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

ANNO VI 1 RIO DE JANEIRO, 5 DE JANEIRO DE 1937 I JXm 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL 

J U L G A M E N T O S 

O Sr. ministro presidente designou o dia 6 do corrente, 
l s 9 horas, para julgamento dos seguintes processos: 

l i Recurso eleitora! n . 513 (relator, Sr . professor João 
Cabral), sendo recorrente José Braz de Azevedo e recorrido o 
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, (Da pauta anterior.) 

2. Recurso eleitoral n . 524 •—• Paraná) — (relator, se
nhor desembargador Ovidio Romeiro), sendo recorrente João 
Cândido de Oliveira e recorrido Serzedello Siqueira. (Da pau
ta an te r io r . ) , 

3 . Recurso eleitoral n . 525 — Ceará — (relator, se-
íihor professor João Cabral), sendo recorrente o juiz eleito
ra l Lauro Nogueira e recorrido o juiz de dieito Cursino de 
Figueiredo. (Da pauta anterior.) 

4. Recurso n . 570 — Bahia —• (relator, Sr . ministro 
£audo Camargo), sendo recorrentes Gentil de Castro Vill.as 
Boas e Urcino Tanajura Meira e recorrido Augusto Silverio 
Ée Alcântara e outros. (Da pauta anterior .) 

5. Appellaçãp criminal n . 54 (relator, Sr . professor ioão 
Cabral), sendo appellante Aldo'Fernandes e appellado o Tri
bunal Regional Eleitoral de Santa Eatharina. (Da pauta an
ter ior . ) 

6. Recurso eleitorl n . 557 (relator, Sr . ministro Plínio 
Casado), sendo recorrente o procurador regional eleitoral; e 
(recorrido o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande.do Sul. 
IDu pauta anterior.) 

7. Recurso eleitoral 'n. 444 (relator, Sr. ministro Laudo 
jamargo), ' sendo recorrente o Partido Republicano Progres

sista do Ceará, o recorrido o Tribunal Regional Eleitoral do 
Ceará. (Da pauta a n t e r i o r . ) 

8. Processo n. 6 (relator, Sr. professor Cândido de Oli
veira F i lho) . O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amazonas submette á approvação do Tribunal Superior as 
•«modificações introduzidas no plano eleitoral ' da. Região do 
amazonas . (Da pauta anterior.) 

9. Recurso de mandado de segurança n . 69 (relator, se
nhor desembargador Ovidio Romeiro), sendo recorrente Hil-
debrando Falcão e recorrido o Tribuna! Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

10. Recurso eleitoral n . 554 (relator, Sr . desembarga
dor Ovidio- Romeiro), sendo reciprocamente recorrentes e re
corridos "Alliança de Partidos de Uberaba" e o "Partido Pro
gressista de Uberaba". 

11. Consulta n . 2.058 (relator-, Sr . desembargador Co!-
lares Moreira). O Tribunal Regional Eleitoral da P.arahyha-
er.eaminha uma consulta do juiz ' e le i toral 'da 13' zona da-
aiielle Estado sobre se pôde o escrivão eleitoral da referida 

zona accumular esta funeção com a da. secretario da Pre
feitura do município de Pombal. 

12. Processo n . 12 (relator, Sr . professor Cândido de 
Oliveira). O Sr . professor João Chrysostomo da/Rocha Ca
bral solicita ao Tribunal Superior a sua exonerarão do cargo 
de juiz effectivo deste Tribunal. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 4 
de janeiro de 1937. — Agripino Veado, director da Secre
taria . 

O Tribunal, em sua 137' sessão ordinária, realizada em 
30 de dezembro de 1936, sob a presidência do Sr . ministro 
Hermenegildo ,de Barros, resolveu: 

1.°) Acceitar a conversão em diligencia do ..julgamento 
do. recurso eleitoral n . 554 — Minas Geraes —'. (relator»-© se
nhor desembargador Ovidio Romeiro), sendo recorrentes e 
recorridos, reciprocamente, a "Alliança de Partidos = de Ube
raba" é o Partido Progressista de Uberaba, para que o Tr i 
bunal Regional informe sobre se1 ha recursos interpostos, de 
qualquer decisão referente á eleição municipal-de"Uberaba, 
além do presente recurso que está sendo julgado, e, mesmo 
no_ caso de não haver recurso nenhum, para-que remetia ao 
Tribunal Superior os-autos em,que" foi acceita-a renuncia do 
vereador Sebastião Fle.ury, contra o voto do S r . professor 
Cândido de Oliveira Fi lho; 

2.°) dar provimento ao recurso eleitoral n . 564 =-= Per
n a m b u c o — (relator, Sr . ministro Laudo de Camargo), sendo 
recorrente, padre Alfredo, Arruda Câmara e recorrido. Joaquim 
Cavalcante de Brito, para o fim de cassar o mandato do depu
tado estadual- á Assembléa .Legislativa de Pernambuco, Joa
quim Cavalcante de Brito, contra o voto do Sr. desembarga
dor Çollares Moreira. No'julgamento deste recurso tomaram 
parte no debate oral os Srs . Dr. ' Mozart Lago, como procura
dor do recorrente; ,Dr. Barreto Campello, como procurador 
da. parte recorrida, % ainda o Sr. Dr . procurador geral; 

3.°) regeitar os embargos de declaração apresentados ao 
accórdão do recurso eleitoral n . 508 — (relator, Sr . profes
sor Cândido, de Oliveira Filho)-, sendo embargante o. Partido 
Republicano Mineiro e embargado o Partido Progressista, una
nimemente. - No julgamento dós' presentes embargos usou' da 
palavra, como, representante do Partido embargante, o dou
tor Daniel de Carvalho. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
4 de janeiro do 1937. — Agripino Veado, director da Secre
taria. 

SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTIÇA ELEITORAL 

EXPEDIENTE DOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE. 1936 

PRIMEIRA SECÇVO 

Papeis proíocollados í 

•Tf. 3..'280. — Jleiègrammit 13Í 'do "Sr. Estevam Correi — 
•^ses^n^"oX"A*ssèmBl§á. Legislativa de Matto Grosso. 

N:.:-3.289 ~ Tribunal Regional do Districto Federal — 
Mandado de segurança 11 — Impetrante: Celso MagaUiãei. 
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N. 3.290 — Tribuna] Regional do Estado do Rio — Re
curso 277 — Parte Alberto Francisco Torres . 

N. 3,291 — Telegramma 2.453 do Tribunal Regional de 
Minas. 

N. 3.292 — Telegramma 106.791 do Sr. Helenio de Mi
randa Moura. 

IV. 3.283 — Telegramma 2.663 do Tribunal Regional g> 
Mi nas. 

N. 3.294 — Telegramma 1.027 do Tribunal Regional do 
P?auhy. 

N. 3.295 — Telegramma 544 do Tribunal Regional do 
Acre. 

N. 3.296 — Officio 226 do Tribunal Regional do Rio 
Grande do Sul . 

JV. 3.2S7 — Officio 255 do Tribunal Regional do Rio 
Grande do Sul . 

N. 3.-298 — Telegramma 179.900- do Sr. Miguel Ângelo 
Oliveira Pinto e outros — Cuyabá — Matto Grosso. 

N. 3i299 — Razões do recorrente ao recurso 591 pelo 
seu procurador Dr . Nestor Massena. 

N.-.3.300 — Razões do recorrido ao recurso 591 pelo seu 
procuraddr. Dr . Mozart Lago. 

N. 3.3EJ — TeJegramma 299.000 do Tribunal Regional 
d o Pfti*á» 

N. 4.302 — Telegramma 93.800 do Tribunal Regional do 
do Pará . 

N. 3.303 — Telegramma 94.100 do Tribunal Regional 
do Pará . 

N . 3.304 — Officio 619-D do Tribunal Regional do E s -
lado do Rio . 

N. 3.306 — Officio 148 do Procurador Geral da Justiça 
Eleitoral. 

3.305 — Petição de Luiz Rubio. 
3.306 — Officio 118 do Procurador Geral da Justiça 

Eleitoral. 

3.307 — Petição de Claudino Víctor do E . Santo, 

Autos distribuídos* 
Recurso 602 — Classe 3 a — Rio de Janeiro — Recorren

te Nilo de Alvarenga e outros e recorrido Francisco da* Costa 
Nunes — Relator Sr . Desembargador Ovidio Romeiro. 

Recurso n. 603 — Classe 3 a — Pernambuco — Recorren
te, José Carneiro de Bàrros Campello e outros e recorrido. 
Partido Social Democrático de Pernambuco e "Trabalhador 
oecupa tèu posto" — Relator, Sr. Professor João Cabral. 

Recurso n . 60-4 — Classe 3 a — Pernambuco — Recorren
te, Igna-cio Alves Cavalcante e recorrido o Tribunal-Regional 
— Relator, Professor Cândido de Oliveira Fi lho. 

Recurso n . 605 — Classe 3 a — Pernambuco — Recor
rentes Abel Gonçalves de Arruda e outros e recorrido p Pa r 
tido Social Democrático — Relator, Sr . Ministro Plinio Ca
sado. 

Recurso n. 606 — Classe 3 a — Minas Geraes — Recor
rente Partido Popular ôç Cataguazes e recorrido o Tribunal 
Regional. 

Recurso n. 607 — Classe 3 a — Minas Geraes — Recor
rente José Lucas Gomes e recorrido o «Partido Progressista 
— Relator Sr . Desembargador Collarejs Moreira. 

Recurso n . 608 Classe 3 a — Minas Geraes — Recor
rente Wâldemar Diniz Alves Pequeno e recorrido o Partido 
Progressista — Relator Sr . Desembargador Ovidio Romeiro-

Recurso n . 609 — Classe 3 a — Minas Geraes — R e c o r 
rente AJfredo Barbalho Cavalcante e recorrido o Tribunal Re
gional i — Relator Professor João Cabral. 

Recurso n . 610 — Classe 3 a — Santa Gatharina — Recor
rente Procurador Regional e recorrido o Tribunal Regional 
— Relator, Professor Cândido de Oliveira Filho. 

Appellaeâo criminal n. 57 — Classe 5 a — Appeliante Luiz. 
Rubio ê appellado o Tribunal Regional— Relator S r . Ministro 
Piinio Casado. 

Autos conclusos 

Pelo Sr . Ministro Laudo Camargo: 

Recurso n . 582, classe 3 a — Districto Federal — Recor
rente, Associação dos Empregados no Çommercio do Rio de 
Janeiro e recorrido, o Tribunal Regional. 

Ao Sr . Desembargador Cojlares Moreira: 

Recurso n . 565, classe 3 a — Pernambuco — Recorrente, 
Paulo da Moita Silveira e recorrido, Antônio Heraclio do 
Rego. 

Recurso n . 60, classe 4 a — Alagoas — Recorrente, M 
rio Maroquim do Nascimento e recorrido, Antônio Gued 
de Miranda. 

Processo n . 2.056, classe 6 a — Bahia — Consulta * 
juiz eleitoral da 113 a zona eleitoral. 

Ao Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 

Recurso n . 572, classe 3* — Pernambuco — Recorrente 
ztivi 'gopijaopoa o soa^no o sòneouopssA i^aquo otouuãi ^S< 
Gonzaga Magalhães ,e outros; 

Ao Sr. professor João Cabral: 

Processo n. 6, classe 7 a — Amazonas —• Piano de divis 
eleitoral. 

Autos devolvidos á Secretaria 

Pelo Sr. Ministro Laudo Camargo: 

Recurso n. -44, classe 3 a — Ceará — Recorrente, Partit 
Republicano Progressista e recorrido, o Tribunal Regional." 

Pelo Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 

Recurso n . 554, classe 3 a — Minas Geraes — RecorreníE 
e recorridos Alliança de Partidos de Uberaba e Partido Pri 
gressista de Uberaba. 

Processo n . 4, classe 7 a — São Paulo — Requerimento c 
Assistência Vicentina dos Mendigos da Sociedade de São V 
eente dé Paula. 

Pelo Sr. professor João Cabral; 

Recurso u . 459, elasse 3 a — Bahia — Recorrente,-Jo 
Teixeira Amaral a recorridos, Aprigio Duarte Filho e outro 

Recurso u . 483, classe 3 a — Goyaz'— Recorrentes, Si 
bastião Gonçalves Almeida e outros e recorridos, Irany Alv 
Ferreira e outros. 

Processo n . 11, classe 7 8 — Matto Grosso — Pedido 
attestação de legitimidade de mandato, feito por Dopútad 
do Estado de .Matto Grosso. 

Processo n . 2.058, classe 6 a — Alagoas — Consulta 
Tribunal Regional. 

Pelo Sr. Procurador Geral: 

Recurso n . 80, classe 4 a — Alagoas — Recorrente, Mac 
Maroquim Nascimento e recorrido, Antônio Guedes Mirandj 

Processo n. 2.056, classe 6 a Bahia — Consuita do- ju 
eleitoral da 1 3 a zona. j 

Recurso n . 448, classe 3 a — Minas Geraes — Reccrren 
WeUington Brandão e recorrido, o Partido Progressista. 

Recurso n. 565, classe 3 a — Pernambuco — Recorreu 
Paulo Motta Silveira e recorrido, Antônio Heraclio áo Reg 

Recurso n-. 572, elasse 3 a — Pernambuco — Recorreát 
João Ignacio Cabral de Vasconeellos Filho e outros e rec< 
ridos, Luiz Gonzaga de Sérgio Magalhães e outTOS. 

Recurso n . 582, classe 3 a — Districto Federal — Reci 
rente, Associação dos Empregados no Çommercio no Rio 

iJaneiro e recorrido, o Tribunal Regional. 

Acoordãos publicados na Secretariai 

Recurso n. 459, classe 3 a — Bahia — Relator, profes 
João Cabral. 

Consulta n . 2.058, classe 6 a — Alagoas — Relator, pi 
fessor João Cabral. 

Processo -n. 4, classe 7 a —r São Paulo — Relator, Sr. D\ 
embargado? Ovidio Romeiro. ] 

Processo n . 11, classe 7 a — Mátto Grosso — Relat 
professor João Cabral. 

SEGUNDA SBGÇÃO 

Documentos archivados: 

Uni ojEílclo n , 588-D, do Tribunal Regional Eleitoral 
Estado do Rio de Janeiro, junto as copias das setas da 1 

e 50* sessões ordinárias, e da 2 1 a sessão extraordinária. i 
1 Um officio n . 597-D, do Tribunal Regional Eleitora 

Estado do Rio de Janeiro, acompanhado de terceiras viaí 
títulos eleitoraes da 2* zona do município de Nictheroy. 

Confere com o Original 
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Um officio n . 455, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Rio Grande do Sul, junto as terceiras vias de t í 
tulos eleitoraes dos municípios de Porto Alegre e Taquara.. 

