que baixou, 

Attendendo, finalmente, a que o Tribunal Regional de 
Justiça Eleitoral de São Paulo, em varias decisões, nãa tem 
considerado essencial a assignatura do presidente das Mesas 
Receptoras t i rai mencionadas, 

Açeordam os juizes do Tribunal Regional de Justiça E l e i 
toral qe Sao Paulo, com apoio do Sr , Procurador Regional, 
em negar prpvimento ao recurso. 
'-j Tribunal Regjonaí de Justiça Eleitoral de São Paulo, 20 
de dezembro de 1934.. 

Sylvio Portugal, Presidente. - ~ Plinio Samto. Relator. 

Accordão KO recurso parcial a , i .$Ql (São Paulo) 

Accordão os juizes do Tribunal Regional, depois de r*?la-
tadc* estes autos de recurso, em que são recorrente Amadeu 
píaroiso Pierej.i, delegado do Partido Republicano Paulista, 
B mor r ida a 27» turma apuradora da 37* secçío eleitoral 
je Santos, e ouvido o Sr . Procurador Regional, negar» pço-
.vimenlo ao recurso. O recurso foi interposto do acto da tur
ma, apurando quatro cédulas eujos e!e-it.>res que votaram 
com resalva?, r.ão assignaram a folha de votação de eleitores 
de outras srcções. Tendo esses eleitores assig&sdo outra fo
lha de votação, sanada ficou a irregularidade que serviu de 
fundamento ao recurso, como tem sido pelo Tribunal decidi
do, sendo, certo que não ha disposição e lei dcçretj.njQ a nul-
Udade. pieiteada. — Sylvio Portugal, Presidente. — Pinto 
de Toledo. Relator. 

Accordão no recurso parcial n , ' 1.402 CS. Paulo) 
Accordão, em Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, 

'depois d.! acolhida a preliminar de se tomar conhecimento 
do recurso de líosenval Gilson' Parahyba, imerpost' da• deci
são da 30* turma apuradora que. mandara apurar votos, cuja 
m a l v a não ^ora mettida em cédulas do modelo 18, negar 
provimento ac mesmo recurso e confirmar a referida decisão' 
refereni? á 3" secção de São Vicente. Quanto á preliminar, 
a razão de decidir está em que,- embora se'lavrasse fora â,o 
prazo legal o termo do recurso, verifiça-se que o recorrente 
assignou a acta no dia em que apresentou verbalmente pe
rante a turma-a sua impugnação. E, quanto ao mérito, se é 
certo quo mio se puzeram em sobrecartas, maiores as resal-
vas referentes aos votantes de outras secções, não menos 
certo ó que íacs resalvas se deram e as p.ipelclas i-especti-
vas foram remollidas á turma apuradora, que as examinou 
e achou conforme. O que occorreu não passou do simples 
irregularidade sem influencia noviça sobre a «lejção da se
cção referida, tanto assim que, perante a mesa receptora 
nenhuma reclamação ou impugnação appareceu por parte 
dos fisnaos, suido que os votantes exhibira-m os seus respe
ctivos titulos provando sua qualidade da eleitores. 

São Paulo, 2Í de dezembro de 1934. — Sylvio Poriu-
gal, presidente —- Affonso de Carvalho, relator. 

Accordão Uu recurso, parcial n . 1 - 403 (S. VuuWi 
Visto.;, etc. Accordãos os juizes iu Tribunal Regional de 

Justiça Eluiloral. por unanimidade de voto.?, negar provi
mento a este recurso; pois que os dob votos apurados pela 
turma e misturados na votação geral, sem separação m so-
brecarta modelo 18. foram bem apuradas, nlo «emente seria -

presumível a qualidade de 'eleitores fias pessoas que os de
ram, eis que a mess receptora os admitiu- a votarem,, congo, 
depois por informação da secretaria, se verificou: a realidade 
daquella presuninção legal: os eleitores, impugnados estavam 
devjdarflynte alistados; de modo que esvaneceu-se a duvida 
suscitada. pf]o "recorrente. 

São Paulo, 22 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — Jorge Araújo da Veiga, Relator. , 

Accordão no recurso parcial n . 1.406 (S. Paulo) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso 
eleitora! n . 1.406, recorrente Amadeu Narciso .Pieroni, de
legado do Partido Republicano Paulista - e recorrida a g7B 

iurma apuradora: : 

Pretendo o recorrente a annullacão da eleição, porque 
jdois eleitores, João (Ferreira de Siqueira s José Ribeiro Gue

des, assigneram a folha de votação modelo 16-A, quando as 
suas assisuaturae deviam ser lançadas nas folgas modelo 21, 
pois que os seus nomes não constavam da lista dos eleitores 
da secção única de Redempção, comarca de Taubaté» apurada 
pela turma recorrida. O recurso «ão tem fundamento na lei . 
Os dois eIeitoi'eg referidos serão inscriplos na ^ona 1 3 í \ co
marca 1e Taubaté, conforme a informação da Secretaria do 
Tribunal (fls. 5), e do Juiz Eleitoral, po tetegramjg» de 
fls. 9, sob a. 892 e 850. Assignarara, irregularmente, • fo
lhas 16-A mas essa irregularidade não constitua motivo do 
nujljdade da votação, «orno tem reiteradameota julgado este 
Tribunal, A identidade desses eleitores não foi contestada e 
as peças apontadas demonstram que ambos estão iwcríptos 
na mencionada zona. Por estes fundamentos: Accordão os 
juizes tío Tribunal Regional" de Justiça Eleitoral negar pro-
vinjepto ao recurso, 

São Paulo, 22 dedezembro de 193.4 — Sylvio Portugal, 
(Presidente, w Bermegçnes Silva, Relator. 

Estado de Matto Grosso 

consulta n . 2.022 — classe 6* do art. 30 do Reg. f&t. 

''Çonhae$nde^S8 da consulta, declarthte ouç é 
da competência privativa da Tribunal Regional, na 
forma da ÇomHiuiçâú Fgãerel, solucionar a caso d* 
vaga, na ma S$eretana por ausência da funceiana-
rio para ntía nomeado, no regime do Governo Pro
visório, 9 que não foi jíssv,mir o respectiva ç*er-
eieio. 

Vistes, etc.; 1 

Consulta o Presidente da Tribunal Regional de Matto 
Grosso: "Não tendo até a presente data ss apresentado a este 
Tribunal afim de assumir seu cargo 'de chefe de secção effe
ctivo o cidadão José Joaquim Castro Afilhado, nomeado a 27 
de junho de 1932, pode este Tribunal preencher effectivamente 
o dito cargo, promovendo immediatamente o inferior? D ac-
crescenta que a falta do referido funcoionario vem croaodo 
diffieuldades ao serviço da Secretaria, situação essa que deve 
ser • removida, agora que vamos entrar na phase ainda mais 
trabalhosa, com as próximas eleições municipaeç. 

Solicitadas informações ao Ministério da Justiça e Negó
cios Interiores, foi por este informado que o.referido funcejo-
nario era ajudante de contabilidade da Estrada de Ferro No
roeste do Brasil, em disponibilidade, e havendo reclamando 
contra a nomeação para a Secretaria daquelle Tribunal, ainda 
não obteve reconsideração do despacho que indeferira a sua 
reclamação. 

Examinado e discutido o caso. 
Considerando'que tal funceienarío foi nomeado pelo Ctieíc 

do Governo Provisório, antes, portanto, da Constituição d* IP 
de Jujho de 1934, e até o presente n|o se empossou Ôo cargo, 
como faz certo a informação alludida; 

Considerando que, vigorante a Constituição, paeàou a com
petência para nomeações e demissões dos funeeionarips das 
secretarias aos respectivos ' Tribunaes Judiciários, de modo 
que j á hoje não cabe ao Executivo providenciar a reispejtò dós 
meios de remediar-se a situação de' vaga dejxada naqueJJa {Se
cretaria pela ausência do alludido funcoionario que persiste 
em reclamar do Governo a sua permanência noutro quadro; 

Considerando que é is&o direito seu, individual, o de re
clamar, mas não pode prejudicar o serviço do Judiciário Ele i 
toral; -

Considerando, finalmente, que nas leis ordinárias -tem o 
Tribunal consulente os meios de chamar por cautela e equi
dade o funcoionario ha tanto tempo nomeado e, aò fjue parece, 
ainda não empossado, para i r assumir o exerejeio 4o cargo, 
«ob pena de ser1 preenchido este regularmente; 

Accordam os .Juizes do Tribunal Superior de Justiça Ele i 
tora l unanimemente, em conhecer da consulta e responder 
que, na forma da Constituição Federal, tem o Tribunal con-
«uíènte attribuieáQ privativa para solucionar o caso em apre
ciação. ' • ' ' t 

Tribunal Superior de Ju?tíca Eleitoral, em 3 de novembro 
de i&3«i w Sermenegilão de Sarros, Presidente. — João Ca
bral, Relator. 

Confere com o O r i g i n a l 
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Estado do Ceará 
Processo n . 2.038 — classe 6* do á r t . 30 do Reg. Int. ' 

Vistos, etc.: 
. Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça E le i 

toral, tendo em vista, o requerimento'de. fls. 8, em que José 
Pàrsifal Barroso, desiste da reclamação (consulta n . 2.03*), 
desistência por termo á fls. 10, em homologal-a, afim de pro
duzir os devidos effeitos. 

• Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 30 de outubro 
dé 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Collares, 
Moreira, Relator. 

Es tado do P a r á 

Processo n . 2.047 — classe 6* do art. 30 do Rég. Int. 

O facto de estar a attestação da identidade do 
eleitor separada da petição de qualificação auto
riza o oancellamento "ex-officio" da inscripção. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da consulta nu
mero 2.047, classe. 6*: 

I — O D r . Procurador Geral encaminhou a este Tribunal 
a seguinte consulta, que lhe foi feita pelo Dr . Procurador 
Regional Eleitoral do Pará, sobre — 1°) se pode ser cancel-
lada por simples revisão, "ex-officio" a. inscripção eleitoral 
cuja'qualificação foi feita na vigência dos decretos n . 21.076. 
de. 1932, e 24.129, de abril de 1934, por se encontrar a àttes
taçâo separada da petição de qualificação, más lavrada com 
os requisitos legaes;. 2°) se, ençontrando-se a attestação la
vrada nos termos legaes, 6epàrada da própria petição, mas a 
ella appensa, constitue tal facto, em face do art. 76, n . 1, 
combinado com o art. 59, n . 4, do Godigo Eleitoral, simples 
irregularidade ou pode determinar o cancellamento da inscri
pcSo em revisão "ex-officio", quando não houve protesto ou 
impugnação. 

II — O Código Eleitoral de 1932, art. 38, não exigia, para 
a qualificação eleitoral, a attestação da identidade pessoal do 
requerente, por duas testemunhas; bastava que o requeri
mento-do qualificação fosge escripto e firmado pelo peticio-
nario, "com a letra e a assignatura legalmente reconhecidas" 
(artigo citado, n . 1). 

III — A lei n . 24.129, de 16 de abril de 1934, tratando da 
.qualificação, dizia: "Art . 4. A qualificação requerida far-

se-á na forma estabelecida pelo Código Eleitoral e pelo Re
gimento Geral dos JUÍZOS, Secretarias e Cartórios Eleitoraes. 
e approvado pelo Tribunal Superior, com' as modificações ex
pressas neste decreto... § 2." No requerimento de qualifica
ç ã o : . . . b) será obrigatória a attestação da identidade pessoal , 
do requerente, por duas testemunhas, que assignarão a se- ' 
guinle affirmação, escripta por uma dellas: "Affirmamos, sob 
as penas da lei, que o requerente é o próprio, e que por elle 
foi escripta e assignada a presente petição". As testemunhas 
mencionarão a profissão e a residência depois das respectivas 
assignaturas, que também serão reconhecidas por notario pu
blico". _ . . 

Foi , assim, mantida a exigência do reconhecimento da le
tra e firma do requerente, com o accreseimo de outra forma
lidade — a attestação, por duas testemunhas, da identidade.do 
requerente e de que a petição para a qualificação foi por elle 
escripta e assignada. 

IV — O actual Código prescreve: 

Ar t . 59. Deve o requerimento de qualificação: 
í ' 

1) ser escripto e firmado pelo peticionario com a letra e 
a assignatura legalmente reconhecidas; 

. . . 4) conter a attestação, por duas testemunhas; da ver
dade das'declarações no n . 3, e da identidade pessoal do re
querente. Para esse effeito, essas testemunhas assignarão 
com.firmas reconhecidas, mencionando suas profissões e resi
dências, o seguinte attestado, escripto por uma dellas: "Attes-
tamos.sob as penas da lei, a identidade do requerente: que 
esta petição é por elle escripta e assignada, e que são verda
deiras as suas declarações sobre domicilio e residência". 

Foram conservadas as duas exigências do direito anterior 
« introduzida mais uma: a attestação de serem verdadeiras as 
declarações do alistando sobre domicilio e" residência. 

V — Concíue-se, do exposto, que, a partir da lei nu
mero 42.120 de 16 de abril de' 1934, ha uma "formula offi-
cial" da attestação.da" identidade do eleitor; segundo esta for
mula, a attestação deve ser escripta na "própria petição" do 
alistando. 

Instituindo essa formalidade, visou o legislador impedir 
fosse a attestação, acto básico da verdade eleitoral, firmado 
levianamente, sem conhecimento de causa, ou aproveitada 
em processo differente. 

VI — A conseqüência da preterição dessa formalidade 
vem indicada no Código Civ i l : "Art . 82. A validade do. acto 
jurídico requer agente capaz (art. 145, n . I), objecto licito 
e forma prescripta ou não defesa em lei (arts. 125, 130 e 
•145). Art . 129. A validade das declarações de vontade não 
dependerá de forma especial, senão quando a lei expressa
mente a exigir (art. 82). A r t . 1-30.-TVão vale o acto, que dei-

,xar de revestir a forma especial, determinada em lei (artigo 
'82), salvo quando esta commine sancção differente contra a 
preterição da forma exigida. Art . 145. E'. nullo o acto ju r í 
dico: III. Quando não revestir a forma prescripta em lei (ar
tigos 82 e 130). 

Quando a lei estabelece uma forma especial para o acto 
•— diz CLOVIS*BÈVILACQUA, commentando este art. 130 — 
a forma é de sua substancia, é necessária á sua existência. O 
actó pode revestir a'forma prescripta, de modo geral: mas se 
á forma faltar' uma solemnidade essencial, o vicio contamina 
todo o acto, e a lei 'o declara nullo (CLOVIS BEVILACQUA, 
Código Civil Brasileiro, obs. IV ao art. 145). 

VII — O Código Eleitoral contém os seguintes preceitos: 
"Art.' 75. Cancellar-se-á a inscripção cuja illegalidade ou ca
ducidade for verificada. A r i . 76. São causas do cancella
mento: 1) qualquer inira.cção do art. 59 deste Codrgo; 2) sus
pensão oü perda dos direitos políticos, uos termos dos artigos 
HO e 111 da Constituição Federal;. 3) pluralidade de insçri-
Ptjão; 4) íallecimento. Art . 79. Dá-se a exclusão "ex-officio", 
sempre que ao conhecimento do Tribunal chegue alguma das 
causas'de cancellamento". 

O .art. 59, a que faz.remissão o art. 76, n. 1, exige a af> 
testação da identidade do alistando na forma já examinada. 

• Isto posto 
Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Ele i 

toral em responder: a) que devem ser cancelladas, a partir da 
citada lei h. 24.129, de 16 de abril de 1934, as inscripções 

' eíeitor.aes. que tiverem a attestação separada da petição, de 
qualificação; b) que o cancellamento pode ser determinado 
• ex-officio". . 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1936. — Hermenegildo 
de Barros, Presidente. — Cândido de Oliveira Filho, Relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n. 1.305 — (Gancellamento de inscripção) 

Accordão 
'Vistos, e t c : 
Tendo presente-a communicação e cópia do accordão a 

fls. 2 a 4: ' , , . " -
Resolvem os Juizes do Tribunal Superior de Justiça 

Eleitoral ordenar que a. Secretaria effectue o cancellamento 
de inscripção-de Osias Pereira do Amaral, inseripto sob o 
n . • 394,''ria 9,1° zona de S. Paulo (Pirassinunga), tendo o seu 
titulo o n . 237.963, e cuja exclusão foi julgada procedente 
pelo Tribunal Regional por motivo de íallecimento.-devida
mente comprovado. > 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 26 de julho 
de 1935. —Hermenegildo de Barros, Presidente. —João Ca
bral, Relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n . , 1.311 — (Cancellamento de • inscripção) • 

Accordão 

Vistos, etc.: ' 
Tendo presente .a. communicação e cópia do accordão â 

fls. 2 a 3: 
Resolvem os Juizes do Tribunal' Superior de Justiça. 

Eleitoral ordenar que • a Secretaria effectue o cancellamento 
da inscripção de Benedicto Rodrigues de' Moraes, inseripto 
sob o n. 633, na-64* zona de São Paulo (Jacárehy), tendo o 

Confere com o Orig i n a 
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éeu, titulo • o n . 205.856,.ecuja exclusão, foi. julgada proce-r 
dente pelo Tribunal Regional, por motivo de íallecimento de
vidamente comprovado. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 26 de julho 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente.'— João 

i Cabral, Relator. 
Estado de São Paulo 

Processo n . 1.507 — (Cancellamento de inscripção). 

Determina o cancellamento âà inscripção â/i 
eleitor Leonidio Germano, visto ter sido a commu
nicação do Tribunal Regional acompanhada do re
spectivo accordão e terem sido observadas as for-

f malides legaes. 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
liommunica a este Tribunal cr cancellamento da inscripção'do 
eleitor Leonidio Germano inseripto sob o n . 153, da 80* Zona, 
do Estado de São Paulo; 

Attendendo a que a communicação do cancellamento veiu 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que.fo
ram observados as formalidades legaes: 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça E le i 
toral, por unanimidade, em determinar que. a secretaria can-
celle a inseripeão do eleitor Leonidio Germano, - inscripção 
sob o n. 153, na 80'Zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral,' em 14 de agosto 
de í933. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — José Li
nhares, Relator 

Estado de São Paulo 

Processo n . 1.508 — Cancellamento' de inscripção . ••'' 
Determina-se o cancellamento da inscripção 

• do eleitor José Vieira Bueno, visto ter sido a com
municação do Tribunal Regional acompanhada' do 
respectivo accordam e lerem sido observadas a» 
formalidades legaes. ' ' 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes "autos, • em quô-sè 
'communica a este Tribunal o cancellamento da inscripção 
do eleitor Jofié Vieira Bueno, inseripto sob,o n . 186, da £0* 
zona, do Estado de São Paulo. 

Attendendo a que a communicaçãD do cancellamento 
veio acompanhada do accordam do Tribunal Regional e a que 
foram observados as formaüdales legaes: ' 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça E le i 
toral, por unanimidade, em determinar-que a secretaria can-
celle a inscripção do eleitor José Vieira Bueno, inseripto. sob 
o n . 18S, na 80" zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de,agosto 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presideute. — Colla
res Moreira, Relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n . 1.510 —- Cancellamento de inscripçio ', 

Determina-se o cancellamento da inscripção 
do eleitor Baptista Antonietta Vergai, visto ter sido 
a communicação do Tribunal Regional acompanha
da do respectivo accordam e terem sido observadas 
as formalidades legaes. 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos,-env que-se 
communica a este Tribunal o cancellamento - da inscripção'do-
eleitor Baptista Antonietta Vergai, inseripto sob Q n . : 247, 
da 115* zona, do Estado de São-Paulo. '•..;' 

Attendendo a que a communicação . do cancellamento 
Veio acompanhada do accordam do Tribunal Regional; e • a ' 
íjue foram observados as formalidades. legaes: , 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça, 1 'Blèí- -
tora!, por unanimidade, em determinar aue a secrejaria can-

celle a inscripção do-eleitor, Baptista Antonietta VergalMine-
cripto sob o n-, .247, na 115*, zona do Estado de São Paulo.. 

Tribunal-Superior de Justiça Eleitoral, em 14' de : agosto 
de 1935.'— Hermenegildo de Barros, Presidente. •— Jde 
Miranda Valverde, Relator 

"Estado de São Paulo 
Processo n . 1.511 Cancellamento de inscripção 

Determina-se o ' cancellamento da inscripção 
• • do eleitorMoacyr' Machado, visto ter sido a com

municação do Tribunal Regional acompanhada do 
respectivo accordam e terem sido- observadas as 

• . formalidades legaes. % 

• • =' • Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes. auí-js, cm sue »â 
communica a. este. Tribunal a cancellamento 'ia inscripção do 
eleitor Moacyr Machado,- inseripto : sob o u . 317, da £0* zona, 
do Estado de São Paulo. 

Attendendo a\ que. a • communicação do • cancellamento 
veio acompanhada do accordam dó Tribunal Regional e a que 
foram observados• as formalidades legaes: 

: Accordam os juizes do Tribunal- Superior de Justiça 
Eleitoral, por, unanimidade, em. determinar que a secretaria 
cancelíe,.a; inscripção-.do eleitor Moacyr Machado,- inseripto 
sob o n . 317, na 80* zona do Estado de São Paulo. * 

< Tribunal-Superior de Justiça Eleitoral, em 14 desgosto 
de 1935.—Hermenegildo'de Barros, Presidente. — Eduardo 
Espinola, Relator-, 

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

Estado de Alagoas 

Reeursode mandado'de segurança, n . 69 —.1" clasée'. . 
Recorrente,.- Hildebrando Falcão — Recorrido, Tribunal' Re

gional Eleitoral Relator, Esmo.. Sr. Desembargador 
Ovidio Romeiro. 

' P A 3 E C S R N . 649 \ , ; 

1 — Hildebrando .Falcão ' impetrou ao Tribunal'Regional 
de Alagoas este mandado de segurança, para q u e . ' • ' • • ' 

"Reposta a ordem jurídica, seja' restaurado? o d i 
reito do impetrante e possa gozar dos effeitos da - l i -
cença.requerida,,evitando assim, se consumem• os• obje-
ctivos almejados e ee desfaçam as' conseqüências de 
sua denegação violenta, gara-ntiado-lhe o exercício pleno 
de seu mandato, político. 

Requer -outrosim, sejam sustadas as eleições para 
. preenchimento;da supposta vaga, até que o julgamento 

do : presente: pedido de mandado de segurança «seja pro
nunciado por este Egrégio .Tribuna!.'! • f 

2 = 0 pedida, foi denegade porque:. 
"A' Justiça-Eleitora!; por ser de excepção, não cabem ; 

senão as attribuições expressas na Constituição ;• Federal 
"e no Código Eleitoral;.como sejam as relativas,ao.alis
tamento, de tempo- e fôrma de realização das eleições, 
à-. inélegibilidade, à-incompatibilidade de candidatos,, é 
concessão de habeás-corpus, e de mandado de segurança 
noe ' casos pertinentes á niateria.eleitoral, á apuração 
dos-suffragios,,e á proclamação dos eleitos, no processo 

'e julgamento dos deüctos eleitoraes, e i decretação,da 
perda do mandato • legislativo nos casos estabelecidos 
na mesma, Constituição e nas dos Estados.. 

Pelos termos em que está concebido o pedido se 
vè que elle não está enquadrado em nenhuma dessas 
attribuições, de vez que o impetrante solicitava o resta
belecimento de uma funeção de que elle.próprio se desti
tuiu'é,'. ao, mesmo tempo, o gozo de uma licença-para dú-

t raníe certo tempo estar :fóra da mesma funeção. 
O impetrante não deixou, de «ar Deputado â > Aasetá-

bjéa :Legislativà do Estado, porque esta tenha decretado 
a, perda ,de seu ;mandato, mas porque <alle. prõorio tflaisra 

•-•-a"rèliüçcia"dejilê.7....' -
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Pelos documentos que instruem o pedido se verifica 
que o impetrante requereu uma licença para tratamento 
de saúde, e havendo lhe aido negada, deu em seguida 30 
faltas consecutivas sem dirigir á Assembléa a canuau-
nicação justificativa de sua ausência. 

Dispondo a Constituição do Estado em seu art. £0 
que "importa renuncia do mandato a ausência do Depu
tado a 30 sessões consecutivas, salvo licença, é claro que 
a Assembléa não pratioou acto violento algum contra o 
direito do impetrante, solicitando a eleição de um seu 
substituto porquanto não faz mais do que reconhecer 
a vaga resultante da renuncia que tacitamenta fez de 
seu mandato. 

Em se tratando, pois, de renuncia e não de perda 
'de mandato, conseqüente de acto arbitrário da referida 
Assembléa, deixa de ser de matéria eleitoral e caso sub 
íuâice, pelo que accorda o Tribuna! Regional não tomar 
conhecimento por lhe faltar competência para tal f i m . " 

3 — Em 28 de setembro, o impetrante dirigiu o seguinte 
lêlegramma: 

"Presidente Tribunal Eleitoral Alagoas — Maceió 

Hidebrando Falcão não se conformando decisão man
dado segurança eeu favor recorre mesma para Superior 
Tribunal Justiça Eleitoral requerendo termos iei faça 
V , E s . subir aqueües autos observadas formalidades 
legaes Antônio Nunes Leite advogado. Reconheço a 
firma de Antônio Nunes Leite. Rio de Janeiro, 28 se
tembro 1936 em testemunho signal pubüoo de verdade. 
-— Homero Silva. Carimbo tabellião". 

E m virtude desse telegramma, devidamente authentieado, 
io i mandado tomar por termo o recurso*, conforme despacho a 
fls. 26 yerso. . 

4 — Posteriormente, em 9 de outubro, o recorrente peti-
sionou do seguinte modo: 

"Diz Hildebrando Falcão, que tendo requerido a 
este Egrégio Tribunal Eleitoral um mandado de segu
rança que tomou o n . 88, feito julgado em sessão de 23 
de setembro do corrente anno, — o seu advogado D r . 
Antônio Nunes. Leite, em telegramma de 28 de setem-

' bro, declarou que o requerente, não se conformando com 
a decisão, recorria para o Superior Tribunal Eleitoral. 
Assim, não tendo sido as partes notificadas da decisão, 
o peticionario, juntando a procuração, inclusa, pede a 
V . E x . as necessárias providencias para que seja to
mado por termo o recurso para o Supremo Tribunal do 
Justiça Eleitoral, sendo ainda permittido ao recorrente 
àssignar o termo na forma da l e i " . 

E o Juiz Relator assim despachou: 

"Tendo-se em consideração a que os interessados 
não haviam ainda sido intimados. do accordam, como 
allega o recorrente e confirma a Secretaria, tome-se 
por termo o recurso interposto, deferida, assim, a pe
tição de fls. 26. Assignando o termo, abra-se desda 
logo vista por t-res dias ao recorrente e depois delle ao 
recorrido por igual período, sendo em. seguida os autos 
conclusos". 

t .— Em.seguida, o Tribunal a ouo proferiu o seguinte 
accordão: 

"Vistos, etc.: 
Não conformado o requerente com a decisão con

stante do accordão de folhas, -dèlle recorreu para o 
Egrégio Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, come 
se vô da petição e termo de folhas. 

. Não, são, porém, procedentes a's razões com que fun
damenta o seu recurso, visto como, nem se trata,pa.es-
pecie sub judice da perda de mandato, prevista no arti
go 19, § I o da Constituição do Estado, caso único era 
que deve intervir, quando a elle se recorrer, o Tribunal 
Regional, nem tão pouco de matéria eleitoral, como c 
são. as questões referentes a alistamento,' a' tempo e 

• forma da realização das eleições, á inelegibilidade e 
iacompatibilidade de candidatos, ao direito de votar 6 
de ser votado, á apuração de suífragios, á proclamação. 

Dezembro de 1936 
f 

posse e exercício dos eleitos e a quaesquer outros inoi« t 

' dentes relativos aos direitos e garantias que a Consti* 
tuição e o Código Eleitoral asseguram aos eleitores $ 
aos candidatos. 

A hypothese em apreço é a de renuncia, que é sim
plesmente a dejxação voluntária, feita expressa ou ta
citamente, do seu mandato pelo Deputado eleito e ejm-
pòssado; não ó, portanto, a da pena consistente na perda 

• do mandato, na qual inoorre o membro da Assembléa le
gislativa, que no exercício de suas funeções de legis
lador, acceita cargos e pratica actos prohibidos" de 
modo categórico por disposições coostitucionâes.. 

Para decidir casos de renuncia não tem o Tribunal 
competência legal; se esse intuito houvesse tido o le
gislador constituinte, tel-o-ia estabelecido de maneira 
expressa, como o fez em relação aos de perda de man
dato, e não se limitaria a decretar simplesmente que 
a ausência do deputado a trinta sessões consecutivas, 
sem licença, importava na renuncia do mandato. 

E m vista do «aposto, resolvo o Tribunal Regional manter 
o accordam recorrido e mandar subam os autos á instância 
Superior, Maceió, 21 de outubro de 1936". 

6 O art. 11 da lei 191, que regula a espécie é taxa
tivo.; 

Ar t . 11. Gabe recurso, dentro em cinco, dias, cons
tados da intimação, da decisão que indeferir in Umine 
o pedido que, afinal, conceder ou densgar o mandato. 
O recurso não terá effeito suspensivo, subindo, porém, 
nos próprios autos originários". 

E de solar evidencia é que se a parte por üjodo inequí
voco manifesta conhecer a decisão proferida não se lhe faz 
intimação. Intima-se aquillo de que ella já se deu por i n 
timada? 

Isso posto, pelo telegramma a fls. 2,6, "não se confor
mando decisão mandato segurança seu favor recorre mesma 
para' Superior Tribunal Justiça Eleitoral requerendo, ter
mos-lei faça V . E x . subir aquelles autos observadas for
malidades legais.". 

Assim, portanto, não tendo sido o termo (que era a for
malidade legal a ser observada) dèvidamenta ^lssignado. até 
ao quinto dia desse conhecimento (lei 191, artigo H citado)., 
já o requerimento de fls. 28 era extemporâneo, datado, que 
foi, no deoimo primeiro dia após sciencia contida no tele
gramma de fls. 26. 

7. Occorre, ainda, que a procuração com que agiu esse 
procurador, lhe foi substanciada somente no dia 9 de outu
bro. Mas foi ella outorgada em 17 de fevereiro de 1936: é 
procuração geral e ampla. s 

Ora, a procuração inicial, a.que está a fls. 9, é também 
geral,.ampla, e foi passada em 12 de setembro ultimo: vale 
dizer que ó posterior á dé fls. 26. 

E não fazendo resalva alguma quanto á anterior :sto é, 
a de fls. 26, cancellou esta ultima, segundo está previsto no 
•art. 1.319, do Código Civ i l . 

8. Se essas pretiminares não forem procedentes, a'con
firmação do accordão recorrido se impõe: a matéria é pura
mente política. E ' o próprio recorrente quem o diz ao af-
firmàr que "a licença não foi concedida" porque "razões po
líticas" o impediram, contra um acto de "educação pessoal: e 
política". E ' da soberania das assembléas concederem ou ne-

-garem as licenças solicitadas pelos seus membros: por mais 
injusta ou deshumana que seja a recusa, um só poder é com
petente pára aprécial»a: a própria assembléa. 

9. Verdade que no protesto certificado a fls. 15 allega 
o requerente: > * •» 

"Quando desappareoesse esta razão, eu ainda ma 
veria obrigado a não comparecer áquella casa legislati
va, pela falta de garantia em que me encontro, pára o 
exercício pleno do meu mandato. 

Refiro-me á ordem de prisão que existe, nessa Ca
pital contra mim, segundo telegramma passado a 28 de 
fevereiro p . passado ao Presidente dá Corte Suprema 
pelo Sr. General Newton Cavalcanti, — telegramma 

^esse, cuja certidão não me foi possível 'extrahir por se 
achar em termos de vista aõ Sr. Procurador Geral da 
Republica, más cuja existência é comprovada .pela pu
blicação na imprensa desta Capital, conforme exem
plar annexo do "Correio da Manhã", de 6 de.março do 
1936 — Ordem de prisão injustificada* em íaes é 8 
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haver sido absolvido da culpa, que me foi imputada, 
como demonstra ; â  copia : de certidão da absolvição in 
clusa". 

Mas contra esse acto, illegal que fosse, de um represen
tante do Poder'Executivo Federal, não 'houve recurso algum, 
medida nenhuma foi impetrada. E nem siquer agora 'na> i n i 
cial se allude a ess'outro motivo que, seja dito de passagem, 
parece ter; sido-o.'verdadeiro. 
' 10. Assim, pois, sou de parecer que se confirme o accor-« 
dão .recorrido, pelos, seus fundamentos: isso. no oaso de não 
preyaleoerem, as.preliminares. , 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1936. — Dr: José 
Maria Mac'Dowell da Costa, Procurador Gerai Eleitoral in
terino. 

Estado de São Paulo * 
Recurso Eleitoral n . 460, classe 3* — Recorrente, Gs-

waldo'Stein *Schittler — ; Recorrido, Arthur Lucchini Bilac — 
Relator, Exmo. Sr. Professor Candido'de'Oliveira. 

PAREGBR N . 650 

1. A ' Procuradoria Geral foram mandados estes autoi 
para'dizer sobre o recurso interposto para a Veneranda Corte 
Suprema.- • ' " 

2. O caso é, realmente, dé recurso, porém quanto ao 
mérito os argumentos- do''accordam recorrido são soiidarn.ente 
apoiados na*Constituição Federal* e no Código Eleitoral. 

3. Mantenho meu parecer de fls. 333,.usqiie .336. 
Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1936. — Dr. José 

Maria Mac Dowell da Costa, Procurador Geral. Eleitoral in 
terino. 

Recurso'Eleitoral n . 513-Classe 3* —^Recorrente-—- José 
S m - d a Azevedo-,— Recorrido — 'Tribunal Regional'Eleitoral 
— Relator — : Exmo Sr. professor. João Cabral 

PAHISCEn N. 651 

1 -— José Braz. de, Azevedo é recorrente, contra a de
cisão, do Tribunal Regional dó Estado da Bahia, que, com 
relação ás. eleições no município de,Barreiras, lhes decretou 
a •nüllidadè' sob. fundamento do coacção exercda pêlo. Jü-iz 
eleitoral... , ; - . . ' . . ' " . ' ' • . : • " . ' • • ' " • . - . • • * 

.2 — A .ipterposição do recurso' é tempestiva,-e está c i 
tada'jurisprudência ' . ; . - . ' . ' 

.3 —. Os, fundamentos, do accordão foram ostes: ' 

"Contra as disposições expressas no art. 28 e § 
, 3° do capitulo 3° da Lei n . i8— "Da* Policia dos tra

balhos eleitoraes" o .Juiz de Direito invadiu o recinto 
de várias mesas receptoras de votos- e» por diversas 
vezes, permaneceu dentro nellas,, fazendo dentro nellas 
confessadas insinuações a'eleitores e a mesarios,, áo 
ponto ; até de usar'de quadro negro,nOU lousa, ao seu 

• ta lantè , ; são -por-demais' claros e- concisos'• esses . dis
positivos legaes que o prohibiam da pratica criminosa 
dessa indébita incursão: Vejamol-os: — "Art . .128. 
— Só poderão permanecer no recinto da mesa're
ceptora os. ssus "membros, os candidatos, fiscaes, de
legados, de/partidos, e, durante o tempo necessário á 
votação o eleitor". • 1 ' 

39 Nenhuma, .autoridade estranha á mesa 
poderá,.»,intervir," sob pretexto algum om seu - funccio-
namento!*-. • • 

• • ,"E .por, tal. modo-é^rigorosa a l e i n . 48, nessa exi-
• gencia que. qualifica de crime e pune. severamente, 

que arrepete. integralmente, no Titulo das "Dispo
sições; Communs",,. quando, no"seu art. 165 n . 4 dis
põe taxativamente:" "Ar t . 165 —•• Serão assegurados 

. aos- eleitores, os. direitos, e garantias ao exercício de. 
' voto nos-termos-seguintes: 

• 4., - j - .Nenhuma-, autoridade estranha á-Mesa re
ceptora,' poderá ' intervir,; sob pretexto algum, era, seu 

. . lunccicmamento". . 
Não' obstante "lio.-' claros dispositivo?' *o« Juiz .• E l e i 

toral.' de" Barreiras,', .divórciando-se' delles; desenvol-
tamente. assumiu-- conãucta ifresfuíar, transformando 

. o pape! sereno e.imparcial do magistrado, no.de fiscal' 
guia eleitoral. 

E elle mesmo que o diz como (como consta da 
certidão da acta das apurações das eleições munici-
paes, datado de 27 de janeiro do corrente annó (fls. 
10.dos autos de recurso de Pedro José do Rego), res
pondendo á interpellação que fora feita que 

. . . "de facto no dia das eleições, percorri tòdís 
as secções eleitoraes da sede, o. que fiz - cumprindo o 
dever que me assiste", ,1 . 

: "e quanto ás ' demais insinuações contidas no;;ré-
querimento, nada tenho a responder como Juiz, de tão 
despresiveis que s ã o " . . . . . . . - . , . • , > 

Motivos outros ainda existem qua determinam a 
nullidade das eleições, caracterizados pela fraude, ha
vida na qualificação, como. — justificações proce-

' didas para registros de nascimento* com - 6 .fim/-'de 
prova da idade para casamento, quando foram, entre r 

tanto, as respectivas certidões utilisadas pára prova 
de idade na qualificação eleitoral:-encerrado o alis
tamento o alludido Juiz communiaou ao Exmo.«se-

.-' nhor desembargador presidente deste Tribunal o nu
mero dos eleitores inscriptos, emquanto que, poste
riormente, na distribuição-desses eleitores pelas «sec
ções, feitas pelo próprio Juiz, quando se esperava que 
o numero fosse pelo menos igual áquelle, consta»da 
Secretaria deste Tribunal que estavam em condições 
de -votar eleitores em numero superior aq commu-
nicado". 

5. A fls. 66 está a acta de encerramento dá vclação de 
i " . secção. Diz textualmente que "ás DEZ horas depòisn.de 
ter votado o ultimo eleitor, o Presidente da Mesa Receptora 
declarou encerrados os trabalhos verificando-se que-com
pareceram e votaram duzentos e quinze eleitores desta sec
ção eleitoral" afora 5 de outras. Ve-se pelo texto da;acta. 
mais adeànte, relatando substituições de mesarios,.,que só 
pode ser.dez horas da noite, mesmo porque 215 eleitores não 
podiam, materialmente, votar no curto espaço de 2 horas. 

6 —'• - A fls. 68 acta de. encerramento da 2 a secção," está 
declarado que "deve haver dentro da urna uma ou duas.so
brecartas que estão assignadas pelo presidente., o que se*deu 
com a natural confusão no inicio da votação". 

Essa mesma acta refera que "em. seguida, pãocolladas 
na parte, da urna duas tiras de papel forte, de conformidade 
com o disposto no art. 33 letra a das Instrucções approvadas 
pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, não ha. referen
cia,.a qualquer-autheticação dessas tiras. 

.7 _ Faltam, porém, os documentos principaes pelo? 
quaes se possa verificar o que houve na apuração; se, p. èx., 
realmente, foi constatada a existência, a mais, das sobre
cartas a que allude a acte de encerramento a fls. 68,- se existe 
ou inexiste rubrica e authenticação nas tiras d9 vedação da 
urna, sobre o que silencia a mesma acta a fls. 68. 

7 — E, principalmente, versando o ?eaurso sobre co<i-
ccão exercida pelo Dr . Juiz Eleitoral, faltam todos os-do
cumentos a que se refere o accordão recorrido,, e que lhe ser
viram de base para decretar a nullidade cuja apreciação Ora 
pende desta , Superior Instância. 

8 — Isso posto, sendo impossível me pronunciar sobre 
o mérito, requeiro se converta o julgamento em diligencia 
para : que sejam remettidos esse original ou certidão ?au-
thentica: 

a) as actas de apuração; 
b) as provas da fraude na. qualificação do eleitorado,, 

ennunciadas no accordão recorrido; 
>c) as communicações do Juiz Eleitoral ao Tribunal 

BOMO sobre o numero de eleitores inscripto3 e o realmente 
distribuídos; - • 1 

d) as folhas de votação; ' 
e) os abundantes documentos dos autos que,'segundo 

o accordão, demonstrem a actuação illegai do D r . Juiz; Elêi. 
toral; ' ' . " . ' . . . 

./) a prova de haver o D r . Juiz Eleitoral penetrados na,s 
salas reservadas,ás Mesas Receptoras e até fazendo conduzir, 
porterceira pessoa cavalete e quadro siegro, ; 

9. .— Sem «sssas peças, nas quaes se baseou o'açcordã.3 
recorrido,' não A possível apreciar-lhe o valor e opinar pela 
sua confirmação ou reforma. 

Rio de Janeiro, 1 de dezembro de 1936. — Dr. José "Ma--
ria'Mac Dowell da Costa, Procurador Eleitoral Geral Inte
rino-; • . ' • ' . . • 
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Estado da Bahia 

Recurso eleitoral n. 450 — Classe 3* 

A fls. 9, na acta de apuração consta; p seguinte* 

lieoomnte, José Teixeira do Amaral —- Recorrido, Aprigio 
Duarte Pilho a outros — Relator, Exmo. Sr. Professor 
João Cabral. 

PARECER X. 652 

1 — José Teixeira do Amaral recorre para esta Superior 
instância porque o Tribunal Regional da Baôía julgou validas 
as eleições muaioipaes de Joazeiro, "em vista de não ter 
âklo provada a fraude allegada e menos a nullidade decor
rente da inobservância do art. 139 da lei áe í de maio 
de 193o". 

3 O recurso foi aíernfado a tempo, e é citada juris-
prudauoia que se diz ofíendidâ. 

Parece, porém, que a citação feita ô nenhuma. 

Aeeini: 

<t> accordão do 1T de abril de 1935,- Boi. E i . de 27 
de abril de 1935- pag. i . f C S : decidiu das eleições de 
Matto Grosso, e traz diversos accordãos sobre recursos 
pareiaes. E não encontro algum que se appliqus á 
espécie dos autos; 

*> accordão de % de setembro de 1935, Boi. E l . de 
d de abril de 1936, pag. 997: são as eleições da Bahia. 
Mesma observação, supra; 

e) accordão de 30 de abril de 1936, Boi. E l . de 9 
dô íaaio de 1936, pag. 1.324; tratam os diversos ac
cordãos <íâs eleições no Maranhão. E nem ma me pa
rece pertinente á espécie versada agora; 

d) accordão no recurso eleitoral n. 45, B i l . E . de 
3Í de dezembro de 1935, pag. 2.959 f são os accordãos 
<jue julgaram as eleições de Sergipe. Mesma observa
ção supra; 

o) accordão no recurso eleitoral n. 405, no Boi. E l . 
de 1 dé setembro de 1936, pag. 2.935. E ' esse a unka 
decisão que. possivelmente tenha pertinência, porque 
testa de coacoâo e fraude qua ""devem ser provadas, 
com effeitos sobre a votação, para que se decrete v 
nullidade de uma secção". 

CÒÍBO para verificar esse ponto é mister entrar no mérito 
íeèorsd, intimamente entrosado com a preliminar, deixo de 

levantar essa preliminar. 
& —* Alinha o recorrente os seguintes motivos para a 

niíiUdsd? gue pretende m decrete: 

aouve recusa de fiscaes na apuração; e 
b) uma série de víuíações das garantias eleitoraes. 

è èm consequenoia; 
c) vargonhosa fraude; 
d) &e umas foram guardadas por espaço de 15 dlâj 

em sala fechada da Prefeitora local, eem as garantias geacriplas^ no art. 139 do Código Eleitoral; existindo 
respectiva porta 3 chaves;, uma com o escrivão elei

toral a as demais com pessoas parentes proc-umas de 
um dos candidatos; 

a) requerido, nos termos do art. 149 do Godígo 
Eleitoral, se guardassem" as .sobrecartas para ulterior 
vêrifícaÇad dé sua coàtèátada authenticidade, foi isso 
negàdq « absíado; iáeo porque; 

f\ asa tal o clamor publico que logo cem eleitores 
que haviam - votado na 2* secção declaravam êtá <fô-

- oumènto auíhentico e publico t6rem votado na íegenja 
do partido da opvosicâo, para a q.uâj & apuraçüo ac-
ptselr* somasite 79 votos;. 

0) feita vistoria nas umas das â*,. 4e, 6' e ê* ss-
tcôes, aoroeados todos os peritos (Professores da 
Escola Pofytechnica} pelo prudrio Tribunal, d laudo 
unanimemente concluiu affirmando terem sido substu 
tuidos' as respectivos fundos; 

ft) que somente nessas 4 eaeçôas eojaa urnas t i 
veram seus fundos1 substituídos, é que venceu a partido 
do governo. 

4 — Vejamos se procede a argumentação, e ss a prsvg. 
•ios autos a soccorre: 

§ r— Recusa de fiscaes na apuração^ -

"Neste município, declara o Juiz Presidente, foi 
annullada a 9* secção, foram apresentados vários pro
testos conforme tudo se poderá vêr do anneso em copia 
da acta sobre Joazeiro." 

E a fls. 54, 88, 90 e 102 se encontra a prova dessa recusa. 
6 — Fraude nas sobrecartas. 
Está comprovado a fls. 100 e 107 a 109, ponque embora 

stcreto o voto, não se pôde duvidar que tantos eleitores faltem 
á verdade affirmando corajosamente haverem votado pela 
opposieão, e esses votos não appareceram. A comprovação 
real e effectiva dessa fraude, pela substituição de sobre
cartas, se faria pelo exame das mesmas. Ora, está provado a 
fls. 22, 97 v . , 99 v . , 102 v. e 103 que oâ requerimentos nesse 
sentido• foram indeferidos pela Junta. O art. 149, do Código 
não parece autorizar a tbeoria de que só por escripto taes 
impugnações devam ser feitas: pelo contrario, visto como as 
impugnações devem ser feitas incontinente. E do mesmo 
modo o art. 154, e especialmente seus §§ 1" e 2° que expressa
mente permittem até recurso verbal. 

7 — Fraude nas urnas. 
Está provado (fls. 94 e 95, 98 a 107 112), que. contra 

expressa disposição do art. Í39 do Código, as urnas não tive
ram "de dia e de noite" guarda de "funccionarios do Tribunal 
ou, juízo eleitoral, designado por q-uem de direito e que se 
revesarão por turmas" e nem "á vista dos interessados". 

E ' evidente que a fraude em apreço, resultante da sub
stituição dos fundos das urnas, não poderia ser patenteada 
no acto da abertura. 

_0 laudo pericial, unanime, é decisivo a esse respeite. 

Diz elle, a fls. 84: , 

Resposta ao 1" quesito: 
Os peritos encontraram tres typos de urnas quanto 

á construeção, todos usados pelo Tribunal Regional da 
Bahia. O 1° typo'tem o fundo annexado nas quatro 
faces; o 2° typo tem encaixe de meia madeira nas quatre 
faces; o 3o typo,. chamado'fundo de gaveta, tem.apenas 
encaixe de meia madeira em tres lados ficando o quarto 

/ "lado prolongado até a face exterior. 
Dadas estas explicações, podemos responder este 

quesito, affirmando que o fundo de cada utrti das 
quatro urnas apresentadas não era de nenhum dos tres 
typos, pois estavam apenas coitados, não sendo ut i l i 
zados os encaixes existentes nas quatro faces adja
centes. 

De referencia á qualidade da madeira, verificamos 
que era de ipê, é as outras de pinha t sendo qu& os fun
dos eram de cedro e emendados." 

. Respondendo ao 5 o quesito que perguntava &obre se íal* 
tâ-va ou não segurança á inviolabilidade nas. urnas impugna
das, e que consiste na meeha e encaixe ou entalhado dio fundo, 
disseram: 

"Resposta ao 5° quesito: 
Respondemos, afíirmátivatnjjnle.,- viète que ver tüca-

liios qtie oãdá um díss" íttedos tòtava apenas colado." 

Responderam os peritos negutfvãtnante aO 6"' quesito, qaé 
é o seguinte: 

"Se as Urnas apresentadas; deâs-te* da exame feito, 
v sobretudo comparativamente cónf as urnas usadas pelo 

Tribunal Regional e apresentadas aos péritoév offere-
cem ou não as mesmas, garantíâá desEâs ultimas.™ 

33 esclareceram na resposta áo 7* quesito: 

" A falta das tnéchás üoá fundos e a existência dos 
encaixes nas quatro fàcés lâteraes leva-nOS a pensar 
que o systema de fundo encontrado fiâá mesmas é com
pletamente differeate de outros: íutwfos' observados em' 
outras uraaj existentes em deposito no 'Tribunal." • 

Ora, todas as demais urnas examinadas excéptô essas têsri 
jfutido inteiriço Xíespoáta ags quesito? ê" 9o).» 
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8 * - A fraude, se prova tambeta por «feios indirectos, 
0S0 sendo indispensável como que o "ff&grante"'. 

E a prova enfeixada neetea autos me leva á conclusão 
de que ítouve fraude, e violação das. urnas. 

0 —- Assim, portanto, por esses fundamentos, e recusada 
fiscalização das sobrecartas impugnadas, opino pela annu Ila
ção das eleições (Cod, E l . art. 160 ns. 5 e 7), remettendo-se' 
as auto» á Procuradoria Regional para proceder contra os 
responsáveis. 

Rio de Janeiro, % de dezembro de 1936. —. Dr. José 
Maria Iftw Dowell da Costa, Procurador Geral Eleitoral üH.. 

Estado do Minas Geraes 
Recurso Eleitoral a. 553 — Classe 3* 

2 — Desse accordão o recorrente se deu por soiento em 
30 daquelle mez de setembro, fls. 10 v . Dez dias apòa (fls. 17) 
requereu o recurso que sá atermou passados mais cinco óias 
(fls. 19): está portanto fora do prazo. 

3 — Opino pelo não conhecimento, por esse fundamento, 
nada obstante o accordão de fls. 20 verso que o mandou 
subir: e mais uma. vez esta Procuradoria Geral se rebetla 
contra a pratica de serem julgados por accordão do Tribuna! 
a qw o recebimento e proseguimento de recursos já deferidos 
JTInstância Superior, 

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1938. — Dr. José Maria 
Mete Dowell da. Gosta, Procurador Geral Eleitoral int. 

Estado do Rio Grande do Sul 

Recorrente, Partido Popular de Abaeté - Recorrido, Tribunai - R e c u r £ 0 E I e i t o r a l 5 5 5 - C I a s S e 3 * 
Regional de Justiça Eleitoral — Relator, Esmo. Sr. Dej - acorrente,, Procurador Regional Eleitoral - Recorrido. Mario 
eaibargador Collares Moreira. 

PABBCBfV N. 653 

Í — O Partido Popular de Abaeté fez ao Tribunsl Re
gional do Estado de Minas Geraes uma consulta pata saber 
se a vigência ou applieação de determinados artigos da lei 
601 face dos vereadores daquclle município, que na» haviam 
comparecido á installaçáo da Câmara Municipal: 

"1» — Os arts. 144 é 143 do cit. decreto n. 8.403 
estão em vigor e appllcam-se á poise' dos aoluaeg ve
readores? 

2" — No caso affirmaíívo, de que data se conta o 
prazo dentro do qual perdem os vereadores os logares 
do dia immediato â díplomação, applicando-ee por ana
logia o art. 144 do referido decreto n. ,8.403 ou depois 
cio decorridos os trinta dias marcados pelo art, 5o, 
§ 1°, das Disposições Transitórias da Constituição Es
tadual'? 

3 a — Esses vereadores perderam o mandato j á 
estando decorridos os prazos determinados no art. 145 
cio preoitada decreto? 

4S — Respondido negativamente o I o item. em 
que prazo,devem tomar posse os' vereadores?" 

2 — 0 Coléndo ..Tribunal proferiu o seguinte accordão: 

r "Accordam os Juizes do Tz*iburrat Regional são-* 
tomar conhecimento da consulta, & qual envolves matér ia 
pertinente a recurso, oppúátos, ou que se opponhamv «• 
de cuja solução, haverá pronunciamento, em termos, 
deste Tribunal. Responder a codsullâs,' em casos taes, 
vale por antecipação de julgamento." 

3 Dahí o rèeursò tempestivameíite interposto. 
4. — Ê â s a simples exposição prova como é caso concreto 

eâsa consulta sobre se, em face da taes dispositivos perderam 
(textual) o mandato aquelles vsreadorea. • 

Impõe-se, pois, a manutenção do aceordfio recorrido.. 
Jtio de Janeiro, 2 de dezembro de 1936. Dr. Xosé Maria 

Alac Dowell da Costa, Procurador Geral Eleitoral int. 

Estado do Rio Grande do Suí 
Recurso Eleitora! JJ. 557 Ciasse 3* 

áaedrjrèute, Dr. Procurador Regldüal Eíeitora! ~v aeoorrído, 
Tsüiuaal Regional Eleitoral — Relatar", Esmo. Sr. Sííníe-* 
tra Plinio Casado, j , 

SUHEGEÜ M. âS4 

1 O fir. Procurador Regional ao Èâtado do Rio Grande 
d,> Sul recorre-ij,da decisão seguinte: 

i 
"Accordam os juizes do Tribunal Regional Eleito-

irai por unanimidade, responder á consulta, declarando 
«jua no caso a que allude, existindo apenas uma vaga 
de vereador na Gamara Municipal, vaga pertencente" 
ao Partido Republicano Liberai, não era licito regis
t ra i , para preenchimento da maámá, na próxima eleição 
a, se prover para esse fim, êerslo uni cáádídato do refe
rido partido, desde usas não auíori ía a !éi eleição espe-
jsial ióara o caso da falte de g8ipp!e«í©e- • 

D i l Santos — Relator, Exmo. Sr. Professor João Cabral 

SAEÍJGEft tf. 655 

1 — O Dr. Procurador Regional no Estado do Rio Grande 
do Sul, recorreu da decisão seguinte: 

"Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleito
ral por unanimidade, qne os candidatos registrados po
derão ser votados com' qualquer numero de vo:.os, sem 
attinencia ás eleições de 17 de novembro findo." 

g — Desse accordão cr recorrente se deu por scienta em 
29 daquelle mez de setembro, fls. 7. Dez dias após (fls. 8) 
requereu o recurso que eó atermou passados mais cinco dias 
(fie. 9 ) : está portanto fora do prazo. 

3 — Opino pelo não conhecimento, por esse fundamento, 
ntda obstante o accordão a fte. 10 verso que o manda subir: 
e mais uma vez esta Procuradoria Geral se rebella contra a 
pratica de serem' julgados por accordão do Tribunal a qno 
o recebimento e proseguimento de recursos já deferidos á 
Inítancia Superior. 

Rio de Janeiro, & de dezembro de 1936. — Dr. Jose Mana 
Ma o Dowell da Costa, Procurador Geral Eleitoral int. 

TRÍBÜML REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAI 

'ACÍAS 
4Ô> SEÊS.CO, tU 11 D® NOVEMBRO DÊ 1934 

PRBSibElfíilA DO ÊSSÍItÔlt' DBBHMâAítóAtíOK AÜTHUR 80ARB9 BB 
MOtatA, PRiaiDáNTE 

Aos onae dias do «ifez de novembro corrente, pre^entei 
oa senhores desembargadores Artüur Soares de'Moura, Souza 
éemôs, l ü d r é dè Faria pereira, juia federal doutor Castro 
Tíuttes, ítfl» de ifiirelto doutor José Duarte, jurista douto? 
.I&jtàle Pinheifo de Andtadfe e o procurador regional, doutor 
Mario tfeiva d» L ima Rocha, obte-se a sessão ã hora e no 

' locai do costume, servindo como secretario o senhor Oscar 
Lace Brandão; officía! da Secretaria, que procedeu á leitura' 
dâ acta da seíáão anterior, cuja redacção foi approvada una^ 
níotemente. , , ; 

Soo julgados m processos de exclusão por fallecinientd 
doí eleitores: Matbias José Pereira e Francisco Barbosa Por~ 
tinho, relatados pelo senhor desembargador André de ^ar ía 
Pereira. Ademeva! Gonçalves Portugal, Athayde Barreto de 
Sá, relatados pelo senhor doutor Jajme Pinheiro de Andra
de, e os de Manoel d$ Almeida Stuck, Benedicto Porto, É<lu-
arco Alves- dos Reis Júnior e Alberto Baptis^ta Pereira, rela
tados pelo senhor doutor José Duarte. Tendo em vista as 
infoítíiâções da Seeféterfa, o Tríbunaí resolva mandai ex
cluídos da lista dou eleitores, 

0 seahof desembargador André d* Far ia Pereira yelatã 
o recurso eleitoral ttumere noventa, e quatro, Interposto pelq 
delegado dq Partido Concentração Eleitora! ds São D o m t ó 
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gos , da decisão do juiz eleitoral que indeferiu a quatifi* Mercês, Francisco da Silva Araújo Filho, Euridice Pecanha 
cação do eleitor Miguel Mana Coelho Posto em discussão, Vicente, Evàngelina dos Santos, Henrique Armando de Góes, 
o senhor relator vota para nao se conheore do pedido, por- J o s é Rjcardode. Castilho, José de Albuquerque, revistos peio 
quanto, de acordo com jurisprudência firmada pelo Tnbu- g e n h o r d o u t 0 r Jayme Pinheiro de Andradef pátapio Pereira 
nal Superior, nao cabe qualidade ao requerente, por seu_ de- Jorge, Zuleika de Araújo Motta, José Gomes da Silva, G i l -
legado, para interpor recurso do despacho que indeferiu a berto Vereza Novaes da Cunha, Antônio Barreiros, Manoel-
qualilicaçao do referido eleitor, o que foi approvado unaui- Marinho da Cunha, Máximo Peres Melhado, João Ribeiro de 
memente. Relata também ia representação numero jsemto e F a r i a B r a g a ( Norival Rodrigues dos Santos, Odilon Manoel 
Tioventa.e sete, do chefe da Segunda Seçcao deste Tribunal, d a gilva, • Nathalina da • Silva Manoel, Florestou Mamede de 
communicando a pluralidade da inscripção de Anastácio F a - C o s t a Antônio José, Salibo, Paulo Rosa, Pedro de Alcântara, 
bio de Camargo De accordo com o voto proferido peto-se- oidémar Ferreira' Soares, João Paz, Maria da Gloria Ribeiro 
nhor desembargador Vicente Piragibe, em sessão de vinte -e Paranhos.da Silva, Jo séLamy Lopes Díniz, José Marciano de 
dois de abril do corrente anno, o Tribunal manda cane l a r C a s t j l h o , revistos pelo senhor doutor José Duarte, e-os de 
a inscripção numero sete mil oitocentos e trinta e quatro^ Armando Duarte Mathias, Antônio Martins Corrêa, Izalina 
da primeira zona antiga, e manter a de numero dois mil cen- d a S n V a Costa, Nelson Monteiro de Britto, Alayde Moreira 
to e trinta e dois, da quarta zona antiga, por ser a d o u l t i - , p a c h e c o , Fanny Corrêa,-Maria Magdalena Marques da Si ivei-
mo domicilio do eleitor, e baixar os autos para o cancella- r Amaro,de Souza Guedes, Jayme Quartim Pinto, Anthero 
mento, na fôrma da le i . " . . . . . . J • • • •• Joaquim Velloso, Niçéa Alexandre Neves Soares, Raul Pe-

0 senhor doutor Jayme Pinheiro de, Andrade relata o. r e i r a , Leopoldo de- Amorim Castro^Domingos Saboya de A l -
rcquenmento da Associaçaoa dos Empregados do Commercio b U q U e r q u e Filho, Aldo Santos. Camilher, Ayres Ferreira Bar
do Rio de Janeiro, solicitando a installaçáo de um posto elel- r o s o > E d m é 3 salles" Vieira, Louis Joseph Le Cocq d'01iveira, 
toral em sua sede e vota pelo indeferimento do pedido, vi st OA Qswaldo Ferreira da Costa, Alberto Alves Chaves, Armando 
nao ser conveniente nem opportuna a creaçao de postas, o N e v e s d a S i i v a > Maria Mercedes Diaz de la Vega, Octávio 
que foi approvado unanimemente. ; , Dias .Fernandes, Anna Silberstein da Veiga, Manoel Antônio 

Por preencherem todos os requisitos legaes foi confir- do Nascimento, Hamilton L ima de Menezes, Mario Alves.de 
mada a expedição dos titulos dos eleitores Domingos Mar- Amorim, José Tosta, Floriano da Cunha, Léa Baroukel, Mario 
ques da Silva, Alzira de Souza Oliveira, Julia Aragão, E u - de Oliveira, Walfrido Paolino, Manoel Lodi, Antônio Soares 
clides Gonçalves da Silva, Gilberto Villela, Antônio Ernani Monterrozo, Alberto Naffah, Temistocles Santos Jardim, Jose 
Wanderlcy, Ignacío de Aguiar Teixeira, Aida Dietrich, Dur- Bennaton Guimarães, Alberto Fernandes da Silva Carvalho, 
vai de Oliveira, Affonso - Martinez, Arlinda Sansmikat, Tbeo- Luiz 'Lopes de Souza,. Helena Vasconcellos, Maria de Castro 
genes Ludolf Gomes, Odette Lacerda,* Nair Reis do Nasci- Barbosa, Maria dos. Anjos Coelho, Antônio Alencastro Aze-
mento, Marietta Oliveira Menezes, Aurora Francisca, Jair V i - . vedo, Cid Arantes, José Martins Gomide. Carlos Pinheiro; 
veiros Villela, Domilde Goulart de Figueiredo, Antônio R i - Maria da Conceição Mathens, Armando Durval Meirelles,. João 
beiro da SilvaB Alice Maciel Franco, Augusto Pestana Drum- Martins Castro,. Adalberto: Corrêa Lemos, Ary Ferreira dos 
mond. José Custodio dós Santos, Herondina Maciel Franco, Santos, Casimi.ro-da Silva, Anasteio Antônio de Souza E r -
Octacilio Ferreira Martins, José Alves Barreiros, Ignaoio de nesto Gastão Tardão,, Marina Ferreira da Silva, Qdette Costa 
Freitas, Helena Amaral, Lindaura da Conceição Santos, Ma- Garcia, Aryna Leal de Amorim, Natalina de Brito Borges, 
r i a Carlos de Oliveira, Djalma Pinto de Oliveira, Germano Joaquim Fernandes, Walter Martins de Sá. Osmar Deside-
Joaquim da Costa, Ruy Pimentel Lima, Moacyr Figueiró, A n - rio, Álvaro de Faria, Cândido Simões,. Luiz de Carvalho 
tonío Carvalho Delgado, Augusto de Oliveira Granja, Oraldo França, João^Martins Oliveira, Bento, Maselli, Plínio-Moreira, 
Muniz. Arlindc Dias Ribeiro. Isaltino Alves Mendes, Octavio Orlandino Ferreira da Veiga, Horacio. Alves Ribeiro, Bioiano 
Dias Coelho, José Laponte, Lucinda Tavares da Silva, Iracy Nunes Ferreira, Theophilo Nunes, Ferreira, Arlindo Soares 
da Costa Santos, Darcy Pereira, Paulino da Cunha Lage, Sè- de Brito.Albano Borges de Faria, :Heitor Pinto da" Silva, Jo-
bastião Dias da Silva, Antenor da Rocha Linhares, Antônio vita Passos Mendes, Gilberto Gomes Teixeira, Luiz Pereira 
Gonçalves, Bento Tavares Meirelles, Edith Xavier Rios, re- da Silva, Adelino Ribeiro, ̂ Octavio Gomes Viegas, Luclides 
vistos uelo senhor desembargador Souza Gomes; Salvelinn^de Limpira,,Djalma Augusto Ferreira, Carlos, Cardja da -Silva, 
Freitas Marques, Nestor Bezerra da Silva, Arthur Costa e Boanerges Soares de Albuquerque, Manoel.Ferreira• Barboza, 
Silva, Osório Cavalti, Armando Britto do Carmo, João José' 'Osmar Rodrigues da Silva, Antônio Rodrigues Hollanda. A l -
Santiago, Francisco de Assis Caramurú, Antônio Baptista, berto, Braulio dos Santos, Sylvio Silva, Antônio Luiz de Arau-
Oswaldo da Silva Valle. Seraphim Marinho, José Dias, Jayme Jo Júnior,;Manoel, Gonçalves da Cunha, Valentim Tavares da 
Alves da Costa, Athayde Lopes de Azevedo, José Crescencio Almeida, Eyaristo de Carvalho Gitahy, Sebastião Hermpge-
dos Santos, Agostinho Souto, Antônio José de Albuquerque, nes-Carvalho, Hélio de Almeida Gonzaga, revistos pelo se r 

Jayme Cardoso Corrêa, Carlos José Rodrigues,. Manoel Md- nhor dóuíor Castro.Nunes. 
reira, Adlardo Nelson de Vasconcellos, Lauro de Mello Ro- Quanto,aos processos de transferencia de domicilio elei-
drigiios. Adalberto dos Santos Ferreira, Aldehram de'Lacerda toral de Corirttha-Alexandrino Toja Mitigo, relatado pelo sé-
Ba talha. Arthur Perez Teixeira, Laura Weinhartt Montene- nhor'-desembargador Souza Gomes; Amadeu Ferreira Sara-
gro, AYaMomar Ribeiro, Francisco Linhares, Waldyr José.Gon- mago» e Ambrosino Almeida do Nascimento, relatados pelo 
çalves. t-i-niundo Gil dos Santos, Roselfa Ramos Gomes, A n - .senhor desembargador André de Faria Pereira; Jacintho-Mo-
tonio Ju.-e .Pereira, Edith Franco, Wanderlino Alves Devezas, reira,. Pedro'de Almeida Gomes, Jeronymo Fernandes da' S i l -
Isa Langebartels, Fidelcino da Costa, Mario Costa' de ; Maga- va,. Odilon de Albuquerque, Floriano, Cunha, Francisco; Fer-
Ihães, João Gregorio de SanfAnna, José Pereira" da Costa, reira .de: Azevedo, Carlinda Alves' da Silva, Agenor Antônio, 
Alice Borges Pires, Lydia doa Santos Medeiros,- Wafcyb Hàbib José. Rodrigues Pereira, João Rosário Ventura, Guilherme 
El-Bauny. "Aluysia dos Santos Medeiros, José Borges. Pires Marques, Ernesto Esteves da Silva, Antônio Soares Bastos, 
Filho-. Paulo dos Anjos Lima, Delio Gomes da Silva, José L o - Èliézér de Aguiar'Costa'. Laurentino Gomes Silva, João Pe-
pes da Silva, revistos pelo senhor desembargador A n d r é : d a dro Lopes,'Alexandre Dias, Francisco Milman, Hildeherto 
Faria Pereira: Orciliò Thomaz Gonçalves, José de Oliveira. Nascimento, Pedro Lourenço de Araüjo, Guilherme Gotts-
Rizzo Filho, Üomethildes de Amorim Blanco, Edmundo Cor- mann, Antônio .Alves dos Santos, Nelson Gonçalves Ferreira, 
rêa dc Sá, Brasilina Santos Rocha. Laura Dantas, João SoT- Adelino Lourenço, - Evaldo Máximo dAzevedo, Raul-'de Mene-
quen-a, Durval ma 'Dantas Clapp, Cyrene Nevares .de .Carva- zes Azêdò, Ricardo Jlibeirò da Silva,.'Hilário. Sebastião 'Silva, / 
Iho, Affonso Lino Ferreira, Gabriel Júlio de Carvalho. Filho, João de Almeida Carvalho. -Pedro: Vidal de Sá, Antônio 'Ro-
Candido Dias'da Silva," Oswaldo Gonçalves Fontes, Eugênio drigues -Costa, -Antônio.-Amarante Menezes, Alcidio Machado 
Limeira de Albuquerque, Marietta Thompson Ferrer, Rubem de .Souza, Oswaldo Silveira" dos Santos; Valentim Louzada, 
Pereira Campos, Raphael Lourenço Salgado, Nathaniel José Celso Moraes-Alves de-Lima, Alcides Aguiar, Emanuel'Mes-
Nogueira, Clycio José de Mello, Jayme Fionda, Henrique ,Me- quita Barreto, Manoel da Silva Netto, Bruno Meisels. Sebas-
deiros, Chrisantho de Castro Chelotti, Raymundo 'Tavares, tiâo;de Oliveira-Ramos,: Miítorí Rosa, Oswaldo Merlo. Vital» de 
João José de Souza Netto, Tito Olivio Pierre, Thereza",6üi- Azevedo Silva, -Marja de Mattos Cordeiro, Antenor Fernandes 
marães Ferreira, Armando Pedro de Alcântara, José da-.Sil- Lamas, E d . de Souza: Santos, Agnelo Cavalcanti de .Albuquer-
veira Macedo, Auréliano Theophilo de Araújo, Floripes. A1-. que,'. Eurieo • Lopes, de Albuquerque, relatados pelo senhor 
ves de Souza, Virtul ia Penfold Muniz, Joaquim Moreira da doutor Castro. Nunes, e .osde Domingos Rosa de Souza, Car-
Silva, José Gonçalves Ferreira, Emiliano Alves Furtado,. A n - los, de-Jesus Tavares "Salles, : Horacio Queiroz Gomes, 'João 
selmo Pinto dos Santos, Isolino Ferreira Pacheco,.Manoel.Aü- Marcellirio de',Souza, Walter Belluco, Washington de Oliveira 
gusto, Manoel Bento da Costa, Osvino Ferreira, Odette-Pas- e Silva,.; Heraldo' Fa lcão 'de Moraes, José Ignaoio .de Souza, 

sos, Cyrillo Cardoso, Manoel ; Feliòio, Alberico- Ignaoio ..das Webster . Fritsch; Luiza "Mendonça Bellotti, Damasio Gaval-
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cante Beltrão, Miguel Ignaoio da Rosa, Joaquim Gonfuoio 
Zòroastro. José Moreira Barro», Onasimo Vicente, Belder de 
Azevedo Silva, Eulíno de Oliveira, Geraldo SilVa Santos, Luiz 
Alexandre de Siqueira, Idalia de Andrade Graça, Séverino da 
Costa Villar, Francisco de Paula Selma, Ayrton Pulchèrio, 
Lindolpho Almeida Fernandes, Oswfajdino Nogueira, Cicero; 
Cardoso de Oliveira, Domingos Tellini Marchi, Geraldo B a 
ptista Corroa, Raphael Miguel Ropon Horta,' Mario da Ga
mara Brasil, Alexandre Paptuso, Leonardo Cilento, Hélio G u i 
marães de Mattos, Francisco Nogueira, Octavio Ribeiro de 
Faria Braga, Antônio Teixeira, da Silva, Mario Martins Lage, 
Fioravante dei Coro, Hermenegildo Cardoso de Mello, Cbry-
santbo Barros Quiteta, José Moreira Ghelli, Herminio Pedro 
da.Süva, Vivaldo Ribeiro, Astrogildo Bezerra de Araújo, Alon-
so. Borges Moreira, Dutcelina Louzada Saldanha, Olga Ama
ral, Maria. Meirelles Mendes Leite, - Orlando Gonçalves de 
Souza, Bento Josó Mendes Leite, Augusto Nunes de Vascon
cellos, Manoel Bernardo de Oliveira,. Dólares Leite da Con
ceição, Antônio Albertino Pires, Waldemar Miguel Costa, Ja-
cilio José Vieira, Arthur Vieira de Rezende e Silva, Alfredo 
Ferreira Bralo, Aristóteles. Tiburcio, José Moreira dos San
tos, Rosentino Altino de Souza, José > Lamarão, Henrique de 
Castro Neves Terra, João Gapistrano Alves, Francisco Dias 
Carneiro, AdaÜJa Silva Gonçalves, Togo TristSo de Salles, 
Caetano Paris, José Francisco da Silva, Miguel Tómazino, 
Propicio Marinho de Oliveira, Alfredo Moraes, Itacy Gonçal
ves dos Anjos, Waldemar Américo Fievet, João de Souza, 
Arthur de Oliveira Marques, José Carvalho Leite, relatados 
pêlo senhor doutor José Duarte, estando nos deyidòs. termos, 
o Tribunal resolve mandar fazer os autos, conclusos" ao se
nhor desembargador presidente, para os fins • constantes da 
letra ò, numero tres, das Instrucções do Tribunal Superior. 