Dois officio* n s . 9.041- e 9.209, do Tribunal RegionafBlei-
toral do Estado de São Paulo, com as terceiras vias vde títulos 
eleítòraes de diversas zonas do Estado. 

Um.officio. n . 61 (Segunda Secção), do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Goyaz, com as terceiras vias de títulos 
eleitoraes. 

Um officio n . 335, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado: d.e Matto Grosso, acompanhado de diversas terceiras 
vias de títulos eleitoraes. 

Boletim Eleitoral 

tora!'' 
Foi organizado e publicado, o n . 152 do "Boletim Elei-

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

Território do Acre: 

Júraci Assis Araripe, titulo n . 727, insoripto,na 3.* zona, 
município do Purús, Acre, transferido pára a 11.' zona, Meyer, 
Districto Federal. 

Amazonas: 

Jaymê Sisnando, titulo n . 2.495, inscripto ns 1.* zona, 
Mánáos, Amazonas, transferido para" a 11 a zona, Meyer, Distri
cto Federal; 

Carlos Brasil Corrêa, titulo n . 3.825, inscripto na 1.° zona, 
Manáos,. Amazonas, transferido para a 2.* zona, São José, Dis
tricto Federal. 

Pará: 

Ambrosino Almeida do Nascimento, titulo n . 7.926, ins
cripto na d." zona/Belém, Pará, transferido para a 11.* zona. 
-Meyer, Districto Federal 

Maranhão: 

Cesarina Carvalho Leite, t i tulo n . 1.326, inscripta na 2.* 
zona, Capital do Maranhão, transferida para a 11.* zona, Inha
úma, Districto Federal; 

Generoso; Papacena, titulo n . 1.382, inscripto na. 1.* zona, 
Capital do Maranhão, transferido para a 12 a zona, Districto 
Federal. 

Rio Grande do Norte: 

Alexandre Dijésu do Couto, titulo n . 641, inscripto na 
2.* zona, Natal Rio Grande do Norte, transferido para a 11.* 
zona," Meyer, Districto Federal. 

Sergipe t 

ManoeL VasconeelLos de... Souza, titulo. 1.484, inscripto •••aí 
2* zona, Aracaju', Sergipe, transferido para a 12* zona, Irajá, 
Districto Federal . 

Balthazar Ferreira..do. Nascimento, titulo 2.611,-inscripto 
na 1? zona, Aracaju', Sergipe, transferido para a 7* zona, Santa 
Anna,,.;Distr.icto Federal . 

Alcino da Silva Rego, titulo 372, inscripto na 2* zona, Ara
caju', Sergipe, transferido para a 11 a . zona, Meyer, Districto 
Federal . 

Erundino Millo de Souza, titulo 559,: inscripto na 9*> zona, 
S. Cliristovãò, Sergipe, transferido para a 12 a zona, Irajáj 
Districto Federal , 

Hilderico Oliveira Cruz, titulo 2.749, inscripto. na 2 a zona, 
Aracaju', Sergipe, transferido para a 3*' zona, S. Domingos 
Districto Federal . 

José Freire Gomes, t i tuto 3.073, inscripto na 2a- zona, 
Aracaju', Sergipe, transferido para a 1' zona, Candelária, •Dis* 
trictò Federal . 

Anísio Nery dos Santos, titulo 799, inscripto na 3" zonÉ, 
Villanova, Sergipe, transferido, para a i l* zona, Meyer, Dis=5 
tricto Federal . 

Bahia: 

Álvaro Rodrigues de Medeiros, titulo 4.728, inscripto n l 
1* zona, .S. Pedro, Capital da Bahia t transferido para a 11* 
zona, Inhaúma, Districto Federal . 

na' Virgílio - Francisco dos Santos, titulo 640, inscripto 

Parahyba: 

Adaucto da Silva, Rocha, titulo, n . 7.983, inscripto na 
1.» zona, João Pessoa, Parahyba, transferido para a 2.* zona, 
São José, Districto Federal. 

Pernambuco: 

Manoel Tavares das Chagas, titulo n . 9.925, inscripto na' 
1.» zona, Recife, Pernambuco, transferido para a 11.* Inhaúma 
Districto Federal; ' 

Alzira de Souza Santos, titulo n . 1.031, Inscrita na 6.* 
fcena, São Lourenço, Pernambuco, transferido para a 7.* zona 
Gamboa, Districto Federal; ' 

•Rosentino Altino de Souza, titulo n . 9.235, inscripto na 
í * sona, Recife, Pernambuco, transferido para a 7.* zona. Pie
dade, Districto Federal . 

Pernambuco ? 

Raymundo Roberto Nascimento, título 173 inscripto na-
43* zona, Comarca de Salgueiro, Pernambuco, transferido para 
a 15.*:sEona, Jardim, Ceará. 

14' zona, Conceição do Coité, Bahia, transferido para a 
zona, 'Inhaúma, Districto Federal . 

Abílio Gomtes da Silva, titulo 7,561, inscripto na 3* zona 
Districto dos Mares, Bahia, transferido para a 11 a zona, Inhaú
ma, Districto Federal . . 

Capitão Tenente. Alarlco de Andrade Faceiro, titulo, sem 
numero, .inscripto na 34* zona, Hhéos, Bahia, transferido para 
a 12* zona, Irajá. Districto-Federal. 

.Raymundo Agostinho Pinto; titulo l, Inscripto na 34* 
zona, Hhéos, Bahia, transferido para a 1* zona, Candelária, 
Districto Federal. 

José ;Brasil Passos, titulo sem numero, fneripfo na: 34* 
zona, Hhéos, Bahia, transferido para a 1* zona, Candelária, 
Districto Federal . 

Jovino Araújo de SanfAnna, titulo 5.358, inscripto' nâ 
34» zona,,Hhéos,,Bahia, transferido para a 3*'-zona, S. Domina 
gos, Districto Federal . 

Anellard Bezerra, titulo 804, inscripto na 37* zona. Cara-
vellas, Bahia, transferido para a 7 a zona, SanfAnna, Districto 
Federal . 

Eliezer Luiz de Cerqueira, titulo 3.647, inscripto na 2* 
zona, Capital da-Bahia, transferido para a 11 a zona, Meyer, 
Districto Federal. 

Espirito Santo: 

Rufino Baptista de Mattos, título 4.397. inscripto na í s 

zona, Victoria. Espirito Santo, transferido para a 11* zona, 
Meyer Districto Federal. 

Ennes Coelho Leal, titulo 6.830, inscripto na 2" zona, Ca
choeira do Itapemirim, transferido para a 11* zona, Inhuma, 
Districto Federal. 

Jorge Ribeiro Couceiro, titulo 10.195, inscripto na 2* 
zona, Cachoeiro de Itapemirim, Bahia,. transferido para a 1* 
zona, Candelária, Districto Federal. 

Espirito Santo": 

Michel Sad, titulo sem numero, inscripto na 10* zona, 
Alfredo Chaves, Espirito Santo, transferido para a 2* zona, 
S. José, Districto Federal . 

Jeronymo Fernando da Silva, titulo 1.968, inscripto ná 
11* zona, Siqueira Campos, Espirito Santo, transferido para 
a 7* zona, SanfAnna, Districto Federal . 

Honorio Leopoldo-do-Nascimento, titulo 113, inscripto na 
íí*, zona, Siqueira Campos. Espirito Santo, transferido para a 
1* zona. Candelária, Districto Federal . 

Manoel. Tasso da Fonseca, titulo 6.942, inscripto na l s 

rona. "Victoria, Espirito Santo, transferido para a i* zona, 
Candelária, Districto Federal. 

João Rodrigues, titulo 2.508, inscripto na 3* zona, Ale
gre, Espirito Santo, transferido para a 1 1 a zona, Meyer, Dis
tricto Federal . 



"Matto Grosso: 

Agrippino Ramos dos Santos, titulo 914, inscripto na 8* 
zona, Corumbá, Matto Grosso; transferido para a 12* zona, 
Irajá, Districto FederaL 

Francisco Gomes de Assis, titulo 1.812, inscripto na 8* 
zona, Corumbá, Matto Grosso, transferido para a 1 1 a zona, 
Meyer, Districto Federal . 

Rio de Janeiro: 

Leovigildo do Nascimento, inscripção 1.070, inscripto na 
16* zona, Parahyba do Sul, Estado do Rio, transferido para a 
11* zona, Meyer, Districto Federal . 

Octavio Corrêa Campos" 3.223, inscripto na 3* zona, Ni-
etneroy, Estado do Rio, transferido para a 11* zona, Meyer, 
Districto Federal. 

Maria de Mattos Cordeiro, titulo 2.548, inscripta na 16* 
zona, Parahyba do Sul, Estado do Rio, transferida para a 11* 
zona, Meyer, Districto Federal . 

Dulcelína Louzada Saldanha, titulo 3.253, inscripta nã" 
1* zona, Nictheroy, Estado do Rio, transferida para a 11* zona, 
Meyer, Districto Federal . 

José Rodrigues Pereira, titulo 6.690, inscripto na 62 ' 
zona, Leopoldino, Estado do Rio, transferido para a 11* zona, 
Meyer, Districto Federal. 

Guilherme Marques, titulo sem numero, inscripto na 8* 
zona,, Iguassu', Estado do Rio, transferido para a 11* zona, 
Meyer, Districto Federal . 

João Rosário Ventura, titulo 6.695, inscripto na l í s zona, 
Iíaperuna, Estado do Rio, transferido f a r á a 11* zona. Inhaú
ma, Districto 'Federal. 

Pedro de Almeida Gomes, titulo, 4.853, inscripto na 8* 
«ona, Iguassu', Estado do Rio, transferido para a 7* zona, 
SanfAnna, Districto Federal . 

Francisco Ferreira de Azevedo, t í tulo i .516, inscripto 
na 22* zona, Rezende, Estado do Rio, transferido para a l i * 
sona, Meyer, Districto Federal . 

Ismael Ribeiro da Silveira Pinto, ti tulo 632, inscripto na 
22* zona, Rezende, Estado do Rio, transferido para a 10* zona, 
São Christovão, Districto Federal . 

João de Siqueira Campos, titulo 990, inscripto na I a zona, 
Nictheroy, Estado do Rio, transferido para a 10* zona, São 
Christovão, Districto Federal . 

Carlos Venaneio da Rocha Vianna, inscripto na Zn zona, 
Nictheroy, Estado do Rio .titulo 3.100, transferido para a ü s 

zona, Inhaúma, Districto Federal . 
Detóetrio da Silva, titulo 2.595, inscripto na 30* zona, 

Bom Jardim, Estado do Rio, transferido para a l i 8 zona, 
Inhaúma, Districto Federal . 

Rio de Janeiro: 

Antônio Soares Bastos — titulo n . 2.453 — inscripto na 
10* zona — São Goncalo. Estado do Rio de Janeiro, t ransfe
rido para a 1 1 a zona, Meyer. Districto Federal; 

Nicanoi* da Cunha Telles — titulo sem numero — inscri
pto na 3* zona — Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, t rans
ferido para a 11* zona, Meyer. Districto Federal; 

Aydano de Far ia — titulo n . 23 — inscripto na 24* zona 
— Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, transferido para 
a 10* zona — Engenho Novo, Districto Federal; 

Henrique Gonçalves Torres Ribeiro Mediei — titulo n u 
mero 64 — inscripto na 16* zona — Parahyba do Sul, Estado 
do Rio de Janeiro, transferido para a U* zona — Meyer, Dis
tricto Federal; 

Edgard Freitas — titulo n . 2.732 — inscripto na 11* 
zona — Itaperuna — Estado do Rio de Janeiro, transferido 
para a 11* zona — Meyer. Districto Federal: 

Bianor Garcia de Moraes — titulo sem numero —• in-
s6ripcão n . 769 —• inscripto na 16* zona •— Parahyba do Sul 
— Estado do Rio de Janeiro, transferido para á 11* zona — 
Meyer, Districto Federal; 

Olga Jovino dos Santos — titulo n . 2.249 — inscrita na 
15* zona — Vassouras — Estado do Rio de Janeiro, transfe
rida para a l i * zona — Meyer, Districto Federal; 

Antônio de Alvarenga Cintra — titulo n . 3.654 — In
scripto na 7* zona — Iguassu' — Estado do Rio de Janeiro, 
transferido para- a 11* zona — Inhaúma, Districto Federai; 

Antônio Teixeira da Silva — titulo n . 182 — inscripto 
tia 29* zona — Friburgo — Estado do Rio de Janeiro, t rans
ferido para a l i * zona — Inhaúma, Districto Federal; 

Francisco de Jesus Madeira — título n . 34 — inscripto 
a a 13* zona — Cantagallo — Estado do Rio de Janeiro, trans
ferido para a 1 1 a zona — Inhaúma, Districto f ede r a l ; 

Esperidião Teixeira de Barres Júnior — titulo n . 1.972 
— inscripto na 15* zona — Vassouras — Estado do Rio de 
Janeiro, transferido para a 11* zona — Meyer, Dictricto Fe
deral; 

Damasio Cavalcante Beltrão — título n . 1.931 — in
scripção n . 4.231 — inscripto na 3* zona — Nimtheroy — 
Estado do Rio de Janeiro, transferido para a l i * zona — 
Meyer, Districto Federal; 

Raphael Miguel Rapou Horta — titulo n . 2.254 — In
scripção n . 2.254 — inscripto na 2* zona — Nictheroy — 
Estado do Rio de Janeiro, transferido para a 11* zona — 
Meyer, Districto Federal; 

Domingos Cyllos dos Santos — titulo n . 2.482 — inscri
pto na 9* zona.— Iguassu' — Estado do Rio de Janeiro,, t rans
ferido para a 11* zona — Meyer, Districto Federal; 

Mario Solano de Andrade — titulo sem numero — inscri
pto na 10* zona — São Goncalo — Estado do Rio de Janeiro, 
transferido para a 7* zona — SanfAnna, Districto Federal; 

Ulysses dos Santos — titulo n . 100 — inscripto na 42* 
nona — Barra de São João — Estado do Rio de Janeiro, t rans
ferido para a 1* zona — Candelária, Districto Federal; 

Jayme Moreira — inscripção n . 1.931 — inscripto na 
41* zona — Rio Bonito — Estado do Rio de Janeiro, transfe
rido para a i " z o n a — Candelária, Districto Federal; 

Manoel Alves Teixeira Júnior — titulo n . 671 — inscri
p to na 24° zona — Angra dos Reis Estado do Rio de Janei
ro , transferido pax*a a 1* zona — Candelária, Districto Fe= 
deral; 

Manoel da Silva Malhardes — titulo n. 1.083 — inscri
pto na 40* zona — São João da Barra — Estado do Rio de 
Janeiro, transferido para a 2 a zona — São José, Districto 
Federal; 

Alfredo Bernardo da Silva — titulo n . 2.114 — inscri
pto na 9* zona — Iguassu' — Estado do Rio de Janeiro, t rans
ferido para a 3 a zona — São Domingos, Districto Federal; 

José Júlio de Barcellos Coutinho — inscripção n . Í.406 
— inscripto na 4* zona — Campos — Estado do Rio de Ja 
neiro, transferido ca ra a 3 ' zona — São Domingos. Districto 
Federal . 

JtmiSPHUDSíNGlA 

Revisão de provas 

Foram revistas as provas dos accordãos dos seguintes 
processos: 

Recurso eleitoral n . 438 — Classe 3* — Estado de Minas 
Geraes — Relator, o Sr. Ministro Laudo de Camargo. 

Appellação criminal n . 52 — Classe 5* — Estado do 
Pará — Relator, o Sr. Desembargador Collares Moreira. 

Consulta n . 2.050 — Classe 6* — Estado de Goyaz — 
Relator, o Sr. Desembargador Collares Moreira t 

Reclamação n. 3 — Classe 7' — Estado do Rio Grande 
do Sul — Relator, o Sr. Desembargador Collares Moreira, 

Accordãos pvMicados 

Foram mandados publicar os accordãos dos seguintes 
processos: 

Recurso eleitoral n . 438 — Classe 3* — Estado de Minas 
Geraes — Relator, o Sr. Ministro Laudo de Camargo. 

Appellação criminal n . 52 — Classe 5 a — Estado do Pará 
— Relator, o Sr , Desembargador Collares Moreira. 

Consulta n . 2.050 — Classe 6* — Estado de Goyaz — 
Relator, o Sr. Desembargador Collares Moreira. 

Processo n . 1.202 — Classe 6 a — Estado de São Paulo 
— Relator, o Sr. Desembargador Collares Moreira. 

Processo n . 1.204 — Classe 6* — Estado de São Paulo 
— Delator, o Sr. Dr . José de Miranda Valverde. 

Processo n . 1.206 — Classe 6* — Estado de São Paulo 
— Relator, o Sr. Ministro Plínio Casado. 

Processo n . 1.260 — Classe 6' — Estado de São Paulo 
— Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Consulta n . 1.261 —- Classe 6 * — Estado de São Paulo 
— Relator, o Sr. Desembargador José Linhares . 

Consulta n . 1.263 — Classe 6» — Estado de São Paulo 
— Relator, o Sr. professor João Cabral. 

Reclamação n . 3 — Classe 7 a — Estado do Rio Grande 
do Sul — Relator, o Sr . Desembargador Collares Moreira. 
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EDITAIS 
0 Bacharel Agripino Veado, Director da Secretaria do 

Tribuna! Superior de Justiça Eleitoral;) 
Faz. saber aos que o presente edital virem que, tendo sido 

interposto recurso para a Egrégia Corte Suprema, fica aber
ta vista para os recorridos falarem no prazo legal sobre o 
recurso eleitoral n . 483, Classe 3*. (Cassação de Mandato) 
Goyaz. 

Secretaria do Tribuna! Superior de Justiça Eleitoral, em 
4 de Janeiro de 1937. — Agripino Veado, Director da Se-
e-r.eíaría. 

iO Bacharel Agripino Veado, Director da Secretaria do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral; faz saber aos que_ o 
presente edital virem que, na primeira Secção da Secretaria, 
de accordo com § 8° dõ artigo 140 do Regimento Interno, no 
dia 6 de janeiro do cwrente anno. será aberta vista pelo 
prazo legal de 48 horas para os interessados falarem sobre 
os seguintes processos: 

1 „ Recurso Eleitoral n . 591 — Classe 3 ' — Estado de 
Minas Geraes — Sendo recorrentes, Partido Popular de Abae-
té e outros; recorrido', Partido Progressista de Minas Geraes. 
(Eleições Municipaes.) 

2 — Recurso Eleitora! n . 596 — Classe 3 a — Estado de 
Minas Geraes — Sendo recorrente, Partido Municipal "Gomes 
Freire", recorrido, Josaphat Macedo. (Eleições Municipaes.) 

3 — Recur.so Eleitora! n . 597 — Classe 3* — Estado de 
Minas Geraes — Sendo recorrente, Partido Municipal "Go
mes Freire", recorrido, Josaphat Macedo (Eleições Munici
paes) . 

4 — Recurso Eleitoral n . '598 — Classe 3* — Estado de 
Minas Geraes — Sendo recorrente. Partido Municipal "Go
mes Freire", recorrido, Josaphat Macedo. (Eleições Muni
cipaes.) 

5-— Recurso Eleitoral n . 599 — Classe 3* — Estado de 
Minas Geraes — Sendo recorrente, Partido Municipal "Go
mes Freire", recorrido. Josaphat Macedo. (Eleições Muni
cipaes.) 

6 — Recurso Eleitoral n. 600 — Classe 3* — Estado de 
Minas Geraes — Sendo recorrente. Partido Municipal "Go
mes Freire" recorrido, Josaphat Macedo. (Eleições Muni
cipaes. ) 

7 — Recurso Eleitoral n 601 — Classe 3". — Estado de 
Minas Geraes — Sendo recorrente. Partido Municipal "Go
mes Freire", recorrido. Josaphat Macedo, (Eleições Muni
cipaes .) 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
4 de-janeiro de 1936. — Agripino Veado, Director da Se
cretaria. 

ACTA 
ACTA DA 137" SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 

DE DEZEMBRO DE 1936 

PRESIDÊNCIA DO SR. MINISTRO HERMENEGÍLOO DE BARROS 

Aos trinta dias do mez de dezembro do anno de mi! no
vecentos e trinta e seis, ás nove horas, na sala das sessões do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os juizes, se
nhores ministros Plínio Casado e Laudo de Camargo, dezem-
bargadores Collares Moreira e Ovidio Romeiro, professores 
João Cabral e Cândido de Oliveira Filho, presentes ainda o 
Procurador Geral, Sr. Dr. José Maria Mac Dowell da Costa, 
pelo Presidente. Sr. Ministro Hermenegildo de Barros, foi 
declarada aberta a sessão. E' lida e approvada a acta da ses
são anterior. Tratando dos casos que se achavam em pauta 
para julgamento, o Tribunal resolveu: I o ) acceitar a conver
são em diligencia, do julgamento do recurso eleitoral n . 554 —• 
Minas Geraes — (relator Sr. desembargador Ovidio Romeiro) 
sendo recorrentes e recorridos reciprocamente, a "Alliança dos 
Partidos de Uberaba" e o Partido Progressista de Uberaba, 
para que o Tribunal Regional informe sobre se ha recursos 
interpostos de qualquer decisão referente a eleição municipal 
de Uberaba, além do presente recurso que está sendo julgado, 
e, mesmo no caso de não haver recurso nenhum, para que r e 
metia ao Tribunal Superior os autos em que foi acceita a r e 
nuncia do vereador Sebastião Fleury, contra o voto do senhor 
professor Cândido de Oliveira Filho; 2 o) dar provimento ao 
recurso eleitoral n . 564 — Pternambuco — (relator Sr. mi-

aistro Laudo de Camargo)*1 sendo recorrente Padre Alfredo Ar
ruda Gamara e recorrido Joaquim Cavalcante de Brito, para 
o fim de cassar o mandato do Deputado á Assemjbléa Legisla
tiva de Pernambuco Joaquim Cavalcante de Brito, contra o 
voto do Sr . desembargador Collares Moreira. No julgamento 
deste recurso, tomaram parte no debate oral, os Srs . D r . Mo-
zart Lago, como procurador do recorrente, D r . Barreto Cam
pei lo, como procurador dà par te recorrida, e ainda o Sr. dou
tor Procurador Geral; 3 o) rejei tar os embargos da declara
ção apresentados ao accordão do recurso eleitoral n . 508 — 
(relator Sr . Professor Cândido de Oliveira Filho) sendo em
bargante o Partido Republicano Mineiro e embargado o Pa r 
tido Progressista, unanimemente. No julgamento dos prese»-
tes embargos, usou da palavra como representante do Partido 
embargante, o Dr , Daniel de Carvalho. Considerando o ade-
antado da hora, o Sr . Minisíro-Presidente levantou a sessão 
e convocou outra para o dia 4 de janeiro próximo vindouro, ás 
nove horas . Do que para constar lavrei a presente, Eu, Raul 
Pacheco de Medeiros, auxiliar da Secretaria a escrevi. E -6U, 
Agripino Veado, Secretario do Tribunal .a subscrevo. m Her
menegildo de Barros, Presidente. 

JURISPRUDÊNCIA 
Estado do Minas Geraes 

Recurso Eleitoral n. 438 — Classe 3 l do a r t . 30 do Reg. Int. 

Aocordão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso ftlei» 
ioral n . 438 de Minas Geraes, em que eão recorrente Pedro 
Santa Rosa e recorrido o Tribunal Regional de Minas Geraes, 
accordão em Tribunal Superior negar provimento âo recurso, 
para confirmar a decisão recorrida, por seus fundamentos« 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 20 de dezem
bro de 1936. — Hermenegildo de Barros, P r e s i d e n t e / — Lauda 
de Camargo, Relator. 

E s t a d o d o P a r á 

Appellação Criminal n. 52 — Classe 5« do a r t . 30 do Reg. lat. 

Nega provimento ao recurso para confirmar ã 
decisão recorrida que converteu o julgamento em 
diligencia, tendo vista dos autos, proceda conforme 
o direito. 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ap
pellação Criminal, entre partes, appellantc — o D r . Procura
dor Regional do Pará e appellado o Tribunal Regional do mes
mo Estado; e, depois de contra o voto do Relator ter sido 
despresada a preliminar de serem os autos devolvidos á ins
tância inferior e de accordo com o parecer do Dr . Procurador 
Geral, para que o Tribunal recorrido se pronunciasse pela 
condemnaçâo ou absolvição do denunciado ou pela nullidade 
de processo accordam os Juizes do Tribunal Superior de Jus 
tiça Eleitoral em negar provimento ao recurso para confir
mar como confirmam o Accordão de p. 20 que converteu o 

julgamento err? diligencia, mandando dar vista ao Dr . Pro
curador Regional para os fins de direito. 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1936. — Hermenegildo 
de Barros, Presidente. — Collares Moreira, Relator. 

E s t a d o de Goyaz 

Consulta n . 2.050 — Classe 6* do a r t . 30 do Reg. In t . 

A effectioação dos Juizes substitutos nos Tri~ 
búnaes Regionaes deve ser feita por votação e não 
por sorteio, pelas respectivas1 Cortes de Appel
lação. 

Accordão 

Vistos e tc . 

A Corte de Appellação do Estado de Goyaz consultou em 
telegramma de 5 de agosto sobre si havendo um só substitu

to para a vaga de Ju |z do Tribunal Regional do mesmo Esta
do, da classe dos juristas, deve este ser promovido a effecti-
vc ou se deve providenciar para que o Presidente da Repu-
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blica nomeie mais um substituto afim de se proceder á esco
lha entre os dois substitutos, de accordo com o artigo 22 do 
Código Eleitoral. 

Attendendo, porem, que em telegramma posterior, de 30 
do mesmo mez, informa o Presidente., da mesm'a Corte haver 
esta escolhido, por sorteio, o Dr . João Monteiro, afim de ôc-
cupàr o logar de Juiz effectivo deixado pelo Dr . Luiz' Brom, 
que terminou seu quadriennio, accordam os Juizes do Tr i 
bunal Superior de Justiça Eleitoral em responder, declaran
do nulla á promoção do mesmo Dr. João Monteiro a Juiz 
effectivo, por ter sido feita por sorteio e não por votação 
como se devia proceder. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1936. — Hermenegildo dê 
Barros, Presidente. — Collares Moreira, Relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n. 1.202 — Classe 6.* (Cancellaménto de inscripção) 

Determina-se o cancellamento da inscripção do 
eleitor Benedicto Rosa Ferreira, visto ter sido a 
communicação do Tribunal Regional acompanhada 
do respectivo accordão e terem sido observadas as 
formalidades legaes 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
comimunica a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
eleitor Benedicto Rosa Ferreira, inscripto sob o n . 1.380, da 
48.* zona do Estado de São Paulo; e 

Attendendo a que a communicação do cancellamento veiu 
acoimpanhada do accordão do Tribunal Regional e a que forem 
observadas as formalidades legaes; 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can-
celle"a inscripção do eleitor Benedicto Rosa Ferreira, inscri
pto sob o n . 1.380, na 48." zona do Estado de São Paulo . 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral em 22 de julho 
de 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Collares 
Moreira, Relator. 

Estado de São Paulo 

Processo a. 1.204 — Classe 6.* (Caocellamento de inscripção) 

Determina-se o cancellamento da inscripção da 
eleitora Egilda Benvegnu', visto ter sido a com
municação do Tribunal Regional acompanhada do 
respectivo accordão e terem sido observadas as for
malidades legaes 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
communica a este Tribunal o cancellamento da inscripção da 
eleitora Egilda Benvegnu', inscripta sob o n. 94, da 125.* zona, 
do Estado de São Pauto; e 

Attendendo a que a comimunicação do cancellamento veiu 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que foram 
observadas as formalidades legaes; 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can-
celle a inscripção da eleitora Egilda Benvegnu', inscripta sob 
o n . 94, na 125.* zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em. 12 de agosto 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente. —̂ / . de 
Miranda Volver de, Relator. 

Estado de São Paulo 

Processo » . 1.206 — Classe 6.* (Cancellamento de inscripção) 

Determina-se o cancellamento da inscripção do 
eleitor José Alves Pedroso, visto ter sido a com
municação do Tribunal Regional acompanhada da 
respectivo accordão e terem sido observadas as for
malidades legaes 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, ©ai que §& 
communica a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
^leitor José Alves Pedroso .inscripto sob o n . 1.543, da 49.* 

ji-n. do Estado de São Paulo; e 

Attendendo a que a communicação do cancellamento veiu 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que foram 
observadas as formalidades legaes; 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can-
celle a inscripção do eleitor José Alves Pedroso, inscripto sob 
o n . 1.543, na 49." zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 22 de julho 
de 1935, — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Plini» 
Casado. Relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n . 1.260 — Classe 6.* (Cancellamento de inscripção) 

Determina-se o cancellamento da inscripção do 
eleitor Waldemiro Aguiar, visto ter sido a commu
nicação do Tribunal Regional acompanhada do res
pectivo accordão e terem sido observadas as for
malidades legaes 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
cornmunica a este Tribunal o cancellamento da. inscripção do 
eleitor Waldemiro Aguiar, inscripto sob o n. 56, da 23.* zona 
do Estado de São Paulo; 

Attendendo a que a comimunicação do cancellamento veiu 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que foram 
observadas as formalidades legaes; 

Accordam os juizes do Tribunal Sjiperiar de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can-
celle a inscripção do eleitor Waldemiro Aguiar inscripto sob 
o n . 56, na 23.* zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 24 de julho 
de 1935. — Hermenegildo dc Barros, Presidente. — Plinio 
Casado, Relator. 