Nada mais havendo a tratar,- foi encerrada a sessão ás 
treze horas. E, para constar, eu, Oscar Lace Brandão, offi-
cial da Secretaria, no impedimento occasional do Sr . Dr . 
Director, mandei, lavrar a presente acta, que assigno. — 
Oscar Lace Brandão. -• • . ^ 
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PRESIDÊNCIA DO SENHOR DS8SMBAHGADOR ARTHUR BOAHES DE 
"MOURA, PRESIDENTE 

- - Aos dezoito dias do mez de novembro corrente, presentes 
os Senhores Desembargadores Arthur Soares de.Moura, Souza 
Gomes, André de Faria Pereira, Juiz-Federal Doutor Castro 
Nunes, Juiz de Direito Doutor José 'Duar te , Jurista Doutor 
Jayme Pinheiro de Andrade e o Procurador Regional,.Doutor 
Mario Nei.vá de Lima. Rocha, abre-se a séèsão á hora e no local 
de costume, servindo c,omo Secretário, o Doutor Modesto Do-
natini.Dias da Cruz, Chefe da Primeira Secção, que procedeu 
á leitura da acta da sessão anterior, cuja redacção foi appro-' 
-vada. unanimemente. 

- O Senhor Doutor José Duarte propõe seja. consignado "nã 
acta um voto de pezar pela falleciménto do General Eurico de 
Andrade Neves; ijlustre-Membro do Supremo Tribunal Militar, 
o que foi approvado unanimemente, tendo o Senhor Presidente 
e o Doutor Procurador Regional se associado ,á homenagem. 

'A seguir foram julgados os processos de exclusão por fal
leciménto 'dos. cidadãos Tiburcio Caribe da Rocha e João dos 
Santos, relatados pelo Senhor Desembargador, Souza Gomes, 
e os de Luiz da Gosta. Rodrigues e João Paulo da Costa R i 
beiro; relatados .pelo Senhor Doutor Castro Nunes. Tendo em 
vista as informações, da Secretaria, o Tribunal resolve man
dar eiclüü-os da lista dos eleitores.. 

O Senhor Doutor Castro Nunes relata o processo de'Fran
cisco Freire de Andrade, que requer seja considerado -in
seripto, afim de: obter seu titulo eleitoral, Posto em discussão, 
o Tribunal, de acoordo com o pareíer emittido pelo Senhor 
Doutor Procurador e com a deeisSo já proferida enr casos 
idênticos, resolve deferir a petiçfio. 

O Senhor Doutor José Duarte relata o processo de, The-
reza Jair da.Silva, que pede a restauração de seu processo de. 
inscripção de numero dois niil.quinhentos e quarenta, e vota 
n ò sentido de mandar baixar os autos, para que o Juiz, en
trando no mérito, julgue a restauração, e para se officiar aos 
Juizes Eleitoraes, indagando se os livros de inscripção acham-se 
irregularmente e.scripturâdos, afim do Tribunal tomar pro
videncias a respeito, o que foi approvado Tjnanimemente. 
E m seguida, submetta ao Tribunal varias auggestões relativa-

mante á remessa dos proces303 de transferencia de eleitore.?, 
quer de outros Estados, quer da mesma região, para se uni
formizar o serviço. Posto em discussão o assumpto, o Senhor 
Relator propõe, quanto aos processos de transferencia de do
micilio de outros Estados, sejam remettidos os. autos com
pletos a este Tribunal, para julgamento, sendo obrigatória a 
attestação da residência,.de accordo com o novo domicilio do 
eleitor. Relativamente ás transferencias dentro da mesma re
gião, seja mantido o modelo J4 com a impressão do pollsgar 
direito e a attestação do novo domicilio, considerando-se. v i 
gente o art. 80 do Regulamento dos Tribunaes, ou que foi 
approvado unanimemente^ O Tribunal approva, ainda, que, 
como provimento geral, sejam remettidas copias do accordão 
as diversas zonas eleitoraes. 

Por preencherem todos os requisitos legaes foi confir
mada a expedição dos titulos dos eleitores Clodoütiro dos 
Santos Alves, revisto pelo Senhor Desembargador Souza Go
mes; Erotides Antônio Beff, revisto pelo Senhor Desembar
gador André de Faria Pereira; Enedina Mello Rego; Pedro 
Joaquim de Macedo, Luiz Gonzaga Moreira da Silva, João José 
Soares, Waldemar da Silva Gervazoni, João de Deus Pereira, 
João Baptista, Jullo Antônio da Silva, Dermeval José Pestana, 
Jaey Pereira Campos, Antônio Ernesto JuüanelJi, Francisco 
Antônio de Souza, Euphraim"Corrêa Vidal, Manoel Maroellitto 
de Menezes, Antônio "Marques Sobrinho, Mercedes Menezes, 
Hortencia Caldas Coelho Fortes, Euclydes Alves Corrêa, E r 
nesto de Mello, Izaltino José de Carvalho, Salvador Cardoso de 
Carvalho, Salvador da Costa Leitão, Corina Lobo Viannà, Fer
nando Pinto Ferreira, Enodio Gomes da Sila, Antônio José de 
Miranda, Sebastião de Oliveira Lima, Sebastião Simões Bar
reto, Jarni! Solon 'Abrão,- Theophilo Corrêa, Guilherme. Ca-
patto, Rubem dos Santos Cabral, Luiz Ignaoio Coelho,. Age-
mar Cardoso, Waldemar Quhino de Mello, Oswaldo. Thompson, 
Manoel Gonçalves dè Sá, Octaciüo Vianna de Mello, Manoel 
Pinto da Silva, Reynoldos da Silva Ribeiro, Ufano de Souza 
Guimarães, João L u i z de Mello, José de Souza Pestana, E r 
nesto Antônio Leite, Pedro Pestana Filho, Victor José d'Al~ 
buquerque, Cândido Nobrega, revistos pelo Senhor Doutor 
Jayme Pinheiro de Andrade e cs de Hildebrando Castellar Ro
drigues, Benjamin Peixoto Neves, Viterio Josó Baptista, José 
Gonçalves. Paim, Alberto Corrêa e Silva, Abrahão Pantaleão 
de Oliveira, Raphael Henrique Bastos, Miguel Gusmão Dias, 
Domingos da Silva Oliveira, Joaquim Pinto da Sjlva, Lino 
Cardoso de Souza, Arlindo dá Costa Amaral, Antônio Isauro da 
Silva, Kleber Cathond, Diniz Ales Quintanilha, P o n z c V i n -
cenzo,.- Carlos da Silva Carneiro, Joaquim Gonçalves Manco, 
Francisco Gomes da Costa, José Pinto Severino, Silvino Antônio 
da Costa, Vinícius Marins, Joaquim Marques, Josó Pereira dos 
Santos,,Ricardo Garcia Filho, Moacyr Pinto de Souza, Moacyr 
Rosa de Campos, Ruy de Freitas, Manoel Capella, Humberto 
Francisco José Bruno, Adaltiva de Oliveira, Carolina Barbosa 
de Oliveira, Ruth da Silva Oliveira, Helena Barbosa de Ol i 
veira, Hygino Marcai, Alcidio Moreira, Mürillo Rodrigues Cam-
pello, Alvàro Paes da Silva, Manoel de Freitas Souza, Lauro 
Jorge Còury, revistos pelo Senhor Doutor Castro Nunes. 

Quanto aos processos de transferencia de domicilio elei
toral de José Mattos Oliveira, Lúcia de Carvalho Siqueira, José 
Maffra Filho, Durval Duarte SanfAnna, Cicero Josó de Ol i 
veira, Oscar Moüsinho, Aphrodisio Pereira de Andrade, Manoel 
Vieira de Miranda, Sylvio Vieira, Antenor Costa, Clodomiro 
Nobre Machado, Jefferson Rodrigues Moreira, Pedro Baneira 
Nóvoa, Gustavo Meyer Monteiro, Luiz Manoel.da Silva, L o u - ; 

rival Gehre, Azis. Racy, Firmo Ferreira Gomes de Castro, 
José Oliveira da Silva, Edna dos Santos Assumpção, Carlos José 
Móitinho, José Joaquim Martins,. Guaracy Henrique Poiibél, 
Nelson Cunha, Adalberto Silva, Euclydes José' Gomes, João 
José de Mattos, Pedro Dias Cabral, José Delgado Pontes, Fran
cisco Bento de Oliveira Júnior, Raul Pedro Xavier, Simão 
Damaso d'Aqu,ino, Yolanda Ledo Lassance Cunha, Durval 
Benediclo Andrade, Durval Gonçalves dos Santos, Ary Brasil 
Corrêa, Julião Luiz.Pinto, Clara Hohl, Miguel Vasconcellos, 
Orlando Baesso, Miguel Vaquer, José Eloy Fontehelle de Sa
botai Gamaliel de Araújo Costa, Manoel Baptista de Oliveira, 
José Fernando Pinto Moreira, Leocádio Camargo Fonseca e 
Silva, Alfredo Fortes de Barros, Plinio de Siqueira Filho, 
Juíio Dias, Benedicto Fazenda, relatados pelo Senhor Desem
bargador Souza Gomes; Ruy da Costa Ferreira, Cesarina Car
valho Leite, Armando Affonso de Oliveira, Thiago José da 
Conceição, Manoel Martins de Souza, Dermeval Ribeiro da •: 
Silva, Clarice de Souza Pinto, Virgílio Barbosa de Mello, José 
Pinto de- Barcellos, Dalva do Lago Bittencourt, Domingos : 
Fernandes, Auri l io Pires Muniz, Djalma Carlos Perrut, Carlos• 
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Venancio da Rocha Vianna, Alexandre Zettel, Maria da Con
ceição . Werneck Vianna, José Euphrasio de Oliveira; José Do
mingos Barbosa, Leocadio Soares Mello, Carlos Ferreira-'da, 
Veiga, Washington Coelho Pinto, Manoel Virgílio de Jesus, 
Manoel de Moura Rabello, Alcino de Quadros Gama, José V i -
ctor Couto, José Moreira da Silva, Nympha de Carvalhd G ü i - ' 
marães, Azis Farage, Anlefer Leite Fernandes, Zacarias dè M i 
randa," Pedro Alves, Acyresio Pires Eyer, Mousés Marinho, 
Francisco Rodrigues Cavalcanti, Manoel Paulo-Barros, Arlíndo 
Brandão d'Ávila, Maciel, Vicente Chamarelli, Antônio' da-Silva' 
Reis, José Clementino de Lucena, Arnaldo Brandão, Osório P é - ' 
reira Cavalcanti, 'José Claro de Menezes Mello; Orlando Pe
reira da Fonseca, Luiz Pedro dos Santos, relatados pelo'Senhor 
Desembargador André de Faria Pereira; Laurinda de Oliveira 
Sarmento, relatado pelo Senhor Doutor Jayme Pinheiro dé An
drade, José Rogaciano do. Nascimento, Aseel Cardoso, Coelho, 
Cláudio de Araújo Souza, Lauro de Oliveira Paiva, Dulce R i 
beiro de Campos, Helena Dias Rodrigues, Humberto Rosado'de 
Oliveira, Luiz Camello, Euclydes José da Silva, Vidal Ferreira " 
Campos,. Waldemar Xavier Sardinha, Luiz Barreiros Filho, 
Manoel Hypolito Pantaleão, Gatulino, Dias Carneiro, Oswaldo 
Strauch, Milton Pontes de Azevedo, Severino Nogueira Villela 
Filho, Moraes-Aguiar, Antenor de Carvalho Paiva,'Abilio Do
mingos Filho, José Augusto Coutinho,-Cândido José de Mello, 
Waldemar' de Oliveira, .relatados pelo Senhor Doutor Castro 
Nunes, e os de-Grimaldi Martins Lopes, Oclavio de Souza.Mat
tos, Alfredo Monteiro-Quinte.lla, Manoel Innocencio de Barros, " 
João Comes Jasmim, Luiz Gonçalves de Britto,: João de S i 
queira Campos, Alberto Moutinho de Almeida, Manoel Vieira 
Duarte, Abdias de Freitas Coutinho, Aríindo Nunes de Souza, 
Bonedicto Narcizo de Carvalho, Evilasio Firmino Nogueira, 
Agar Maria Medeiros de Queiroga, Antônio Saraiva de Mes
quita, Luiz Tavares de Souza, Vicente Joaquim, Barbosa, Ma-
riano Trindade, Joaquim Avelino de Mello .Júnior, Antoniode 
Araújo Cunha,.Ivo de Oliveira, Abilio José de:Souza Quinta-
nilha, Francisco Ignaoio, Joaquim Evangelista da:. Silva, Erün-
dino, Milo de Souza, Ovidio Pio Machado, Miguelina'-Salyino.. • 

'Noronha, Aristóteles Ferreira"Pires, CIovis.de Almeida, Wal 
demar de Paula. Dom.ingues,- -Manoel Joaquim Gamboa Filho, 
Manoel José da Silva Júnior, Antônio Cancio Pereira Filho, 
Eurico José Dornellas, José -Pereira Mourão, João Avelino de 
Mello, Alice de Mello Moreira, José Araújo Filho, JuIicSera-
phim-das. Neves, Aldebrando Cerqueira, Laura Mattos Gv.--
queira, Antônio Baptista, Francisco Mello Marques, Mercedes' 
Pereira Tavares, Juvenal Francisco de Castro, Juracy Assis 
Araripe, .Alfredo Berbet, Gentil Senra Filho, Christiano-Re-
T-.ende Motta, José Alencar de Macedo, Jesuina Euniee Pinto, 
relatados pelo Senhor Doutor José Duarte, estando ,nos devidos 
termos, o Tribunal resolve mandar fazer os autos conclusos no * 
Senhor Desembargador Presidente, para os fins'constantes ;da 
letra 6, numero tres das Instrucções do Tribunal Superior.* ' 

O Senhor Presidente communica que, entrando'em gozo 
de férias neste Tribunal passa a presidência ao Senhor. Desem
bargador Souza Games, Vice-Presidente, e, nada mais havendo 
a. tratar, encerra a sessão ás treze horas e meia.. E, ,para 
constar, eü, Modesto Donatini Dias da Cruz, Chefe da P r i 
meira Secção, mandei lavrar a presente, que assigno. —'Mo-' 
destò Donatini Dias da- Cruz. 

EDITAES E AVISOS 
TRIBUNAL REGIONAL DB JUSTIÇA ELEITORAL DO DIS

TRICTO FEDERAL 

O Director da Secretaria do Tribunal.Regional;Eleitoral 
do Districto Federal faz pub'ico, para-conhecimento dos,'.in
teressados, que o accordão proferido nos autos, de 'exc lusão , 
n . 322, referentes ao eleitor Adermeval .Gonçalves Portugal, 
filho de Arthur Gonçalves Portugal o dá D . Fransisca Ma-; 
gdalena-Portugal,. naturaV do Estado do Rio>. inscripção ' « - , 
officio", n . 2.783,' pela Oosimã Primeira Zona, titulo eleito-
ral n . 2:783, ' é ' do teor -seguinte:.. 

."Vistos, etc.: ' . ' ' . ' ; 

' Considerando que uma dais causas de .canceRâ->' 
inento da, inscripção é o'falleciménto do eleitor ,(ar-< 
tigo 76, inciso 4° do Código Eleitoral; , 

Considerando que a Secretaria, deànte -dri l is ta-en
viada: pela Pretória.informo.i qué 1 o eleitor Adermeval' 
Gonçalves Portugal iVT.cceu em. abri l 'dtKÍ936; , . ' . ; -. -

. Accordam os Juizes-do Tribunal,Regional.Eleitoral 
do Districto; Federal decretar a 'exclusão do mesmo 

' • eleitor, còmmunicarido-se, por copia deste, ao Tribunal 
Superior. 

Sala das Sessões,'-era 11'de novembro de . í936 . — " 
Arthur Soares; 'Presidente. , — Jayme Pinheiro, He-
lator." ; 

Secretaria ,do Tribunal Regianal Eleitoral do Districto 
Federal, 27-de novembro de 1936. — Peio Director, Modesto 
Donatini, Dias da Cruz. - • 

O Director da. Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para. conhecimento dos in
teressados, .que o accordão. proferido nos autos de exclusão 
n . 323 referentes 'ao seleitor 'Eduardo' Alves dos' Reis Júnior, 
filho de Eduardo Alves dos Reis e de I J . Maria -Madalena 
dos Reis, natural de Juiz de- fora, ü.-tado <h- "masT-íVei-aes, 
inscripção requerida pela" Décima Primeira Zonn..Meyer, sob 
n. 249, Utulo eleitoral i i . ;»i9, do teor següiDtc^ ( , 

"Vistos, e t c : 
Considerando que -'uma das causas de cancella

mento da -inscripção é o falleciménto do 'eleitor (ar
tigo 76, inciso 4° do Código Eleitoral; 

Considerando que a -Secretaria, doiiite da lista en
viada pela -Pretória, informou' que' o eleitor Eduardo 
Alves dos Reis Júnior lalleoeu em maio de 1936: 

.Accordam os J w c s do Tribunal Regional :E'eitoral 
• do Districto Fe'de:-;>.1 riecroUr a exclusão do mesma 
eleitor,-communicando-se, por copia deste, ao 'Tribunal 
Superior. 

Sala das Sessões, l í do novembro.de 1936. ~ 
v Arthitr> Soares,-, Pr&sidimte.'— José. Duarte, - Relator." 

Secretaria do 'Tribunal • Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 27 de novembro de' 1'J3C. — Polo Director, Modesto 

• Donatini Dias,dq Cruz.. ..:... ; 

O Director. .da- Secr.Jt.urra do- Tribunal Regional de Justiço 
F.leitoral- faz -publico- o- t?--Jr seg.iuiíe do.accordio -lavrado .nos 
autos do processo de .inscripção de- Francisco Freire -de-An
drade sob n . 22.251-da antiga i " Zona: 

"Vistos,: s tc . : . . . ,. 
Õ-Tribunal • ré;ó.!ve deferir a petição- de-f ls ' . , ;» ' ' 

vista dos fundamentos'do • parecer'do Dr . Procurador 
' e da decisão proferida por esto Tribunal em caso idên
tico,-. '.' .-" ' ' ' • ' . " . . 

- 'Sala das Sessões, 18 de novembro de 1936. — 
Arthur Soares, Presidente. — Castro Nunes, Relator." 

• Os'-autos-vãò baixar' ao cartório da' 1* 'Gircuihr 
• scripção Eleitora!. • . . ' J 

Secretaria do'~Tribuoa! Regional Eleitoral do Districto' 
Federal, 1 de dezembro, de. 1036. — O 'Director. Eoarislo Fer
reira da Veiga. ' - - •'. 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos in
teressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão 
n . 319 referentes,ao, eleitor Francisco Barbosa Portinho, filho 
de José Gomes Rertorio Portinho e de D . Manoele Barbosa 
Portmho,. natural - do Rio Grande, do Sul, inscripção requerida 
pela primeira zona, Candelária, sob o n.'20.085, titulovelei-
toral n . 19.129, é do teor seguinte:-

, ' " "Vistos,, etc.: . ' . \ . . 
. .Considerando. que uma das causas do cahoelle-

mento da inscripção é o falleciménto do eleitor 
.(Art'. 76,, inciso-4 O dò Cod. Eleitoral); 

. Considerando • que a --Secretariai, deante ? da'..lista 
enviada, pela Preteria, - informou que o eleitor Fran
cisco Barbosa Portinho falleceu em junho de 1936; 

Accordam'os Juizes do- Tribunal Regional Elei to--
ral do Districto Federal decretar a exclusão do mesmo 
eleitor da lista, coramunicando-se, por copia-deste ao 
Tribunal Superior; ' 

Sala das Sessões.em, l i de-novembro de 1936. :— 
'Arthur^Soares, .presidente. — • André •'• Pereira,- -rela-•'' 

'. tor." : - ' , • ' , . ' ' . • . 
Secretaria. do. Tribuna! Regional'Eleitoral do Districto 

.Federal,. 26 de. novembro do 1936. — Pelo Director, Modesto 
Donatini Dias aa Crus, 
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O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos,, in
teressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão *" 
n . 320 referentes ao eleitor João' dos Santos, filho de José 
Joaquim dos Santos e de D . Rosa Maria da Conceição, natu
ral de Pernambuco, inseripto ex-officio pela primeira zona. 
Candelária, sob o n . 18.665, titulo eleitoral n . 15.311, é 
do teor seguinte: 

"Vistos, etc.: 
Considerando que uma das causas do caihcelte-

mepto da inscripção é o falleciménto do-'eleitor 
(Art. 76, inciso 4o do Cod. Eleitoral); 

Considerando qüe a Secretaria, deante: da''lista 
enviada pela Pretória, informou que o eleitor João 
dos Santos falleceu em abril de 1936; -

Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleito
ral do Districto Federal decretar a exclusão do-mesmo 
eleitor da lista, communicando-se,. por copia deste-.âo 
Tribunal Superior. . ' 

Sala das Sessões, em 18 de novembrode 1936:- .— 
Arthur Soares, presidente. — Souza. Gomes, relator." 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral-do Districto 
Federal, 26 de novembro de 1936. —.Pelo Director Modesto 
Donatini Dias da Cruz. . . ." 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos-in
teressados, que . o accordão proferido nos' autos ;de,exclusão 
n . 321 referentes ao eleitor Luiz da Costa Rodrigues,afilhe ( 

de João da Costa Rodrigues e de D . Arlinda da Còsta.;!Ro
drigues, :natura! do Districto Federal,, ihscr.ipção -ex- iòfficio 
pela décima primeira zona, Meyer, sob n . 2.743, t i t u l c e l è i -
toral n . 2.473, é do teor seguinte: .* • ,' ;• '•;.•'..•' 

"Vistos, etc.: 
Considerando que uma das causas do. cãíicelle-

mento da inscripção é o falleciménto do.eleitor 
(Art. 76, inciso 4" do Cod. Eleitoral); ' -' '. 

Considerando que a Secretaria-, deanle-da Mista 
: enviada pela Pretória, informou que O ' eleitor Luiz 

da Costa Rodrigues falleceu em fevereiro 'dê 1936; • 
Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleito

ral do Districto Federal decretar a exclusão do mesmo 
eleitor da lista, communicando-se, por copia'deste ao 
Tribunal Superior. 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1936.. :— 
Arthur Soares, presidente. — Castro Nunes, relator." 

Secrefaria do Tribunal. Regional Eleitora! do. Districto 
Federal. 27 de novembro de 1936. — Pelo Director Modesto 
Donatini Dias da Cruz. ' . :. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL . r [ . 
(Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento e 

São Domingos ) 
Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 
DESPACHO ' , 

•PAüLINO JOAQUIM DOS SANTOS (2.227), proceda»s9> ;de 
accordo com o disposto no art. 6, § 5° da lei 48 de'1935. 
Rio, 28^-9-36. R. Lagoa. . - - - ' 
Districto Federal, ao 1 de dezembro de 1936. Pelo es

crivão. 
TERCEIRA ZONA ELEITORAL , \ 

[ Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos) • " 

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho . 
Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo ! 

OÜAIinO DEMOUSTRARIVO ELEITORAL DA 3* ZONA NO MEZ BE 
.' • NOVEMBRO DE '1936 . 

Quadro., dos' eleitorea da 3" Zona até .30 de novembro 
de 1936 .14.^91 

Qualificações requeridas durante o mez. . . . . . ;„ .„ ' . . ' , . 58o 
Inscripções durante o mez . . . V . . . . . . . . . - -330 
Transferencias da mesma região ( D . ' F e d e r a l ) . . . . . . ' 8 6 
Exclusões por mudança de-dõmicilio "durante; o mez..- 74 
Exclusão por f a l l e c i m é n t o . . . ; . . . ; . . ' . . . . ' . . , - 1 
Expedição de quartas vias.-. . . . . . . . ' . ' . . • "• ' ' 12 
Processos d i v e r s o s : , . . . . . . . . . ; . . . ' . . , . ' . ; • ' • • 5 

Dezembro de 1936 4tMfr 

- BXPBCIPICAÇSES , " * ' * \ 
Santa Rita . s\ ._., 

, . ;, ' •' ' , . • Homens Mulheres Total 
Inscripções publicadas no Boletim. • • 

Eleitoral .13».: 3.4-ii -Ml . 3.685 
Inscripções novas-durante.' o .mez.-. -ò-i i í . tiü 
ínscripçõos por transferencias tios ., . .„ 

Estados . . . . . . . . . . . . . . . . -y-J - 2. S$ 
Transferencias ida mesma 'região „• 

(Districto Federal) . . . . . . . . . . . . ' 3 1 . — . ' - 31 

" ' *. • 3.59.2 . 2 2 7 , 3.819 
Exclusões •: por transferencias t dura- , - -

nte o mez. t í . —. ; 17 

. , ' ' " . ' 3 . 5 7 5 -ítJ- 3:802 
Em andamento:. 

inscijfjipções . . . . . . . . . . . . . . . . » » . . . . . . . . • • . . . . . » . , . . . . . » , —7 
Transferências i ' . . .- .* ' 7 

Sacramento 
• - . i . : -Homens' Mulheres ' Tota: 

Inscripções publicadas no Boletim 
Eleitoral 129 . . . . . . . . . 5.181 941 6.122 

Inscripções novas; durante, o mez.. 39- 18. .57 
Inscripções por transferencias dos 

• Estados f . . . . ' . . ' . ' . ' . . . ' - . . 6 « - » , . , 6 
Transferencias' da mesma região, . '• • • . 

' (Districto Federal) ........'•.."...:•,. ü — •..> II 

5.237 , 959 ' 6.190 
Exclusão, por. transferencias, d u r a n » . 1 ' . 

te o . m e z . . ' . ' . . . . . . . ; \ 40 í 41 

" T i o ? 958 6.155 
Exclusão • por . f&Hecimeate duras? 

5.196 958 6.154 
Em-andamento: : - • • • ' - ' . .'•"-. 

Inscripções. . . . . . . . . . . 
Transferências . • 

r ' São Domingos' .'..-
Homens Mulheres Tota! 

rnseriprSes publicadas no Boletim 
Eleitoral 1 2 9 . . . . . . 3.933 710 . 4,043 

Inscripções novas durante o mez.. 114 31 .145 
Inscripções'. por transferencias dos 

Estados ; 18 .'.i'. . 19 
Transferencias da' .mesma '•negi8o -

(Districto Federal) . . . . . . . . . . 43 l \ • 4* 
4.108 743' 4.851 

exclusões por transferencias duran
te o mez 16 . !fl 

.- '.' * 4.092 ' T 748; .4.835 
Em andamento": 

inscripções . . . 51 
-Transferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Districto Federal." ao ! de "dezembro de 1936. — P e l 6 • l i ' -
crivSoi'•Mhxirfcio Teixeira de Mello. '. : •, -,'• 

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

Primeira Çircumscripçâo 
TERCEIRA ZONA ELEITORAL' " 

(Districtos manicipaes de Santa Rita, Sàçramsato. '• 
. § io Domingos) ••'•/' ': ' • - . . 

Juiz •— Dr. Francisco de Patila Rocha Lagoa Fi lbo. 
Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo , 

Q ü ^ I F I C A D O S POR DESPACHO D E 30 DB NOVEMBRO 
D E 1936 .' '• .--••".' 

-6.331. Abrahâd-Aun. ' ' ' 
6.332. Alberto Bosquetle. 
6.333. Anadyr dos'Santos Ferreira^ 

Confere com o O r i g i n a l 
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8.334. Cjd. Mepandro Whately. N 
6.335. Herraioio Sobrinho Pietro. 
6.336. João Gomes de Mello. . 
6.337. Jorge de Oliveira Muais. 
6.338. Manoel Tbeatino dó Albuquerque. 
6.339. Túkumeaa Salles, s 

Segunda Circuniscnpçao 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de (rloría e Santa Thereza? 

luis — Dr. Eduardo de Sousa Santos 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 20 D E SOVBMBÍIO 
DB'193g 

5.996. Aurélio Ghristmo Lúcio. 
a 997. Helena Maria Scardíno. 
5.998. Joaquim de Çouza Coelho 
6.9^9. Josó Antunes de Siqueira. 
6.000. Dòrsalino Luiz Manso. 
6.Ò0Í. Antônio Raymundo dos Santos. 
8.002. Jovelino Pinheiro. 
6.0Ò3. Arnulpho Lins da Npbrega. 
6.005. 3onas Affonso*Pereira. 
6.006. José de Mattos Fi lho. : 

6.007. Aluizio Machado Torres. 
•6.0Õ8. Aurélio Fernandes Pires. 
6.009. Waldir de L ima . 
6.010. Sebastião Josó Augusto. 
6.011. Alberto José 'do Carmo Fa r i» . ' 
55.012. Ottilio Fernandes. 
5.013. Alfredo Franca F i lho . 
6.014. Onofre Paulo Renaud. 
•j.015. Juracy de Souza. • • 
O.oiè. Maria Eugenia Duarte Teixeira. 
0.017. Josó Duarte Sobrinho. 
D.0Í8. Judicael Soares Ferreira. • 
6.019. Alzira Vaz. 
O.020 . Ranulpho Moreira de Figueiredo. 
6.021. Nair'Baptista de Carvalho.. 
6 . 0 2 5 . Jucyra Cattnen Ramos. 
«.023. Bellarmina Abreu, 
6.024. Ernani de Oliveira. 
6.025. Jorge Ferreira da Silva, 
6.026. Laüra Barbosa' de Macedo. 
à .028. Henrique Leão. 
6.029. Bento Bartholomeu de Carvalho. 
6.030. José Alves. 
6.031. Archimedes Ferreira, 
6,. 033. Fernando Teixeira ria Çunbà, 
6.Õ34. Fernando Azamor Netto dos Reys. 
6.035. -Francisco .Gomes da Silva. 
6.036. Guiomár. Baptista. / • ' 
6.037. Aurêa Baptista Cordeira. 
6.038. Álvaro Vieira da Cunha. 
6.039. Carroen Amélia Gonçalves. 

HUALIFICADOS POR DESPACHO DE - 2Í D E NOVEMBRO 
J)E 1936 

O.ü-iO. Hilda de Medeiros Vargess. ' .- • 
6.041. Luiz Gonzaga da Costa. . . . 
ti.0-42. Ernestina- Dutra Santos. ' • • • 
0.043. Antônio Oliveira Costa. 
0.044. Judith Dutra Borges, 
0.045. José Cosme Ferreira. • 
6.046. Silverio Duarte do Nascimento. , • 
0.047. Sebastião Jeronymo, ' • ' 
6.048. T i to Guedes Martins Costa. . 
0,049, CHnéa Martins de Almeida • ' -
6.050. Jorge da Silva Guimarães. 
6.051. Oswaldo Vie i ra . . 
6.052. Orlando Ferreira Barbosa* 
6.053. Irene Alvares Pires . ' -
6.054. Rubem SantAnna. 
6.055. Liberalino Soares de Afidrads; 
6.056. Manoel Agostinho Ribeiro. 
6.057. Augusto Martins.. 

6.058. Nelson da Pipho Brandão. " 
6.059. João Baptista Ventura, 
6.060. Carmen Sylvia Alvares Pires., 
6 .061. Oscar de Oliveira Machado. 
6.062. Paulo Alves de Almeida. 
6.063. Aurelino Pinto dos Santos Reis. 
8.064. Dylce Baptista Cordeiro. 
6.065. Carlos Ameüo de Figuejredo, - • 
6.066. Georgina Pidier da Costa. 
.6.067. Manoel dos Santos Simões 
6.068. Oscar Gentil, 
6.069, Dandalo Scalco. 
6,070,. Manoel Vieira Mendes. 
6.071. Maria de Lourdes Aguiar. 
6,092. Emílio Momem Saldanha. Marinhai • '•• 
6.073. Carmelita de Almeida Dáltr'0. 
6.074. Orlando Justo Lopes da Costa. 
6.075. Njcanor Pereira da Silva, 
6.076. Nilo Alves de OJiv^ira. 
6.077. Nelson Paula Marins, -
6.078. Nàthaniei dos Santos. 
6.079. Nelson Feliciano Viüaça. 
6.080. Maurício Fernandes. • 
6.081. José Nogueira Pessoa. 
6.083. Jorge Fontan. . • 
6.084. Jorge Raynsford Marinhe.. -
6.086. Jncelina de Macedo. 

,6.087. Mariano Nelson Guimarãesi 
6.o«'8, Izabel Palmeira Nunes. 
6.0§9. Luiz Augusto Ribeiro. 
6.091. Sylvino Manoel dos Santos. -
6.085. José Salles, . 

Diligencia: 
6,032, Mario Cabral. 
6.954. Nelson Barreto. 
6 . 1 1 2 . Antônio Tripodi de Labriola Júnior-
6.129. Eugênio Bravo. 
.6.146, Matbeus Rodrigues da Costa. 

> 6,147, Othon Mendes Ribeiro. ' 
6.178. Ângelo de Lima Bertrão. 
6,184. José Francisco Braz Jynioi\ 
6.198. Augusto L'Eraistre Netto. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2-4 D E NOVEMBRO 
DE 1936 

6.096. Orselino'Gonçalves. 
8.097. Estanislau Cora. 
6.098. Josó Rodrigues Mathias, 
6,0.99. Nathalino José Siqueira, 
6.100. Orlando Monteiro. 
6 . 1 0 1 . René Cave. ' , -
6.102. Alcina de Almeida Souza. 
6.103. Josué Gomes, 
6.104. Luiz Malcher. 
6.105. Renato Ricardo Lopes. 
6.106. Carlos Gonçalves Bastos. 
6.107. Maria de Lourdes Miranda, 
6.108. Sérgio Affonso Monteiro Franco. 
6.109. Celio Costa, 
6.110. Gabriel Carlos de Figueiredo. 
6.111. Hélio Perdigão de Freitas. 
6.113. Alberto Real do Carmo. 
6.11 í . Otilia Brasil., - • ' • • • 
6.115. Alba Torres. - • -
6.116., Geres Torres, 
6.117. Celio Nogueira, 
6.118. Antonip Lartigajj Seatora. -
6.119. Waldemiro Abreu» 
6.150. Alvayo Pereira de Azevedo. 
6.121- Gonçalo de Paiva Gomes'. 
6 . 1 2 3 . José Anaojeto de Oliveira. 
6.123,. Sebastião Lourenço Pinto. 

QUINTA ZONA E L f l T S R A L 
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 24 D E ÍÍÓTEMBRO 

P E 1936 -. 
6.124. Maria Custodia Bean^ean. 
6 . 1 2 5 ; Raul Augusto da Silva. 
6 . 1 2 6 . Antônio Joaquim %op** Reina, ?i 
6 . 1 2 7 . Aracy Cornelja Pi»to, 
6.128. Gi l de Almeida- : -
6.130. Álvaro Pinto da Silva 
,6.131» Francisco A n d r é . ' • :' ". 
6,132» Antonia Fontoura, 

Confere com o O r i g i n a l 
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Álvaro da Silva* 
Enéas.Vieira^da Rocha. 
Hélio Magalhães Lustosa. 
Izabet Vieira da Rocha. 
José Bernardo da<Silva. 
JOão Paulo Juruena de Mattos. 