Estado de São Paulo 

Consulta n . 1.261 — Classe 6.* do art. 30 do Reg. Int, 

Accordão 

Vistos, etc. 
Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei

toral determinar o cancellamento da inscripção eleitoral de 
José Alves Natal, por ter este falecido, em vista da prova de 
óbito junta ao processo original, promovido junto ao Tr i 
bunal Regional de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 24 de junho do 
1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — José Li
nhares, Relator. 

Estado de São Paulo 

Consulta n . 1.263 — Classe 6* do ar t . 30 do Reg. Int . 

Accordão 

Vistos, e tc . : 

Em face da comimunicação e copia do accordão do T r i 
bunal Regional de São Paulo, que julgou procedente a ex
clusão de Theotonio Botelho, inscripto sob n . 126. na 47.* 
zona (Dois Córregos), daquella Região, e cujo t i tulo tem o 
n . 183.695. sendo o motivo da exclusão o fallecimento com
provado, 

Resolvem os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral ordenar o cancellamento respectivo na sua Secretaria, 
como é de direito. 

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

Estado do Rio Grande do Sul 

Reclamação n . S — Classe 7* do a r t . 34 do Reg. Infc» 

Accordão 
Vistos e tc . 
O Presidente do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, 

por officio de 16 de novembro ultimo, communi«ou eme, va
gando por aposentadoria do serventuário effeotivo, o cargo 
de Porteiro do Tribunal, este se viu na .imperiosa oontin« 
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gencia de- provel-o immediatanvleate, em caracter interino* 
dados os múltiplos encargos de Porteiro, aavendo a nomeação 
recahido no cidadão Homero Heredia que exercera antes as 
íuncções de auxiliar interino do Tribunal e que vinha exer
cendo j,á também, por designação provisória o mesmo cargo 
de Porteiro. 

Tendo enviado p Presidente do Tribunal á Delegacia F i s 
cal do Tbesouro nacional tfaquelle Estado a portaria de pro
moção, foi tomada na devida consideração, tendo sido pagos 
ao funccionario interino os vencimentos de julho a setembro. 

Acontece, porém, que o Delegado Fiscal, por officio nu
mero 1.477 de 31 de outubro, dirigido ao Presidente do Tr i 
bunal, a este communieou haver entendido por bem suspen
der o pagamento dos respectivos vencimentos do alludido fun-
ucionario, de outubro ultimo, na importância de 7001000, sob 
pretexto de se t ratar de logar de accesso, por não ser o no
meado funccionario do quadro e pertencer neste caso^ ao P re 
sidente da Republica íazer a nomeação, Conclue pedi&do es
clarecimentos . 

O Presidente do Tribunal Regional, em officio de 5 de 
novembro, declarou ao Delegado Fiscal nada haver a escla
recer, porquanto a nomeação v do funccionario a que allude, 
foi feita pelo Tribunal no uso da prerogativa que lhe é con

ferida pelos artigos 67 letra C da Constituição- Federal e 27 
letra E do Código Eleitoral, sendo o Poder Judiciário compe
tente, mediante provocação pelos meios processuaes regula-
res, por quem p o r v e n t u ^ s e julgar prejudicado por esse acto, 
;abendo-lhe apreciar e decidir sobre a legitimidade ou não do 
mesmo. 

No officio ao Delegado Fiscal declarou o Presidente do 
Tribunal ter sido a nomeação feita apenas provisoriamente, 
eaí caracter interino, até que o Tribunal posteriormente possa, 
deliberar a respeito como de lei, não existindo, ainda,, lei r e 
guladora de promoções dos funccionarios subalternos nas Se
cretarias dos Tribunaes Regionaes, aos quaes compete orga-
nizal-os (Constituição Federal artigo 67 itstra C) e que, quan
do fosse applicavel, a respeito, a lei n . 104, de 18 de outubro 
de 1935, nc caso do momento, outra providencia provisória 
teria que ser forçosamente tomada, visto como os actuaes pro
prietários dos cargos de continuo e serventes são pessoas de 
rudimentar instrucção, não dispondo de habilitação, compe
tência e conhecimento dos serviços do Tribunal que, para o 
exercício do cargo de Porteiro, pelo Regiiflento Interno, se 
fazem1 mister; que esses requisitos possue o nomeado, o qual, 
além de taes, já conta com serviços prestados ao mesmo Tr i 
bunal nas funcções de auxiliar da Secretaria, interino num 
período de 17 mezes, não havendo, portanto, no caso desta 
substituição por força do supracitado dispositivo constitucio
nal, como invocar o § 1° do artigo 4* e 5" do decreto n . 642 de 
14 de fevereiro de 1936. 

Respondendo a este officio, declarou o Delegado Fiscal 
manter a suspensão do pagamento dos vencimentos, recor
rendo de sua. decisão para a Directoria da Despesa Publica, 
transcrevendo, no officio, seu despacho. 

O que tudo examinado e 
Attendendo a que a Constituição Federal no artigo 67, 

letra c, declara competir aos Tribunaes "nomear, substituir, 
e demittir os funccionarios das suas secretarias, dos seus car
tórios e serviços auxiliares, observados os preceitos legaes", 
como na letra a do mesmo artigo, dá aos mesmos Tribunaes a 
competência para elaborar os seus regimentos internos, or
ganizar as suas secretarias, os seus cartórios e m'ais servi
ços auxiliares e propor ao Poder Legislativo a ereação ou 
suppressão de empregos e a fixação dos vencimentos res
pectivos"; 

Attendendo a que este Tribunal deu já a taes dispositivos 
a interpretação única que elles comportam e consta do se
guinte Accordão, publicado no "Boletim Eleitoral" n . 96 d© 
15 de agosto de 1936, a pag . 2.700 (Processo n . 1.994), nes
tes termos: 

"Vistos, relatados e discutidos estes autos eleitoraes do 
Espirito Santo, n . 1.994, em que o Presidente do Tribunal 
Regional communica ao Tribunal Superior haver nomeado, 
em caracter interino, um servente para substi tuir o effecti
vo em gozo de licença, nomeação, pprém, não attendida pela 
Delegacia do Thesouro Nacional naquelle Estado, que se' T&~. 
ousou a proeessar as folhas de pagamento do funccionario 
noníeado. 

"A recusa se fundou no artigo 4 e § 1* do decreto nume» 
4*6 642 de 14 de fevereiro de 1936. 

Bem de ver, no entretanto, que o dispositivo invocado 
tolo ampara o procedimento da Delegacia, uma vez que diz 
respeito a repartições outras quaes aa simplesmente admi
nistrativas e não as judiciarias que gozam de autonomia para 

organização de eua secretaria. 
"Haja vista as do artigo 67, le t ra g i s ü á Constituição 

federal" . 

Assim, accordam em' Tribunal Superior declarar legitimo 
o acto de que trata o communicado, euviando-se copia desta 
decisão ao Exmo. Sr, Ministro da Justiça, para os fins re 
gular es. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, cm 5 de agosto 
de 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Laudo 
de Camargo, Relator"; 

Attendendo • a que outra interpretação não pode ter o 
artigo 67 letras a e c da Constituição Federal, sendo por tal 

inaplicavel aos Tribunaes Judiciários os dispositivos do de
creto TI. 642, de 14 de fevereiro de 1936, accordam em Tr i 
bunal Superior dirigir-se este ao Exmo. Sr . Ministro da 
Fazenda afim de que este faça observar esta decisão que, 

por copia, lhe será remett ida. 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, orr! 18 de dezem

bro de 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente. »—• Col
lares Moreira, 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 Pernambuco 

Recurso eleitoral n. 565 — classe 3 S 

Recorrente, Paulo da Moita Silveira — Recorrido, Antônio Eft-
raclio, do Rego — Relator, o Exmo. Sr . Desembargador 
Collares Moreira 

PARECER N . 676 

1. Paulo da Moita Silveira recorre em 17 de outubro de 
1936 contra Antônio Herac-lio do Rego porque o Tribunal Re
gional de Pernambuco, por accordão de 29 de setembro ante
rior, publicado em 7 do mesmo outubro, annullou tres seooôes 
eleitoraes do município de Surubim, naquelle Estado do que 
reeultou o recorrente, "eleito, proclamado e diplomado Prefeito 
do Muincipio" alludido, ficar "em minoria, não obstante ter 
vencido a eleição por significativa superioridade do suffragos" 
Cita como jurisprudência offendida a "consubstanciada no 
accordão de nove de mao de 1935 (Boi. E l . de -21/5/1936, pa-
gna 756) no qual se firma o principio de u e : — não se conhece 
do recurso contra a falta de apuração de sobrecartas, quando 
da acta da eleição não consta impugnação, protesto ou recla
mação em tempo hábil — (Devo salientar, porém, oue no Bo
letim não está esse accordão); nas razões, cita outro accordão. 

Esse o fundameto do recurso, como declarado está na res
pectiva petição, a fls. 5 : 

"Ora, como este Collendo Tribunal Regional annul
lou as votações das referidas secções por não terem sido 
apurados cinco voots, contra os quaes, quer na acta da 
eleição, quer na da apuração, não houve impugnação 
nem protesto, — é plenamente cabível o presente recur
so, que se pôde seja tomado por termo, e, depois, de 
preenchidas a formalidades legaes, encaminhado á Su
perior 'Instância, como de d i re i to ." 

E nas razões termina com o seguinte pedido: 

"Em face do exposto espera o recorrente seja dado 
provimento ao presente recurso e mandadas validar as 
eleições procedidas nas 2 1 , 3* e T secções do Município 
de Surubim, e, bem assim; apurar os votos não 66" dos 
fiscaes mas >mbem dos demais eleitores de outra* 
eecções, tudo conforme o voto vencido acima transcripto 
por ser de inteira Jus t iça ." 

Fez cotar o recorrente: 

"Para que se veja o animo de per turbar a livre m a 
nifestação do voto, pafcenteodo no oaso sub judíce, basta 
digamos, que o Tribunal Regional nem siquer mandou 
renovar as eleições nas Êêceões annulladas, o que deve
r ia te r feito em face do que dispõe o a r t . 101 do Código 
Meioral do Esado, por se tratai* de eleições primarias & 
se ajustar rigorosamente a hypothese prevista na lei 
c i tada ." 

2= O recurso foi interposto e assignado pelo D r . Pruden-
feiano Agostinho Pereira de Lemos, como procurador. 
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O recorrido levanta a preliminar de falsa qualidade desse 
procurador, por não ter sido exhibido nem constar dos autos 
uu de seus annexos o respectivo instrumento. E reforça essa 
arguição dizendo: 

"Desprovido dessa qualidade não podia ser exer
cida a funcção que abusivamente exerceu, requerendo 
esn juizo. 

Para maior comprovação desse estranhavel acto 
que por ei invalida originariamente o recurso interposto, 
verificamos dos próprios autos — annexo protocollado 
sob n . 51 — f!s. 17 — que o recorrente Paulo da Motta 
Silveira constituirá seu procurador e advogado o dou
tor Aniceto Ribeiro Varejão, em data de 28 de setembro 
de 1936 —• para defendel-o perante o Tribunal- Regional 
ou qualquer Instância Superior, inclusive a Corte SU' 
prema, o seu diploma, etc. •— data em que occorreu a 
decisão recorr ida." 

Posteriormente, já os autos com vista a esta Procuradoria 
Geral, a Secretaria desse Tribunal Superior despachada, digo, 
o Secretaria desse Tribunal Superior por officio me mandou 
uma petição do recorrente devidamente despachada pelo 
~&xmo~. Sr . Desembargador Relator, capeando procuração. Man
dei juntal-as por linha, para que, dess'arte, possa aprecial-as 
e não soffra o direito do recorrente, 

"3. De feito, pela certidão passada pela Junta Apuradora 
e pelo egrégio Tribunal a quo, se comprova que o Dr . Pruden-
ciãno Agostinho Pereira de Lemos, signatário do presente re
curso, foi por procuração lavrada perante notario em 25 de ou
tubro de 1935, constituído procurador do ora recorrente. Em
bora "para o fim especial de fiscalizar perante a Junta Apu
radora", comtudo ; dá poderes para que o procurador venha 
"até a superior Instância Eleitoral". 

De modo que, embora apresentada agora essa prova, esta
ria essa nullidade e improcedente seria a preliminar em apre
ço por esse fundamento ou motivo. Não entendo possível nem 
acceitavel a ratificação constante do mandado outorgado emi 
A de dezembro corrente (capeado por essa mesma petição junta 
por linha) porquanto o prazo é fatal e não pôde ser sanado ou 
ratificado o acto após a expiração do prazo improrogavel e 
fatal. De admittir-se seria a ratificação se o procurador t i 
vesse agido com caução de ra to . Mas existindo como existia e 
provado agora está, a procuração com que agiu o Dr . Pru-
denciano, também por esse motivo não seria possível ratifica
ção, ex-vi do a r t . 1.296 do Código Civil. 

Nada haveria que ratificar porquanto os poderes já exis
tiam plenos e perfeitos. Ou impossível seria a ratificação pela 
ausência daquelles poderes em tempo próprio. Admittir a ra
tificação como pretende o illustrado e douto actual patrono do 
recorrente será cancellar toda e qualquer nullidade decorrente 
de falta ou insufficiencia de poderes; será prorogar indefini
damente a fatalidade do decendio que passará, quiçá, a de-
cennío. 

4. Com ou sem ratificação, porém, a preliminar levantada 
ex-adverso se me afigura de inteira procedência: porque os 
poderes do Dr . Prudenciano tinham sido revogados. 

De feito: no appenso que é o Recurso n . 145 (numeração 
do Tribunal a quo), fls. 17, está uma procuração outorgada 
pelo mesmo ora recorrente ao Dr . Aniceto Ribeiro Varejão em 
data de 29 de setembro de 1956, e' ahi se teve a cautela de de
clarar que era "sem prejuízo de procurações anteriores a ou
tros advogados que também ficam em pleno vigor". Esta pro
curação, sendo para o mesmo fim que a outorgada ao Dr. Pru
denciano, ter-lhe-ia revogado os poderes ex-vi do disposto no 
ar t . 1.319, do Código Civil, pois que estando nos mesmos au
tos, é forçosa e forçadamente do conhecimento do'mandatário. 

Ora bem: apparece dias após essa procuração outorgada 
ao Dr . Aniceto Ribeiro Varejão, no mesmo cartório, o ora r e 
corrente outorgou para o mesmo fim, outra procuração ao 
Sr. Dr . João Cleophas de Oliveira, Deputado Federal : e não 
ficou resalvada, nessa procuração de 9 de outubro ultimo (fo
lhas 40) qualquer outra passada para os mesmos fins ou ne
gócios. 

Portanto, quando o Dr. Prudenciano recorreu e assignou 
o respectivo termo, não era mais procurador, facto esse que o 
recorrente não podia ignorar em virtude de haver constituído 
outro procurador. 

5. De meritís: O accordão que annullou a votação das 
secções 2", 3 a e 7* de Surubim, merece ser mantido porque está., 
alicerçado na Drova dos autos e na lei. 

Janeiro d© 1937 

Realmente? 

A Junta Apuradora de Limoeiro recusara proceder á apu
ração dos votos de fiscaes nas secções em apreço e o Tribunal 
a quo proveu o recurso então opposto, pelos seguintes funda
mentos : 

"De facto o procedimento da Junta Apuradora, não 
apurando os votos daquelles eleitores, constituo actos 
de violência que se enquadra perfeitamente no disposi
tivo do a r t . 160, n . 7, do citado Godigo, pois não obstan
te accorreram ao pleito, exercendo o seu direito elei
toral, tiveram elles esse direito cerceado. 

O Código Eleitoral preceitua que os fiscaes, dads 
mesmo hypothese de não pertencerem á secção em que 
exerça, essa funcção, votam abi, pouco importando qu« 
o seu comparecimento se verifique posteriormente i 
installação da tmesa receptora e cujos trabalhos assis
tam. E, desde que os votos por elles depositados na 
urna de cada uma. daquellas secçõBs deixaram de ser ob-
jecto de apuração, essa falta enquadra-se bem no dispo
sitivo legal acima citado, annullando a votação, pois, 
dado o seu pequeno numero em cada uma das alludidas 
secções, não ó possível agora fazer a apuração dos mes
mos, e sem importarem em quebra de sigillo do voto, qu6 
também constitue nullidade essencial da votação pre
visto no n. 6 do citado preceito legal. E assim sendo; 

Accorda.m os Juizes do Tribunal Regional conhecei 
do recurso e dar-lhe provimento, annullando as eleições 
das secções 2', 3" e 7 a onde occorreu na apuração decads 
uma.dellas o indicio apontado." 

6. No appenso que é o recurso n. 45, referente á-7" 
secção, nota-se:-

a) a acta de installação silencia sobre a verificação 
dos papeis e documentos eleitoraes remettidos pelo Juiz; 

o) as folhas de votação, modelo 16B, iião' • fòíãm 
encerradas por ninguém; 

c) da acta de encerramento consta que dois eleito
res de outfa secção votaram sem terem assignado as fo
lhas de votação; 

d) a Junta decidiu não apurar as sobrecartas-mo
delo 18', inclusive "os votos dos fiscaes João Basltio de 
Queiroz e Manoel Basilio de Queiroz, fiscaes que não 
assignaram a acta de installação" (decisão essa acto 
continuo recorrida para o Tribunal a quo); 

e) pelo accordão a fls. 28 desse appenso, o Tribu
nal a quo não tomou conhecimento desse recurso "em 
vista de não constar no processo o termo do recurso' in
terposto perante a mesa receptora" {aliás a. Junta Apu
radora); termo esse desnecessário á vista da expressa 
disposição do ar t . '154, § 2 o, do Código Eleitoral.' 

Resulta desses factos que esse accordão . decidiu contra 
disposição de lei; porém, publicado no Bpl. E l . de '5 de.feve
reiro deste anno (fls. 28 desse appenso), passou ém julgadp por 
falta de qualquer recurso contra elle. Não pôde, pois,, a sua 
matéria ser agpra conhecida, embora de toda a procedência. 

7. O 2° appenso é o recurso n . 47, da 2" secção, e pela 
acta se constata não haverem sido apurados os votos de qua
tro fiscaes "em virtude de não terem assignado a acta de- in
stallação", mal grado tomados com as cautelas-legaes. Além 
desses foram annullados. 43 votos em sobrecartas modelo 18. 
de eleitores de outras secções, "que votaram sem resalva' ' . 
Consta, porém, um attestado ou declaração passada pelo dou
tor Juiz Preparador Eleitoral, de que "effectivamente, dado ; o 
grande numero de eleitores que não sabiam a que secção ^per
tenciam "ellè Juiz ACONSELHOU (portanto instruiu) "ao pre
sidente de cada mesa que recebesse com as devidas formalida
des os votos dos eleitores constantes da lista geral, cujos nomes 
não fossem encontrados na lista de votação respectiva" (fo
lhas -37). Da acta de encerramento, ás 3,30 da madrugada,'NÃG 
consta o recolhimento dos titules á hora legal. 

O Tribunal a quo, por accorão de 27 de ; fevereiro .deste 
anno, publicado no Boi. El. de 27 de março seguinte (fls.- 48) 
rejeitou o recurso: o então e actual recorrente se conformou 
com essa decisão, pois não recorreu. Não pôde, as6im, pedir, 
agora, pretender que este Tribunal Superior lhe conheça da 
meama matéria já passada em julgado. 

8. O terceiro appenso é referente ao Recurso n . 50, ainde 
e 6empre do mesmo ora recorrente, e se refere á 3* secção. 

U . ... . . I - - , - I,lilllBB 
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Nota-se que : 

a) uma elejtora, a d e n . 253, votou mas não assi-
gnou a lista; 

o) uma eleitora "collocou o seu voto na u rna ape
nas usando a sobreearta modelo 17, quando o seu voto 
foi tomado em separado por constar o seu nome t ran
cado nas folhas de votação, ACONTECENDO O MESMO" 
com UM outro eleitor cujo nome não constava das fo
lhas" ; e o que affirma a acta de encerramento; 

c) a Junta desprezou 17 votos de eleitores de outras 
secções pela falta de resalva, de um fiscal "por não ter 
assignado a acta de installação" 

O Tribunal a quo, por accordão de 27 de fevereiro, publi
cado em 29 de março seguinte (fls. 42 desse appenso), negou 
provimento ao recurso. Dessa decisão não houve recurso, digo, 
não houve senão agora, mezes depois, recurso. 

9v Formâ-ee o appenso 4° com o Recurso n . 145, em que 
foi. recorrente o actual recorrido. Fora interposto: 

"Da decisão que proclamou eleitos prefeito e verea
dores do mesmo município d'e Surubim, o Sr . Paulo da 
Motta Silveira, pedindo, digo, proclamou eleito prefeito 
do mesmo município de Surubim o Sr. Paulo da Motta 
Silveira." 

Sua interposição é de 16 de abril petição e termo fls. 3 
e 5> sendo fundamento a nullidade das 2*, 3 S , 4* e 7 ' secções: a 
4", por estar pendente recurso para este Tribunal Superior, e 
as demais pela não apuração dos ,v.otos dos fiscaes. E, a in
da, a nullidade de todo o pleito porque diversos eleitores não 
receberam seus títulos e, dess'arte, ficaram privados do voto 
por culpa do J U Í B Eleitoral. 

Salienta o relatório de fls. 11 verso desse appenso; 

"Não foi junto a acta geral da apuração nem os 
documentos relativos á eleição, como exige o a r t . 174, 
| 4 o, entretanto, consta de outros recursos do mesmo 
município, corre os mesmos fundamentos, provas que 
esclarecem os factos allegados neste recurso, do qual 
consta apenas uma certidão de escrivão eleitoral, r e -
affinmando que no seu cartório consta terem se.inscripto 
até o dia 9 de agosto de 1935, 23 eleitores, deixando de 
serem expedidos seus títulos por determinações do 
juiz elei toral ." 

Em vista desta declaração offieial, embora esses outros 
autos não estejam apnensados, deixo de requerer a conversão 
do julgamento em diligencia para verificar a temporaneidade 
daquella interposição. 

10. O Tribunal a quo decidiu; conforme já transcripto no 
item n . 5 deste parecer. 

11 . Constitue q 4° appenso o processo n . 161, do mesmo 
actual recorrido, e foi interposto da proclamação do actual r e 
corrente como Prefeito. 

Ahi se encontram certificadas as actas de encerramento 
das secções impugnadas, e por ellas se verifica: 

a) votaram na 1* secção oito fiscaes de candidatos 
"cujas procurações apresentaram (e esses votos foram 
annullados pela Jun t a ) ; e, 

6) "em algutmas sobrecartas a Secretaria, por equí
voco, escreveu onze secção em vez de primeira secção, 
faltando também em uma QU outra assignatura do presi
dente, igualmente por engano". 

Bastava essa infringencia aos a r t s . 114, n . 6, e 115, § 3?. 
letra d, para a nullidade do art. 160, n . 6, de accordo com a 
jurisprudência ainda ha dias reaffirmada por este Venerando 
Tribunal Superior no julgamento do Recurso n s . 519/521, de 
Pernambuco (sessão de. 21-XII-936). 

c) essa mesma acta silencia sobre o imperativo do 
ar t , 134, do Código, apesar do encerramento ter sido ás 
22 horas (fls. 25 v . desse appenso); 

d) isso mesmo está repetido aa da J2* secção (fo
lhas 27), que se encerrou ás 4,30 da madrugada se
guinte; 

e) três foram os fiscaes que votaram sem ter assi
gnado a acta de installação, e-cujbs votos foram, por 
isso, desprezados pela Junta (fIsí 2 7 v . ) ; 

/ ) da acta de encerramento da 3* saçfião consta. 

"A eleitora Maria Conceição de Moura Marrocos dei
xou de usar a sobreearta modelo numero cento e dezoito, 
digo, modelo dezoito, collocando o seu voto na urna ape
nas usando a sobreearta modelo dezesete, quando o seu 
voto foi tomado em separado por constar o seu nome 
trancado nas folhas de votação, acontecendo o mesmo 
com o eleitor João Alves da Silva que votou em sepa
rado por não constar o seu nome nás folhas de votação * 

Foi, dess'arte, infringido o a r t . 132, §§ I o e 3°, que 
incide na parte final do I 7 o do a r t . 160, «ontaminando 
a votação); 

g) da acta de encerramento da T secção consta te 
rem votado oito fiscaes (cujos votds, também, foram 
annullados pela Jun ta ) , e, 

h) "havendo, entretanto, dois eleitores de outra 
secção que votaram sem terem assignado as folhas de 
votação, pois afastaram-se emquanto a mesa examinava 
attentamente a ordem dos papeis e outros doouimentos"; 
— o que é motivo de nullidade. 

0 Tribunal a quo, por accordão da mesma data do profe
rido no appenso do Recurso n . 145, julgou este outro "preju
dicado" por ser a mesma a matér ia . 

12. Do exposto, concluo esta. Procuradoria Geral pela ma
nutenção do accordão recorr ido. 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1936. — D r . José Maria 
Mac Dotoettda Costa, Procurador Geral Eleitoral Inter ino. 

Estado de Minas Geraes 

Recurso eleitoral n . 448 — Classe 3 B 

Recorrente, Wellington Brandão; recorrido, Part ido Pro
gressista de Minas Geraes; relator, EXIBO, S r . Professor Cân
dido de Oliveira Fi lho. 

PARECER N . 677 

1 —- "O Partido Progressista, por seu delegado iafra assi
gnado, não se conformando com a decisão deste Collendo Tr i 
bunal Regional, que deixou de ordenar a repetição dâ eleição 
de S. José da Barra, do município de Passos, vem, respeito
samente, da mesma recorrer para o Egrégio Tribunal Supe
rior de Justiça Eleitoral, com fundamento no a r t . 28, para-
grapho único, letra 6, do Código Eleitoral, visto não ter sido 
applicada, á, espécie, a jurisprudência deste Egrégio CoHegio. 

A differença constatada entre os dois partidos foi de 58 
suffragios, tendo o Progressista obtido 2.246 votos contra 
2.188 dados ao Libertador. Em conseqüência, ficou aquelle 
com cinco vereadores e este com quatro, na Gamara Municipal 
de Passos. 

Desfarte, com a totalidade dos suffragios colhidos, com
pareceram os dois partidos, pelos seus vereadores, á reunião 
convocada pelo mais votado nominalmente, procedendo-se á 
eleição da Mesa e do Prefeito Municipal. 

Ora, acontece que, em virtude de decisão posterior, foi 
annullada a 20 a secção do districto de S. José da Barra, do 
Município de Passos, invertendo a situação dos referidos par 
tidos. 

Assim é que o Progressista passol a te r 2.063 e o Liber
tador 2.126". 

2 — O accordão, tempestivamente recorrido, cita ju r i s 
prudência que allega ter sido offendida, e é o seguinte? 

"Accorda o Tribunal Regional de Justiça Eleitoral 
de Minas Geraes, em cumprimento do accordão de folhas 
do Superior Tribunal, adoptando o relatório de fls. 99 
e de accordo com o parecer verbal do Dr . Procurador 
Regional, cassar o diploma de vereador á Gamara Mu
nicipal de Passos expedido ao Sr . José Maroellino P e 
reira e mandar expedido ao Sr . Saturnino -Grillo, pas
sando o primeiro á categoria de supplentes", 

3 — 0 relatório a oue se allude, demonstra que ; 

, r A Junta Apuradora annullou a votação do distr i 
cto de S. José da Barra, Município de Passos; e, tendo 
sido validado por este Tribunal, houve recurso para o 
Tribunal Superior, tendo vingado por fim, a decisão da 
Jun ta . 

Nessa secção, o Partido Progressista obteve 183 
votos, e, com esse numero, um total, no município de 
2.246 legendas; tendo o Partido Libertador, nella mes
ma, obtido 62 votos, e, elles sommados. um total nn 
município de 2.188 legendas. 
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Sonwnados esses dois totaes e 50 votos em branco, 
inclusive 5 da secçãOi o total do município foi de 4.484 
votos; e, portanto, sendo 9 os elegendos, a quociente ao 
eleitoral foi, ali, de 498. 

Encontrando, assim, esse divisor, e divididos por 
elle, cada um á sua vez, aqueües dois totaes de legen
das, a conclusão é que o quociente partidário se accusoa 
em "4" para cada um dos partidos; ficando, restante, u m 
logar. 

Mas, a maior média foi do Partido Progressista'—* 
449 _ contra 437 do Libertador. 

E então, inclusive a secção de S. José da Barra, a 
Partido Progressista ficou, na Câmara de Passos, com 
5 logar es; emquanto ao Libertador tocaram 4. 

Afastando-se, porém, a referida secção, isto ê, afas
tados do Partido Progressista Í83 votos, afastados do 
Part ido Libertador, e, mais,. 5 votos em branco, o total 
do município se reduziu a 4.234 porque o do Partido 
Progressista baixou a 2.063 e o do Partido Libertador 
a 2.126 (mais 45 em branco) . 

Logo, o quociente eleitoral ficou sendo de 470. 
Divididos por este, cada um á sua vez, os dois 

novos totaes, o que, entretanto, se verifica, é que o quo
ciente part idário não soffreu oualquer alteração: per 
durou " 4 " . 