Joaquim • Vaipasso. 
Joaquim dos,Santos Ramos. 
Jorgev/Vieira da Rocha.. 
JuracSi dos.-Santos. < • 
'Manoel de Azevedo-Lamim. . , 
Manoel'.Ferreira '• Duarte. 
Maria LuizaArantes-Teixeira.: 
Mario Teixeira, 
Zelia'de Mendonça.Motta. . 
Eugênio Moysés Lopes. 
Êdeltrudes Albuquerque Monteiro. 
Felisberto da-Costa Ritto. : 
Fràncisca FJeúníce, Rodrigues Parente. 
Felisberto da Cóncejiçâò. 
Hugo de .Làmare. . . . 
Jacy'Cardoso. 
José Augusto de Almeida. 

José Vie i ra . 
José de Menezes-Moura. 
Leopoldo Paiva das Neves. 
Rubens Marques Perdigão. 
San tino Bèri iòiode Páívá. 
Salvador Braz.de Souza. 
Waldehir Monteiro de Oliveira, 

r da-Gosta Gomes. 

5. Í 3 3 . 
6.134. 
6.135. 
6.136. 
6.137. 
6.138. 

6.139. 
6.140. 
6.141. 
6.142. 
6.143. 

6.144. 
6.145, 
6.148. 
6.149. 
6.150. 
6.151. 
6. <52. 
6.153. 
6.154. 
6,155. 
0.156. 
6.157. 

6.158. 
6.159. 
6.160. 
6.161. 
6.162. 
6.. 163. 
6.164. 
6.165. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E =25 D E . NOVEMBRO 
DE,1936 

6.166. Adyr Gomes. ' : . . . 
6.167. .Rosa Raposo .Costa 
6.168. Álvaro L e o n A i v a . 
6.1'89. Antônio Francisco da Si lva. • 
6.170. Damasó^Antônio de Moura. ; 

6.171. Càrmen'Ahnibal."- ;-•-. '- - i -
6.17?. Judjth de, Macedo Soares.Silva 
6.173. Lauoelina Bruíich'da Silveira - -
6.174. Urbano Renato Candou-. • - - . ' ' . . . 
6.175. Walter Mendes. . . . 
6.176. Roberto Rossi da Silva. * 
6.177. Renato José Lopes. 
6.179. Almyr Campbell de Barros. 
6.180. Roberto'Borges, de Carvalho. 
6.181. Renato" Valente,. . . ; ' ' , • ' • 
6 . Í 8 3 . Onorina Èityhem.ia. . • . - .'. ' . . ' ' . ' 
6.185. Álvaro -Maria Machado. 
6.186. Jon.as'Sá;de Arruda. . 
6.187. Álvaro Pereira. . . : . ' . 
6.188. Aracy Muniz do Rego Barros. 
6.189. Arthur Bispo-de: Senna. 
6.190. Edgard Gurgel Valente. . 
6.191. Heloísa Maria-Nogueira. 
6.192. Irineu Alves da Pa ixão . ' 
6.193. José de"Sà Bastos.' - " . - . ' 
6.194. Luiz Lucas da Silva. , 
6.195. Maria'Cândida de Magalhães Pires. 
6.196. Waltfímir Ray.mun.do de Je«us Ferreira. ' \ 
6.197. Maria. Ferreira Cabral. . 
6.199. Helena Horta de Oliveira. 
6.200. Abel CampbeU-.de Barros. 1 

'6.201. José Ignacío de Souza. . , , 
6.202. Lauro José Burle . ' 
6.203. Laura,Ribeiro de Mellu -; 

6.204. Antonietta Foglia-Maiheiros. ' 
6.205. Nadir Foglia. Malheiros'. 
8.206. Alovsio Cabra!'-Barbosa. 

QUALIFICADOS-POR DESPACHO DE 26 D E : NOVEMBRO 
D E 1936 

6.207. Raymundó Erasmo Cardoso. 
6.208. Odette-Portuga!"Mourão. 
6.209. Warida Nascentes, Coelho.. . . . . ' : 
6.210. Vehâncio doe Santos. 
6.211. Raphael:Armando Cresta de Barre», '- . . ** ' . . - . • 
6.212. José Bandeira Nery. -
« .213 . Antocino Vianna de Paiva. 
6.214. Benjamsn de Campos. -
6.215. Carlos Braz"Lavoura.: ' 
6.216. Oswaldo"Colatino dè Araújo <Sdsg. ' -. • ' 

6.217. Eduardo Moreira da Silva. 
€.218. José Guimarães Morões. 
6.219. Nadir de Moraes Sarmento. 
6.220. ,Sava Machado de Salles. 
6.221. Haroldo Lagfc Uchôa Cavalcanti. 

.6.222. Alice Naahid de Almeida Cardoso. 
6.223. João Antônio de Souza. 
6.224/Eduardo Barbosa Pimentel, 
6.225. Generoso Antônio dos Santos. 
6.226. Adhir Marques de Oliveira. 

SEXTA Z01ÍA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Lagoa, Copacabana e Gávea); 

Juiz — Dr. SanI de Gusmão 

Escrivão — Dr. Francisco Fariai, 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 26 DE NOVEMBRO) 
DE 1936 

6.422..LeomiI de Oliveira aulo. 
6.423. Agenor Evangelista. 
6.424. Antoio Lago. 
6.425. Jayme Fernandes Guimarães. 
6.426. Mario Alves Vie i ra . 
6.427. Mur i l l ode Vasconcellos Miranda. 
6.428. Humberto Leite "Dias. 
6.429. Nair, Alves da Costa. . 
6.430. Dartagnan Rodrigues Chagas.; 
6.431. Annibal Coelho Vieira . 
6.432. José Francisco de Almeida. 
6.433. Aristóteles Ferreira de Souza, 
6.434. Waldemar Fernandes da Silva* 
6.435. Marcos Nauim Jaimovich. 
6.436. Belmiro dos Santos. 
6.437. Joaquim da Silva Nogueira. 
6.438. Innocencio Gomes Vieira Filhé^ 
6.439. Herme Zulchner dos Santos. 
6.440. Joaquim Franoteco.de Oliveira.; 
6.441. Plinio Aurélio da Rocha. 
6.443. Gentil Dias Barcellos. 
6.444. Cicero Martins Fontes Sobrinh"?. 
6-445. Flavio Laborlau Barroso. 
6.446. Franoisco de Oliveira Brigida 
6.447. Altamíro Corrêa da Si lva. 
6.448. Waldemar Corrêa da Si lva. 
0.449. Waldes da Silva Pinto. 
6.Í50. Julieta Martins de Carvalho. 
6.451. Leonor da.Cunha Carvalho. 
6.452. Clemente Pauperio de Far ia . 
6.453. Maria José Horta Lessa WaldesK, 
6,554. Octavio Marques. 
6.455. Narui Varris de Castilho. 
6.457. Percy Feijd. 
6.458. Irene Furtado de Rezende. 
6.459. Diva Leone. 
6.460. Aloysio Rodrigues Leite. 
6.461. Elza Amalio da Silva. 
6.462. JoSo Cerqueira. 
6.463. Ricardina Nogueira. 
6.464. Rosalva de Moura. 
6.465. Raul Figueiredo da Cunha ; 

6.466. Octavio de Souza e Si lva. 
8.467. Manoel Luiz da Cosia. 
8.468. Lauro Teixeira de Carvalho,., 
6.469. -Laura Motta Mendes. 

rS.470. Leonidas Teixeira de Castro : 

6.471. Jayme Corrêa. 
. 8.472. João Severino dos Santos) 
1 3.474. Caríoe Cardoso. 

5.475.,Antônio Rodrigues Motta. 
.6.476. Álvaro de Gomensoro Drolhe d* Gosta.; • 
6.477. José de Souza Menezes. -! 

6.478. Elizio da Rocha. 
6.479. Daniel Pereira David. 
6.480. Laurentino Teixeira de Barros, ; 

WDEFEHIBOS: 

6V442. Dalila Marques pereira. 
é , 4§6 . Waldemiro Pereira. 
6.473. Djalma de Almeida. 

Confere com o O r i g i n a l 
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Terceira Circumscripção 
DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

Jf Districtos municipaes de São Christovâd e Engenho Novo) 
£ O Í E — Dr. Antônio Eugênio Magarinos Torre' 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QÜALIFÍCADOS POR DESPACHO D E 16 D E OUTUBRO 
D E 1936 

6.518. Luiz Raymundo Alves. 
6,619. Ermelinda Rapozo Marques 
6.520. Arduino Bastoni. 
6.521. Ary da Rocha Neves. 
6.522. Barbara da Conceição Corrêa. 
6.523. 'Djalma Ferreira Carneiro. 
6.524. Eurydice Alves Gonçalves. 
6.525. Maria da Penha Gonçalves. 
6.526. .Umberto Valentino. 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 17 D E OUTUBRO 
D E 1936 

$.327. Gastão Roberto de Carvalho. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 22 D E OUTUBRO 
D E 1936 

d.528. Jorge David. v 

6.529. bàmião Odorico Gomes. 
€.530. Manoel Pacheco dos Santos» 
6.531. Isaltina Valeriana da Cunha. 
6.532. Marina Pfaltzgraff. 
6.533. Jeny Machado. 
6.534. Antônio Augusto do Couto. 
6.535. Francisco Cardoso Balthazar, 
6.536. Ondina Machado. 
6.537. Tancredo Teixeira Lopes. 
£ .538 . Reginald.a de Oliveira Santos. 
6.539. Octaviano da Silva Passos. 
6.540. João Carneiro Coutinho. 
6.541. Bento Alves de Araújo. 
6.542. Antônio Cardoso. 
6.543. Jorge Teixeira Mendonça. i * 
6.544. Walter Guimarães. 
6.545. José Antônio dos Santos. 
6.54o. Francisco Bento de Oliveira e Silva. 
6.547. Maria Paulina de Carvalho Barboza. 
6.548. Ubirajara Augusto Teixeira. ' • 
6.549. Menrado de Mesquita Grillowovick. 
6.550. Adelino de Moraes. 
6.551. Oêmâr Vi l l a r . - -
6.55a. Màríà Furtado Faria. 
6.553. Deoio da Silva Pinto, 
6.554. Minervina Lehmaim. 
6.555. Julieía Mortera» 
6.556. Erminda Ribeiro Martins. 
6.557. João Maria. 
6.558. Elizabeth Sophia Higgins. 
6.560. Antônio Fernandes de Carvalho .Fi lho. 
6.561. Edgard Xavier de Mattos. 
6.562. Justino Pereira1, Reis. , 
6.563. João Amarumma. 
6.564. José Luiz de Bri to . 
6.565o Mario Corrêa Pacheco, 
6.566. Paulo do Carmo Fi lho . 
6.567. Zelia Duarte Fonseca. 
6.568. Rosa Foraichari Lidizia. 
6.569. Orozimbó Ary Lid iz ia . 
6.570. Noemia Gonçalves Breves. 
6.571. Savio .Duarte Nunes. 
6.572. Thoniàz Mafra. 
6.573. Washington Benedicto Pinheiro. 
6.374. Oscar Manoel Nunes. 
6.575. Angela Olegaria de Mello. 

QUALIFICADA POR DESPACHO DE 24 D E OUTUBRO 
D E 1936 

#»ã1e . Gelina de Freitas Ramos. 

QUá&IFICADA POR DESPACHO D E 26 D E OUTUBRO 
D E . 1936 ' " ' -

&' J 577. Isaltina Teixeira de Souza 
Arthuüna Barbosa. 

6.579. Francisco do Amaral Baduen Azevedo. 
6.580. Alberto Fernandes. 
6.581. Antônio Pereira. 
6.582. Bêlmira Dias dos Santos. 
6.583. lIbraim dos Anjos Carvalho 
6.584. Lourival José da Silva. 
6.585. Pedro Alves Pereira. / 
6.586. Sebastião Ferreira de Lima. 
6.587. Thiago José da Silva. ^ 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 27 D E OUTUBRO 
D E 1936 

6.588. Álvaro dos Santos. 
6.5®9. Vicente Borges de Cerqueira. 
8.590. Carlos Pereira Caldas. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 28 D E OUTUBRO 
D E 1936 

6.591. Beatriz da Rocha Santos, 
6.592. Mario Lopes. 
6.593. Olivia Silva. 
6.594. Nestor Peters Gomes. 
6.595. OJympio da Rocha. 
6.596. Aurora Duran. 
6.597. Djalma Teixeira da Motta 
6.598. Edith Martins Paes. v 
6.599. Flavio de Lima Rosa. 1 , 
6.600. Joaquim Ribeiro de Mello. 
6.601. José Salomão Israel. "* 
6.602. Waldemar Rodrigues Neves. 
6.603. Walter Silva Coelho. 
6.604. José Rufino Baptista dos Santos. 
6.605. Aluizio Ferreira dos Santos. ( 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 29 DE OUTUBRO 
DE 1936 

6.606. Romeu Dias Pino. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 30 DÊ OUTUBRO 
D E 1936 

6.608. Hélio de Magalhães Couto. 
6.607. Licinio Luiz Coelho. 
6.609. Darcy Pinto Soares. \ 

E M DILIGENCIA: . 

3.559. Adelina Síanso de Araújo. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 4 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

6.610. João de Almeida. 
6.611. Sebastião da Silva Bastos. 
6.612. Mario Coelho dos Santos. 
6.613. Gabriel Vieira Gonçalves.' 
6.614. Dulce Dias dos Santos. 
6.615. André Delphino. 
6.616. Guiomar Cadaval. 
6.617. Pandiá Ribeiro Espíndola. 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 5 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

6.618. Henrique Ambrust Góes e Vasconcellos. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 6 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

6.619. A_rthur Bíbiano de Oliveira* ^ 
6.620. Henrique Maoeo. 
6.621. Julita de Senna Câmara. 
6.622. José Soares de Brit to. 
6.623. Leandro de Araújo Lim3. 
6.624. Manoel Maria Massa. 
6.625. Raul Ferreira de Paiva. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE % DE NOVEMBRO 
D E 1936 ' 

6.626. Joanna de Deus Malveíra. ' 
6.627. Paulina Ribeiro Espíndola. 
6.628. Octavio Luis de Amorim«~ 
6.62?» Doiirio José SanchesD 

Confere com o O r i g i n a l 
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6.630. Alexandre da Gosta. 
6.631. Olga Lima da Costa. 
6.632. Isaura da Costa. 
6.633. Neréa Pimenta de Moraes. 
6.634. Walter Adolpho Paulo Sehneider. 
6.635. José Benevente Pereira. 
6.636. Sylvio Leite Soares de Azevedo. 
5.638. José Gabriel de Azevedo Coutinho Fi lho. 
6.649. Alcina Cardoso Miguez. 
6.640. Oswaldo dos Santos Siqueira. 
6.641. Bembard Hugo Carl Bellingrodt. , 
6.643. ítalo Cavalieri d'Oro. -
6.644. Ismael Gonçalves. 
6.645. José da Silva Porto. 
6.646. José de Souza'Rosa. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 0 DB NOVEMBRO 
D E 1936 

6.648. Francisco Martins Vianna de L ima . 
6.649. Amadeu Gualbardi. 
6.650. Aristides de Moura Câmara. 
6.651. Aurélio Delgado Serico. 
6.652. Francisco Fonseca Rodrigues. 
6.654. Hélio Trinas. 
6.655. Jayme de Senna Câmara. 
6.656. José Coutinho. 
6.657. Lenida de Moesia. 
6.658. Manoel da Àssumpção Peçanha, 
6.660. Octavio Mendes. v 
6.661. Custodio Ribeiro de Paiva. 
5.662. Armando Martins. 
6.663. Manoel da Rocha. 
5.664. Agenor Fiúza. 
6.665. Wilhelm Hermann Ràdemackêr. 
5.666. Renato Monteiro. 
3.667. Nestor Fernandes da Silva, 
6.668. Pedro Calixto de'Mello. 
6.669. Renato de Carvalho Bâhiá. 
6.670. Olympio da Silva Alberto. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 11 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

3.671. Manoel da Rocha Santos. 
B. 672. Maria de Lourdes Soares Pereira 
8.673. Jayr Carneiro. 
5.674. Armando Proença da Costa. 
6.675. Benedicto José dos Santos. 
6.676. Conceição Ponce de Campos, 
6.677. Domingos Ponce de Campos. 
6.678. Eduardo Augusto Ribeiro. 
6.679.. Isaura Pereira de L ima . 
S .6èl , Julia de Campos Silva. 
5.682. Luiz Àssumpção Pâranhos Vellosõ. 
5.684. Octacilio dos Santos Maia. 
5.685. Juracy Ricão. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 12 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

6.686. Honorio de Assis Cardina. 
6.687. Edmar José Portella. 
6.688. Geraldo Simões Matheu». 
6.689. Hermes Barreto Fernandse, 
6.690. Joàé Marcos de Oliveira. 
6.691. Sylvio Adalberto Griebeler.. 
6.692. Victor Pòlycarpo L ins . 

E M DILIGENCIA t 
6.637o, Luoilia dAlincourí Fonseca. 
8.642." José dos Reis. , 
6.647. Arnaldo Ricoa. 
6.653. 'Arlíndo Pereira de Araújo. 
6.659. Nestor da Rocha Martins. 
6.680. Ildeíònso Rodrigues da Si lva. 

INDEFERIDO': 

8.683. Maria de Lourdes .Castro da Silva Reis. 

QUALIFICADOS POR DESPAGHO D B Í6 DE NOV1SÍBR0 
D E 1936 » 

S.993. Emüjo Ferreira Cardoso. 
6.693. Sebastião Alexandre Taissuru 

Aetoníg Ernesto Moünaroo -
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6.695. João Porycarpo Lins . 
6.696. Maria Luiza Miranda de Carvalho, 
6.697. Marieta Esteves. 
6.698. Nilo de Queiroz. 

' 6.699. Raymundo Alves. 
6.700. Raul Gomes. 
6.701. Silvino Bispo. , \ 
6.702. Abigail Gonçalves da Costa. 
6.703. Manoel Reginaldo da Costa. 
6.704. Cândido Ayrosa Moreira. 
6.705. Lelia Nogueira AlfredQ. 
6.706. Júlio Oscar Gaberel de Moraes. 
6.707. Dalva de Carvalho Cianci. 
6.708. Cândido Teixeira da Cunha. 
6.709. Lucy de Carvalho Cianci. 
8.710*. Cândido Apolinario Gomes. 
6.711. João Machado Mendes. 
6.712. Kardec de Paiva Benevides. 
6.713. João Gonçalves Tosta. 
6.714. Espedito Alleluia Pedreira. 
•3.715. Sylvio Lopes Corrêa. 
6.716. Josó Fernandes da Silva. 
6.717. Cecília Assis de Almeida.. 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL' 
( Districtos municipaes de Meyer a Inhaama t. 
Juiz — Dr. Edmundo dé Oliveira Fignelredo 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 24 DE. NOVEMBRO 
DE 1936 . ' 

10.060. Braulio Vicente Pereira. ' 
10.061. Vicente de Paula Medeiros Mitchell. 
10.062. Maria de Lourdes Uarros de Castro. 
10.063. Hermes Theodoro Cabral: 
10.064. Isolina Dias. : ' 
10.065. Gabriel Barbosa Saldanha. 
10.066. Mario Barbosa Saldanha. 

,10.067. Aglayde Aragão de Souza. 
10.068. Augusto Rodrigues. 
10.069t. Arminda Cir i l la . ' 
10.070. Armando Sanderman Baptiste, 
10.071. Augusto Alves de Siqueira. 
10.072. Aida Mendonça Loureiro, 
í 0 .073 . Aida de Aragão Mesquita. 
10.074. Aida Gomes Ribeiro., 
10.075. Afro Pires Chagas. 
10.076. Bento de Macedo Guimarães. 
10.077. Carlos da Silva Machado. ( 

10.078. Célia de Menezes Bri to . 
10.079. Dionysio Nunes Martins. ' 
í0 .080 . Euza de Carvalho Range!.. 
10.081. Ernani da Gosta L i m a . 
10.082. Ema Gener. 
10.083. Emilia Teixeira. 
10.084. Estevam da Silva* . . 
10.0Ç5. Geraldo da .Silva. 
á0.086. José Anselmo Kârl.-
10.087. Jorge Joaquim Dias Filho», 
10.088. 'Jorselin Lins Cavalcante. 
10.089. João de Oliveira. 
10.090. Júlio Pereira Lage.. " • 
10.091. José Valença. 
10.092. José Francisco LarangeitaSo. 
10.093. Mario de Oliveira Coelho.,' 
í0.094. Marcos Alzlánder, 
10.095. Mario dos Santos. 
10.096. Manoel Antônio dos Santos Rasg©!,^ 
10.097. Maria de Lourdes Maia da Si lva. , 
10.098. Nelson Goulart da Cunha Collares,*. 
10.099. Odette Luz de Andrade. * •! 
10.100. Oswaldo Duarte Brazio. 
10.101. Octacilio Gomes Cava!eanté 0 

í 0 .102 . Romário Ramos da Sílw-
10.103. Severo Portella. 
10.104. Sylvia Mállet. 
10.105. Sylvano do Amaral Ribeiro, 
10.106. Victorino Rodrigues, 
10.107. Deusdedíth de Souza. 
10.108. Adamastor da Rocha Begov 
iOslOg.^ Arg feé dj§ Andjíadôa, „ . > - < • • , i 

Confere com o O r i g i n a l 
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10.110. Augusto Macedo. 
10.111. Benilda dos Santos. 
10.112. Claudionor José Dionysio. 
10.113. Domingos Monteiro de Pina. 
10 .1H. Elba Silveira de Mello. 
10.115. Fernando Martins Teixeira. 
10.116. Guilherme Tavares. 
10.117. Isaura Pereira. , • 
10.118. Isaura Magalhães Varella.. 
10.119. J06Ó Alves de Souza. 
10.120. Moacyr José de Azevedo. 
10.121. Olympia Faria Mattos. V 
10.122. Rubem Ferreira. 
10.123. Osmar Falcão. 
10.124. Raphael Panasio. 
10.125. Roberto Josó de Azevedo. • 
10.126. Waldemar de Sá Barbosa. ,< 
10.127. Evangelina Galvão Cunha, 
10.128. Amélia Soares Catão. 
10.129. Domingos Ferreira Campos. 
10.130. Roldão dos Santos Costa. 
10.131. Guiomar Gonçalves Cruz. i- ' •" 
10.132. Joaquim Magalhães de Abreu. 
10.133. Helena Ramos de Oliveira. > 
10.134. Aurora Borges da Rocha. . ' , ' 
10.135. Alberto Marinho. . .' , • 
10.136. Achilles Ribeiro de Miranda. 
10.137. Antônio Guedes da Silva. 
10.138. Carmen dos Santos Passos. 
10.139. Elesbão Barreiro. 
10.140. José de,Carvalho Fontes. '.'. 
10.141. João Josó da Penha. ' 
10.142. Leoncio de Freitas. 
10.143. Sylvia Dias de Figueiredo. 
10.144. J o s é Lopes Lazano. 
10.145. Carlos Deus de Souza. . / 

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL . 
(Districtos municipaes de Jacarépayuá, Madureira, Anchieta 

e Pavuna) 
Juiz — Dr. Marcellino de Queiroz 

Escrivão — Pr. Plácido Modesto de Mello 
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 18 D E NOVEMBRO 

D E 1936 -

8.996. Joaquim Alves de Faria Filho 
8.997. Antônio Olegario dos Santos. 
8.998. Aristóteles Rodrigues. 
8.999. Arthur Saldanha Sobrinho. 
9.000. Benedicto Ferreira. 
9.001. Hyppolito de Oliveira Brito. 
9.002. Manoel Martins Pereira. 
9.004. Rubem João de Almeida. • - ' 
9.005. Severiano Antônio Duarte. 
9.006. Albertina Gomes, da Silva 
9.008. Felippe de. Moura Vaz. 
9.009. João Leão. 
9.010. Lauro dos Santos Machado. 
9.011. Nair Pereira Bastos. 
9.012. Urubatina Antonia de Britto. 
9.013. Horacio Oliveira Ribeiro. 
9.014. Renato Fontes da Rocha. 
9.015. Miguel Tobias. / . ' • ' 
9.016. Manoel Pereira de Barros 
9.017. Jehú Ludgero da Silva. . • . 
9.018. Virgílio da Silva Júnior. 
9.019. Nelson Ribeiro dos Santos. 
9.020. Maria Engracia da Rocha Lima. 
9.021. Manoel Gomes da Silva. . ' • . . ' 
9.023. Horacio Quintela da Costa 
9.025. Jãndyra dos Santos Silva. 
9.026. Hercilia Lucas. 
9.027. Ottiüa Augusta Fortes. , ', 
9.028. Luiz de Oliveira. • 
9.029. Leonino Alves Marinho. 
9.030. Ismael do Nascimento. - . 
9.031. Laura Fernandes Marinho. 1 

9.032. Mario Coelho dos Reis. ' 
9.033. Nelson de Seixa Ferreira." . 
9.034. Rodoval Braga Mendes. 
9.035. Claudilma Camisão de Frei tas / 

9.036. Francina Maria da Conceição. 
9.037. Francisco Carapeba de Carvalho. 
9.038. Jandyra de Oliveira e Silva. r • 
9.039. Manoel Francisco Pinto. 
9.040. Victoriano Silva. 
9.041. João Cavalcanti Pimentel. 
9.042. Bèlizario Souza Júnior. ' 
9.044. Aurélio Gomes de CástrO. 
9.045. Hamilton de Castro Pinto Barreto. 
9.046. Osório de Castro Pinto Barreto. 
9.047. Avellar de. Castro Pinto Barreto 
9.048. Pedro Francisco da Silva. 
9.049. Alfredo Fagundes Filho; 
9.050. Oswaldo da Silva Valladares. 
9.052. José Lima Ciqueira. . • 
9.054. Joaquim Francisco Figueiras. 
9.055. Alyaro ,Luiz Martello. 
9.057. Etelvina Pinto Pinheiro.' 
9.058. Adolpho Albino Venerando. 
9.059. Severo.'Bernardino Vieira. • 
9.060. Paulo Gloss. . • . , 
9.061. Sylvio Corrêa Passos:' 
9.062. Alberto Agúillar Andrade. 
9.063. Joaquim José Alves. ' 
9.067. Dáhillo de Madureira Freitas. 
9.068. Josó Machado. 
9.069. João da Silva Jacotno. ' 
9;070. Jair ' José de Medeiros. 
9.071. Luciano Jacomo. Filho. 
9.Ò72. Maria..da Conceição Bastos Paes Barrétto. 
9,074.• Maurício Prateà de. Campos.' 
91Ó75. Pedro Gonçalves Torres. 
9.077. Sylvia Menezes Costa. 
9v0?8. Antônio Moreira"Paes.' 
9.079. Adólphd Ferreira de.Lyr-a. 

'• 9.Ô86. Armando Pereira. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 24 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

9.081.- Astréa'Dantas. 
9.082.. Clarice Martins de Carvalho. 

• 9.083. * César 'Alves: Rodrigues. ' ' / • 
9.084. Ghristovão Alves Filho. 
9.085. Djanira Loureiro Feitoza. 
,9.086. Enedino José de SánfAnna. 
9.088. •'Honbrio Bernardino da Silva. 
9.089. José Antônio de Azevedo. 
9.090. Januário Goudinho Mendes. 
.9,.091, Jorge de Mello. 

.9.093. Luiz Cordeiro da Silva. . ' 
9.094. Maria de Lourdes Silva. 
9.095. Miguel Lino de Figueredo. 
9.096. Moacyr de Mattos. • • 
9.Ò9.7. Orandir tle Avil la Osório. 
9.098. Renato de Mello Ávila. 
9.099. Rubem Manoel de Oliveira. 
9.100. Sebastião de Oliveira de SanfAnna. 
9.101. Vicente, Antônio do Nascimento. 
9.102.1 Wilson Campos. : 

9.104. Bernabé Barbosa Lucas. -
9.105. Flavio José Damasio Filho. 
9.106. Gabriel.Ferreira de Souza. 
9.107. Heitor Peixoto Meirelles. 
9.108. José Geraldo. . 
9.109. Joviniano Gray. 
9.110. Juracy Rodrigues de Oliveira. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 25 D E NOVEMBRO' 
, D E ,193f-

9.111. Moacyr Chavão. 
9.112. Orlando Villas Boas. 
9.113. Orlando de Salles Waniek. 
9.114. Rubem Rodrigues de Souza. 
9.115. Sebastião Gonçalves-de Souza. 
9.116. Ressemvindo Azevedo. 
9.117. Anna de Mello Avellar. 
9-. H'8. Antônio..da Rocha Lins. 
9.119. Felisberto ;Couto da Costa. 
9.123. Azis Abrahão. 

-9.124. Auclidés Moreira de Jesus. 
9.426.;Alfredo.Garcia Medeiros. ' • ' . 
9.127. Orlando Ravazzani., 
9.128. Paulo Bastos. 
9.129. Ruy .Digliotü de'Barros. 
9 . Í 3 0 . Augusto Teixeira Tavares, . . . . 

Confere com o O r i g i n a l 
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9.131, Djanira Pacheco Salles da Costa. 
9.132. Elias Monassa. 
0.133. José de Souza. 
9.134. João Felippe Salim. •*' • 
9.135. Jandyra Fernandes. 
9.136. Orlando Moreira. 
9.137. Rubem Lino Salles da Costa. 
9.138. Adherbal Pinto da Silva. 
9.139. Octacilio Nunes da Costa, ' * 
$.140. Antônio Ferreira Júnior. 
9.141. Antônio Rangel. 
9.142. Arlindo Vianna de Souza , 
9.143. Cicero Mendes da Costa. 
9.144. Durval Alves. 
9.145. Elza Faria Cavalcante. 
9.146. Gilberto Viveiros Villela. 
9.147. Honorio Frapeiíeo da Silva e ieyza. 
9.149. Joaquim de Araújo Júnior. 
9.160. Joaquim Teixeira. 

INDEFERIDOS POR DESPACHO D E 18 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

3.003. Ricardo Salve. 
9.007. Carlos Teixeira Martins. > 
9.022. Humberto Moraes. 
9.024. Odette Torres de Moraes. 
3.043. Almerinda.da Silva Campos 
3.051. Turibio Felix de Campos. 
9.053. Francisco Gomes da Silva. 
9.056. Edelvira Revélete Rasga. 
9.064. Isabel da Cruz Moraes. 
9.065. Arthur Garcia. 
9.066. Adhemar Nunes de Oíiveir 
9.0.73. Miguel Piamura. 
9.076. Ralpho Rezende Decourt. 
INDEFERIDOS POR DESPACHO D£ 24 DE NOVEMBRO 

D E 1936 
9.087. Francisco Palaio. 
9.092. Joaquim Miguez Portella. 
0.103. Zaira Braga, de-Freitas Mendes, 

• INDEFERIDOS POR DESPACHO DE 25 DE NOVEMBRO 
D E 1936 

«.120. Juüa da Silva Penha. 
9.121. Rubem Mesquita. 
9.122. Severino José da Penha. 
9.125. Amy Eliza Mui ler Santos. 
9.148. Isabel de Araújo Bahiana, 

P R O C E S S O S DE I N S C R I P Ç Ã O 

' Primeira CircumscripçãQ 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 
< Districto municipal d» Candelária 3 

Juis — Dr. Depio Cesajrio AJvim 
Escrivão — Dr. Carlos Waldemar 4B figueiredo 

Faeo publico, para os fins dos arts. 43 do Codigp e 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que ppr este 
Cartório e Juizo da 1.* Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos; 
A L B E R T O PENNO (3.811), filho -de G.otttieb Penno o de 

EJjza Penno. nascido a 17 ãç junho de 1912, ens Ijuby, 
Jistad 0 do Rio Grande do Sul, solteiro, eommercio, cóm 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua da Aifansíega m 5,-sobrado, (Trans
ferencia de Estado.) 

ANTÔNIO AMBROSI0 ALVARES, (3.848), filho da-Bento-
Atnbrosio e de Helena Alvares, nascido a 28 dè março, de 
1916, no Districto Federal* motorista, solteiro, som domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária e re
sidência â rua da Candelária n , 38, sobrado. (Qualifica
ção requerida n . 1.332,)' • 

HAJfbBL MARIA A L V E S <*.«i8), filho d» Maasel Vicente 
Alves e 4e Capdida dos Santo* Alves, nascido »• 26 de 
junho de 4890, em Limei?», Estado de São Paulo, casado, 
«omroereio, com domicilio eleitoral no . díítfícto muni
cipal de Candelária, e residência-á ?ua Geseral Câmara • 
n« 35, 1* andar. (Qualificação requerida, B . E . . 134, 

ANTÔNIO SIMÕES DOS REIS (3.814), filho de João Simõe; 
dos Reis e de Maria Rosa Corrêa dos Rejs, nascido a 10 
de junho de 1899, em Aracaju, Estado de Sergipe, casutjo, 
eommercio, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária e residência á rua General Gamara n. 37, 
sobrado, (Qualificação requerida, B , E . 93, n . 2.403.) 

LUGIA DE SOUZA L E I T E (3.815), filho de Antonip Augusto 
de Souza Leite e de Juíia Gladio de Souza Leite, nascido 
a 25 de maio de 1903, no Districto Federal, funcoionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e i^esidencia á Avenida Rio Branco 
n . 109. (Qualificação requerida B , E . 434 n . 3.242.) 

WALTER SOARES (3,816), filho de Joaquim José Soares e 
de Onofrina de Andrade Soares, nascido a 24 de janeiro 
de Í917, em Nova Iguaèsu, Estado 4 o - Rio de Janeiro, 
eommercio, eolteiro, com domicilio eieitoraj ©o diftrieto 
muntçips} de Candelária e residência á rua General Ga
mara n , 24. (Qualificação reouerida, P» 35. 423 nu
mero 3.199.) 

LUE? DA SILVA BROTTÂ (3.817), filho de Emmaeue} Brotto 
e de Guilhermina da Silva, nascido a 10 de novembro 
de 1900, em São Paulo, Estado de São Paulo, eommer
cio casado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Candelária e residência á rua Visconde de Inhaúma 
n . 46, sobrado. (Qualificação requerida n . 8.246.) 

ANTÔNIO GERONYMO BALBINO (3.818), filho de Geronymo 
Bálbino e de Raymundo Maria de Jesus, nascido a 15 de 
agosto de '.907, em Muniz Freire, Estado de Espirito 
Santo, operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelária e residência á rua da Qui
tanda n . 141. (Transferencia de Estado.) 

ELIAS CARDOSO D E AZEVEDO (3.819), filho de Jujio Soa
res de Azevedo e de Rita Cardoso de Azevedo, nascido a 
18 de julho de 1904, em São Salvador, Estado da Bahia, 
marítimo, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rua da Alfândega 
n. 36, .sobrado, (Qualificação requerida, B . E , 63 nu-' 
mero» 2.018.) 

MARIO FERREIRA BARROS (3-820), filho de OJympio Ferreira 
Barros e de Maria Gamara Barros, nascido a 2 de-agosto-
de 1903, em Jacuipe, Estado de Alagoas, offjéial de ma
rinha, casado, com domicilio eleitoral no districto muni-

i çipal de Candelária c residência á rua São Pedro n , 46. 
sobrado. (Qualificarão requerida B . E . 03 n . 2.019.) 

FRANCISCO DOMINGOS (3.821), filho de Affonso Sarmento 
de Marques e de Helena Soares de Marque,?; nascido.-a 26 
de março de 1915, no Districto Federal, eommercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência ã rua da Quitanda n . 187. (Qua
lificação requerida, B . E . 53 n . 1-916.) 