Perdurou o mesmo; tendo, comtudo, variado o r e 
sultado fina! com a maior média, que passou a ser 435 
para o Partido Libertador, e 412 para o Partido Pro
gressista; variou o resultado final/ tendo ficado o Pa r 
tido Libertador com 5 vereadores, quando tinha 4, e o 
Partido Progressista com 4, quando" t inha 5 . 

O quociente partidário, nroDriamente dito, não se 
laodificõu. 

De-sorte que, si o Tribunal,, pelos seus eminentes 
Juizes, entender, baseados nisso, que a eleição de São 
José da Barra se não deverá renovar, terá simples
mente, de fazer o seguinte: cassar o diploma de verea
dor do Sr . José Marcellino Pereira, o ultimo dos di
plomados do Partido Progressista, e concede!-o ao se
nhor Saturnino Grilío, o primeiro dos supplentes do 
Partido Libertador; expedindo um de supplente áo 
mesmo SrS . José Marcellino Pereira". 

1 = 0 recorrente a fls. 105 apoia a sua interpretação de 
que se deve proceder a nova eleição, mesmo quando inaltera
do ficar o quociente partidário, no meu parecer n. 617, pu
blicado no Boletim Eleitoral n . 120, de 10 de outubro ultimo, 
pag . 3356, 2 \ 

No meu parecer me pronunciei pela renovação daquella 
eleição em vista do relatório do Tribunal Regional affirmando 
"que o quociente partidária é alterado e prejudicado com a 
annullação da secção de Alliança". Aqui, o próprio recorrente 
reconhece que esse quociente ficou inalterado. Portanto, são 
differentes e diversas as hypotheses. 

5 — Opino, assim pela confirmação do accordão,- que pa
rece bem interpretado o proferido por este Venerando Tri-« 
bunal Superior a fls. 67 destes autos. 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1936. — Dr . Jose 
Maria Mac Dowell da Cosia, Procurador Geral, interino. 

Districto Federal 

Recurso eleitoral n . 582 — Classe 3° 
ar! . ©7. 

Recorrente, Associação dos Empregados no Çommercio do 
Rio de Janeiro; recorrido, Tribunal Regional Eleitoral; rela-
t o r , E x m o . Sr . Ministro Laudo de Camargo. 

PARECER N . 678 

i —- A Associação dos Empregados no Çommercio do Rio 
de Janeiro - recorre da decisão do Tribunal , Regional deste 
Districto Federal, a fls. 7, que é a seguinte'; 

"Vistos estes autos, em que a Associação dos E m 
pregados no Çommercio do Rio de Janeiro pede a instal
lação de um posto eleitoral para alistamento em sua 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional do Dis« 
tricto Federal indeferir o pedido por não ser conve
niente nem opportuna a creação do posto eleitoral so
licitado por essa associação". 

A interposição é tempestiva. 
2 — O pedido indeferido, e. que Inicialmente fora dirigido 

Sr . Ministro da Justiça, 6 este: 

"Desejando a Associação dos Empregados no Çom
mercio do Rio de Janeiro dar cumprimento a um dos 
seus : mais interessantes e patrióticos itens estatutários 
a r t . 6 o, paragrapho 5 : o alistamento eleitoral para os 
sócios oue desejarem possuir o titule de eleitor;:; 

Considerando que a Associação dos Empregados no 
Çommercio do Rio de Janeiro réurie em seu quadro 
social mais da 30;000 empregados no çommercio e que 
tem sua sede localizada á Avenida Rio Branco, ponto 
mais central da Capital da Republica, e pela qual t ran
sitam, diariamente,, centenas de pessoas; 

Considerando que a installação de um posto de 
alistamento, nesse local, viria facilitar grandemente o 
alistamento de milhares de empregados no çommercio, 
cujos affazeres não permitteín o dispendio do termo 
requerido para preencher as necessárias formalidades 
nos postos já existentes, impedindo que grande numero 
delles habilitem-se ao'-cumprimento do dever cívico, e 
obrigando-cs a incorrerem nas penalidades previstas 
pela lei; 

Considerando o grande interesse que vem sendo 
demonstrado, pulo Governo da Republica e, em espe
cial, por V . ' Ê x . , Sr . Ministro, de que o dever cívico 
do voto seja cumprido pela maior parcella da naciona
lidade;. 

Considerando.que,, além de um serviço prestado aos 
seus sócios, emprestará, a Associação dos Empregados no 
ComnTerco do Rio de Janeiro concurso valioso aos pode
res públicos, na campanha em que estão empenhados, 
do alistamento eleitoral; 

Considerando, mesmo, o .appello que o Egrégio 
Tribunal Eleitoral vêm -de fa^.er, no sentido de obter a 
colláboração do çommercio, para que possa ser dado 
cabal cumprimento á lei, vimos offerecer ás dependên
cias de nossa sede social e solicitar a V.. EXr. se digne 
mandar insiallar um posto para o alistamento eleitoral 
dos associados desta, instituição.. 

Pelas justas razões que. vimos de expor, esperamoá 
merecer do esclarecido, espirito de V. Ex. tinia solução 
favorável ao nosso pedido." 

3 — Nas razões do recurso, sustenta-se: 

A Associação dos Empregados no Çommercio do 
Rio de Janeiro solicitou ao Egrégio Tribunal Regional a 
installação de um posto de alistamento eleitoral para os 
seus associados, tendo o pedido sido indeferida por ju l 
gar, inconveniente e inopportuna a creação do referido 
posto.. 

A decisão do Egrégio Tribunal Regional merece 
ser reformada, pelos motivos que passamos a expor: 

a} a inconveniência 

Como o Collend.o Tribunal verificará da petição 
inicial, a recorrente, conta em seu seio com mais de 
30.D00 associados empregados no çommercio. 

Ora, basta o facto da recorrente possuir esse n u 
mero considerável de associados para que provada fique 
a conveniência da creação do posto eleitoral solicitado. 

Corno de seu dever, o próprio Tribunal Regional 
tem appellado para o çommercio afim de que facilito 
o alistamento eleitoral. 

Annuindo a esse appello. patriótico, é que a recor
rente 1 solicitou a medida negada, sendo de notar que o 
Poder Publico não teria ônus com tal creação, pois as 
despesas de installação correriam por conta da recor
rente . 

.Exmos. Srs . Membros do Tribunal Superior dei 
Justiça Eleitoral. 

b) A inopoortunidade, 

Â segunda razão de decidir foi a inopportunidadQ. 
da creação do posto eleitoral. 

Como a razão anterior, essa lambem, data venit, 
não encontra apoio algum, nem está fundamentada pel® 
Egrégio Tribunal Regional, pois evidente e .indiscutível 
é justamente a sua opporkunidade, opportunidade essa 
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que decorre <de actos emanados daquella próprio T r i 
bunal, conectando a todos os brasileiros para o fiei 
cumprimento da íei eleitoral. 

4 recorrente aão tem, com o pedido formulado» 
outro intuito sinão o de cumprir um item do? seus e s 
tatutos soeiaes, concorrendo, como é de seu dever, para 
que todos os seus assobiados brasileiras, auferindo a 
vaatagem da facilidade do alistamento com um posto em 
sua sede situado no «oração da cidade (AvenMá Rio 
Branco), possam cumprir tão -salutar © indispensável 
dever cívico. 

Deante das razões expostas, onde a recorrente de
monstra que a decisão do Egrégio Tribunal Regional, 
além de não fundamentada, não encontra ú apoio parfc 
o indeferimento analysado, a recorrente espera que 
esse Collendo Tribunal Superior reforme a decisão re -
sorrida para deferir a sua pretensão, que só revela o 
seu desejo de coilaoorar com a Justiça Ele i tora! 1 pelo 
bem do Brasi l" . 

4 — A Procuradoria Geral, que directamente e através 
seus dedicados auxiliares, que são os 22 Procuradores Regio-
nâes, se esforça pela intensificação do alistamento e pu-
niçã© dos culpados, não pode deixar de opinar pelo provi
mento cio recurso, para o fim solicitado pela recorrente com 
a condição ahi declarada de inexistência de qualquer ônus para 
a Poder Publico. 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de lí)3§. — Dr . íosé 
Maria, Mac Dowell da Cosia, Procurador Geral Eleitoral, in 
terino . 

Estado de Pernambuco 

Recurso eleitoral n . 572 — Classe 3* 

Recorrentes, João Ignacio Cabral de Vasconcellos Filho * ou
tros — Recorridos, Luiz Gonzaga de Sérgio Magalhães,* 
outros — Relator, Exmo. Sr. desembargador Ovidio Ro
meiro . 

PARECER N . 679 

1. João Ignacio Cabral de Vasconcellos Pilho, e outros, 
vêem a este Tribunal Superior reclamar contra a proclamaçâo 
dos eleitos aos cargos de Prefeito e Vereadores do Município, 
de Olinda e expedição dos respectivos diplomas. 

Indicam jurisprudência que dizem oífendida e assigna-
ram o termo em 26 de outubro ultimo, tendo gido o accordão 
publicado em 16 do mesmo mez, conforme se verifica de 
appenso. 

2. Fundamentam o recurso os seguintes faetos, que «e 
pretende sejam nullidade absoluta: 

a) não foi registrada a legenda sob a qual os r e 
corridos se apresentaram ao eleitorado, e sim apenas 
os seus nomes; 

b) o requerimento para esse registro continha ape
nas 4'9 assignaturas, de vez que a 50 era 4e eleitor 
que já havia assignado outro requerimento apresen
tando um candidato avulso; 

c) o prefeito proclamado eleito não é eleitor no 
munícipio. 

3 . Procederão essas nullidadcsi Terão razão os recorri
dos na preliminar que levantam para obstar o conhecimento 
do recurso? 

Vejamos: 

4. A preliminar é com referencia á interpretação da le
gitimidade dos recorrentes em face do texto do a r t . 28, pa-
ragrapho único, letras p * * . 

Entendem os recorridos: 

"Do que está escripto na alludida lei, aliás, de 
modo bastante claro, ee infere que somente nos T r i 
bunaes Regíonaes Cabem recorrer "ex-dfficio" ao Su
perior Tribunal, nos casos de julgamento pêlo modo 
expresso nas ditas letras a e b, do pâragràpho único 
do a r t . 28 j á cjtatío> 

No caso a que aljude os candidatos pèssedistas ne 
nhuma nullidade ou invalidado de âíctô ou lei foi p ro
nunciada pelo Tribunal de Pernambuco, bem como este 
não offendeu a jurisprudência do Tribunal Super ior . ' 

Basta a simples transcripção do argumento para demons
t rar a sua inamidade. 

Verdade que no final de seu arrazoado, dizem os recor
r idos: 

"Em 8 de novembro de 1935, o recorrente Dr. João 
Ignacio Gafcr&i de Vasconcellos Filho, em pleno uso e 
gozo de seus direitos civis, e políticos, outorgou pro
curação aos advogados para defesa de seus suppostos 
direitos. 

Esta procuração somente veio produzir effeito, já 
em pleno estado de guerra, que cassou os direitos ad
quiridos c, assim perguntamos, se estando o recorren
te preso como co-participante do movimento eommu-
nista de novembro de 1935, poderia ainda valer uma 
procuração, ainda não usada e outorgada num período 
normal ." 

Mas, isso não é senão o mérito, e matéria ou argumento 
para ser desprezado o recurso. 

5 . Razão alguma, outrosim, assiste aos recorridos na pre 
judicial que levantam a fls. 19, in verbis: 

"esperam que o Egrégio Tribunal não tomará co
nhecimento do recurso em vista da preliminar arguida 
— não fcaver sido offendida qualquer jurisprudência 
desse Egrégio Tr ibunal . " 

Com razão salientou o relatório parecer a fls. 40 do 
appenso: 

"Não consta dos autos a acta geral da apuração do 
cuja data se poderia inferir ter sido ou não o recurso 
interposto no prazo legal, nem lambem os demais do
cumentos relativos á eleição, peças essas que o artigo 
17i, § 4°i do Código Eleitoral vigente preceibüa. acom* 
p l.inharem o recurso ." 

Seria de converter-se o julgamento em diligencia para, 
esse fim, se por outros elementos dos autos não se pudesse 
averiguar a data da proclamarão; dizem, comtudo, os recor-* 
rentes (fls. 26 do appenso) que foi a 30 de junho. 

Portanto, o mais tardar a dois de julho deveria ter t o 
mado o termo. Este, porém, embora datado daquelle dia 30 
de junho e assignado como a t r inta de junho, só o foi a treií 
de julho, conforme a certidão de fls. 15 do appenso: 

"Certifico que, nesta data, termina o prazo para a 
apresentação das razões do presente recurso, tendo os 
recorrentes apresentado os mesmos dentro do prazo 
legal; começando a correr o prazo para a contestação 
do mesmo recurso no dia 3 de novembro de 193(6, visto 
os dias 1 e 2 serem, o primeiro domingo e o segundo 
grande feriado nacional, de accordo com o Código Ci
vil, a r t . 125, § i°. E, para constar, eu Agenor • Silvai 
Gomes, official desta Secretaria do Tribunal Regional 
de Justiça Eleitoral de Pernambuco; trinta e um (31)J 
de outubro de 1936, o escrevi. 

Temos, portanto, uma grave irregularidade, destruidorai 
da fé publica daquelle termo. Pela petição dos recorrentes 
a fls. 12 do appenso, está declarado que 5 de julho foi d o 
mingo: donde 30 de junho ter sido terça-feira, e 2 de ju lho 
quinta-feira. Não se pôde crer na fé publica dessa certidão, 
porque ella própria se destroe, tendo destruído a do termo do 
recurso. E os recorridos affirmam a fls. 27 do appenso que : 

"nesse mesmo dia 2, foi lavrado e, pêlo advogado; 
Dr. Aniceto Varejão assignado um termo de recurso so
bre as eleições do Municipio de Jaboátão." 

Sem elementos nos autos, assim contradictorios para es^ 
olareoer esse ponto importante, a Procuradoria Geral, nog 
termos do a r t . 52, letra f, do Código Eleitoral, requisitou ao 
Dr . -Procurador Regional informações offieiaes, que adduzirá 
«m mesa, ou additará ao presente parecer se lhe chegarem 
a tempo. 