MANOEL SOARES MOREIRA (3.822), filho de Antônio Soares 
Moreira e de Miquelina Maria dVJesus, nascido a 18 de 
março de 1910, em Palma, Estado de Minas Geraes, sol-, 
ieiro, operário, com domicilio eleitoral po d&sirietó mu-
ilcipgl de Candelária e residência á rua da Candelária 
a. 57. (Transferencia do Estado do Rio 'de Janeiro.) 

MATHILDE THOME' (3.823), filha de Manoel Thomé e de 
Jpanpa Thomé, nascida a 24 de novembro de 1908, no 
Districto Federal, solteira, eommercio, com domicilio elei
toral np districto municipal de Candelária e residência á 
rua'do Ouvidor n. 46, sobrado, (Qualificação requerida, 
B. E . 34, n . 3.204.) ' 

aNTONIO DE MENDONÇA MUROS (3.824), filho de. Domi-
ciano de Mendonça Muros e de Laurentj-na Rosa de Jesus, 
nascido a 5 de dezembro de 188.0, em Macahé, Estado de 
Rio de Janeiro, casado, com domicilio eleitora) no distri
cto municipal de Candelária e residência á rua do Mercado 

. n . 28 sobrado. (Transferencia do Estado do Rio de Ja- . 
neiro.) ' ' ' 

L E D A RIBEIRO (3.825), filha'de-Manoel Conceição Fernan
des. Ribeiro §. de Juí t ina Isabel de Carvalho Ribeiro, nas
cida a 3 de agosto de 1917, no Districto Federal, solteira. 
doipiesti.es, eom domicilio eleitoral no districto mitnioipa'1 
d» Candelária e residência á rua Buenos Aires n . 67. 
(Qualificação requerida, B , E , 184, n . 3.251.) 

OSWALDO C0RRÃA (3,826), filho de Carlos. Alberto Corrêa 
e de Léopoldina da Cunha Corrêa, nascido a 7 de abril de 
1892, em Quarahy, Estado do Rio Grande do Sul, casado, 
eommercio, pom domicilio eleitoral-no districto municipal 
de Candelária e residência á Avenida Rio Braneo n. 75, 
sobrado. Transferencia- do Estado do Rio Grande do 

- m . \ 
RAYMUNDO V A L L E BARB-OZA Í3.827): filho de Vital- 1.... 

Pereira Barbosa e de Léopoldina-Valle Barbosa, nascido 
a 8 de outubro de 1906, em Pedreiras, Estado do Mara-

Gonfere com o .Original 
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nhão, eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á rua da 
Alfândega n . 26. (Qualificação requerida, E . 134, 
n . 3.248.) : 

JOSE' OLYMPIO DA SILVA (3.828), filho de Olympio da 
Silva e de Flauzina Cândida da Silva, nascido a 5 de 
junho de 1897, no Estado de Pernambuco, sargento daV 
Armada Nacional, casado, com domicilio eleitoral rio. dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua' Conse
lheiro Saraiva n . 9, 1° andar. Transferencia de Estado,)' 

LUIZ RIBEIRO (3.829), fijho de Theophilo Ribeiro íe;de Ga-
briela Rodrigues Ribeiro, nascido a 27 de dezembro, dè 
1910, em São •„Paulo, Estado de São Paulo, eommercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto-.municipal. de 
Candelária e residência á rua do Rosário n. 55, l . " ' 
andar. (Qualificação requerida, B . E . 134, n. 3.244.) 

EDGAR NOGUEIRA ANTUNES (3.830), filho de" Aniceto 
Monteiro Antunes e de Amélia Nogueira Antunes, nascido, 
a 6 de outubro de 1914, em São João dei Rey,'Estado.-de 
Minas Geraes, eommercio, solteiro, com domicilio eleito-
Tal no districto municipal de Candelária e residénéia 'á 
rua da Alfândega n . 56. (Transferencia.de Estado ;•):'• 

OCTACILIO, FERREIRA (3.831), filho de Antônio Ferreira 
Júnior e de Joanna Lay Ferreira,, nascido a 18 de agosto 
no districto municipal de Gandelaria : e , residência, á rua. 
do Rosário n . 24, sobrado. (Qualificação'requerida, B . ' E . 
134, n . 3.237.) . ' :>: -.• 

MANOEL AMARAL D E SOUZA (3.833), filho Ide M á r c o s ^ s é , 
de Souza e de Nicotina Nunes' de .Amàrál;.'niascidò<% ;7 
de maio de 1915, em Laranjal, Estado• dó. Rio de Janeiro, 
eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no-districto 
de 1882 em Rio Grande, Estado do Rio Grande do.'Siil, 
íuncciçnario federal, com domicilio, eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rua do Rosário 
n . 27, /sobrado. (Transferencia de - Estado.")'.... 

( iAPHAEL ARCHANJO DA PAIXÃO PINHEIRO (3.832); filho 
de Benedicto da Paixão Pinheiro e de Christina de Souza 
Pinheiro, nascido a 24 de outubro de 1908, no. Districto 
Federal, funcoionario publico, com domicilio, eleitoral; no 
districto municipal de Candelária e. residência.á rua-,da 
Candelária n. 57. (Qualificação requerida, B . E . 128,- nu
mero 3.212.) • ' • . « ' 

JOÃO RODRIGUES D E SOUZA (3.834), filho de Tebo Rodri
gues de Souza e d e Ignacia Rodrigues derSouza, nascido 
a 12 de janeiro de 1917, no Districto Federal,1 operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto-municipal 
de Candelária e residência á rua de São Pedro n. 43. 
i(Qualificação requerida, B . E . 120, n . 2.911.) 

IOAO V I D A L D A CUNHA (3.835), filho de Anaéleto Vidal 
da Guhha e Angela Guilhermina da Cunha, nascido a 22 
de outubro de 1899, em São .Salvador, Estado da Bahia, 
medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto.mu
nicipal de Candelária e residência á rua daQuitanda nu
mero 184, sobrado. (Transferencia de Estado.) ; 

ERMERITA WERNECK GARCEZ (3.836), filho de João ^An
tônio de Magalhães Garcez, e de Hercilia Werneck. Garcez, 
nascido a 26 de janeiro de 1898, no Districto • Federal, 
funoeionaria 'publica, solteira, com domicilio eleitoral, 
no districto, municipal de Candelária e residência • á • rua 
da Candelária n . 13, sobrado. (Qualificação "ex-rofíbio!*, 
B . E . 88 n. 5.) 
Districto Federal, aos i de dezembro de 1936. — O 

escrivão, Juvenal de Araújo. 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL ANTIGA ' 

j " . Jnií :— br. Deoio Casario' Al vim 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar-de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos artigos"43,do Código e 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios-Eleito?iev nuo por este 
Cartório e JUÍZO da 1* Zona.Eleitoral, estão,sendo,processados 
os pedidos de inscripção doe seguintes cidadãos: •• ' 

HORACIO ZARONI (23.922), filho de Jacob Zoroni-e de M | -
ria Theodora da Conceição, nascido'a 15s'de dezembro de' 
1894, em"Capivary, Esta de Minas Geraes. eommercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no-districto municipal-de 
Candelária. (Qualificação requerida, prop. n . 21088, 1* 
zona), : 

MARIO HATHAWAY BESSA (24.409). filho de Anthero Bas
tos de Araújo Bessa e de, Lydia Hathaway Bessa, nascido 
a .22 de julho de 1885, no Districto Federal, eommercio, 
casado; com domicilio;eleitoral no districto municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida, prje. n . 3.999, 7 e 

zona. ; ' -
Districto Federal, -1°' de dezembro de 1930. — Pelo es

crivão,' • Maurício Teixeira:de'Mello. >• 

i 6 . ' SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

( Districto municipal de São José ) 

".Juiz'— Dr. Martinho.Garcez Caldas Barreto v 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para-os. fins dos artigos 43 do Código e. 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo-da -8* Zona Eleitoral, estão sendo .processa
dos os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: . 
ANTÔNIO MARQUES* MACHADO (19.211).' filho de'João ^Ma

chado.,', dá.-Costa - e de- Maria Marques;da Nobrega, .nascido 
a 8-de fevereiro d è : 1899,'em-Patos, Estado da Parahy.ba 
do.'Norte, eommercio, solteiro,- com domicilio; eleitoral 
no. çjistrieto. municipal de São José. (Qualificação .requo-

. rida; n . 2.001)'. ,"=.•- .• 
Riò,de Janeiro, i de. dezembro, de'1936. — v>elo escrivão. 

• E.: Moraes. '..•;-••••' 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

{Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento'e 
São Domingos) 

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filha . 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para'os fins dos arts„. '43. do"Código e 25 
do.Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por estç 
Cartório e Juizo; da ,3* zona eleitoral, estão sendo' processados 

,os pedidos de", inscripção dos seguintes cidadãos-: •'..'-'" 
ANTÔNIO DE/SOUZA MARTINS (7.167), filho de José.de Sou

za Martins e de Izabel- de Jesus Martins, nascido a 6 de 
setembro de .1917, no Districto-Federal, solteiro, operá
rio, com domicilio eleitoral no districto municipal dé São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3° zona, n...6.011.) 

JOSE* DE 'MELLO E SILVA (7.. 168), filho de Romana Chris-
tina,.nascido a"27 de setembro de 1902, em Bananal, Es
tado, de São Paulo, casado, funcoionario publico, com. do
micilio eleitoral no districto municipal de São .Domingos.. 
(Qualificação requerida, 3" zona, n . 6.127.)-i •• ,-

MANOEL ACOSTA NUNES (7,169), filho de Francisco Ber
nardo Nunes e de Maria Dolòres Nunes, nascido a.31 de 
julho dé 1893, no Districto Federal, casado, commercia
rio, com domicilio eleitoral no districto municipal de' São 
Domingos: (Qualificação requerida, 3" zona, n . 6.093.) 

REYNALDO COSTA COUTO (7.170), filho de Américo Luiz 
da Costa Couto" e de Emilia Rosa Martins, nascido a ,28 
de maio do 1916, em Nictheroy, Estado dó Rio de Janei
ro, solteiro, commerciario,' com domicilio eleitoralno dis
tricto municipal dé São Domingos. (Qualificação reque
rida; 3* zona, n . 5.759.) . • • ' " • 

WALDOMIR DA GOSTA (7.171), filho de Álvaro M a r i a da 
Gosta' e!Silva e de Eponina Maria da Costa, nascido-a 2 
de setembro de 1915, no Distrjcto Federal, solteiro, com
merciario, com; domicilio, eleitoral no districto municipal 

. de São Domingos. (Qualificação • requerida, 3 l zona,'nu
mero .4.844.), . ' . '•' 

LYCÚRGO CICERO D A - S I L V A (7.172), filho de-JosévTheo-
dóro Cicero da Silva e de Jesuina Mafra da Silva, nascido 
a '25 de fevereiro :de 1917,. no Districto Federal,' soltei
ro, commerciario,-com .domicilio.eleitoral no, .districto 
municipal de S. Domingos. (Qualificação requerida,• 3* 
zona, n. 6.008.) *' . 

AGGÈO SOARES MEDEIROS (7.173), filho de José .Medeiros 
Santiago e1 de Regina Medeiros, nascido'a 20 de•abril' de 

•' 1908,- em Recife, i Estado de Pernambuco, casado, electri-
cista,- com-domicilio eleitoral no-sdistricto munjciptiUde 
São Domingos.' (Transferencia do Estado de Pernambu
co,; titulo n . 9.485.) 

Confere com o O r i g i n a l 

http://Transferencia.de


Quinta-feira 3 B O L E T I M E L E I T O R A L Dezembro de Í936 • 4049 

NATALIA MARTINS LISBOA (7.174), filha de Philomena da 
Rocha, nascida a 28 de' julho de, 1898, no Distpicto Fe
deral, casada, domestica, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dé Sacramento.'(Qualificação requerida, 
3* zona; n . '6.078.) . ; -

A R Y DA SILVA (7.175), filho de Thereza da*"Si!va, nascido á 
12 de maio de 1916, no Districto Federal, solteiro, ope
rário, com domicilio eleitoralno districto municipal' de 
Sacramento. (Qualificação réauerida, 3* zona, n., 6.084.) 

DORALICE FARIA DE MOURA (7.176), filha de Dario Souza 
Faria e .de Antonia Souza.Faria, nascida a 17 de'dezem
bro de 1911, em Recife, Estado de Pernambuco, casada,; 

domestica, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Sacramento. (Qualificação requerida, 3* zona, nume
ro 5.807.) 

FRANCISCO JOSE' RODRIGUES SETTE (7.177), filho de 
Francisco Fábio Sette e de Othelina Meyer Pinto \Fabio 
Sette, nascido a 19 de novembro de 1916/no Districto. 
Federal, solteiro, estudante, com domicilio eleitoral,no 
districto municipal de São Domingos. (Qualificação're
querida, 3" zona,'n. 5.857.) 

WALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA (7.178), filho de José 
Pedro de Souza e de Olivia Angélica de Souza, nascido a 
19 de setembro de 1908, em S. João Nepomuceno, Estado 
de Minas Geraes, solteiro, commerciario, com domicilio 

, eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Trans
ferencia do Estado do Rio Grande do Sul, titulo 5.1'51.) 

CORCINIO FERREIRA,CANUTO (7.179), filho, de'João, Ferrei
ra Canuto'e de Margarida Maria da. Conceição,'nascido a 
4 de fevereiro de 1913,, em Areia Branca, Estado.de Ser
gipe, solteiro, operário, com domicilio eleitoral .-'no dis
tricto .municipal de São Domingos. (Transferencia do 
Estado de Sergipe, titulo n.. 2.699.) 

AUGUSTO ALVES BRAZÍELLAS (7.180), filho ,de Antônio 
Joaquim Braziellas e de Berriardina Alves Brazie!Ias, nas
cido a i de novembro de 1906, no Districto Federal, ca
sado, commerciario, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Sacramento. -'{Qualificação' requerida, 3' 
zona, n . 4.630.) * • ' * 

LOIZ DOS SANTOS SOUZA (7.182), filho de José dos Santos 
Souza e de Capitulina Ribeiro .de .Souza,, nascido a 3 de 
outubro de. 1904, em .Cachoeira, Estado da.Bahia» soltei
ro, pintor, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Ri ta . ' (Qualificação requerida, 3* zona, nume-" 
ro 5.978.) .... . 

FERNANDO MACHADO DE OLIVEIRA (.7.183), filho d.5 A l 
berto Machado -de Oliveira .e deTdalina. d'Ánnünciação de 
Oliveira, nascido a 30 de maio. de 1906,. no, Districto Fe
deral, casado, operário, ' com domicilio'...eleitoral,'.'no.' dis
tricto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 
3 a zona, n . 5.966.) 

W I L E M E L PRAXEDES MACIEL (7.184), filho de João Pra-
xedes Maciel e de Amalia Rodrigues Maciel, nascido a 30 
de janeiro de 1909, em Paracamby, Estado do'Rio de Ja
neiro, casado, funcoionario publico, com domicilio, elei
toral no districto municipal de Santa Rita. (Transferen
cia do .Estado do Rio, inscripção.n. 2.017.) • : ..-

ELIAS JORGE (7.185), filho de Jorge José e de Maria Tanis, 
nascido a 27 de março de 1915, em Muriahé; Estado de 
Minas Geraes, solteiro, commerciario, com domicilio elei
toral no districto municipal dc Santa Rita.' (Qualificação 
requerida, 3*. zoua,.n. 4.529.) *. 

JARMÜTH GOMES DE ÁRAUJO (7.186), filho de José Gomes de 
Araújo e de Aristotelina Leite de Araújo, nascido a-3.de fe
vereiro de 1917, em Recife, Estado de Pernambuco, so l - , 
teiro, estudante, com domicilio eleitoral no districto, mu- ' 
nicipal de S. Domingos. (Qualificação requerida, 3 a zona, 
n . 6.076.) 

MARLA AMÉLIA RAMOS MUNIZ (7.187), filha de Amaro Mu
niz e de Marnutina Ramos Muniz,. nascida a "7 demarco 
de 1917, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,' solteira, 
operaria,' com domicilio eleitoral, no districto municipal 
de; Santa Ri ta . (Qualificação requerida, 3* zona, n,5.213.) •; 

HENRIQUE PEREIRA L E A L JÚNIOR (7,188),'filho de Hen-
: rique Pereira Leal e. de Eugenia da Rocha Leal, nascido 

a 8 de setembro- de-1909, no Districto Federal, solteiro, . 
funccionario publico, com domicilio,eleitoral no -distri

cto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 
' 3' zona, n . 5.922.) 

CEZAR AUGUSTO' GUERREIRO (7*. 189), filho de - Pedro "José 
"Guerreiro e de Incelina do Nascimento Guerreiro, nasci
do a 2-de fevereiro de 1906, no Districto Federal, casa
do,, funccionario publico, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São, Domingos.- (Qualificação.re.que-

- rida, 3* zona, n , .6.144.) * 
JOÃO ANTUNES FERREIRA (7.190), filho . do-Euclydes, An

tunes Ferreira e de Esther Antonietta Senna Ferreira, 
nascido a 15-.de setembro de 1918, no Districto Federal, 
solteiro, estudante, com domicilio eleitoral no districto 
municipal' de' Sacramento. (Qualificação requerida,- 3" 
zona, n . 5.710.) ' 

ANTÔNIO REIS' (7.191), filho.de José Reis e "de Philomena 
Iglesiá, nascido a 7 de agosto de .1905, no Districto Fe
deral, solteiro, 'operário; com" domicilio eleitoral-no. dis
tricto municipal de Sacramento. (Qualificação requeri
da, 3* zona,'n» 6.068.) • 

" P A U L O PEREIRA'MARTINS-(7.192), filho-de Francisco Pe
reira Martins e de Risoleta Francisca Martins, nascido a 
20.de janeiro de 1918, no Districto Federal, solteiro, es
tudante, com domicilio eleitoral no districto' municipal 
de. Sacramento. (Qualificação requerida, .3* zona, nume
ro v6.-106.) i ' • • ' . - . ' . ' - ; . " . . ' . ; , . 

ANTÔNIO GONÇALVES .ROSA (7.193), filho de Adolpho Gon
çalves Rosas e.de Elvira Gonçalves .Rosas, nascido,.a 13 

. de. fevereiro de 1913,-no Districto Federal,;casado, com
merciario, com'domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3* zona,; nume-

. ro 5.947.) . . • " ' . : . . . . . ' 
JOSE' AUGUSTO WANDECK. (7.194), filho de Eugênio Au

gusto Waldecke de Julia da Silva Waldeck, nascido 'a 12 
de'maio de,*1914,.no Districto/ Federal,.' solteiro, actor 
theatral, com' domicilio / eleitoral no. districto. municipal 
dé Sacramento'. (Qualificação requerida, 3*' zona, - nume-

. ' ro 5:057.) -, " " . • ' ' • - . ' "-• v .' 
HERMINIO DIAS'DE ALMEIDA (7:195), filho de Manoel.Diaí 

de Almeida e de Lponor Lima de Almeida, nascido a 25 
de abril de 1905, no Districto 'Federal, casado,', commer
ciario. com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos. (Qualificação requerida, 3*-zona, núme
ro 5.694.) . ' 

TORQUATO APOLINARIO - DE SANT'ANNA (7.196),. filho de 
Domingos. Ferreira de SamVAnria e" de. Simiana. Fesrpira 
de Sant'Anna, nascido-a-26 de julho de 1899, no Distr i 
cto Fedei-al, .casado; operário, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requeri
da, 3" zona.n. 5.988.) > •• ' . . . , , . 

JOÃO-BAPTISTA DOS SANTOS (7.197), filho de,Antônio Re
zende dos Santos.e de Joanna 'Xavier dos- Santos, "asci-

, do a 24 de junho de 1913, em, Maceió, Estado de Alagoas, 
solteiro, grap.hico, com domiciljo. eleitoral no districto 
municipal de; Sacramento. - (Transferencia do Estado cie 
Alagoas,, titulo. n ; 5.410.) 
Districto Federal,'1 de dezembro de 1936. — Pelo escri

vão, Maurício-Teixeira de- Mello. •••'.",• 

E X P E D I Ç Ã O D E T Í T U L O S 

Prinieira Cireumscripção 
PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem-.,do Sr. ' ,Juiz. Eleitora^ da 1." .Zona da. 1* Cir-
cuinscripção ;do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que-foram /mandados'expediripeit 
meretissimo, juiz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos 

3.749. José da, Silva-Vargas (3.763), filho de Ònoire da Silve 
, , ,: Vargas e de -Maria Henriqueta Vargas, nascido ; 

16 de janeiro de 1905, no Districto Federal; moto
rista, casado, com-domicilio,; eleitoral nò;districte 
municipal de Candelária e- residência ,á ,-rua Sãç 
Psdro .n . -41 (Qualificação requerida, , B . É . 75, 
numero 2.247.) ., 

3.750. Benjamin de Souza":(3.764), filho de Luzia Maria'da 
Conceição, nascido a 17. de'fevereiro, de 188Í'i,;'uo 
Districto Federal, funccionario publico, casado, 

' com- domicilio eleitoral no districto•'; municipal eu-: 
Candelária,e residência á rua • do -Mercado -h ." 34. 

' ' sobrado; (Qualificação 'requerida, .- K.,, TL\"i nu
mero 3.094.) ' 
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: j .75i . Joaquim Josó Ferreira (3.765), filho,de Josó Joaquim 
Ferreira da Fonseca e de Guiomar Maria Guedes 
nasoido a 8 de marco de 1895, em Therezopolis, 
Estado do Rio de Janeiro, eommercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua 1.° de março numero 103. 
Qualifioação requerida. B . E . 125, numero 3125.) 

3.752. Euclvdes José de Souza (3.766), filho de, Manoel José 
de Souza e de Zulmira Gonçalves de Souza, nas-
cidr a 13 de maio de 1912, no Districto Federal, 
eommercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Oandelaria e ."esidencia.-á rua 
primeiro de março numero 82.- (Qualificação re
querida, B . E . 116,. numero 2.002.) 

3.753. Enedino Martins de ,Araújo (3.767), íilho 'de Josó 
Martins-de Araújo *e de Ignez de Araújo, nascido 
a 2 de junho de 1903, em Caruaru', Estado de Per
nambuco, eommercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e resi-

\ dencia á rua Buenos Aires numero 57, sobrado. 
(Transferencia de Estado.) 

3.784. MutsuVHito Pires de"Luna Rebello (3;768), filho de 
José Pires de Lima Rebello e áa Nympha Veras 
Rebello,, nascido a 29 de maio de 1915, em Par-
nahyla, Estado do Piauhy, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua Theophilo Ottoni nume
ro 67, sobrado. (Transferencia de Estado.) 

3.755. Antônio de Araújo Dias (3.769), filho de Ignacio.Mou
ra Dias e de. Maria de Araújo Dias, nascido a 25 
de novembro de 1897, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelária e residência á rua Ge-

. nalCamara n . 43. (Qualificação requerida, B . E . 
428, numero 3.201.) 

3.756. Moacyr Pereira Bastos (3.770), filho de Maria da Con
ceição, nascido a 27 de setembro ríe 1910, no Dis
tricto Federal, eommercio, casado, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Candelária e 
residência á rua Theophilo Ottoni,numero 67, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 27, nume-
mero. 3.219.) 

3.757. - Mario Alves de Barros (3.771), í i lho de Antônio Alves 
de Barros e de Maria da Conceição de Souza, nas
cido a 5 de Agosto de 1914, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua. 
Theophilo Ottoni numero 23. (Qualificação re
querida, B . E . 128, numero 3.184.) 

3.758. Zenobia Leonidia Josephina Paulina Guastalla 
(3.772), filha de Corino Guastalla e de Faustina 
Maria da Conceição, nascida a 25 de janeiro 'do 
1909, em São Paulo, Estado da São Paulo, costu
reira, solteira, com domicilio eleitora! no districto 
municipal de Candelária e residência á rua Vis 
conde de Inhaúma n . 59. (Qualificação requerida, 
B . E . 128, numero 3.200.) 

3.759. Plinio Nogueira (3.773), filho de Porfirio Nogueira 
e' de Maria' Pinheiro Nogueira, nascido a 16 de 
abrli de' 1905, em Manáos, Estado do Amazonas, 
bancário, solteiro, com. domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua 

: da Alfândega n. S i ; (QualificaçãoNrequerida n . 
3.15«.) 

3.760. Oswaldo Baptista (3.774), filho de Mathias José Ba -
. ptista e de Herminia dos Anjos, nascido a 27 de 

abril, de 19.12, no Districto Federal, eommercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto -muni
cipal de Oandelaria e residência á rua da Qui-
tands numero 192, sobrado. (Qualificação reque
rida, B . E . 122, n. 3.006.) 

3.761. Hermenegildo Alves de Souza (3.775), filho de Alber
to Alves de Souza e«de Maria Soares Pereira, nas
cido a 12 de setembro de 1914, no Districto Federal, 
funeeiohario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária P resi
dência è. rua do Rosário numero 31. (Qualificação 
requorida, B . E . 128, numero 3.183.). 

B--r'io Santos de Almeida. (3.766), filho de Agostinho 
Ol.h-rira d». Almeida e de Anqa Santos de Almeida, 

nascido a 21 de janeiro de 1907, em Belém, Estado 
do Pará, engenheiro civi l , casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residência á rua Buenos Ares n . 57. .[Transferen
cia de Estado.) 

3.763.,Aldary Toledo (3.777), filho de Quirino Alves Toledo 
e do Alzira Henrique Martins Toledo, nascido a 16 

i de outubro de 1915, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto múnH 

' cipal de Candelária e residência á rua Visconde de 
Inhaúma n . 82. (Qualificação requerida, B . E . 
120, numero 2.954.) 

3.764. Henrique Leite Silva (3.778), filho de Josepha Leite 
Silva, nascido a 16 de março de '913,.no Districto 
Federal, solteiro, eommercio, com domicilio .elei-

• toral no districto municipal de Candelária; e re
sidência á rua do Mercado . n.- 37. (Qua

l i f i cação requerida, B . E . 128, n . 3.196.) 
3.765. João França (3.779), filho de Fidelis Carlos Fran

ça e de Almerinda Carvalho das Neves, França, 
nascido a 12 de outubro de. 1907-, no Districto' Fe
deral, casado, eommercio, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Candelária e residência 
á rua Buenos Ayres n . 61, sobrado. (Qualifica
rão requerida, B . E . 128, 3.196..)". 

3.766. Milton de Cerqueira. Leite (3.'780;,-filho de Josias de 
' Cerqueira. Leite e de .Isaura Marques Cerqueira, 

nascido a 14 de novembro de 1910». em Brotas, Es
tado de São Paulo, solteiro, estudante, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência ã rua .da' Quitanda n . 193. (Quali
ficação requerida, B . E . 128, n . 3.-197.) 

3.767. José Alves de Lima (3.781), filho de Francisco-Ma-, 
noel do Nascimento e de Rita Alves de Lima, nas-, 
cííic a 29 de outubro de 1894, sm Barbalha, Estado 
do Ceará, casado, militar, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária e residência 
á rua1" do Rosário n . 34. "(Transferencia de Esta
do.) 

Distrieto Federal, 2 de dezembro, de 1936,.— Pelo E s c r i 
vão,- Juvenal àc Araújo. . . . 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral i a r Z o u a , .da Primeira 
Gircumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos -elei
toraes dos seguintes cidadãos: " 

23.991. Maria Leite de Echeriqúe (19.983)-, filha d© Garlos 
Echerique e de Maria d'Annunciação L . Echeriqúe, 
nascida a 16 de fevereiro de 1900, em Pelotas, Es
tado do Rio Grande do Sul, funecionaria publica,, 
solteira,' com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal 'de Candelária. (Qualificação "ex-officio", 
B . E . 76, O. 32.003.) 

23.992. Martiniano.Augusto Loureiro (10.394), filho de Joa
quim Nascimento Loureiro e de'Maria Augusta Pe
reira Loureiro, nascido a 16 de março de 1890, no 
Districto Federal, eommercio, casado,- com domi
cilio eleitoral no districto municipal de.Candelária. 
(Qualificação requerida, B . E . 7, n . 2.610 — 5* 
zona.) 

23.993. Armindo ds^Almeida (5.684), filho de José Tranque-
do de Almeida.e de Olímpia Maria das Dores, nas
cido a 11 de novembro de 1899, no Distrieto F e 
deral, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária. 
(Qualificação "ex=officio,'B, E . 3, n . 10.136 — 
4* zona.) 

23.994. Genesio Pereira Lima, filho de Manoel Pereira Lima 
e de Maria Julia Neves, nascido a. ,7 de setembro, 

.de 1907j em São Miguel de Itaupu, Estado da -Pa- ' 
rahyba, funccionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gandelana. 
(Qualificação "ex-officio", B . - . E . 31, n . 12.698 
— 1* zona,) 

Districto Federal, I d e dezembro de 1936,, T Pelo escri« 
vão, Maurício Teixeira de Mello. 

Confere com o O r i g i n a l 
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SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 2* Zona, da 1* Cl r -
eumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que, por despacho de 7 de outubro 
de 1936, foram mandâos expedir pelo-MM. Juiz os titulos de 
eleitores dos-seguintes, cidadãos: 

Í4.928. Octavio Sampaio Coelho (insc. 4.927), íilhd de .Ássen r 
; so'Sampaio e de Olivia Mediauo Sampaio, nascido 

' a 9 de fevereiro de 1913,' no Districto Federa], sol
teiro,'commerciario, Q. R. B. E . 110, P . 3.677 e 

> residente á rua da Quitanda n . 22.'v. • 
$.927. Eduardo Tarquinio (insc. 4.926) ? filho de Luiz Tar

quinio e de Adelaide ., de Figueiredo Tarquinio, 
• nascido, em 17 de agosto.de 1889, no Estado da 
. Bahia, eommercio, casado, com domicilio eleitoral 

no districto municipal de São José e residente á 
rua Heitor Mello n . 14. Q. R. B . E . 110 nume-

. ro,3.678. , . . . . 
4.929. Jara Lacerda de Almeida Castro (4.928), filha de Ál

varo Magalhães de Almeida e deAr l inda Lacerda, 
de Almeida, nascida a 7 de maio de 1911, no Di s 
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Josó e re
sidente á rua Glapp n . 77. (Qualificação reque-» 
rida, B . E . 8 9 „ n . 3.265). 

4.930. Marjo de raujo.dos Santos (4.929), filho de Melehia-
. des.de Araújo Santos e da Rachel Feliolina,dos 

. Santos, nascido a 26 de maio de 1915, no Districto 
Federal, eommercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto. municipal de S. José . (Qualiíí» 
cação requerida, B . E . 89, n . 3.257). 

é . 9 3 í . Nilcéa Gomes de Mendonça Arraes (4.930), filha da 
Victorino de. Mendonça Arraes e de Aurora Gomes 
de; Mendonça Arraes, nascida a 14 de março de 
ÍÇ15, .'no Districto Federal, funecionaria pública, 
solteira, com, domicilio eleitoral no districto mu-
liicipal de S . ' José e residente á rua Chile n . 15. 
(Qualificação requerida. B . E . 105, n . 3.637). 

4.932. Osório da Gloria (4.931), filho de Honorio Manoel da 
Gloria e de Antònia Maria da Conceição, nascido a 
2:1 de outubro de 1910, em Paracámby, Estado do 
Rio de Janeiro, eommercio, solteiro, com domici-

; , lio eleitoral no districto municipal de São José e 
residente á v r u a São José n . 94. (Qualificação re
quer ida, ,B. E . 110, n . 3.660). 

4.933. Sethy Borges '(4,932), filho de Josó. Borges de, Mello 
e de Antonia • Caxiense, nascido a 13 do agosto rde 

.1914, em Parnahyba, Estado do Piauhy, bancário, 
solteiro, com. domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. José . (Qualificação requerida. B . 

. . E . 110, n . 3.724). 
9.434. Almiro Cunha (4.933), filho de Alexandre Cunha.© 

. d e Josina Nascimento Cunha, nascido a 30 de mar
ço de 1904, em São Gonçalo, Estado do Rio de Ja-

*. nciro, eommercio, casado, com domicilio, eleitoral 
'nó districto municipal de São José e residente á 

• rua Rodrigo Silva n . 14. (Transferencia). 
4.935. Joel.Pereira (4.934), filho de Salvador Pereira e de 

Eivira 'Pereira, nascido a 20 de maio de 1918, no 
. Districto Federal, bancário, solteiro, com domi

cilio eleitoral no,districto municipal de São José e 
residente á rua do Mercado n . 5. (Qualificação 
requerida, B . E . IfO, n . 3.650). 

4.936. Claodemiro Augusto Coelho (4.935), filho de Ro-
doípho Augusto Coelho e de Brigida Coelho,, nas
cido â 10 de abril de 1918, no Districto Federal, 
eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto-municipal de São Josó e residente á rua 
Clapp n . 7. (Qualificação requerida, B . E . 110, 
n., 3:675). ' - . - . . . . 

4.937> Gregorio Amorim'(4.936), filho de Ignacio Amorim 
e'de Amélia Cândida de Amorim, nascido a ' 2 5 d e 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

" dezembro dè 1867, na Bahia, comniercio, casado, 
São' José:e residente á rua Clapp n . 1, (Qualifica
ção- requerida n . 3.637). 

4.938. Virgílio José Gonçalves (4.937), filho de João José 
' Gonçalves e !de Engracia Rodrigues, nascido., a 2 

deíjunho de 1914, no Districto Federal, eommercio, 

solteiro, com' domicilio eleitoral no distrieto ã t i -
nicipal.de São José e residência á rua da Miseri
córdia p. 82. (Qualificação requerida, n. 3.609.) 

4.939. Geraldo, Romualdo da Silva (4.938), filho de FraniHjj 
. Romualdo da Silva e de Augusta Vidigal' Silva, 

nascido a 12 de novembro de 1910, em Piranga, 
Estado de Minas Geraes, estudante, solteiro, com' 
domicilio eleitoral no districto municipal de ;S5Q 
Josó e residência á rua D. Manoel, n. 36. .-'(Qüall-
ficação requerida, B . E . 105, n. 3.638.) 

4.'940. Antônio Martins de Souza (4.939), filho de "Gabriel 
Marques dos Santos e de Idalina Martins. Marquês, 
nascido a 4 de fevereiro de 1915, em Ouro : Preto, 
Estado de Minas Geraes, eommercio, solteiro, cora, 

.domicilio eleitoral no districto municipai de-São 
Josó e residência á rua do Carmo n. 12. (QualU 
ficação requerida, B . E . 87, n. 3.215.) 

4.941. Antônio Baptista de Luna (4.940), filho de Joaquim 
Baptista de Luna e de Maria Luiza de Luna, nas
cido a 31 de julho de 1918, em Aurora, Estado 
do Ceará, estudante, solteiro, com domicilio eleito-
ral no districto municipal de São José e residência 
á rua 15 de Novembro n. 101. (Qualificação reque
rida, n. 3.654.) 

Carlos Antônio Botinelli de Medeiros (4 .94Í) , filho 
de José Ignacio de Medeiros e de Dolores Augusta 
Botinelli de Medeiros, nascido a 13 de junho dq 
1915, em Belém, Estado do Pará, estudante, soJ« 
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 

1 de São José e residência á rua da Misericórdia 
n. 64. (Qualificação requerida, B . E . 110, a. 4.648.)j 

* 943. Aecio Caldas de Azevedo (3.942), filho de Attiho Güi« 
. , Iherme de Azevedo e de Alzira Caldas de Azevedo, 

nascido a 12 de março de 1914, no Districto Fe« 
deral, eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência 4| 
rua da Quitanda n. 13. (.Qualificação requerida, 

' B, E . 99, n. 3.561.) " 
i.944.. Ariel dos Reis Abreu (4.943), filho de Râymusd» HaS 

Silva Abreu e.de Maria Ribeiro dos Reis Abreu» 
. . nascido a 21 de maio de 1913, em São Luig,*J5s=!; 

tado do Maranhão, militar, solteiro, com domiciliei 
' eleitoral no districto municipal da São Jose 

sidenoia á rua Chile n. 19. (Qualificação requerida»! 
B. E . 110, n. 3.682.) 

.4.946. Renato de Oliveira e Silva (4.945), íilhjs de-Abe| 
Silva e de Vivana de Oliveira e Silva, nascido $ 
22 de setembro de 1907, no Distrioto Federal, 
solteiro, graphico, com domicilio eleitoral nodistri-i 
cto municipal de S. José e residência á rua S. José 
n. 75. (Qualificação requerida, B . E . 99, n. 3:549.) 

4.f47. Samuel Pereira da Silva (4.916), filho de Josó Camilo 
Pereira e de Maria Canuto Pereira, nascido a 20 
de agosto de 1905, em Palmares, Estado de Per
nambuco, conVmercio, casado, com domicii'.o elei
toral no districto municipal de São José e resi-
denoia á rua da Quitanda n. 32. (Qualificação re
querida, B . E . 65, n, 2.958.) 

4.948. Olga Pickersgill. de Medeiros (4.947), filho de Se
bastião Pickersgill e de Maria Schmite Pickersgill, 
nascido a 12 de outubro de 1896, em Porto Alegre, 
Estado do t Rio Grande do Sul, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de, 
São Josó e residência á rua- Mexicb n. l õ õ . (Qua
lificação requerida, B . E . 99, n. 3.528.)'' " 

4.949. Laerte Rodrigues de Britto (4.948), filho de Joaquim' 
Saturnino Rodrigues Britto e de Zeliav Rodrigues 
de Britto, nascido a 27 de março de 1904,-em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, chimico indus
trial, casado, com domicilio eleitoral no • districto 
municipai de São José e residência á rua Clapp 
n. 12. (Qualificação requerida, B. E . 94, a. 3.426.)-

4^950. Luiz Gonzaga Medeiros (4.949), filho de Estevão Fer
reira de Medeiros e de Gertrudes FoctenelH d« 
Medeiros, nascido à 21 de junho de 1911, em Ajna*« 
ração, Estado do Piauhy, maebinista, solteiro, eonl 
domicilio eleitoral no districto, municipaL dt" 88$ 

. José e residência á rua r de-Março. n.20i.XQu»li*i 
, ficação ex-officio, B. E . EO, n. 28.434.), 
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J . t f l . <>Iympi» By»r (4.950), filha da SemeSo Baptis'a Eyer 
• « Luits Maria Eyer, aatoida a 8 de março de 
IMsf, *m Nova Friburgo, Estado do Rio de Jaueiro, 
daotylographa. solteira, com domicilio eleitoral no 
disü-ioto municipal da Sao Josó e residenoia á rua 
Cai!* B . 15. (Qualificação requerida.) 

1.99*.. Oeaaro Ferreira Rodrigues (4.951), íilho de Bem-
vindo Ferreira Rodrigues e de Joanna Ferreira 
Rodrigues, nascido a 5 de janeiro de 1905. em 
Belém', Estado do Pará, cozinheiro, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Josó e residência á rua Clapp n. 13. (Qualificação 
requerida, B . E . 105, n. 3.634.) 

1.983., Dodrich Leig (4.952), filho de Samuel Leig e de 
Lisa Leig, nascido a 4 de junho de 1881, em Win= 
daw, Rússia, eommercio, casado, com domicilio elei-

. toral no districto municipal de São José e residên
cia á rua 7 de Setembro n. 36. (Qualificação re
querida, B . E . 110, n. 3.668.) 

Í.9ÒI.: Antônio Henrique de Almeida (4.953), filho de Ma» • 
! noel Henrique de Almeida e de Leonor Barbosa 

Henrique de Almeida, nascido a 30 de abril de 1910, 
no Districto Federal, aviador, solteiro, com domí= 
cilio eleitoral no districto municiDal de São José 
e residência á rua Vieira Fazenda n. 2. (Qualifica
ção requerida, B, E . 72, n. 3.012.) 

, 1,865. Homero de Carvalho' (4.954), filho de Arnaldo Mar
que» de Carvalho e de Perpetua Moreira de Car
valho, nascido a 27 de abril de 1909, em Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, guarda-li
vros, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Josó 9 residenoia a rua da Mi
sericórdia n . 10. (Transferencia). 

Dezembro de 1936 

1.936. Alfredo Aveline (4.055), filho de Benjamin Aveline 
e de Adelia Porto Aveline, nascido a 7 de janeiro 
de 1897, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, funccionario do Lloyd Brasileiro, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José e residência á rua da Misericórdia nu
mero 10. (Qualificação "ex-oífic.o''. B . E . 13, 
n . ,16.679). , ' , 

$.057. Thiery de Souza Cabral (4.956), filho de Silvano de 
Scuí-a Cabral e de Olina Maria do Rosário, nas
cido a 26 de setembro de 1902, em São Sebastião, 
Estado rio Rio de Janeiro, eommercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Josó e residenoia á rua de Santa Luzia n . 46. 
(Qualificação requerida. B . E . 87, n . 3.195). 

1.958. Murillo Muller (4.957), filho de Álvaro Augusto Mul-
Ier e de lida Frazão Muller, nascido a 23 de mar
ço de 1917, em Juiz de Fóia, Estado de Minas 
Geraes, eommercio, solteiro, com domicilio" eleito
ral no distrieto municipal de São Josó e residên
cia á rua do Mercado n . 3. (Qualificação reque
rida. B . E . 110 n. 3.647). 

4.950. Joaquim Siqueira Nogueira t (4.058), filho de Fran
cisco Siqueira e de Maria Affonso Siqueira, nas
cido a 15 de agosto de 1893, no Districto Federal, 
operário, viuvo, com domicilio eleitoral no dis-
irreto municipal de São José 3 residência á rua 
da Misericórdia n . 76. (Qualificação requerida. B . 
E. 57, n. 2.878). 

l . 9«0 . Dermeval Godinho da Silva (4.959), filho de Osório 
Firroino da Silva e de Elisa Godinho da Silva, 
nascido a 11 de novembro de 1917, no Districto 
Federal, militar, solteiro, cem domicilio eleito-
rnl DO districto municipal de São José e residên
cia á rua do Carmo n. 13. .(Qualificação reque
rida. B. E . 112, n. 3.748). v. 

4.'961. Adelia de Souza. Alexandria (4.960),.filho de Manoel 
Amaro de Souza e de Amélia dé Souza, nascida 
a í l de junho de 1904, no Estado do Rio de Ja
neiro, enfermeira, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Josó e resi
dência á rua de São José n . 3 3 A . .(Qualificação 
requerida. B. E . 110, n. 3.656). 

4.982. Eunyse de Almeida e Silva (4.961), í i lha de Sebas
tião Augusto da Silva e dé Thereza de Almeida 
a Silva, nascida a 22 de março de 1918,.«m Volta 

Grande, Estado de Minas Geraes, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José e residência á rua de São José 
n . 15. (Qualificação requerida. B . E . 84, numero 
1.130). 

•1.963. Moacyr Gondin Marinho (4.962), filho de Francisco 
Maí-loso de Assis Marinho o de Christina Gondin 
Matloso, nascido a 14 de fevereiro de 1911, no 
Território do Acre, eommercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Josó a residenoia á rua da Quitanda n . 65. (Qua
lificação requerida, B . E . 89, n. 1.130). 

4.964. Domingos Benicio j3e Araújo (4.963), filho de Manoel 
Benicio de Araújo e de Vieenoia Maria de Araú
jo, nascido a 10 de setembro de 1892, em There-
ziiiba. Estado do Piauhy, mecânico, cisado, com 
domicilio eleitoral no districto muncüpa! de São 
Jose e residência á rua da Quitanda n . 71. 
(Transferencia). ' 

4.965. Napoieão Bonaparte. Huguet (4.964}, filho de Emílio 
Huguel e de Maria das Neves, nascido a 3 de ja
neiro de 1918, no Districto Federal, eommercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José e residência a rua de S. José 
n. 33. (Qualificação requerida, B . E . 98, nu
mero 3.507). 

4.966. Nelson Francisco de Oliveira (4.965), filho de José 
Francisco de Oliveira e de Francellina Maria de 
Jfsus, nascido a 4 de março, de 1904, em Nicthe-
roy, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de' São José e residência á rua D . Manoel n . 36. 
(Qualificação requerida B. E . 119, n. 3.669). 

4.967. Paschoal Trica (4.966), filho de Domingos Trica e de 
Christina Santoro, nascido a 24 de outubro de 
1917, no Districto Federal, photograpno, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José e residência á Travessa Natividade nu
mero 17. (Qualificação requerida, B. E . 101, nu
mero 3.611). 

4.968. Antônio Stetler Pinto de Oliveira (4.967), filho de 
Jordão de Oliveira Pinto e de Rosa Sfcella, nascido 
a 20 de maio de 1903, em Jardinopolis, Estado de 
São Paulo, funccionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. José 
e residência á rua da Misericórdia n . 48. (Qua
lificação requerida, B . E . 91, n . 3.322). 

4.690. Antônio Teixeira da Fonseca (4 968 !, filho de César 
Teixeira da Fonseca e de Julieta dos Santos Tei 
xeira Fonseca, nascido a 18 de julho de 1903, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São José e 
residência á rua Chile n . 29. (Qualificação reque-

' rida, B . E . 84, n . 3.154). 
4.970. Pedro Moreira da Silva Santos (4.969), filho de Fe -

n e l o n M . da Silva Santos e de Ma"ia Aquilina M . 
dos Santos, nascido a 13 de maio de 1909, no Es
tado de Pernambuco, eommercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. Josó 
(Transferencia). 

4.971. Antenor Berthoux (4.970), filho de Edmundo. Ber
thoux e de Laudelina Fonseca Berthoux. nascido 
a 23 de janeiro de 1915, no Districto Federal, eom
mercio, solteiro, com domicilio' .eleitoral no distri
cto municipal de São José é residência á rua 7 de 
Setembro n . 65. (Qualificação requerida, B . fi. 

- 47, n . 2.717). . . 
4.972. Paulino Barroso Salgado (4.971), filho de Eduardo 

da Rocha Salgado e de Amélia Barroso Salgado, 
nascido a 18 de julho de 1896, no Estado do Ceará, 
eommercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José e residência á rua 
7 de Setembro n . 23.1 (Qualificação requerida, B . 
E . 110, n . 3.676). 

4.973. Walter de Barros (4.972), filho de Disgenes de Bar
ros e de Louise Menuisement de Barros. nascido 
a 11 de maio de 1903, no Districto Federal, eom
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de São José e residência á rua 7 ds 
Setembro n . 9. (Qualificação requerida, B . E . 72, 

Lttj, B,011)> 
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4.974., Francisca Santos D'Aviia (4.973), filha de Dionysio 
José dos Santos e de Qlivia Amélia de Oliveira, 
Santos, naseida a 7 de março de lá99, no Estado 
de São Paulo, funccionaria publica, viuva, com 
domioilio eleitoral no districto municipal de São 

•i Josó e residência 4 rua São José a . 35. .(Qualifi
cação 3.641). 

1.973. Tahydes dos Santos Leopoldo (4.874), filho de Ave-
nerio Lan-aro e de Alice dos Santos, nascido a 23-
de dezembro de 1899, no Districto .Federal, eom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José e residência á .nja 
D , Manoel n . 52. (Qualificação requerida, B . E . 
115, n . 3.789). 

4.876. Manoel Damazio dos Santos (4.875), filho de Frede
rico Damazio dos Santos e de Maria Francisca dos 
Santos, nascido a 12 de março de 1915, no Dis t r i 
cto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sáo José e resi
dência á rua do Carmo n . 12. (Qualificação re
querida, B . E . 115, n . 3,775). 

4.977. Durval Fernandes da Costa (.4.976), filho de Joaquim 
Fernandes da Costa e dé Angela Espirito Santo 
Costa, nascido a 4 de setembro de 1902, no Distr i
cto Federal, pescador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José e residên
cia no Becco dos Ferreiros n . 14. (Qualificação 
requerida, B . . E . 115, n . 3.781). 

4.978. Clorivaldo de Moraes (4.977), filho de Thereza Nu-
1 nes de Moraes, nascido a 12 de julho de 1906, no 

Districto Federal, operário, soltei vo, eom domici
lio eleitoral no districto municipal de São José e 
residência á rua Clapp n . 1. (Qualificação reque
rida, B . E . 115, n . 3.786). 

4.979. Antônio Silva (4.978), filho de Lourer.ço José de Ol i 
veira Silva e de Maria Francisca das Neves Silva, 
nascido a 26 de outubro de 1871, no Estado de Ser
gipe, machinista da Marinha MüTanle, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José e resideneia á rua 1" de Março n. 12. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 70, n . 28.141). 

4.980. Alair Gomes de Azevedo Marques (4.979),. filha de 
João Ferreira Gomes e de Guilhármina da Silva 
Gomes, nascida a 19 de junhiD de 1912. no Estado 
do Rio de Janeiro, funccionaria publica,'casada, 
com domicilio eleitoral nó districto municipal de 
de São José e residência á rua 7 de Setembro nu-, 
mero 48. (Qualificação ex-officio, B . E . 87, nu
mero 13). 

4.981. Edmuudo Russo (-Í. 'J30), filno de Uosaldo Russo e de 
Georgina Moreira de Souza Machado, nascido a £0 
du dezembro cie 1913, no Estudo do Rio do Janei
ro, eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal da São José e residtiicia á rua 
D . Manoel n . 52. (Qu*'ificação requerida, B . E . 
101, n . 3.602.) 

4.982. José Gomes Queiroz (4.981), filho de Joaquim Gomes 
Queiroz e dc Galdina da Costa Gomes, nascido a 8 

• de agosto de 189S). IIÜ Estado de Minas Geraes. fun
ccionario municipal, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Josó o residência 
á rua São José -t. 3í). (Transferencia.) 

4.983. Manoel Alves Martins Filho (4.982), íillio do Manoel 
Alves Martins e do Maria Rodrigues da Silva, nas
cido a 18 de dezoaibro de 1915, no Districto Fe
deral, eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência a 
rua D . Manoel n. . 52. (Qualificação requerida, 
B . E . f o i , n . 3.607.) 

4.984. Nazareno Ranussi (4.933), filho rio Salvador Ranussi 
e de Parchoa Ranussi, nascido a 22 de outubro de' 
i-906, no Estado do Rio de Janeiro, operário, ca
sado, com domicílio eleitoral no districto munici
pal de São José e residência á rua da Quitanda 

*. n . 36. (Transferencia.) 
H.985. .Clemientiino Dias de Oliveira (4.984), filho de Juve

nal Dias de Oliveira e dc Maria Lago de Oliveira, 
nascido a 12 de novembro de 1909,» no Estado da 
Bahia, commercJo, solteiro, com domicilio eleitoral 

no districto municipal - de São José e residência á 
. sua. Sete dfc Setembro n . 76. .(Transferencia.) 

4.986. Carlos Alberto Moreaus ,(4.985j,',fifho de Pedro Levei 
Moreaux e de Vera Cora Cylrão Moreaux,- nascido 
a 30 de abril de 1U09, no Distrieto Federal, ban
cário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Jose e residência á rua Chile 
n . 17, (Qualificação requerida, n . 2.994.) 

4.987. Dilberto Costa (4.SS6), filho de Evaristo da Costa e 
de Hilária Duarte dá Costa, nascido a 23 de no
vembro de 1914, no Distr i í to Federal, perito con
tador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José o residência á avenida A l 
mirante Barroso n . 53. (Qualificação, requerida, 
B . E . 105, u . 3.Ó35.) 

.4.988. Mario Gonçalves Callado (4.987), filho de Albino 
Gonçalves Calhuio e de Virgínia Nunes Callado, 
nascido a 24 de mar-jo de í! ' i7, no .Districto Fe
deral, eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Josó e residência á 
rua da Misericórdia n . 68. (Qualificação reque
rida, B . E . 117, n . 3.839.) 

4.989. Lioinio Leite Raposo (4.988), filho de Agenor Leite 
Raposo e de Guioisiar da L.ipa Raposo, nascido a. 
14 de maio de 1907, no Districto Federal, funccio
nario municipa', casado,, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São Josó o residência á 
rua Santa Luzia u. ,170. (Qualificação requerida, 
B . E . 99, n . 3.337.) 

4.990. Manoel Teixeira Pires (4.989), filho de João Teixei
ra Pires e d« Maví.rida Neuman, nascido a 8 de 
março de 1876, no Estado do Rio de Janeiro, eom
mercio, casado, rom domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São JÍISÓ o residência á travessa 
do Commercig a. 10. (Qualificação reouerida, B . 
E . 117, n . 3 33/ . ; - .. 

4.991. Nelson Linhares Serpa {4.9i.<0), filho do Manoel de 
Serpa Garcia o de Rosa Augusta Linhares Serpa, 
nascido a 16 de s«tsnibra de 1883, no Districto 
Federal, solicüsulor, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São José e residên
cia á rua Sete de Setembro n. 2d. (Qualificação 
requerida, B . E . 110, n . 3 .67Í . ) 

4.992. Cypriano Ramos da Silva* (4.991), filho de José Ra
mos da Silva e de Maria Adelaide de Araújo, nas
cido a 31 de maio de 1916, no Districto' Federal, 

i eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Josó e residência á rua 
D . Manoel n . 52. (Qualificação requerida, B. E. 
115, n . 3.780.) 

4.993. Waldemar Severino Guimarães (4.992), filho de De-
metrio Nestor Guimarães e de Josepha de Aquiiu< 

• • Guimarães, nascido a 26 de agosto de 1899, no Es
tado da, Bahia, machinista da Marinha Mercante, . 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José e residência á rua da Quitanda 
n. , 54. (Qualificação "ex-officio", B . E . 66, n 295 ? 

4.994. Eugênio Ramos da Silva (4.993), filho de José Ramos 
da Silva e dc Maria de "Araújo. Fontina, nascido a 
27 de agosto de 1912, no Distrieto Federal,'eom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral fio distri
cto municipal de São José e residência á rua D. Ma
noel n . 52. (Qualificação requerida, B . E . 115, 
n . 3.782.) i 

4.995. José .Gonçalves Macedo (4.994), filho de Josó Augusto 
de Moraes Macedo e de Luiza Gonçalves de Macedo, 

• nascido a 24 de maio de 1912 no* Districto Federa1, 
eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no die-
tricto municipal de São Josó e'residência á rua São 
José n . 36.- (Qualificação requerida, B , E . 115. 
n . 3.653.) 

4.996. Clinio Pereira Lima (4.885), filho de Manoel Nune-
Pereira Lima e de Alzira Ferreira Lima, nascido a 
30 de outubro de 1908, no Estado do Rio Grando d i 
Sul, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral UM 
districto municipalde S. José.e residência no becco 
Fidalgo n . 18. (Qualificação requerida, B . E. í in. 
n . 3.653.) - ' ". 

4.997. Arthur Bielby Cunha (4.996), filho cie ArfeUiW Ú\ 
Seixas Cunha é dé Corina Bielby. Cunha, nau-iuc .i 
7 de outubro de 1895. no Estado do Maranhão, con-
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ferente de estiva, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residenoia á 
rua Vieira Fazenda n . 27. (Qualificação requeri
da, B . E . .110 , 'n . 3.689.) 

4.998. Alexandre Altberg (4.997), filho de Falk Altberg e de 
Raquel Altberg, nascido a 29 de junho de 1908, na 
Allemanha, engenheiro architecto, casado, com-do
micilio eleitoral no districto municipal de São José 
e residência á rua Araújo Porto Alegre ir. 56. 
(Qualificação requerida, n . 3.116.) 

4.999. Zulmira de Barros Perestrello de Carvalhosa (4.998), 
filha de Modesto Perestrello de Carvalhosa e de 
Zulmira Barros de Carvalhosa, nascida a 2 de maio 
de 1911, no Digtrioto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José . (Qualificação requerida, B . E . 105, nu
mero 3.629.) 

5.000. Wilson Pinto (4.999), filho de Maria Francisca Pinto 
nascido a 22 de novembro de 1914, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José e residência á rua 
da Quitanda tu. 28. (Transferencia.) 

R.nnt, Antônio Furtado Folly (5.000), filho de.Galdino'Fur
tado .de Mendonça e de Rita Furtado Folly, nascido 
a 30 de junho de 1916, no Estado do Rio de Janeiro, 
eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral, no dis
tricto municipal de São José.. .(Qualificação reque
rida, n . 3.598.) 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 1 

De ordem do D r . Juiz Eleitora! da 2* Zona, da:1 a Ghv 
ctímscripçâo do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que, por despacho de 26 de outubro, 
foram mandados expedir pelo M M . Juiz os titulos de eleitores 
dos seguintes cidadãos; • 

d. _ 
6.008. Adalberto Vieira de Freitas (5.007), filho de Antônio 

Ferreira de Freitas e de Maria Vieira da Silva 
Freitas, nascido a 17 de novembro de 1916; ho Dis 
tricto Federal, eommercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. José e resi
dência á rua do-Mercado n . -26. (Qualificação ~re= 
querida, B . E . 117, n . 3.808.) 

5.009. Álvaro Joaquim Rosa (5.008), filho de• Manoe} Joaquim 
Rosa e de Maria Fernandes, nascido a 2 de março de, 
1916, no Districto Federal, operário, solteiro, com' 
domicilio eleitoral no districto municipal de S. José 
e residência á rua do Carmo n . 30. (Qualificação 
requerida, B . E . 110, n . 3.655.) 

5.010. Rubem João Machado (5.009), filho de João Machado e 
de Olivia Maria da Conceição, nascido a 16 de maio 
de 1911, no Distrieto Federal, eommercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal >de 
,S. José e residência á rua México n . 21.. (Qualifi
cação requerida, B . E . 50, n . 2.775.) 

5.011. Lamartine Teixeira Machado.(5.010), filho de Joaquim 
Moreira Machado e de Maria da Trindade Machado, 
nascido a 23 de setembro de 1898, em Simão Pereira, 
Estado de Minas Geraes, eommercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipalde São 
José e residência á rua Vieira Fazenda n . 38. 
i (Transferencia.) 

5.012. José Carneiro de Carvalho (5.011), filho de Joaquim 
' Thiago de Carvalho e de Maria Carneiro de Carva

lho, nascido a 8 de junho de 1913, em-Jatahy,,Es
tado de Goyaz, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S,. José e residên
cia á rua da-Quitanda n . 47. (Qualificação.reque
rida, B . E . n . 2.991.) 

5 . 0 Í 3 . Fernando Batalha (5.012), filho de Arthur Batalha R i 
beiro e de Belisa Quintaes Batalha, nascido a 28 de 
novembro de 1915, em Victoria, Estado do .Espirito 

• Santo, militar, solteiro, com domicilio eleitoral*no 
districto .municipal de S. Josó e residência á r u a 
7 de Setembro n . 32. (Qualificação requerida, B . 
E . 110, n . 3.643.) 

5.014. Manoel Mercês Bispo dos Santos (5.013). filho, de 
Jorge Napoleão Bispo dos Santos e de Ludgeria Maris 
dos Santos, nascido a 24 de setembro de '1897, em 

S. Salvador, Estado da Bahia, machinista M. M . , 
, ; casado, com domicilio eleitoral no districto munici* 
. pâl de S. José e residência á rua Santa Luzia nu* 

mero 186. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, no* 
mero 28.503.) 

6.015. José»Pinto (5.014), filho de Bernardo Pinto e de A l * . 
• bina Pinto, nascido a 12 de dezembro de 1875, nflj 

Porto, Portugal, machinista M . M . , casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. José 
e residência á rua.de S. José n . 25. (QualificaçãQ 
ex-officio, B . E . 70, n . 28.395.) 

5.016. José Artihur dos Santos (5.015), filho de Joanna Ma* 
r ia dos Santos, nascido a 21 de outubro de 1913, 
no Districto Federal, eommercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. José é 

, residência á rua Rodrigo Silva n . 34. (Qualificação 
requerida, B . E . 110, n . 3.713.) 

5.017.,Paulo Alves Peixoto (5.016), filho de Antônio Alve i 
Peixoto 6'de Perciliana da Silva Peixoto, nascido a 
28 de abril de 1899, em Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, contador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. José e residência á ruai 

' Chile n . 27. (Qualificação requerida,-B. E . 110, 
n . 3.700.) 

6.018. Ney de Moraes Fernandes (5.017), filho de Antônio 
dé Moraes Fernandes e de Maria da Gloria de Mo* 
raes Fernandes, nascido a 26 de agosto de 1918, 
em Porto Alegre, Estado do Rio Grand9 do Sul, mi-» 
litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José e-residência-á rua Arauja, 

-. Porto Alegre n . 16. (Qualificação requerida, B . 
E . 110, :n.,3.70.0). ! 

5;OÍ9, Zaly de-Sampaio Monteiro Câmara (5.018), filho d<§ 
Angélo, Marques Gamara e de Maria de Sampaio 
Monteiro, Câmara, nascido a 25 dp Tevereiro de! 
1915;.no Districto Federal, estudante, solteiro, eorai 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sãaj 

- José.e residência á rua S. Josó n>. 25. (Qualifica* 
ção.requerida, B . E . 89, n . 3.299 . 

5.020. Alzira Bento Galvão Henrique (5.019), filha de José 
Bento Galvão e de Maria Augusta- Galvão. nascida; 

- a'6 de fevereiro de 1903, no Districto Federal, do* 
mestiça, casada, com domicilio eleitoral to disírte 
cto municipal de José e residência á rua do Carmo 

' . - ...n'. 38.' (Qualificação reouerida, B . E . 117, nu* 
. • >\ bero,3.803)/ 

S;021. -João Sebastião Oliveira (5.0.20), filho de Manoel Se» 
-bastião de Oliveira e de Maria Pereira de Oliveira, 

••"••>•• • ' nascido a 29 de agosto de 1909, em Vassouras, Es» 
tado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com' do~ 
micilio eleitoral, no districto municipal de S. Jasê 
e; residência á rua da Quitanda n . 30. (Transfe* 

, r éne ia ) . 
5.022. David Alves Martins (5.021), filho de Joaquim Alves 

Martins e-de Maria Fernandes Alv.es nascido a 30 
•de julho de 1912, no Districto Federal, commer-

. .cio,, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
.municipal de São José e resideicia á r u a Repu
blica do Peru n . :87 . (Qualificação requer ida ,B„ 
E . 110,' n . 3.646). 

5.023. 

5.024. 

5;025, 

Paulo Leoncio Lindares Paulino (5.022), filho dei 
' 'Francisco Lucas Gomes Paulino e de Dolores Gon

çalves Gomes Paulino, nascido a 2 de setembro 
de .1915, ern.Ladario, Estado de Matí-o Grosso, eom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral ho dis

 t r ic to . municipal'de São José e residência á, rua 7 
' de Setembro n . 36. (Qualificação requerida, B . E . 
• 117, n . 3.824). 

Jorge Pierrot (t.023), filho de Annibal Pierrot e de 
. No.emia Pierrot, nascido a 27 de abril de 1904, no 
Districto Federal, operário, casado com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José e re
sidência á rua do Carmo n. 25. (Qualificação ve-
querida, B . E . 84, n . 3.161). 

.Antônio'Castro Ucha (5.024), filho do Antônio Castra; 
Ucha e de Pilar Calmenera Castro nascido a 19 de} 

- novembro de 1916, no Districto Federal, commer* 
> cio, casado, com domicilio eleitoral no no districto) 
municipal de São José e residência á rua 7 de Se* 
témbro n . 21. (Qualificação requerida, B . E . llOj, 
o. 3.688>). 
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5.040, 

/ 

5.041 

$.026. Evaristo Motta da Silva (5.025), filho de José Motta 
da Silva e de Amélia Rodrigues da Silva, nasci
do a 26 de outubro de 1891, no Districto Federai, 
funccionario publico, viuvo, com domicilio eleito
ral no districto municipal de S. José e residência 
á rua do Carmo » . 42. (Qualificação requerida, 
B . E . 117, n . 3.861). 

5.027. Josepha Honorina de Almeida (5.026). filha de José 
Valerio de Assis Almeida e de Prucina Enedina 
da Silva, nascida a 20 de março do 1897, em Pa-
nellas de Miranda, Estado de Pernambuco, com-
merciante, solteira, cora domicilio eleitoral no dis-
trioto municipal de São Josó e residência rua 
do Carmo n . 22. (Transferencia). 

§.028, Othelo Coelho de Castro (5.027), filho de Sebastião 
Celho de Castro e de Clotildes Barroso de Castro, 
nascido a 16 de fevereiro de 1918. no'Districto 
Federal, grapbico., solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência á 
rua do Carmo n . 32. (Qualificação requerida, B . 
E . 91, n . 3.314). 

Dilermando Arcella Prattes (5.028), filho de Agenor 
Gomes Prates e de Áurea Nunes deArcella, nascido 
a 5 de, maio de 1911, em ltaparica, Estado da B a 
hia, commeroio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência 
á rua 7 de Setembro n . 43. (Transferencia). 

5.030. Yvonne Moreira dos Santos (5.029), filha de Arthur 
•• ' Pinto dos Santos e de Maria da Glooia Moreira dos 

Santos, nascida a 31 de dezembro de 1916, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio 

- eleitoral no districto municipal de São José e re
sidência á rua do Mercado n . 9. (Qualificação re
querida, B . E . 75, n . ,1.016). 

.5.031. Vivaldo Coelho da Silva (5.030), filho de João Gualr 
berto Coelho da Silva e de Maria Regina da Rocha 
Silva, nascido a 29 de outubro de 1908, em S. Sal
vador, Estado da Bahia, machinista do M . M . , sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de S. José. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, 
n . 293.) 

5.032. Antônio Policiano Borges (5.031), filho de Antônio de 
Souza Borges e de Anna Fernandes, nascido a 20 
de abril de 1884, em Belém, Estado do Pará, ma
chinista do M . M . , vjüvo, com domicilio eleitoralao 
districto municipal de S. 1 Josó e residência á rua 
B . da Musica n . 8. (Qualificação ex-officio, B . E . 
70, n . 28.164.) • ' 

8.033. José Joaquim Malheiros (5.032), filho de Joaquim Ma-
Iheiros e de Maria de Lima Malheiros, nascido a 25 
de maio de 1Ô07, em Pilar, Estado de Alagoas, ma
chinista do M . M . , solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. Jofeé e residência á rua 
Santa Luzia n . 180. (Qualificação ex-officio, B . E . 

466, n . 194,), . 
5.034. Paulino de Noronha Lima (5.033), filho de José Fer

nandes Lima e de Maria Luiza de Noronha Lima, 
nascido a 12 de,outubro de'1917, no Districto Fe
deral, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de S. José. (Qualificação requerida, B . E . 110, 
n . 3.644.) 

S.0S5. Francisco Borges de Lima (5.034), filho de Pedro Pe
reira de Lima e de Thómazia Barradas de Lima, 
nascido a 10 de outubro de 1906, em Peripiri, Esta- . 
do da Bahia, machinista do M. M. , casado, com do- 5.047 
micjiio eleitoral no districto municipal de S. José , 
e residência à rua da Quitanda n. 80.) 

5.036. Edison José R i t o Branco (5.035), filho de Manoel La» 
disláo Branco e de Honorina Rilcar Branco, nascido 
a 22 de fevereiro de 1916, em Santarém, Estado do 
Paia, ajudante de guarda-livros, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. Josó ' 
e residência á Tua n. S. José n. 27, (Transferen 
cia.) 

5.038. Maria Naaareth Pinheiro do Nascimento (5.037), 
filha de Pedro Pinheiro do Nascimento e de Maria 
Cavalcanti do Nascimento, nascido a 17 de setem
bro de 1917, em Natal, Estado do Rio Grande do 
'Norte, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. Josó e residência à 
rua 7 Setembro n . 52. (Qualificação requerida, 
B . E . 110, n . 3.695.) 

5.039. Ambrosio Pistacchini Cabral (5.038), filho de Lou
renço Cabral e de Bonifacia do Carmo Cabral, nas
cido a 24 de outubro de 1865, em Breves, Estado do 

fPará, piloto da Marinha Mercante, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. José 
e residência á rua da Assembléa n . 26. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 69, n . 27.638.) 

Oswaldo de Paula (5.039), filho de Oswaldo Guimarães 
de Paula e de Olinda Olive de Paula, nascido a 18 
de fevereiro de 1918, em Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro, eommercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. José e residência 
á rua S. José n . 69. (Qualificação requerida, nu
mero 3.728.) 

Luiz Silva (5.040), filho de José Luiz da Silva e de Car
mina Silva, nascido a 21 de abril de 1915, em For
taleza, Estado dó Ceará, portuário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José e residência á rua Costa Velho n . 14. (Qua
lificação requerida, B . E . 98, n . 3.509.) 

5.042, Luiz Antônio dos Reis (5.041), filho de Joaquim Antônio 
da Silva e de Maria Leocardia dos Reis, nascido a 
26 de setembro de 1894, em Vianna, Estado do Ma
ranhão, trabalhador em café, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de S. José e re
sidência á rua da Misericórdia n . 4Q. (Qualificação 
ex-officio, B , E . 79, n . 112.) 

5.043. Norton Cruz (5.042), filho de Eduardo Pereira d;. 
Cruz e de mbelina. Alvares Pereira da Cruz, nascido 
a 27 de fevereiro de 1902, no Districto Federal, 
bancário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São José e residência á rua 7 de 
Setembro n . 27. (Qualificação requerida, B . E . 
1.10, n . 3.687.) 

Clito Gusse da Veiga (5.043), filho de José Leandro 
da Veiga Filho e de Herminia Gusse da Veiga, nas
cido a 2 de agosto de 1915, em Antonina, Estado do 
Paraná, estudante, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de S. José. (Qualificação re
querida, B . E . 103, n . 1.353.) 

Paulino Coelho dos Santos (5.044), filho de Octavio 
Coelho dos Santos e de Maria Luiza da Fonseca 
Santos, nascido a 1 de setembro de 1913, em Rio 
Preto, Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. José e residência á rua S. Josó n . 18. (Trans
ferencia.) 

5i046. Delzo Vieira Maciel (3.045), filho de Thomaz Vieira 
Maciel e de Leonor de Souza Maciel, nascido a 13 
de maio de 1912, no Districto Federal, commercia
rio, casado, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de S. José e residência á rua Chile 
n . 4. (Qualificação requerida, B . E . 99, n. 3.547). 

5.044. 

« .045. 

5.037. Erasmo de Barrôs Corrêa Filho (5.036), filho de 
Erasmo de Barros Corrêa a de Maria Philomena 
Silveira Barros Corrêa, ftásoido a .13 de fevereiro 
de 1916, em Recife, Estado da Pernambuco, eom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de S. José a residenoia á rua Sachet 
n. 9. (Qualificação requerida, B . E - 43, n. 2.629.) 

Dònafco Pires de Freitas (5.046), filho de Furtunato 
Donato de Freitas é de Josepbina Isabel de Fre i 
tas, nascido a 3 de janeiro de 1886, em Cabedello, 
Estado da Parahyba do Norte, machinista do M . 
M.., solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. José e residência á rua I o de 
março n . 12. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, 

• n." 28.254.) 
5.048. Leonardo dos Santos (5.047),'filho de Jorge dos San-

* too-e de Thómazia dos Santos, nascido a 6 de no
vembro de 1889, machinista da M . M . , solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. José e residência á rua I o de marc© n » *2> 
(Qualificação ex-officio, B« 66, n . 306.) 