7 , Vejamos, agora, .se o mérito do recurso está impondôt 
a reforma do accordão recorrido: 

a) não foi registrada a legenda e sim, apenas, o 
nomes dos candidatos. 
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Se lermos as diversas certidões juntas aos autos, por 
exemplo, a fls. -16 do aypenso, trazida e requerida pelos r e 
correntes, ver i fkau i j s : 

"Certifico, em cumprimento ao despacho supra, 
que revendo o livro de registro de candidatos, do mes
mo consta o registro sob numero tres do teor seguin
te: — "Registro dos candidatos a prefeito e vereado
res da Câmara Municipal de Olinda, sob a legenda 
"Pelo Progresso de Olinda". Illustrissimo senhor dou
tor Juiz de Direito da Comarca de Olinda (2 a zona elei
toral) — Os abajxo assignados, eleitores deste muni
cípio, usando de um direito que lhes assiste em face 
do que dispõe o artigo oitenta e quatro (84) da lei fe
deral numero quarenta e oito (48), de quatro de maio 
do corrente anno, vem por meio da presente requerer 
a vossa senhoria se digne autorizar que no cartório 
competente seja feito o registro sob a legenda "Pelo 
Progresso de Olinda" dos eleitores" Luiz Gonzaga de 
Sérgio Magalhães, Romeu Jacobina de Figueiredo, José 
Dourado da Costa Azevedo, Victor José Fernandes F i 
lho, Bolívar Correia Pedrosa, Alfredo Lopes Ferreira, 
Poiicarpo Gonçalves Ramos de Andrade, Arthur de Aze
vedo Serpa, Elpidio Monteiro da Costa e Silva e Mi
guel Zacharias Canuto Damasceno, residentes nesta ci
dade e candidatos dos requerentes aos logares de pre
feito e vereadores, respectivamente, no pleito munici
pal a ser realizado neste muncipio, no mez de outubro 
próximo vindouro, conforme estabeleceu a nova Con
stituição do Estado. — Pedem deferimento." 

E, ainda nessa mesma certidão, no pedido de rectifica-
ÜjSô de nome de um dos candidatos: 

"Illustrissimo senhor doutor Juiz da 2* Zona Elei
toral — Victor José Fernandes Júnior, tendo sido re 
gistrado para candidato da legende "Pelo Progresso de 
Olinda" ao lõgar de vareador ás eleições a se realiza
rem ern oito de outubro próximo, e como tenha ha
vido um engano em seu nome, vem, respeitosamente, 
solicitar a V. S. que se digne mandar rectificar o 
mesmo, de Victor José Fernandes Filho, para José 
Fernandes Júnior, de accordo com a sua carteira elei
toral numero 753. — Nestes termos. P . deferimento. 
Olinda, 5 de setembro de 1935 — Victor José Fernan
des Júnior (firma devidamente reconhecida). Despa
cho: (Apresentada boje) — "Rectifique-se e façà-se a 
devida communicação ao Tribunal Regional Eleitoral. 
Olinda( 10-9-1935 — Renato Fonseca." 

Pode-se, ainda, affirmar não ter havido registro de le
genda?. . . 

Ad argumentandum, concordamos não haja sido feito o 
registro da legenda. Pergunta-se: houve recurso, desse acto 
do Juiz, dentro o prazo fatal do a r t . 171 do Código? Não ha 
prova, e nem sequer se allega tenha existido tal recurso. Por
tanto, passou em julgado, soberanamente, a resolução ou des
pacho do Juiz .íinguiar, mandando registrar legenda e nomes 
("registrem-se", evidentemente abrange uma e outros), em 
data de 19 de agosLu de 1935. 

b) o requerimento para esse registro é nullo. por
que dos "1 signatários um já havia assignado outro r e 
querimento. 

Aos autos está junto esse titulo eleitoral; provado está, 
portanto, que esse recorrido é eleitor na capital do Estado, 
onde exerce a funcção vitalícia de official do Registro Civil. 

Não só para as primeiras eleições uma única exigência 
é feita pela Constituição Federal (ar t . 3 o , § 7 o, das Disposi
ções Transitórias), senão que, do Código ou da mesma Cno-
stituição não consta a obrigatoriedade de ser o candidato elei
tor no município. 

8. Pelo exposto, a Procuradoria Geral pede a manuten
ção do accordão recorrido, que bem decidiu a espécie. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1936. — Dr . José 
Maria Mac Dowell da Costa, Procurador Geral Eleitoral, inte
r ino. 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

Os reeuiTenles elles mesmos se apoiam e citam o § 2° 
ar t . 84. Seu texto é crystalino* 

do 

5.0" 

A C T A S 

SESSÃO, EM 9 DE DEZEMBRO DE 1936 

"nenhum eleitor, "sob a pena do a r t . 183", pôde 
assignar mais de uia requerimento." 

Onde a pena de nullidade? 

Bem se/ apoiam os recorridos em Clovis (Cod. Civ., vo
lume 1°, pàg 376, commentariü ao a r t . 130), que doutrina: 

"Mas. se a lei, requerendo uma dada fôrma para o 
acto, declara que a .preterição de seu preceito, apenas 
torna o agente passível de, certa pena, ou estabelece ou* 
ira providencia, semelhante, é porque tolera a acto, 
apezar desse defeito a. lei, neste caso, se diz menos 
perfeita, sendo perfeita a que não permitte que sub
sista ó acto realizado contra seu edi tor ." 

c) o prefeito proclamado não é eleitor do muni 
cípio 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DESEMBARGADOR VICENTE FERREIRA DA 
COSTA PIRAGIBE, PRESIDENTE 

Aos nove dias do mez de dezembro corrente, presentes os 
Senhores Desembargadores Vicente Piragibe, Souza Costa, 
André de Faria Pereira, Juiz Federal Doutor Castro Nunes, 
Juiz de Direito Doutor José Duarte, Jurista Doutor Jaymc Pi 
nheiro de Andrade e o Procurador Regional, Doutor Mario 
Neiva de Lima Rocha, abre-se a sessão á hora e no local de 
costume, servindo como Secretario o Doutor Modesto Donatiní 
Dias da Cruz, chefe da primeira secção, que procedeu á leitura 
da acta da sessão anterior, cuja redacção foi approvada UNAR 
nimemente. 

O Senhor Presidente submette ao Tribunal um pedido de 
tres mezes de licença, para tratamento de saúde, feito pelo 
official da Secretaria. Sr. Hermenegildo de. Barros Filho, o 
qual foi concedido unanimemente, nos termos do a r t . 8% § 1" 
do decreto n . 14.663, de 1 de fevereiro de 1921. 

A seguir, o Senhor Desembargador André de Faria Pereira 
relata o Mandado de Segurança n . 11, requerido pelo Sr, Celso 
de Magalhães, supplente da Câmara Municipal. Feito o rela
tório foi dada a palavra ao advogado da parte, Dr . Alceu Dan
tas Maciel, e ao terceiro prejudicado, Dr . Alceu de Carvalho, 
que fundamentaram sua defesa. Posto em discussão, o Senhor 
Relator profere seu voto denegando o habeas-corpus, o que foi 
approvado unanimemente. 

O Senhor Doutor José Duarte relata o processo de Amélia 
Spienza, que teve sua inscripção cancellada por accordão de 
vinte e dois de junho de mil novecentos e trinta e quatro, por 
isso que ella não havia.offerecido a prova de idade, de accordo 
com a exigida pela lej . Foi cumprido o accordão e, agora, 
tendo a eleitora apresentado prova hábil, pede restauração úe 
seu processo. Posto em discussão, o Senhor Relator vota pelo 
indeferimento do pedido, pois, cumprido o accordão e feito o 
cancellamento, não é possível prevalecer a inscripção, sob o 
fundamento de que a eleitora satisfez as exigências legaes, 
provando a sua idade com documento hábil. 

O Senhor Desembargador Souza Gomes relata o recurso 
eleitoral de Arthur Bezerra de Menezes que requer sua carteira 
de reservista, junta aos autos para provar sua identidade, e 
apresenta para substituil-a sua certidão de casamento. O 
Senhor Relator vota par anão se conhecer do concurso, por ter 
sido interposto fora.do prazo legal, o qué foi approvado pelo 
Tribunal . 

Por prehencherem todos os requisitos legaes, foi confir
mada a expedição dos títulos dos eleitores Eduardo Frederico 
Bõhrne, Octacilio Novaes Guimarães, Erico Leão Dalier, José 
Corrêa Teixeira de Carvalho, Lourival Faria de Almeida, Te-
lesphoro dos Santos, Humberto Guimarães de Almeida, Pas -
choal Djosse, Lourival Barbosa, Cláudio Herrera Morales, 
João Affonso Lopes, Joffre da Silva Moura, Waldemâr de 
Frei tas Andr.é. Monclair Martinho da Rocha. Carlos Borges 
Pires, Adolpho Cohen, Dulcelino Salles Paiva, Sebastião Tei
xeira de Paiva, Francisco Machado Filho, Eugênio Xavier da 
Costa, Delson •Fabrioio, José üacif Jorge,. Alexandrino Fe r -
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Inandes Torre6, Américo Ramos, Augusto Wood Lacerda. Gla-. 
dstone de Freitas, José Nobrega de Almeida, Manoel Franco. 
Argemira Rocha, Francisco Sebastião Lotufo, Adalicio Fer 
reira Magalhães, Antônio Lotufo, Antônio Moreira Silva, Ce
cília Goulart de Faria. Ângelo P.orreca. Maria José de Souza 
Abreu, Octavio Borges dô Aguiar. Òtton Amaral Diniz. João 
Alves Pinheiro, Pedro Alves Guimarães, Anna da Gloria Cunha 
Ferreira, Paschoal Pedro Frederico. Aristides Cândido Za-
©harias. Oscar Vieira da Costa, Nelson Idalino de Medeiros. 
Biidébrando Cabral, Napoleão Câmara Campos, José Francisco 
Conce, Jayme Soares de Castro e Ernesto de Souza, revistos 
pelo Senhor Desembargador Souza Gomes; Antônio Novello. 
Diva Guimarães Villaca, Valdélira Nunes. Durval Lemos de 
Araújo, Margarida Pinheiro de Almeida, José Fonseca. Alfredo 
Moraes, Marietta Pinheiro de Mattos. Leonel SanfAnna. Maria 
Joanna da Trindade. Manoel Vieira Filho. Maria Isabel Ta-
borda. Maria Isabel Breves Velloso. Marilia Teixeira Moreira. 
Alcina Miranda Teteuberg, João Fernandes da Hora. Oscar 
Pedro dos Santos. Iracema Astrogilda da Conceição, Iracilda 
Astrogilda da Conceição, Celina^ da Costa Deiró, Olavo F r a n 
cisco da Silva, Clementlno Teixeira da Silva. Horacio Antônio 
ria Silva, Ernesto da Silva, Delio José Pereira, Antônio Alves de 
Menezes, Domingos Pereira Nunes. Hernandes Xavier de Car
valho, Manoel Pereira Raposa, Amy Botelho Taveira. Sebas
tião Ferreira Vargas, João Milesi Filho, Edith Adelaide do 
Rego Barros Ribeiro, Sylvio Dario Ribeiro, Manoel Teixeira da 
Paixão e Manoel Thomé da Rocha, revistos pelo Senhor Doutor 
Jayme Pinheiro de Andrade; Pedro Ferreira da Silva, Elysio 
Gurgel, Gaspar Mercadante, Manoel Raposo Lapenne, Raymundo 
Lima Chrysostomo, Carlos Augusto de Santa Cruz Oliveira, 
Ernani Figueira, Antônio Tavares Martins, Raymundo Loyola 
Rego, Nair Antunes dos Santos, Henrique Mendez, Rachel 
Schneider, Adelino Nunes, Antônio Teixeira, Sebastião Carlos, 
João Leal, José Nogueira de Souza, Oswaldo dos Santos, Al-
miro Bohrr Weber, Laura Tavares Cruz. José da Sila Thom
pson, Ida Duarte Pereira. Fábio de Oliveira, Arnaldo Botelho 
das Mercês, Gerson Botelho das Mercês. João Pedro Tavares, 
Álvaro Peixoto da Costa, Evaristo Bianchini, Manoel Seabra 
Guimarães, Thomas Thompson, Yvonne de Oliveira, Casemiro 
Fernandes Guimarães, Oscar da Rosa, Abilio Raymundo de 
Oliveira, Celina Bonifácio. Raul de Farias Mello, Josias F e -
üppe da Silva, revistos pelo Senhor Doutor Castro Nunes, e 
os de Pedro Menezes, Felippe Petermann, Sylvio Monteiro da 
Motta,, Luiz Costa Almada Rodrigues, Octavio de Souza Carvalho, 
Lourival Ferreira, Álvaro Pereira Coutinho, Severino Olympio 
de SanfAnna, Joaquim Pedreira Velloso, Armando Marques, José 
Olavo Martins Ferreira, Darcy Garcia, Henrique Gip.son Vo-
geles, Manoel Amaro Pereira da Silva. José Ricardo do Nasci
mento, Oswaldo Ribeiro de Albuquerque, Álvaro Thomaz, José 
Gonçalves Assumpção, Odilon Rodrigues Limeira, Armando 
Francisco Xavier, Manoel Caetano de Freitas, Paulino José de 
Almeida, Napoleão de Freitas Ramalho. Manoel do Nascimento 
Ferreira, Alpheu Macedo da Rosa, Antônio José dos Reis, Gui
lherme Alves Pinto, Valentim. José de Andrade, Oscar Costa 
de Oliveira, Adalberto Ignacio, Benedicto Francisco Xavier, 
Demetrio Dias Pimentel, Manoel Leopoldino Almirante Porto, 
Roberto Leite Pacheco, Mario Duarte, Ricardo Jacyntho da 
Silva, Pantaleão Siffert, João José Rodrigues, Esmeiro José 
Caetano, Francisco de Souza, Gustavo Leite dos Santos, Ro
berto Kern, Pedro Foroni, Manoel Alves da Cruz, Aurélio de 
Oliveira Braga, Antônio de Oliveira César, Alberto José Pe 
reira, Nair de Oliveira Costa, Benedicto Ribeiro Filho, Lucéa 
Estrella, Laudelina Campos de Azevedo, Sebastião Corrêa F i 
gueiredo, Áurea Martinez Alvarez, Nilo Estruc, Walter Alves 
Martins, Octacilio Quinderé, Victorio Gravino, Secondmo Va-
lencia Passo, Marcilio Guedes de Almeida, Amaury Bentin 
Pinto, João Corrêa Mariz, Otto Meirelles, Paulo Martins Fe r 
reira, Maria da Gloria Costa Albuquerque, Oscar da Conceição, 
Edith de Souza, Antônio Lopez Carvalho, Jurandy Barroso Pra -
tee, Nelson Barroso Prates, Mario do Nascimento, Celeste Mar
tins Ferreira, Paulo Augusto Corrêa, João Alves Pereira da 
Silva, Maria Emilia Soares, Leoncio Moreira, Carlos Silva Oli
veira, Aldo de Lima, Octavio Cirne, Carlos Gonçalves Pinheiro, 
Ignacia Ribeiro de Avellar, Nelson Martins da Cruz, Max W e 
ber, Álvaro Porto Guimaães, Wilson Reis e Silva Atab, Ottom 
Martins da Cruz, Juracy da Silva Preeira, Francisco Mazzei, 
Dolores Gonçalves da Silva, Aristeu de Andrade, Laureano 
Pinto Teixeira, Maroello José dos Santos, Alexandrina Martins 
Mello, Arlindo de Queiroz Leite, Luiz Evangelista Perrone, 
Laura Ferreira, Mario Chamarelli. Gil Mendes Fontes, Ray
mundo Melonio, Joaquina Rosa Sportitsch, Antônio Fontes, 
Maria. Pereira de Almeida e Carlos Ferreira Leite, revistos 
pelo Senhor Doutor José Duarte . 