5.049. Belmiro Luiz Mascarenhas (5.048), filho de Ma
rio da Silva Mascarenhas e de America Ribeiro 
Mascarenhas, ..nascido a 11 de fevereiro d© 1916. 

Confere com o O r i g i n a l 
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uo Districto - ' Federal, bancário, solteiro, «om 
domicilio eleitoral no .districto municipal-de -São 
José e residência á rua Chile-n. i l . (Qualificação 
requerida, n . 1.208.) 

s.nsn. Laurindo de Souza Alho Netto (5.049), .filho, de Lau-
rindo de Souza Alho Filho e de Adelaide Alho, 
nascido a 4 de novembro de 1915, era Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, eommercio, solteiro, 
S. José e residência á r u a do Carmo n . 15. (Qua-
com domicilio eleitoral no districto municipal'de 
S . J o s é . (Qualificação requerida, n . 1.089.) 

5.051... Friedr-ich Carl Poter Rohsnçr. (5.050), í i lh 0 . de Peter 
Friedrioh Rohsner e de Henriette Dietel, nascido 
a 22 de fevereiro de 1914, em Barbacena, Estado de 
Minas Geraes, eommercio, solteiro, com' domicilio 
eleitoral no districto municipal"-de S. José e resi
dência á rua S. José 'n / 12. (Qualificação.reque
rida, B . E . 99, n . 3.553.) ' \ < ' 

5.052. Danf.en de Queiroz (5.051).. filho de Godofredo Vie i 
ra de Queiroz-e de-Cecüia- Sardinha de Queiroz, 
nnpcido a 30 de julho de 190.7, nò Districto Fe
deral; bancário, casado, com domicilio eleitoral ./no 
districto municipal de S. José e residência á rua 
D . Manoel n . 28. (Qualificação requerida,, nu-

.mero 3.806.)- - . '• • 
5.053. Américo Corrêa da Silva (5.052), filho de Paulino 

Corrêa da Silva e de Luzia Corrêa da Silva, nas
cido a 20 de dezembro de 1879, em Muricy.'Estado 
de Alagoas, advogado, casado,'com domicilio elei
toral'no districto municipal de S. José e residên
cia á rua da Quitanda n . 50. (Qualificação reque
rida, n. 3.805.) '' ' . .'. . 

5.054. Tlieotonio Moreira de Pinho (5.053), fliho de Flrmiá-
r.o Moreira de Pinho e de Marietta Moreira de P i 
nho, nascido a 27 de fevereiro de 1918, em . D ; , de 
Victoria, Estado da Bahia, eommercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal ,de 
S. José e residência á rua Vieira Fazenda -n.i 86. 
(Qualificação requerida, B . E . 115, n . 3.772,)," 

5.055. Alice Brandão da Silva/ (5:054), filha de,-Frederico 
Augusto 'Caetano da' Silva e de Ercilia Cândida 
Brandão da Silva, nascida,a 13 de agosto cie 900, 

; no Districto Federal, enfermeira, solteira, com do r 

micilio eleitoral no districto municipal de S.-.José 
p residência á rua da Quitanda n. 58: (Qualifica
ção requerida, n. 3.727.) - .' ; .".:.'> 

5.056. Elayne Guilhermina Sixel (5.055), filha de Guilher-
v me Carlos Sixel e de Joanna Georginá Sixèlí/nas

cida a 11 de' junho de-1916, em Petropolis, Estadc* 
do Rio de Janeiro, domestica, solteira, com. • domi
cilio eleitoral no districto, municipal de S. José e 
residência á rua S. José n . 26. -. (Qualificação re
querida, B . E . l l p , n. 3.708.), 

5.057. Ottilia de Oliveira Florim (5.056), filha de Arthur 
de Oliveira e de Maria Soares de Oliveira, nascida 
a l i de abril de 1904, no Districto Federal/, do?-
mestiça, casada, com domicilio eleitoral no-distri
cto municipal de S. José e residência ^á rua Chile; 
n : 17. (Qualificação requerida^ B . E . 110, nume-

• ro 3.723.) 
5.059'. Ernani Dias Werneck (5.058), filho de João de .Sou

za Werneck e de Evangelina Dias Werneck. nas
cido a 11 de seten.bro de 1909, em Avelar, Estado 
do Rio de Janeiro; eommercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de. S. José « 

• residência á rua-S. José n . : 29. (Transferencia;) 
.060. Orrhezinda Àssumpção Silva (5.059)', filha de Ocla-

viano Ferreira da Silva e 'de Alzira Àssumpção 
Silva, nascida a . 22 • de março de 1898,-em •Pa-
raoquená, Estado do Rio de: Janeiro,; comn)er.cía-
ria, casada, com domicilio ,eleitoral no; districto 

• municipal de São José e residência á r u a do Carmo 
n . 12. (Qualificação requerida, B ; E . ' 5 9 , numero 

.2.902.) v 
5.061'. Jeronymo Azambuja Franco Júnior (5.!060), filho de. 

Jeronymo Azambuja Franco o de."Maria ! Cândida 
Simões Franco, nascido a 2.de abril 'de 1907,;em 

• . Bagé, Estado do Rio Grande do. Sul, commeroio, 
casado, com domicilio eleitoral'nd'districto muni*-
c ipalde São José ' e residência 'á rua Vieira '--Fa- ; 

-íenda' n . -26. ' (Transierenca.'' • ' 

5.062. Antônio Alves-Carneiro Pinto (5.061), filho de Ma
noe l Carneiro Pinto e, de Julia AlveS Cairneiro 

- . - Pinto, nascido a 29 de julho de 1914, no Districto 
- ' Federal, eommercio, solteiro, com domicilio.eleito

ral no districto municipal de São José e residência 
á São José n. 20. (Qualificação requerida, B . E . 133, 

" n. 1.723.) 
5.063. >Herminia de Souza (5.062), filha de Athanàzio J o s é d e 

Souza e de Herminia de Oliveira Souza, nascida a 
10 de abril de 1901, em Santa Thérèza deValença, 

. Estado do Rio de Janeiro, enfermeira, solteira, cora 

. domicilio eleitoral-no districto municipal.de São 
, .. . José ea-esidencia ú rua da Quitanda, n. 58. (Quali

ficação -.requerida/.n.- 3.439.) • ••• 
5.064.' Renato Clark Bácèllar (5.063), filha de Miguel/Fur

tado Baceílar e'de Flores Castetlo Branco Clark Ba-
-celíar, nascido a 25 de maio de. 1916, em Cidade;de 
Parnahyba, Estado do Piauhy, estudante de mèdici-

• na, solteiro,; com domicilio eleitoral'no districto mu
nicipal-de São José e residência.á rua Republica 
do Peru n. 36. (Qualificação requerida, B . E . ,122, 

' -h. -3.882.) • ' ' • ' . " . ' ' ' . ' ' ' 
5.065., Pedro Banhara.-(5.064), filho de Silverio Banhara e de 

Marietta Banhara/nascido a 11 de janeiro de 191.5, 
,ém Tremèmbé, Estado de São Paulo, estudante de 
medicina, solteiro, com-.domicilio eleitoral no d i v 

' . tricto municipal de São José -e residência -á-u-iia 
Republica do Peru n-. 36; (Qualificação requerida, 

- B . E . 122/ n . 3.883.) 
5.066. Luiz Rangel Allão (5'.06.5), filho de José dos Santos 

... Allão e de. Aracy Allão, nascido a 16 de:'fevereiro 
ie .1917, no Districto Federal, eommercio, solteiro, 
om domicilio-eleitoral • no districto municipal de 

. . São José e residência á rua, do Mescado n . . 158. 
(Qualificação requerida, B . E . 122, n . 3.902.) 

5.IW?.-' Arnaldo Machado Guimarães .(5.066),.filho de Alfredo 
Machado';Guimarães e de Amelr Villela Machado 

• - - • Guimarães,; nascido a 13 de agosto' de 1895, -no 
Districto Federal, medico, "solteiro, com - domicrio 
eleitora!' no-*'districto municipal de São./Joeó e 
residência á rua Mexicc h . 158. (Qualificação 

- requerida, B . E . 122, h / . 3.881.) 
5.068. lldefonso Marques de Lima (5.067), filho de Manoel 

.Marques, de L i m a : e de • Plucena Rosa de Jesua 
,. , Lima, nascido, a 23 de janeiro de 1899, em Flo

rianópolis, grapbico.'. casado, com domicilio elei
toral nó districto municipal de São José e resi
dência á. rua. Chile n. 21. (Qualificação reque
rida, ; B ; E . 2.860.) 

Rio, 1 de dezembro de 1936. — P e l o escrivão, E. Moraes. 

:$ej)uiHld <.;íi'?*uitiscrij)ção " r. 
SEXTA ZONA ELEITORAL 

De ; ordem do Dr. Juiz, Eleitoral da 6 a Zona, da 2* Ctt» 
cumscripção do Districto-' Federal* faço publico, para' conhe
cimento dos ̂ interessados,' :iue '.'.foram expedido* os.-'titulos 
eleitoraes dos. seguintes ".cidadãos: - . -
5.652. Corintha Rosa Pinto Pessoa (insc. 5.652), -filha... de 

. Francisco' Pinto Pessoa. Júnior e de Esmeraldina 
: Rosa; Pinto Pessoa, nascida a 18 de setembro de 
: -1909, em; Olinda, Estado de Pernambuco, funecio-

. . naria . publica, casada, com domicilio eleitoral - no 
>..districto^municipal •de Copacabana e residência á 

rua'Rompeu'Loureior n.: 38; casa 5. 
5.653. -Nelson, Camillo^dé1 Almeida (insc, 5 .'653), .filho de 

Antônio'Camiltoíde Almeida.e>de.Ernestina,E!isa 
. '" * dé/Almeida, nascido a 21 de dezembro de 19il,vém 

'Jliagé, Estado do Rio de'Janeiro, estudante, soltei
ro, comdomicilioeleitoraI .no districto'municipal 
•de Lagoa- e residência á rua Tbemoteo da Costa 
n . 57. 

5"*654 ./Honorina' de Abreu (insc. 5.654), filha de Adriano 
; , ;de Abreu e'de Annosia,Moreira de: Abreu, nascida 

a '14~de. abri] de 1914, no Districto Federal, fua~ 
cçiónaria publica, solteira, com,domicilio eleitoral 

! no districto municipal de Gávea e residência a rua 
Corcòvado n . 50. 
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5.655. Paulo Guttemberg Waguelin Vieira (insc. 5.655), fi
lho dé Francisco Alves Vieira e de-Olga Waguelin' 

' Vieira, nascido a 10 de março de 1898, em Fran-
-gfort sobre o Meno, Ailománná, commerciario,' sol
teiro, com domicilio eleitoral no\ districto' munici-
pai de Copacabana e residência á rua Constam} Ra
mos n . 93. .' • . , - • ' • • ' . • 

5.656. • Manoel de Barros Pimentel- (insc.- 5.656), filho de 
Thomaz de. Barras Pimentel e de Felismina Maria-
Pimentel, nascido a 9 de maio de 1888, em Má--
ceió, Estado de Alagoas, operário, casado, com do--
•micilio eleitoral no districto-municipal de Lagoa e 
residência' á rua Assis Bueno n. 36. 

5.657. Alfredo Pereira da Cruz (insc. 5.657), filho d,e Diogo , 
Pereira da Cruz e de Maria Ribeiro Pereira, nas
cido a 14 de novembro de 1913, no Districto F e - . 
dera!, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
ou districto municipal de Lagoa e. residência á rua " 
General Polydoro n . 200. - ; 

5.658. Murillo.Almeida dos fieis (insc. 5.558),-filho de A n - , 
tonio Muller dos Reis e de Ilidia Almeida dos Reis, 
nascido a 1 de abril de'1912, no Districto Federal,; 
odvogado, solteiro, com.domicilio eleitoral co dis-
íricto municipal de Lagoa e residência á rua. Vo
luntários da Pátria : i . 230. • • • • 

5.659. Waldemar Neves 'Fernandez (insc. 5.659), filho de 
' Manoel Fernandez-e de Irene das-Neves Férnàri-'• 

dez, nascido a 24 de - maio - de 1917, no Districto • 
• Federal,• commorcio, -solteiro,- com'domicilio elei

toral no districto municipal de Copacabana e r é - • 
• sidencia á rua Copacabana n. 642. . ; . . . :, 

5"fifiO. Paulo Rosa (insc. 5"6601, filho de Júlio- Rosa 'e de 
Vicenüna da-Silva Rosa, nascido a 29'de. junho de 
1900, em São Jaronymo, Estado do Rio Grande do 
Sul, eommercio, çnsado; com domicilio eleitoral no 

- districto municipal de -Gávea e residência á es
trada da Gávea sen numero. 

5.661. Annibal de Sou:;a Mendes (insc. 5.661), filho dé 
Porphirio' Mendes e de Umbelina da Conceição, 
nascido a 1 de dezembro de 1904, no Districto' Fe
deral, operário, solteiro, eom.-domicijio eleitoral no 
districto municipal de Gávea e residência á rua 
Duque Estrada n . 92. 

5.662. José da Silveira (insc. 5.662), fillio.de Geraldo da 
Silveira e de Lydia Antunes da Silveira, nascido a 
20 de março de 1914, no Districto. Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitora! no districto 
municipal de Gávea e residência á r u a JardinrBo-
tahico n . • 686, casa 2. 

6.663. Nicolau Leittier (insc. r,.663), filho de Ângelo Leit-
tier e de Thereza de Carvalho, nascido ; a ' 23 de 
março de 1899, no Districto Federa),, motorista 
marítimo, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de La^òa i. residência a rua Ge
neral Severiano n. 74, 2" andar. .., .-

5.664; Oswaldo Valeriano da Silva (insc. 5.664^, filho.de 
Amphilophio Valeriano da Silva e de Celina d'01i-
veira Silva, nascido a 27 de abril de 1912, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de •Copacabana e 

. residência á rua Nove de- Fevereiro n . 94. 
8.665. Octacilio Perry de Castro (insc. 5.665), filho de Fer

nando Perry de Castro e de Joamia Maria"da Con
ceição, nascido a 19 de janeiro de 19í2, em Ba
nanal, Estado de São Paulo, operaria, casado, com ' 
domicilio eleitoral no districto municipal de Co
pacabana e residência- á avenida-Epitacio Pessôá 
n. 890. - .; 

8.666. João José Ferreira (insc. 5.666), filho, de Patrício 
José Ferreira e de Elvira Rosa de Mattos, nascido 
a 17 de julho de 1915, em Saquarema, Estado do 
Rio de Janeiro, eommercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal, de Copacabana e 
residência á rua de Copacabana n, 586. 

8.667. Manoel Gonçalves Ribeiro (insc. 5.667), filho dé Ma-?-
noel Joaquim Gonçalves Ribeiro e de Florinda Ri
beiro Gonçalves, nascido a 5 de julho de 1907, no 
Districto Federal, eommercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipalde Gávea e 
residência á rua Duque Estrada n . 21. 

5.668. Miguel Fabiano Moreira (insc. 5.668), filho de Ma-
• ! ' noel Fabiano' Moreira e' de Alzira Gonçalves Mo

reira, nascido a 29 de setembro de 1911,.no Dis
tricto -Federal, motorista, solteiro, com. domicilio 

• eleitoral nó districto municipal de Copacabana e 
residência á rua Figueiredo • Magalhães n . 96. 

5.669. Maria Magdálena da Cunha Mac-Dowel! (insc.-5.669), 
filha de José-Maria Mac-Dowell e'de'Georgina da 

•Cunha- Mac-Dowell; nascida a 21 de junho de. 1917. 
em-Belém, Estado do> Pará,-funccionaria publica, 
solteira; com domicilio eleitoral no districto muni
cipal ' de Gávea- e residência á rua Demetrio R i 
beiro n . ,132. . 

5.670. Rufinò Ferreira de Araújo (insc. 5.670), filho de 
Francisco Ferreira de Araújo e de Francelina Ro
drigues de Araújo, nascido,a.26 domarço : d e i 893, 
em Fortaleza, Estado .'do Ceará, funccionario publi
co, casado, cora domicilio, eleitoral no districto 

" municipal'de Lagoa e residência d rua Thimolyo 
-•'-' Costa'n. 198..' . ' . : . ' • - - ' • • . . ' . . 

5.671. José Gomes de Amorim ( iníc . 5.671), filho do Manoel 
Gomes de Amorim e de-Carlota de Almeida,, nas
cido a.' 31 de: agosto de 1915, no Districto Federal, 

• • sommercio, -solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de-Gávea e res idênc ia -á ' rua 

- , .Humay.tá'n.-.'282. • •- • . - . s . ; 
5.672. Elisa Olga Locci dos Santos Vianna .'(insc. 5.672), 

. filho de Guerrino Locci, c de Seraphina Cattnreo, 
'.> • nascida a 19 de > abril >: de 1906, no Districto Federal, 

•-• prendas •• domesticas, casada, com domicilio ^eleito
ral no districto municipal de Lagoa =e residência 

• , á rua. Bambina n . 05. 
5.673. Mario Diniz Araújo Júnior (5.673), filho de.Mario 

. Diniz Araújo e- Je Adellna Diniz - Araújo,;nascido 
a-3 de setembro de 1914,.-err. Parnahyba. Estado 

. . . d o Piauhy, .funccionario- da Caixa Econômica, sol
teiro, com domicilio" eleitoral no 1 districto muni
cipal .de Gávea o residência.á rua, Jardim -Botânico 
n . '94, casa l . . 

5.674. Beatriz Brandão Brigido (insc. 5.675), filha de."Vir
gílio-Brigido e de Maria Brandão Brigido, nascida 
a 28 de setembro de 1902, no Districto Federal, 
eommercio, solteira, com domicilio eleitoral '..no . 
districto municipal de Copacabana e residência á 
rua Santa Clara-n. 1)0, c a s a » . . . 

5.675. Luiz Amadeu Bendia (insc. 5.676), filho de Colombo 
Bendia. e de Congela Bendia. nascido a 20 de j u 
nho de 1916, em'.Varre Sahe, Itaperuna, Estado do 
Rio'de Janeiro, funccionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gá
vea e residência á rua Estella n . 32. 

'"[fiTfi João José.Moreira (insc. 3.677), filho de Manoel José 
Moreira e de Maria Elisa Moreira, nascido a 7 de 

' ' ' agosto'dé. 1914, ém Gücerio, Estado do Rio de Ja
neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitora! 
no''districto. municipal de Gavea ; e residenoia á 
rua Lopes Quintas n . 14, casa 4. 

5.677. Pedro Marchese (insc. 5.678), filho/de Vicente Mar-
'' chese e dèEmma.Gel l i Marchese, nascido a SO-de 

* novembro ,dé . 1919, eiii Petropdlis, Estado 'do Rio 
de'Janeiro, industria!, solteiro, com domicilio-ejei-

• - ' toral'no, districto municipal. de: Copacabana' e re-
' sidencia á rua Domingos, Ferreira n . 222. 

5.678. Luzariyf a Campos'de .Araújo (insc. 5.679), filho de 
Libánio Bezerra do Â r a u j p e de Francisca,Campos 

• ' • de 1Araújo,' nascido 'a 2Í de abril do 19-J4, em"Po-
rorigaba,-Estado do Ceará, perito- contadora, sol-

. leira, com - domicilio eleitoral no districto níqni-
1 -«pai»'de-'Copacabana e residência á travessa ' M i -

- rartda n."40. ' . ' • - ' -
5.679. pjanyra' Campos de Araújo (insc. 5.680)., filha de 

- Libánio Bezerra de' Araújo e de Francisca 'Campos 
de Araújo, nascida/a 25 de' maio de 1915, ém For
taleza, Estado dó Ceará,..perita-contadòra,' soltei-, 
ra, com domicilio eleitoral no districto municipai 

.. > , ; ie Copacabana• o residência á travessa Miranda ' 
. n.- 40. '-:<•• 

5.680. Maria Adelaide Vídãl Reis (insc. 5.081), filha dé Pe
dro Brandão Reis o de Olga Vidal dos Reis, nas-
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cida a 24 de maio de 1912, em Taubaté, Estado de 
São.Paulo, funcoionaria publica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Copaca
bana e residência â roa Visconde de Pirajá nu
mero 548. 

3.681. João do Hollanda Cunha (insc. 5.682), filho de Adol-
pbo Bolianda Cunha e de Maria Rita Vaz Hollanda 
Cunha, nasckto a 15 do.novembro de 1911, na<Ca
pitai Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gávea e resi
dência á rua Demetrio Ribeiro n . 82, casa 4; 

5.683. Bernardo Alves Pinheiro Júnior (insc. 5.683), filho 
dJe Bernardo Alves Pinheiro e de Adelaide Souza 
Veiga Pinheiro, nascido a 27 de agosto de t.902, 
no Districto Federal, bancário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Lagoa e 
residência a rua Dezenove de Fevereiro n . 57. 

5.683. 'Mario Alves. (insc. 5.684), filho de José Alves e de 
Maria Cândida da Silveira Alves, nascido a 29 de 
janeiro dè 1918, no Districto Federal, estudante, 
solteiro; com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Copacabana e residência á rua de Copa
cabana n . 644. 

5.684. Sebastião Marques (insc. 5.685), filho de João Mar-
' * ques e de Maria Justma, nascido a 21 de fevereiro 

de 1900, em São João Nepomuceno, Estado de M i 
nas Geraes, lavrador, casado, com domicilio élei-
toraj no districto municipal de Lagoa e residência 
á rua da Passagem n . 99. 

5.685. Jeremias Fernandes (insc. 5.686), filho de Jeremias 
Fernandes e de Julia Cândida de Jesus, nascido a 
12 de abril de 1917, no Districto Federal, aprendiz 
de pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Lagoa o residência a rua 
General Polydoro n . 175. 

5.686. Klebs de Souza Pinto Filgueiras (insc 5.687), filho 
de José Alves Filgueiras e de Carmen de Souza 
Pinto Filgueiras, nascido a 12 de abril de 1915, 
em São João d'El-Rey, Estado de Minas Geraes, 
estudante de medicina, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Copacabana e 
residência á rua Figueiredo Magalhães n . 96. 

b.687. Celestino Cardoso Vieira (insc. 5.688), filho de Fran
cisco Vieira e de Margarida Vieira, nascido a 5 de 
outubro de 1913, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gavoa e residência a estrada da Gávea 
©era numero. 

5.688. Paulima Silva Amadi (insc. 5.689), filha de Eduardo 
Moreira Silva o dc Joanna Moreira Silva, nascida 
a 23 de julho de 1910, em Aracaju', Estado de Ser
gipe, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
drorieto municipal de Copacabana e residência á 
rua Gomes Carneiro n . 22. 

5.689. Álvaro de Pinho Pedreira da Silva (insc. 4.690)', f i 
lho de Josó Machado' Pedreira da Silva e de Zu l 
mira de Pinho Pedreira da Silva, nascido a 16 d» 
fevereiro de 1905, era São Gonçalo dos Campos, 
Estado da Bahia, funccionario da Câmara de Reg. 
Eco , , solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Lagoa e residência á rua Marechal 
Çaatuaria n . 152, ap. 2. 

5.690. HJereulano Miaciel ( insc 5.631), filho de Lücíano 
Bereulano Macio! Machado e de Antonia Maria 
Lopes, nascido a 20 de outubro de 1911, no Dis
tricto Federal, carpinteiro, solteiro, com domicilio 
«leitoral no distrieto municipal de Gávea e resi
dência á <rua Lopes Quintas n . 26. 

5.691. José Lima Venetilhe (insc. 5.692), filho de- Santilho 
Versetílbe e de Maria Virginia Venetilhe, nascido 
a 23 de dezembro de 1916, cm Ribeiro Pires, Es
tado de São Paulo, eommercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no. districto municipal de Gávea 
e residência á rua Pacheco Leão n.. 246. 

5.692. Manoel de Souza imsj-. 5,693), filho de Francisco 
Geraldo de Souza e do Ros3 Marta das Dores, nas
cido a 6 de março de 4909, em Aüaruama, Estado 

do Rio de Janeiro, funecionado municipal, soltei* 
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Gávea e residenoia á rua Jardim Botânico rxa* 
mero 600. - -

5.693. Josó Luiz de Almeida (insc. 5.694), filho de Manoel 
Ferreira de Almeida e de Alzira de Almeida,-nas« 
cido a 7 de fevereiro de 1916, no Districto Federal, 
eommercio," solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Copacabana e residência á 
rüa Prudente de Moraes n . 23S. 

5.694. Orlando da Costa Mendes (insc. 5.695), filho de B e l i 
. miro da Costa Mendes e de Anna Baptista Mendes, 

nascido a 12 de julho de 1916, no Districto Fe 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 

' nó districto' municipal de Gávea e- residência á 
rua da Floresta a . 44.. 

5.695. Adelia Minto Quintanilha (insc. 5.696), filha de João 
Minto e de Augusta Minto Caloànnassa, nascida a> 
12 de setembro de 1902, em Friburgo, Estado ''do 
Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral n,o districto municipal de Gávea e resi-» 
dencia á rua Pacheco Leão n . 38, casa 6. 

w.696. Antônio Stypurski (insc. 5.697), filho de José Sty-
purski e de Lesaria Stypurski, nascido a'2-4 da. 
maio de 1908, no Districto Federal, mecânico, soU 
teiro, com domicilio eleitoral no districto municia 
pai de Gávea e residenoia á rua Jardim Botânico 
n . 543. 

3.697. Yolanda Ramos de Mendonça (insc.,-5.608), filba da 
Jacintho Lopes Rodrigues de Mendonça e de Maria 
Ramos de Mendonça, nascida a 26 de maio de 1910, 
em Maceió, Estado dó Alagoas, advogada, solteira, 
com domicilio eleitoral" no districto municipal dô 
Copacabana e residência á rua Barata Ribeiro nu
mero 208. 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1936. — Pelo escri
vão, Arnaldo Abreu. 

NONA ZONA ELEITORAL 

x>e ordem do Dr . Juiz da 9* Zona Eleitoral da 2* Gir-
cumscripção do Districto Federal, faço publico para conhe
cimento dos interessados que por despacho deste Juizo foram 
expedidos os titulos eleitoraes dos seguintes c i d a d ã o s : ' ' 

3.611. Turibio Acelino da Cruz Loureiro (2.£52), filho de 
José da Cruz Loureiro e de Cristina Gabhy L o u 
reiro, nascido a 30 de setembro de 1S96, cm Pe-
•tropolis, Estado do Rio de Janeiro, operário, v iu 
vo, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Tijuca e residência á Estrada Velha da Tijuca 
n . 189. (Transferencia.) 

3.612. Orbilio Francisco do Amaral ' (3.193), filho ò V E r a o -
- cisco Fidellis do Amaral e de Marianna Maria da 

Conceição, nascido 'a 6 de março de 1909, em Fre-
guezia de Santa Rita, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de íjngenbo Veiho e residência á 
rua Antunes. Maciel n . 18. (Transferencia.) 

â , 6 Í 3 , Alfredo Bernardes de Souza (3.572), füho de Antônio 
• Francisco de Souza e de Elvira Bernardes da S i l 

va, nascido a 12 de junho de 1888, no Districto 
Federal, medico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca « residência á 
rua Dulce n . 13. (Transferencia.) 

3\6i4, Adjalma Ferreira Lins (3.662), filho de Manoel da 
Silva Lins e de Aida Ferreira Lias, nascido á 5 de 
setembro de 1914, no Districto Federal, cnumer
ei o, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Velho e residência á rua 
General Canabarro n , 84. (Qualificação reque
rida,) ' • ' . ' ' . 

3 i S l ^ Ruth Ribeiro de Castro (3.663), filha de Homero 
Ribeiro de Castro o, de Maria Cândido Neves de 
Castro, nascida a 23 de maio de 1914, no Districto 
Federal, funccionaria publica, solteira, com domi-

• cilio. eleitoral no disetricto municipal de Tijuca 
e residência á rua Visconde Figueiredo a , 89,-
•(Qualificação reípisrSdá^i 
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3.6-16. Nestor Ferreira de'Sousa (3.664), filho de Manoel 
Ferreira de Souza e de EuJalia Ferreira.de Souza, 
nascido a 2 de janeiro de 1912, no Districto Fe 
deral; pedreiro» casado» com domicilio eleitoral 
no districto municipal dè Tijuca e residência á 
•rua Conde Bomfim n. 177. (Qualificação reque
rida.) i 

3.617. Àssumpção Augusto Borges (3.665), filho de Cecilio 
, Augusto Borges e. de- Intueria Coelho Borges, nas

cido, a 14 ;de março de i'909, no Districto Federal, 
Iqmèstica, solteira,, com domicilio eleitoral no dis-

. tricto municipal deTijuca e residência á rua Araú
jo, a . 95. (Qualificação requerida.) . 

3.618. José-de- Almeida Lacerda (3.666), filho de Joaquim 
de Abreu Lacerda e de Laura Albertiria.de Almei
da Lacerda,1 nascido a 7 de maio de 1874, em N i -
ctherOy, Estado do Rio de Janeiro,.eommercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal "deTijuca e residência á r u a Carlos de Vas-

" cdncellos h.' '89,casa 2 . ' (Qualificação requerida;) 
3;619. Joaquim Marques (3.667), filho de Augusta Marques, 

nascido a 11 de junho de 1908, no Districto Fe-
1 deráj» eommercio, solteiro, com^ domicilio eleitoral 

' rio districto municipal de Engenho Velho e' resi
dência ;á rua Barão de Ubá n ; 39. '(Qualificação 

• • • •requerida.)'-. • '-• 
3.620. Ary ; 'S ir io .de. Araújo".(3.668), filho de Joanna Chris-

• • : tina de Araújo, nascido a 31 .de.outubro de 1914, 
no ; Districto .-Federal, operário, solteiro,; com : do-

• ' 'mici Í io : eleitoral no .districto municipal de Tijuca 
• " ere.sidencia^á.rüa^Joselina Fernandes.n. '17'. (Qua-

' lifiçação' requerida;) . - • • . -
3.621. Ivair Vianna- dos Santos (3.669), filho de Eugênio 

. -Afforiso Vianna e~de Deolinda ^Maria dos Santos, 
. nascido a: l i .de-junho de 1918, em S. Salvador, 

-. Estado'-da- Bahia, -funccionario publico, 'solteira, 
c*m.domicilio eleitoral no'districto municipal de 

. T-ijuca-, e residência á rua Rego Lopes n, 128. 
— , '-(Qualificação requerida.) ••, • -

•3.622. Luiz Oneto (3.670),' filho de João Oneto.'e de Amélia 
Brasil dá Silva Oneto, nasido a 5 de abril tíe 1909, 
np Districto'Federal, eommercio, casado, com do
micilio, eleitoral no .districto municipal de Tijuca 
e residência á rua, Conde Bomfim n . 8. :(Qualif i-

, . cação requerida.-) ' ' ' . - . 
3.623. Ismael Vieira Faia'.(3..671), filho de José Maria--Faia 

e de.AdelàideVieira^Faia, nascido, a. 14 de'-marçp 
de 1910, no Districto Federal, eommercio, solteiro, 

, ' com, 'domic i l io eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua Conde Bomfim n . 275, 
(Qualificação requerida.) 

3.624. Carlos Mendonça (3.672), filho de Antônio Espinola 
de Mendonça e de Leonor do Carmo da .Rocha 
Mendonça, nascido a 24 de janeiro de 1909, no 
Districto Federal,, eommercio, casado, com domi

c i l i o eleitoral no districto municipal de Tijuca e 
- residência á rua' Alzira Brandão n . -43 . (Quali

ficação requerida.). 
3.625. 'Fernando Martins (3'.673), filho de Francisco de Mi

randa Martins e de Fernanda Maria Bryer, nasci
do a 23 dé outubro de 1900, no Districto, Federal, 

, eommercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca e residência' á rua Ge
neral Rocca n. 64. (Qualificação requerida.) 

3.626. Jqse.Freire.de M e ' Io (3.674), filho de Anizio Freire 
' deMel loedeFrance l inaBarbosa .nasc idoa .22 .de 

setembro de 1903, em Bom Jardim, Estado de 
• Pernambuco, eommercio, casado, com domicilio 

eleitoral'no districto municipal de Tijuca ,e.resi-
' 'dencia á rua Conde Bomfim n . 304. (Qualifica

ção requerida!) ; '/'" . ' i • ' 
3.627. Joaquim, Gurgel (3.'675), filho de Benevenüto Simões 

de' Brito e de Antonia Ferreira de Oliveira, nasci
do a 9>de-janeiro de 1878,.em Carauba,. Estado do 
Rio Grande ;do Norte, eommercio,-viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho 

, Velho^e residência á rua Sergipe n . 32. (Quali-
i. ficação requerida.) • ' , . . ' • ' . ' 

3.628. Humberto Suppo (3:676), filho.de Carlos Suppo e de 
. , Henriquetta Suppo, nascido a 6 de outubro de "1883, 

em Cachoeira de Maçará, Estado do Rio de Janeiro, 
funccionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho, o 
residência á rua Francisco Eugênio n . 20. , (Qúal i -

. ficação requerida.) 
3.629. Augusto Pereira (3.677), filho de Fructuo3o Pereira 

e de Rita Pereira, nascido a 8 de novembro de 
1912, no Districto Federal, eommercio,, solteiro, 
com-domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua' Piracicaba n . 28. (Qua
lificação requerida.) 

3.630. Antonia Nunes Ferreira (3.678)/f i lha de Eduardo 
Nunes Ferreira e de Anna Maria de Jesus Nunes, 
nascida a 13 de junho de 1901, em Diamantina, 
Estado de Minas Geraes, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal, de T i 
juca e residência á rua Alfredo Pinto n . 56. (Qua
lificação dequerida.) . 

3.631. DavidFigno da Silva (3.679), filho de Arthur, Figno 
da Silva e de Francisca Figno'da Silva, nascido, a 
28 de outubro de 1876, no Districto Federal,-, com-

'• mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
... municipal' de Engenho Velho e residência-!á' rua 

Campos Salles n . 26. (Qualificação requerida..) 
3.632. Jardelino Francisco dos Santos (3;680), filho de, Ju-

vencio Francisco dos Santos e de • Guilhermina 
Francisca dos .Santos, nascido'a 23 de março ide 
1900; em S. Salvador, Estado da Bahia, motorista, 

i casado, com domicilo eletoral no districto munici-
! pai de-Tijuca e residência no Becco Dehoulnu-

mero 24. (Qualificação requerida.) . . ' : " . . 
3.633. Ary Caparica Pinheiro, (3.681), filho de Manoel, José 

Pinheiro e de Maria Caparica Pinehiro, nascido; a 
25 de maio de 1899, no-Districto Federal,-operá
rio, viuvo, com domicilio eleitoral no' distrieto 

: municipal de Tijuca e residência- á r u a A l z i r a 
Brandão n. 86. (Qualificação requerida.) 

3.634. ' Mario Branco (3.682), filho de Francisco Antônio 
Branco e de Carmela Branco, nascido a 29 de maio 

v de 1916, no Districto Federal, eommercio, solteiro, 
; com domicilio eleitoral no districto municipal de 

Tijuca e residência á rua Alzira Brandão n . ' 98. 
(Qualificação requerida.) \ ; .<-.-', 

3.635. Olivia Neves (3.683)., filha de Francisco Leonardo 
' das. Neves e de Luiza Teixeira Sampaio,.:nascida-á 

28 de- novembro 'de 1916,'no Districto Federal, 
pfeposto municipal, solteira, com. domicilio eleito
ral no districto municipal de Tijuca e residência 
á rua Conde Bomfim n . 1.088. (Qualificação, re
querida.) ••* 

3.636. Oscar Ferreira dos Santos (3.684) filho .de. Manoel 
Ferreira dos Santos e de Maria Augusta, nascido 

, a 26 de maio de 1898, no Districto Federal, eom
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca e residência á rua José iíy-
gino n . 196. (Qualificação requerida.) ••"'. 

3.637. Maria Apparecida França (3.685), filha de. Francisco' 
. Monteiro França e de Alzira de Carvalho França, 

nascida a 23 de dezembro de 1916, em Campos, Es-
' ' • tado do Rio de Janeiro, domestica, solteira, !com 

domicilio eleitoral no districto municipal de T i 
juca e residência á rua Enes de Souza-n. 24. 
(Qualificação requerida.) 

3.638. Manada Gloria Fernandes (3.686), filha-de Delphira 
Fernandes de Araújo e de Eliza de Jesus Araújo, 
nascida a 4 de novembro de 1916, no Distrieto 
Federal, operaria, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca e residência á 
rua Conde Bomfim n . 1.326, casa 23; (Qualifi
cação requerida.) • -

3.639. Albino Tbeodolo Bentze (3.687), filho dc Thepdoro 
Bentze e de Marcelina dè Medeiros Bentgé, iis*i:).. 
do a 3 de maio de 1903, em itecife, Estado"»''-
Pernambuco, eommercio, casado, com dómir-ii'> 

' - eleitoral no districto municipal de Tijuca o- Yréi-
dencia á rua General Rocca n. 35. • (Qualifieaçíio 

.• requerida.)' ; 

3.640. Herbèrt .Figueiredo Façanha (3.688), filho ' do\M:j-
noel de Figueiredo Façanha e de Guilhermina Va-
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rella de Figueiredo Façanha, nascido a 17 de maio 
de 1918, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua Pareto n , 18. (Qualifi
cação requerida.) 

3.041, José Saldanha Leite (8.689), filho de Abel Gomes 
Leite e de Maria Saldanha Leite, nascido a 5 de 
desemoro de 1917, em Petropolis, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, comi domicilio elei
toral no districto municipal da Tijuca e residên
cia á rua Carlos de Vasconcellos n . 47. (Qualifi
cação requerida.) 

3.6^ã. Abel Gomes Leite (3.690), filho de José Gomes L e i -
i& e de Jásepba Marina Corrêa Leite, nascido a 27 
de agosto de 1892,. no Districto Federal, operário, 

N .casado, com domicílio eletoral no districto munici
pal de Tijuca e residência ã rua Carlos de. Vas-

- coneeUes n . 47» (Qualificação requerida.) 
3,«4$. Bodolpbo Lopes Clemeneio (3.691), filho de José L o 

pes CJemêncio e de Zilda da Conceição, nascido a 
80 de maio de 1900, no Districto Federal, eom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
ísiôto municipal de Engenho Velho e residência á 

Matta Machado u , 22. (Qualificação reque
rida.) 

3,64Ío fVascísco vXavier (3.692), filho de Francisco Xavier 
« de Demetria Xavier, nascido a, 4 de junho de 
£904, no Districto Federal, motorista1, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i 
juca e residência no Becco dos Araujos n . 22. 
(Qualificação requerida.) 

3.645, Joio Francisco Moreira Couto (3.693), filho f.e Fran
cisco Moreira Couto e de Maria Gonçalves Couto, 
nascido a 16 de junho de 1909, no Districto Fe
deral, official do Exercito, casado, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi
dência á ma Conde Bomfim n . 46 casa X V . (Qua
lificação, ex-officio). . s 

3.*â6, JaiJdyrj| da Silveira Gi l (3.694), filha de Geraldino 
Oetaviano da Silveira e de Beatriz Costa da S i l 
veira, nascida a 26 de fevereiro de 1906, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho 
a residência á rua Domicio da Gama n . 12. (Qua
lificação requerida.) 

3,647. l i a r ia Pires Antunes (3.695), filha de José Pires e de 
Ludovica Rosa Fernandes, nascida a 15 de março 
de 189?, no Districto Federal, eommercio, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

' Tijuca a residência á rua Alfredo Pinto n . 56. 
^Qualificação requerida.) 

3.649. fyo te Silva Figueiredo (3.696), filho de Bente Ac-
cacio Pereira de Figueiredo e de Antonia da Silva 
Figueiredo, nascido a 28 de julho de ,1913, no Dis
tricto Federal, commerciario, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca e 
sresideneia á rua General Rocca n. 54. (Qualifi
cação requerida.) 

8.649? Jogo da Costa Monteiro Filho (3.697), filho de João 
da Cesta Monteiro e de Margarida Viliela Monteiro, 
ítMeido â 17 de abril de 1914, no Districto Federal, 
eominercio, casado, com domicilio eleitora no dis
tricto' municipal de Tijuca e residência á' rua Gon-
ífe Bomfi» n . 270, sobrado, (Qualificação remie-

3.659, Wilson Miranda Monteiro de Barros (3.698), filho de 
Júlio .Cessar Monteiro de Barros e de Maria Custo
dia de Miranda Monteiro de Barros, nascido a 27 
de julho de 1913, em Alem Parahyba, Estado de 
Minas Geraes, estudante, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi
dência á rua João Alfredo n . 51. (Qualificação 
requerida.) 

3,651. ArMtides Vallejo Freire (3.699), filho de Qdon V a l -
lejo Romano e de Jueenita Vallejo Freire, nascido 
a 28 de novembro de 1913, ©m Santos, Estado de 
S. Paulo, estudante,, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Velho, e 
residência á rua Barão de' übá n . 1.402. (Quali-

,,ficação g8r9ltiçio)x 

3.652. Ivonne Baptista SperHng (3.700), filha de Euclydes 
de Andrade Baptista e da Odjla SitnSes Baptista, 
nascida a 30 de outubro de 1914, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com. domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca é-residência á 
rua Pareto n. 14. (Qualificação requerida.) 

3.653. Paulo Nogueira Pederneiras (3.701), filho de Fran» 
cjsco Vellozo Pederneiras e de Maria Elisa Noguei
ra pederneiras, nascido a 25 de setembro-de 1912, 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca 
e residência á rua.Conde Bomfjm n . 162. (Quali
ficação requerida.) 

3.654. Walher Serrão Baptista d© Oliveira (3,702), filho de 
Pedro Augusto Baptista de Oliveira e de Darcilia 
Seírão Baptista de Oliveira, nascido a 16 de abril 
de 1914, no Districto Federal, funcoionario públi
co, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca e residência á rua Conde Bom
fim n v 117. (Qualificação- requerida.) , 

3.655. Messias da Costa Monteiro (3.703), filho de Manoel 
da Costa Monteiro e de Orminda da Rosa Monteiro, 
nascido a 19 de março de 1910, no Districto Fe
deral, funccionario. publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi
dência á rua S, Francisco Xavier n , 87. (Quali
ficação requerida.) 

3.656 Carlos Santerre Guimarães (3.704), filho de Pedro 
Santerre Guimarães e de Aura de Santa Cruz 
Guimarães, nascido • a 22 de julho de 1897, em 
Goyaz, Estado de Goyaz, industrial, casado, com / 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i 
juca e residência a rua Conde Bomfim n . 913. 
(Qualificação requerida.) 

3.657. Fernando Martins Torres (3.705), filho de AydanO 
de Seixas Martins Torres e de Laura Barbosa Tor
res, nascido a 25 de dezembro, de 1902, em Nicthe-
roy. Estado do Rio de Janeiro, eommercio, casado, 
com domicilio, eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua 18 de Outubro n . €8. 
(Qualificação requerida.) 

3.658. José Martins (3.706), filho de José Martins © de Pena 
Valença, nascido a 2 de dezembro de 1917, no Dis
tricto . Federal, operário, solteiro, com domicilio 

• eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi-
. dencia á rua Dr . Catramby n. 38, (Qualificação 

requerida.) 
3.659. Osmar dos Santos (3.707), filho de Caetano Esmeral-

do dos Santos e de Guilhermina Insua dos Santos, 
nascido a 7 de dezembro de 1917, no Districto Fe
deral, ferroviário, solteiro, com domicilio eleito
ral po districto municipal de Tijuea e desidencia 
á rua Conde Bomfim n . 233. (Qualificação re
querida.) 

Rio de Janeiro, 28 de novembrj/de 1936. Pelo.escrivão. — 
J, Perry, escrevente no impedimento do escrivão. 

Terceira Circumscwpçãí» 

BBCÍMA QUARTA ZONA 1LBIT0RA& 

? wnnum 4S VIAS 

De ordem do M M . Jujz da 14» Zona Eleitoral, faço jwbjico, 

fue í$ram expedidas as quartas vias do» iííulps eleitoraes 
os seguintes .eleitores: . 

4 , 9 2 ° . Irjneu Augusto Martha (inscripção n . 4.758)1. filho 
de José Maria Luiz Martha e de.Maria da f lor ia 
Martha, nascido a 20 de novembro de 1893, no 
Districto Federal, ferroviário, 'casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz e residência é rua D . Pedro í n, 125. (Qua
lificação ex-officio, B . E , 3, n. l í , 0 § 7 . ) 

3,987. Daniel Francisco Pereira (inscripção n. 3.344), filho 
de Albertina Maria da Conceição, nascido a 2, de 
junho de 1910, no Districto Federal operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Campo Grande e residência á rua da 
Chitas n . 39, (Qualificaçgo requerida, n. 1.002.) 

üio de Janeiro, 26 de novembro de Í936.- — Pelo JSjseri-
%ão, João Aguiar, ívmiot^ 

Confere com o O r i g i n a l 
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PB0ISÍA QUARTA ZONA ELEITORAL 

, De ordem do MM. Juiz da 14" Zona Eleitoral, faço puWieo, 
•nu» foram expedidos os titulos eleitoraes dos seguintes cida= 
óaos:" 

5.326. Cyro de Assis Godoy (inscripção n. 5,325), filho ,áe 
Manoel de Assis Godoy e de Amélia Assis Godoy, 
nascido a 2 de fevereiro de 1018, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo e residência á 
rua Tietê n . 7, (Qualificação requerida, n . 5.903.)' 

5.327. Arnaldo Costa (inscripção n . 5.326), filho de Jaoin-
tho Celestino da Costa e de Cândida Rosa, nascido 
a 10 dç março de 1914, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Realengo e residência á rua dos 
Cardas'n. 3, em Bangú. (Qualificação requerida, 
n. 5.471.) 

8.328. Carmen Franco Pires (inscripção n. 5.327), filha de 
José Franco e de Maria Pacheco Franco, nascida 
a 10 de março de 1914, no Districto Federal,* do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de- Realengo e residência á rua Mu-
rqndd n. 131, em Realengo. (Qualificação reque
rida, n. 3.347.) 

5.329. José Guerra da Silva (inscripção n. 5.328), filho de 
Manoel Cypriano da Silva e de Josepha Guerra da 
Silva, nascido a 19 de dezembro de 1893, em La
garto Estado de Sergipe, r sargento reformado, 
Exercito, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Realengo e residência no Campo 
de Instrucção de Gericiné na Villa Militar. (Qua
lificação requerida, n, 6.447.) 

5.330. Antônio Ferreira Barbosa (inscripção n. 5.329), filho 
de Manoel Ferreira Barbosa e de Ignacia Maria de 
Oliveira, nascido a 13 de junho de 1892, no Dis
tricto Federal, operariOj casado, com docilio elei
toral no districto municipal de Realengo e residên

cia á rua dà Chita n. 29, em Bangü. (Qualificação 
requerida, n. 5.893.) 

8.831. Tlario Souza (inscripção n. 5.330), filho de Rufina 
Rita, nagcido a 10 de julho de 1917, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo e residência á 
rua Silva Cardoso n. 45, em Bangú. (Qualificação 
requerida, n, 5.734.) 

5,332. Maria Emilia Brum de Lemos (inscripção n. 5.331)', 
filha de Francisco Soares de Oliveira Brum e de 
Honoria Ferreira de Oliveira Brum, nascida a 21 
de dezembro de 1892, em übá, Estado de Minas 
Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo e residência á 
ru? dos Açude» n, 47, em Bangu. (Qualificação re
querida, n. 5.500.) 

9.883,JQswaldo Montebello (inscripção o. 5.332), filho de 
Carlos Teixeira Montebello e de Rosalina Rosa 
Montebello, nascido a 18 de novembro de 1906, no 
Districto Federal, operário,, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto rounieipai de Realengo e re
sidência á Estrada do Retire n. 116, em Bang$. 
(Qualificação requerida, s. 5.231.) 

£.334. José Veríssimo da Costa Pereira (inscripcSo n. 5.333), 
filho de José da Costa Pereira e de Bellarmina 
Guimarães Pereira, nascido a 1 de outubro de 
1904, em Parahyba do Sul, Estado do Rio, profes
sor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
pjunieipaj de Campo Grande e- residência á jrya 
Arasá n. 82. (Qualificação yeguérida, n. 2.414.)j 

8.3S5. Eduardo Moura (inscripção n, 5.334), filho de Sa-
binp Rodrigues de Moura e de Regjnalda Maria de 
Moura, nascido a 18 de outubro de Í904, no Dis
tricto municipal de Realengo e residência á Es
trada Real de Santa-Cruz q. 1.396, em Bajjgu, 
(Qualificação requerida, n. 4.040.) 

i»336, Jos* Maria #ouvê» da (Goste {»i$CTJpçSo n. 5.335)1, 
filho dé Alberto da Silv» Costa e de Ejvira Gouvêa 
4a Costa, nascido a 5 de setembro de 1904, no Dis
tricto Federal, funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal da Re

alengo e residência á Estrada Real de Santa Crus 
n. 1,669, em Bangú, (Qualificação requerida, nu
mero 6.746.) 

B.S37*-;Manoel de Azevedo (inscripção n. 5,336), filho ds 
Thomaz Martins de Azevedo e de Benedicta Maria 
Rosa, nascido a 13 de'Setembro de 1915, em São 
João Marcos, Estado do Rio, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Realengo e residência á Estrada de Santa Cruz 
n . 1.107, em Bangú, (Transferencia,) 

5.338. sManeol Camargo (inscripção n . 6.337), filho de Ho-
norio Joaquim Camargo e de Aurora Braüdão Ga-
rp.argo, nascido a 22 de outubro de 1016, no Dis
tricto Federal, eommercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto 'municipal de Campo Grande.' 
e residência á Estrada do Monteiro n . 609, era 
Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 5.392.) 

João dos Santos Mesquita Sobrinho (inscripção nu
mero 5.338), filho de Antônio dos Santos Mesqui
ta e de Leònor Maria da Conceição, nascido a 28 de 
dezembro de 1911, era Guaratiba, Districto Fe
deral, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba e residência 
no Morro Redondo, (Qualifioaçlo requerida, nu
mero 6,212.) , 

5.840.: Fabriçio Luiz Filho (inscripção n . 5.339), filho de 
Fabriçio Luiz Cordeiro e de Rosa Maria da Con
ceição, nascido a 25 de maio de 1909, no Districto 
Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guaratiba e residên
cia no Rio Bonito, em Guaratiba, (Qualificação 
requerida, n, 5.804v) 

5.341. José Chagas (inscripção n. 5.340), filho de Manoel 
da Silva Santos Chagas e de Rosalina de Azevedo 
Costa, nascido a 10 de julho de 1902, em São F i -
delis, alfaiate, viuvo, com, domicilio eleitoral no 
districto municipal de Guaratiba e residência a 
Estrada do Monteiro s/n. (Transferencia.) 

5.342. ) Atanazio Manoel da Silva (inscripção n. 5.341), filho 
de João Manoel da Silva e de Maria Luduvina 
(Gomes, nascido a 12 de maio de 1913, em Santa 
Rita, Rio Negro, Estado do Rio, lavrador, solteiro, 

, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Guaratiba e residência* á Estrada de Caohamorra 
s?n, (Transferencia.), 

5.343. Oetacijio José Rodrigues (inscripção n. 5.342), filho 
Lizardo José Rodrigues e de Guilhermina Maria 
da Conceição, nascido a 3 de novembro de 1907. 
no Districto Federal, lavrador, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba 
e residenoia no Morro Redondo s/n, era Guaratiba. 
(Qualificação requerida, u, 6.105.) 

§.344'. Jbrahim de Souza Pias (inscripção n. 5.343)', filho 
- da Raphael de Souza Dias e de Maria Adelaide da -

Conceição, nascido a 14 de novembro de 1908, no 
Districto Federal, eommercio, viuvo, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Realengo e 
residenoia á rua das Artes u.. 17. (Qualificação re
querida, n. 5.918.) 

5,845. Mario Affoasp do Carmo (inscripção p . 5,344); filho 
de José Aífonw do Carmo e de Alexandrina M i -
iruejina da Cpticeic!©, nascido a 24 de novembro 
de 1904, no Districto Federal, funcoionario mu-? 
nicipaí casado, cota domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Cruz e residência á Travessa 
da Floresta" n. 181. : (Qualificação requerida, nu
mero 6.711.)* 

S.346.- Hamilton Gomes (tescripefto n. 6.345), filho de Lui? 
•Gomes e de Ursuja Lopes Oomes, nascido a 1 de 
abril de 1913, no Districto Federal, eommercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral ho districto mu
nicipal de Realengo e residência á Praça da Fé 
n, 7. (Qualificação requerida.) 

J5.347. iDavid Francisco de Andrade (inscripcSo n. 5.346), 
filho de João Francisco -de Andrade e de Maria 
Francisca dos Anjos, nascido a 17 de março de 
1914, no Distrieto Federal, opararto, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Re
alengo e residência á rua Milton Macedo n. 43» 

{(Qualificação requerida, n. 5.32 .̂)J ' • 
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5.348. Maria de Oliveira Varella (inscripção a. 5.347), filha 
de Innocencio Varella e de Rita Campos de Oliveira, 
nascida a 5 de agosto de 1914, no Estado do Rio 
de Janeiro, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Realengo e resi
dência á rua Belisario de Souza n. 20. (Qualifi
cação requerida, n. 5.938.) 

5.349. Sylvio Sampaio Montes (inscripção n. 5.348), filho 
V 

de Joaquim do Prado Montes c de Enedina de A l 
meida Montes, nascido a 20 de outubro de 1914, 
no Districto Federal, eommercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto munieipal de Rea
lengo e residência á-rua Maia n. 23. (Qualifica
ção requerida, n . 6.048.) 

5.350. José Elpidio da Cruz (inscripção n. 5.349), filho de 
Antônio da Cruz Monteiro e de Vicenoia Menezes, 
nascido a 2 dé setembro de 1909, em Campo'de 
Britto, Estado de Sergipe, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Re
alengo e residência á rua Rangel Pestana'n. 49. 
(Transferencia.) - \ . 

5.351. Isa.de Novaes Mendes (inscripção n . 5.350), filha de 
João Mendes Filho e de Maria Mendes de Moraes, 
nascida a 1 de setembro de 1916, em Maceió, Es 
tado de Alagoas, modista,.'solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande 
e residência á Estrada do Monteiro n . 4Ê0. (Qua= 
lificação requerida, n . 5.407.) , ; , '.. ' 

'5.S52- Luiz Alves Ferreira {inscripção H. 5.'351), filho de 
• Pedro Alves Ferreira e de Brandina Alberíina de 

Jesus, nascido a 14 de setembro de 1914, em Pirahy, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, rom 

- domicilio eleitoral no districto municipal de Re
alengo e residência á rua do Cemitério' a . 51. 
"(Qualificação requerida, n . 6.748.). :: . 

K.3.KS. IGeraldo Carvalho (inscripção n . 5^352), filho de J u -
dith Carvalho, nascido a 7 de agosto de 1909, em 
Piumhy, Estado de Minas Geraes, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici--
pai de Campo Grande e residência á rua Ferreira 
Borges n . 6. (Transferencia.)' 

5.354. Waldemar Henrique da'Fonseca (inscripção n. 5.353), 
filho de Francisco Henrique da Fonseca e de 
Maria Rodrigues da Fonseca, nascido a,7 de maio 
de 1904, no Districto Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto munieipal dé 
Guaratiba. (Qualifidação requerida, n . 5.392.:) 

5.355. José Ferreira da Silva (inscripção n. 5.354), filho de 
Américo Ferreira da Silva e de Paulina.Maria de 
Jesus, nascido'a 14 de junho de 1907, em Bicas, 
Minas Gerae?, operário, casado, com. domicilio elei
tora! no districto .municipal de Campo Grande ,e 
residência á rua João Telles n . 344, em Campo 
Grande,. (Transferencia.)' 

5.356. Oswaldo Lino (inscripção n. 5.355), filho de Justina 
Rita da Conceição, nascido a 7 de.maio de 1911, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com, do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Cruz e residência á rua Barão de L a d a r i o n . 61,s 

em Santa Cruz. (Qualifioação requerida, nú
mero 4.830.) 

5.357. Heitor Dantas (inscripção n. 5.356), filho de. José 
Dantas Pereira e de Delmira Dantas Pereira," nas
cido a 24 de setembro de 1915, no Districto Fe
deral, eommercio, solteiro, com domicilio, eleitoral 
districto municipai de Realengo e residência', á rua 
Estevam n. 111, em Bangú. (Qualificação reque-
.rida, n . 5.917.) 

5.358. Maria do Rosário Bastos (inscripção n. 5.357), filho 
de Gregorio Antônio da Rosa e de Maria Joaquiha 
do Nascimento, nascido a.14 de maio de 1899,. no 
Districto Federal, domestica, casada, com' domici
lio eleitoral no districto inuniciDal de, Campo 
Grande e residência á rua Paz Brasil n. 276, 
Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 

y- 6.417.) • . " 
8.359. Herondina Silva (inscripção n. 5.358), filha de.Al

bino Rodolpho da Silva e de Leocadia Francisca 
da Silva, nascida a. 15 de setembro de 1917, no 
Districto Federal, domestica, solteira, com domi

cilio eleitoral-no districto municipal de Campo 
Grande a residência á rua D r . Augusto Vascon
cellos n. 281, Campo Grande. .(Qualificação. re
querida, n. 5.557.) 

5.360. Laura Azevedo (inscripção n. 5.359), filha de Esflie-
riò Caetano de Azevedo e de Thereza da Silva Aze
vedo, nascida a 21 de junho dc 1909, no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleito-

* .' '. ral nò districto municipal de Campo Grande e re
sidência-á rua General Olympio n. 297, em Santa 

, -Cruz. (Qualificação requerida, n. 6.413.) 
5.361. Maria Antonia Gallo (inscripção n. 5.360), filha de 

Paschoal Gallo e de Luiza da Costa Pérniz, nascida 
. a 27 de setembro de 1918, no Districto Federal, 

domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande e residenoia á 
rua Macedo Coimbra, n. 8, em Campo Grande. 

• ; (Qualificação requerida, n . 6.415.) 
5.362. Rosa Abrahão Narciso (inscripção n. 5.361), filha de 

Abrahão. Narciso e de Joanna Miguel Elias, nascida 
: Í 5 de janeiro de 1916, no Districto Federal, do

mestica, solteira, com domicilio eleitoral - no dis
tricto municipai de Campo Grande e residência á 
rua Professor Gonçalves n . 160, em Campo Grande, 

i ,(Qualificação requerida, n . 6.429.) 
5-.'363.' Argentina'Ferreira de Andrade (inscripção n...5.362), 

- ' filha de Ignacio Naoimento de Andrade e de A n 
gelina Pereira de Andrade, nascida a 7 de outubro 

i de 1917, no Districto Federal, domestica,"solteira, 
, com, domicilio eleitoral no districto municipal "-de 
Campo Grande e residência á rua Luiz Barata nu-

; mero 13, Campo Grande. (Qualificação requerida, 
• • ri-, 5.444.) • 

5.364* Marcionillo.de Aguiar Maia (inscripção n. 5.363), f i 
lho de Antônio de Aguiar Maia e de Eulalia de 

-Oliveira Maia, nascido a 24 de março de 1893, no 
Estado do Rio de. Janeiro, mecânico, casado, com 

, . domicilio eleitoral no districto municipal.', de 
.. , . ' Campo Grande e residência á rua Alagoas"n. 60, 

em Campo Grande. (Qualificação requerida.) 
5.365. Joaquim Albino (inscripção n . 5.364), filho de Cae

tano Albino e de Luiza Maria, da Conceição, nascido 
a"2.1 de agosto de 1914, no Districto Federal, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral, no distri-

. cto municipalde Campo Grande e residência á rua 
do Ani l n. 630, Campo Grande. (Qualificação re
querida, n. 6.408.) 

5.366. Nestor Manoel Pinto (inscripção n . 5.365), filho de 
• .Deozilio Manoel Pinto e de Maria Pereira Pinto, 

< nascido a 10. de março de 1912, em Guaratiba, 
Districto Federal, pescador, solteiro, com domici-

. lio eleitoral no. districto municipal de Guaratiba 
e residência, na Ponta Grossa n . 386* em Guara
tiba. (Qualificação requerida, n. 5.249.) 

5.367. Sancho Sampaio'(inscripção n . 5.366), filho de Josá 
Rodrigues Meira e de Laura Filgueira Sampaio, 
nascidpa. 23 de setembro de 1911, no.Estado de 
Pernambuco, empregado publico, solteiro, com do-

.... miciliO' eleitoral no districto municipal de Campo 
, Grande e residência á rua Coronel Agostinho nu

mero, 46, Campo Grande. (Qualificação requerida, 
. , n . 6.448.) • 

5.368. José' Pedro.da Silva (inscripção n . 5.367), filho.de 
. , . Eugênio José Joaquim de Silva e de Honorina da 

/ Silva,'nascido a 26 de novembro de 1889,"no Es -
. tado. da Bahia, funccionario ' publico, casado, com 

\ domicilio eleitoral no districto municipal, de 
' Campo Grande e residência á r u a Campo Grande 
n. 54. (Qualificação requerida, n . 6.193.) 

5.369; Venancio de Oliveira (inscripção. n . 5.368), filho de 
, Rachel. Maria da Conceição .nascido a 22 de novem

bro de, 1897, no Districto Federal, operário, casado, 
' ' com domicilio eleitoral no districto municipal da 

Campo Grande e residência á rua Lucil ia n . i 2 , 
1 Campo XSrande. (Qualificação requerida, n . 5,098.)! 

5.370. Antônio Cardoso Duarte (inscripção n. 5.369), filho, 
,., . ' d e Gesio Gomes Duarte e de Judith Cardoso Du

arte, nascido a 13 de,junho de 1917,.em Santo An
tônio de Padua TJJstado do Rio, eommercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munieipal 

http://Isa.de
http://Marcionillo.de
http://filho.de
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de Campo Grande 9 residenoia & Estrada de Ca-
morra e/m, Campo Grande. (Qualificação reque
rida, }J. 5.T58.) 

5.371. João Francisco Bahia (inscripção n. 5.370), filho de 
Jeronymo Francisco Bahia e de Marianna Vieira 
de Paula, nascido a 7 de junho de 4914, em Para
hyba do Sul, Estado do Rio, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Campo Grande e residência 3 Estrada do Palmares 
6/n. (Qualificação requerida, o. 6.441..). 

Rio de Janeiro, 26 de nevembro de 1936. — Pelo Eseri-
y|a, João Aguiar Júnior. 

EDITAES DHJ TRANSFERENCIA 
Primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

< Districto municipal de Candelária ) 

Juiz — Dr. Decio Cesarlo Alvlm 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

De ordem do Dr. Juiz da 1* Zona Eleitoral, da 1» Cir
cumscripção do Districto Federal* faço publico, para conhe
cimento dos interessadas, que estão sendo processados os 
.pedidos de transferencia dos seguintes eleitores: 

299. Armando Tavares, filho de João Tavares, titulo nume
ro 1.624, inscripção n. 1.622, Santa Thereza, 
5' Zona, para Candelária, 1* Zona., 

300. Murat Gamara Campos, filho de Pedro Gamara Campos, 
titulo n. 1.584, inscripção n. 1.605, Santo Antô
nio, 4* Zona, para Candelária, !• Zona. 

301... José Gonçalves da Silva, filho de Josó Joaquim da Silva, 
titulo n. 6.082, inscripção n. 6.768, Engenho 
Velho, 5* Zona, antiga, para Candelária, I a Zona. 

302. Joaquim Pacheco da Costa, filho de Bento José da Costa, 
titulo n. 7.392, inscripção n. 7.844, SanfAnna, 
4" Zona, antiga, para Candelária, 1* Zona. 

Districto Federal, 2 de dezembro de 1936. — Pele es
crivão, Juvenal de Araújo. 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

( Districto municipal de São José ) 

Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico para os fins do art. 69, § 2', da lei n. 48, de 
4 de maio de 1935, que por este Cartório e Juizo da Segunda 
Zona Eleitoral está sendo processado o pedido de transferencia 
dos seguintes cidadãos: 

438. Júlio Ramiro Ferreira (inscripção n. 5.211), filho de 
Ramiro A. Ferreira, nascido a 1 de julho de 1905, 
no Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Transferencia do titulo n. 3.705, de Gam
boa para S. José.) 

439. Antônio Borges da Silva (inscripção n. 971), filho de 
Manoel Borges da Silva, nascido a 2 de fevereiro 
de 1896, no Districto Federal, commerciante, ca
sado. (Transferencia do titulo n. 1.621, de Gávea 
para S. José.) 

"MO, José da Rocha (inscripção n. 2.904), filho 4@ Maooeí 
â s iB«eha, WHMÊ * is de msmm in 'ufa g g ; 

Estado do Pará, eommercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. José. (Trans
ferencia do titulo n. 3.872, de Realengo para Saq 
José.) 

441. Mario Mangabeira (inscripção n. 6.380), filho d í 
Antônio Mangabeira, nascido a 28 de março de. 
1894, no Districto Federal, funccionario publico, 
solteiro. (Transferencia do titulo n. 4.493, de Sa* 
cramento para S. José.) 

442. Pedro José da Costa, filho de Antônio Felix da Costa1, 
nascido a 5 de abril de 1893, no Districto Federal, 
empregado da Light, solteiro. (Transferenoia do 
titulo n. 4.676, de São Christovão para S. José.) 

443. Affonso de Azevedo Carneiro (inscripção n. 1.983), 
filho de Joaquim de Azevedo Carneiro, nascido a 
30 de dezembro de 1912, no Districto Federal, pe-
rito-rcontador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. José. (Transferencia do. 
titulo n. 1.867, de Lagoa para S. José.) 

444. Manoel Theophilo da Silva (inscripção. n. 12.152)', 
filho de Theophilo da Silva, nascido a 2 de dezem-
bro de 1908, no Districto Federal, eommercio, sol
teiro. (Transferencia dó titulo n. 10.517,, de Can
delária para S. José.) 

445. Theophilo Garcia, filho de João Garcia, nascido a 14 dá 
agosto de 1904, em Nova Friburgo, Estado do Rio 
de Janeiro, eommercio, casado. (Transferencia do 
titulo n. 9.146, de Engenho Velho para S. José.), 

446. Joaquim Felizardo de Vasconcellos (inscripção numero 
1.770), filho de Manoel Felizardo da Silva, nasci
do a 21 de novembro de 1899, brasileiro, motor* 
neiro, casado. (Transferencia do titulo n. 1.722, 
de Andarahy para S. Josó.) 

447. Manoel Machado de Barros Filho '(inscripcSo numera. 
6.760), filho de Manoel Machado de Barros, nas
cido a 24 de setembro de 1911, no Estado dp Rio, 
empregado da Light, solteiro. (Transferencia dq 
titulo n. 6.318, de Gloria para S. José.) 

448. ;Álvaro Barcellos (inscripção n. 5.075), filho dé An
tônio Barcellos, nascido a 8 de agosto de 1896, no' 
Districto Federal, contador, casado, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de S. José. (Trans» 
ferencia do titulo n. 7.513, de Meyer para São 
José.) 

449. Romulo da Costa Mattos (inscripção n. 6.870). filho 
de Leonidas da Costa Motta, nascido a 19 da abril 
de 1906, em Minas Geraes, ferroviário, casada. 
(Transferencia do titulo n. 6.477, de Inhaúma para 
S. José.) 

450. Antônio Maciel da Costa (inscripção n. 5.868), filhd 
de Bernardino Maciel da Costa, nascido a 20 de 
maio de 1906, em Parahyba do Norte, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sâo 

i José. (Transferencia do titulo n. 5.364, de Co
pacabana para S. José.)-

Districto Federal, 1 de dezembro, de 1936. — Pelo es
crivão, E. Moraes. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

C Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento ü 
São Domingos 

Juiz —= Sr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filhe 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para fins do art 69. § 3.°, da lei n. 4S, dé 
4 de maio de 1935. que por este Cartório e Juizo da Ter» 
ceirá Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos dé 
transferencia dos seguintes cidadãos: 

1.663, Manoel Domingos da Silva (11.639), filho de João 
. Domingos da Silva, nascido a 19 de outubro d® 

1910, Estado do Rio, solteiro ,comirniereie. (Traag». 
ferencia do titulo eleitoral n. 11.380 i a soÉS 

Confere com o Orig i n a 
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1.664. Waldemar Soares Vinagre (187). filho de Joaquim 
; Soares Vinagre, nascido a, 13 de maio de 1910, ao 

Districto Federal, solteiro, comimercio. (Transfe- . 
rencia do titulo eleitoral n.. 183 da 3,*. zona (Sa
cramento) para. a 3." zona (São,Domingos). 

1.665. Domingos José Estéves (inscripção n. 7.265/titulo nu-, 
mero 16.181), filho de Manoel José Esteves, nas-, 
cido a 1 de abril de 1900, no .Districto Federal foi; 
transferido em 7 de julho de 1934 de Santa Rita 
para SanfAnna e actualmente pede -sua tr-ahsfe--. 

, rencia para a 3.*, (Santa Rita). 
1.666. Antenor Zimimermann (8.643). filho de João Christo- . 

vão Zimmeimann, nascido a 29 de junho de 1885,-• 
to Districto Federal, solteiro, eommercio. (Traris-
jrencia do titulo eleitoral n. 9.464, da 2.'. zona 
(Santo Antônio) para a 3.* zona (Santa-Rita).. ' 

1.667. Aristodes Martins de Moura (6.907), filho de Antero. 
José Martins de Moura, nascido a 29 de janeiro de 
1910. no Districto Federal, solteiro, eommercio.. 
(Transferencia do titulo eleitoral n.. 6.478 da 8." 
zona (Pavuna) para a 3." zona (Santa Rita). 

1-fifiS. Francisco Nesi (3.612), filho de Antonia Nesi, nascido 
1 * • t' - a !12 de janeiro de 1913, no Districto Federa},., sol-» 
. - i teiro,. commerciario. (Transferencia do titulo elei

toral n. 3.065 da 7." zona-{SantAnna) para a 3.' 
, .zona.,(Sacramento). 
1.669. Antônio'Ribeiro de Queiroz (6.614), filho de Ladis-

' • ' làu'Ribeiro de Queiroz, nascido a 15 de março de 
1897. em Bello Horizonte. Minas Geraes, casado, 

• •••' operário. (Transferencia do titulo eleitoral mime- ; 

• ro 6.664 da-2* zona' (Santo A.ntonio) para a 3.* 
• ' zona (Santa Ri ta ) . ' . . -

1.67Ó*. Manoel-Gaspar de Abreu Filho (9.422), filho de Ma
noel Gaspar de Abreu, nascido a 30 de. janeiro de 
1912. no Districto Federal, "solteiro, " professor. 
(Transferencia do titulo'eleitoral n . 8.983 da 5.* 
zona (Engenho Velho) para a 3.* zona (Santa Rita). 

1.671. Antônio-Barbosa- (15.365), filho-de Manoel Barbosa, 
*' • 'rtáscido a- 5 de' dezembro.-dé 1896.no Districto Fe-

, derâU.'casado, eommercio. (Transferencia do titu
lo eleitoral n.-12.-326, da 1.*'zona (São José) para 
a 3.* zona (São Domingos). 
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