Quanto ao6 processos de transferencia de domicilio elei
toral de Õarlos Serafim de Almeida, Maria SanfAnna do 
Nascimento, Romulo Levy de Araújo Duarte, Maria Pereira 
de Souza, Octavio Nelson Monteiro de Barros, José Teixeira 
César, ítubem Babo, Roberto Marcai, AUpio Joaquim Peclat, 
Joel' Liborio da Silveira, Carlos Vasconcellos Wickbolt, Aris-
tarcho da Silveira Fdnt.es, Aderia Elias, José Vieira de Mello, 
Lindolpho Antônio, DeuSdedit Borges, Esse da. Silva, Antônio 
Caetano Fonseca, Pedro Chrysologo Fòlly, Oswaldo de Mi
randa Cunha, Nelson Dias da Rocha Pinto, Gilberto Pinto da 
Silva, Alcides Silva, Adailberto Ferreira, Paulo Guimarães, 
Severino Soares, Wáldemtar José Soares,. Edmundo de Souza 
Coelho, José Guilhermino Ribeiro, Antônio Luiz dos Santos, 
Etelvino Pereira Ramos, José Ferreira da Silva, Carlos Sal-
vatori, Manoel da Silva Guimarães, Aristides Pereira da Silva, 
Arthur Carlos Duvanel, João Baptista de Andrade, Antônio 
José Moreira, Alcides Olegario Diniz, Dominico Raphaei Lopes, 
Delorme Vasconcellos, Francisco Antônio, Armando Durão do 
Andrade, Francisco de Abreu Figueira, Anna Ferreira do 
Mattos, Lysander Costa,Leite, Newton Alves Ferreira, Antônio 
dos Santos Duarte, Aprigio Florisbelio de Figueiredo, relatados! 
pelo senhor Desembargador André de Faria Pereira; Ben-
jamin das Chagas Almeida, Antônio Pereira Maia, José Tra-
jano d'01iveira, José Mollesine, Benjamin Pessoa, Aurino de 
Araújo, José Ausberto do Passo, Manoela Ramos Neves, Mer
cedes Cardillo Guimarães, Ortenso Cortes Anjos, José Amaro1 

da Silva, João Muniz, Amaro Silvestre Pereira de Araujos, 
Walter Barros, Mario Theophilo de Araújo Ribeiro, relata
dos pelo senhor doutor Jayme Pinheiro de Andrade e os do 
Wilson de Araújo, José Sacchi de Souza, Ricardo Fausto da 
Silva, Natalino Leal Canduro, José'Gonçalves, Armando Baena 
de Moraes Rego, Jovino Joaquim Ribeiro, Manoel Pessoa 
Araújo, Cecília Almeida Lima, Raul Nunes de Aquino, Manoeí 
Ignacio dos Santos Pinho, Álvaro Queiroz, Joaquim Melchiades 
de Britto, Pedro Benedicto Paes de Almeida, Lendor Josáj 
Vieira, Pedro Infante Vieira, Humberto Gomes de Oliveira» 
Hilda Barreto Nogueira, Lycio de Souza Carvalho, Iracema 
Madeira, Luiz Sobreira, Roberto Cunha Pires de Amorim, 
Laurenio de Lima Botelho, Luiz Costa, Sebastião Antônio dè 
Mello, João Magalhães Gerqueira, Sebastião Victorino de 
Souza, Ernani Teixeira da Silva, Eduardo Ferreira Jjima, 
Mariano Rozendo de Oliveira, João Pereira de Souza, Decio 
Fernandes Torres, Tfieodoro Quintino de Oliveira, Maria 
Angelina Juliano, Manoel Moreira da Rocha, Joaquim Pereira 
da Silva, Murillo Vianna Coutinho, José Barros da Silva, Mar
cellino Marques, José Marinho Nunes, Dodar Leite da Silva, 
Benedicto Cunha. Luiz;ürbano da Silva,. Irineu Nelson Moreira 
Gheili, Diogo Vaz Pereira, Oldemar Travassos da Cunha Têlles, 
Gualberto de Medeiros, Mario do Amaral Castellões, Elvíra 
de Souea Pinheiro, Faustino Francisco dos Santos, João Da
ma sce no, Alberto de Souza e Silva, Sebastião Gonçalves Leite,' 
Albucacis José da Rocha, José Maria de Souza, Luiz Alves 
Araújo, Antônio Zeferino e Silvo, Joaquim Martins Mendes, 
Celso Goulart, Ary Koerner Fernandes Migon, João de Almeida 
Coutinho, Celina Coelho da Silva Leitão, Maurilio Gonçalves 
Vianna, João Augusto da Costa, relatados pelo senhor doutor 
Castro Nunes, estando nos devidos termos, o Tribunal resolve 
mandar fazer os autos conclusos ao senhor Desembargador 
Presidente, para os fins constantes da letra b, numero tres^ 
das Instrucções do Tribunal. Superior. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão á4 
quatorze horas e meia. E, para constar, eu, Modesto Donatini 
Dias da Cruz, Chefe da Primeira Secção, mandei lavrar a pre
sente que assigno. Modesto Donatini Dias da Cruz. — Vicente, 
Piragibe. 

51* SESSÃO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1936 

PRESIDÊNCIA DO SR. DESEMBARGADOR VICENTE PIRAGIBE. PRE* 
SIDENTE 

Aos dezeseis dias do me2 de dezembro corrente, presentes 
os Srs. Desembargadores Vicente Piragibe, Souza Gomes. 
André de Faria Pereira. Juiz Federal Dr. Castro Nunes. Juiz 
de Direito Dr. José Duarte, Jurista Dr. Jayme Pinheiro de 
Andrade e o Procurador Regional, Dr. Mario Noiva de Lima 
Rocha, abre-se a sessão á hora e no logâl de costume, servindo 
como Secretario o Dr. Modesto Donatini Dias da Cruz, chefe 
da primeira sessão, que procedeu á leitura da acta da sessão 
anterior, cuja redacção foi approvada unanimemente. 

http://Fdnt.es
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O Sr . Presidente submette a apreciação do Tribunal a 
(seguinte exposição dos seus trabalhos, a qxial manda consignar 
na 'ac ta de hoje: . 

Dezembro seis, Srs . Juizes. As providencias adoptadas 

o archivo só pode fichar o eleitor depois do processo defini
tivamente julgado pelo Tribunal . Estão dependendo desse 
julgamento cerca de 80 mil processos sem contar, os- que 

di-b. j u n » . i i i -«» iu« . .w« a « « H — - estão em andamento e que irão, pelos cálculos.feitos, a.eeroa 
pelo Presidente do Tribunal resultaram todas ou quasi todas de quarenta mil ate 31 de>julho O Trona i t « ^ P ° » f c g 
da troca de ideas com os collegas ou dos conselhos recebidos julgar, em quatro mezes, pois., o^archwo necessita t e m p o j a r a 
da experiência, do saber e do espirito de justiça de todos 
elles, desejosos de verem bem orientados os serviços elei
toraes desta Capital. Não obstante isso, entendo do meu dever 
dar conta dessas medidas ao Tribunal não se para que os seus 
membros dellas toinea conhecimento como ainda para que, 
constando da acta dos nossos trabalhos fiquem a todo. o tempo 
como ressalva da nossa responsabilidade. A Lei n . 230 de 
31 de julho de 1930 esLubeleceu no seu a r t . I o , o seguinte: 

"Os arohivos eleitoraes deverão estar organizados e rigo
rosamente em dia, dentro de 12 mezes". As mstrucções refe
rentes ao aproveitamento das fichas já usadas pelos Tribu-
uaes Regio.naes, só ficam, porém, publicadas definitivamente 
n,o Boletim Eleitoral cie 14 de novembro ultimo. Era véspe
ras de deixar a presidência do Tribunal, que muito honrou 
pela dedicação constante, o meu eminente antecessor, nosso 
prezadissimo collega desembarbador Arthur Soares de Moura, 
entendeu, e muito bem, não modificar a situação existente, 
dando a esses serviços uma orientação de que eu poderia dis
cordar. Logo no dia dè minha posse, tive a honra de ser 
recebido pelo Sr. Ministro da Justiça, a quem expuz a defi
ciência dê material com que teríamos de lutar, impossibili
tados de dar execução á lei. S. Ex . prometíeu desde logo agir 
côm 'a possível urgência e, no dia immediato, aqui compareceu 
o engenheiro daquelle Ministério, Dr . Horta Barbosa que, 
depois de percorrer todas ss secções e alguns cartórios, cons
tatou commigo a necessidade inadiável dos elementos indis
pensáveis á execução daquelle dispositivo- legal*. ou seja a 
Organisação dos arohivos' eleitoraes'.' Picou, então, assentado 
o fornecimento de 20 machinas de escrever, sendo 5 para o 
archivo, 1 para a secretaria e 14 cara as diversas zonas; 22 
fieharics de aço, egualmento divididos, 13 .'armários de ma
deira, 10 mezas e 24 cadeiras. Aguardo a. entrega desse ma
terial para dar maior incremento ao serviço. Como sabe o 
Tribunal, o numero de eleitores, no momento, pôde ser cal
culado em 20O mil. segundo informa a secção competente. 
Desses, estão fichados cerca de 25 mil . Importa, isso affir-
mar que, nos 150 dias úteis até 31 de julho terão de ser da-
ctylographadas e .collocadas nos logares competentes' mais de 
mil fichas por dia, sem contar com o alistamento em prepa
ro, que dia a dia se avoluma. Ha ainda a fazer o fichado das 
'•Zonas, em.numero de 14, -separados os eleitores por secções 
dactylograpTiadas e archivadas. Em relação ao pessoal, desde 
eleitoraes.'Quer dizer que fichas em numero iguel terão de ser 
t f p n m e i r a hora chamei todos os funccionarios aos *seüs pos
tos. Q director da secretaria, que estava á disposição do 
gabinete do Dr. Procurador Regional, e que se achava na 
•ucçasião em São Paulo, respondeu ào chamado, dizendo-se 
porém, enfermo; lembrei-lhe, então, por telegramma a conve
niência de pedir as férias a que tem àirito, findas as quaes 
terá de assumir o exercício das. funeções. Por officio de 13 
cie junho o 27 dc agosto deste anno,. foram postas: respecti-, 
vãmente, a disposição do Presidente do Instituto Nacional de 
estatística e do Presidente da Gamara dos Deputados, as da-
ctylograpbas D. Maria Sylvia Camacho Castello'Branco e D 
Jufieta Ribeiro dos Santos. Officiei 'a ambos aauelles pre
sidentes fazerem regressar ao Tribunal aanellas funeciona-
r ias . Çloiiio demorasse a resposta reiterei o pedido. A pr i 
meira daqucllas funepionarias apresentou-se, mas pediu as 
ferias a que tem direito. Tendo, o Tribunal, na sua ultima 
sessão, concedido uma licença de 3 mezes ao official Dr Her
menegildo de Barros Filho, que se encontra enfermo, designei 
para substituil-o D. Leonor Cândido Gomes, que o Tribunal 
todo conhece^ oomo funecionaria modelar pela "competência e 
pela dedicação ao t rabalho: ao par das funecões de steno-
daetylographa, prestou os mais relevantes -serviços nas diver
sas apurações, trazendo o trabalho rigorosamente cm dia- de
signei para substituil-a o Si-, João Cardoso Pinto, servidor 
da justiça eleitoral desde os primeiras dias. merecendo sem
pre p respeito c a consideração de todos nós pelo espirito" de 
sacrifício que tem demonstrado aos árduos 'trabalhos, deste 
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completar as fichas, cerca de mil processos por dia, ou sejam 
dois mil por sessão si realizarmos tres sessões, por. somana. 
Esse serviço, que prefere a todos os outros, nos termos da lei, 
irá prejudicar enormemente o, serviço judiciário,, trazendo 
grande damno." ás partes, principalmente nas Câmaras.de_Ag-
gravos, cujas decisões, sobro incidentes do prooe3SO, precisam 
ser rápidas e pramp.ias para não entravar o andamento dos 
feitos; o mesmo oceorre cm relação á vara federal, onde o 
trabalho é intenso, ' e aos deveras que cabem ao Juiz Dr. 
Jayme Pinheiro' de Andrade. Quanto ao- Presidente do Tr i 
bunal, terá elle de appdr a sua assignatura duas mil vezes 
por dia afora o expediente ordinário, que não. é pequeno, e 
o trabalho de direcção aqui e. nos. cartórios, muitos dos quaes 
em. ruas afastadas, ftãV sobra tempo, para despachar-o: ex
pediente das Câmaras Criminaes, presidir quatro sessões por 
semana, que começam a 1 hora e vão até ás. 4 horas e meia, 
comparecer ás sessões da Corte plena, que terminam sempre 
depois de 5 horas e estar ainda presente ás sessões do Con
selho de Justiça, onde terá de. relatar e dç julgar, Suggiro 
ao Tribunal a conveniência de ficarem á c|isppsiçfío da Jus 
tiça Eleitoral a juiz da 2" Tara Federal Dr . José do 3astro 
Nunes e o Dr. Jayme Pinheiro de Andrade; ps desembarga
dores José de Souza Gomes e André de Faria Pereira, além 
dc 1.° Více-Presidente da Corte de Appellação e o juiz' de 
•Direito Dr. José. Duarte, dá 3," Vara Criminal- Só assim 
será possível dar cumprimento á lei. Essa sxpusição foi ap-
provada, tendo, • porém; o 'S r . Dr. José Duarte sugger ido,,) na 
parte relativa ao afastam ente dos 'Juizes das. funeções Jiidi-
ciar-ias, seja o pedido adiado para mais tarde, afim'de se cons
tatar si elles podem ou não acpumular seus affafpres. Essa 
suggestão foi approvada unanimemente. 

O Sr. Desembargador Souza Gomes, Relator, converte; em 
cülligencia* o julgamento dos processos 'de José de Freitas 
Passos." Oswaldo Ferrão Castello Branco. Antônio Pinto Soares. 
Chrislovam Ventura Chaves, Oswaldo Vieira de Moraes, He.U 
for de Carvalho, Germano Rodrigues Pimento!. ' José ' Bruno 
Menezes e Nilo Barra, afim de serem lançadas, às,respectivas 
notas cromaticas nas duas vias do "título, e apresenta o accor
dão- )avrado no recurso eleitoral interposto' por Arthur Bc 
zerra de Menezes. Foi approvado unanimemente. 

O senhor doutor'Castro Nunes relata e-converte em dili
gencia o julgamento do processo de Dlrçeu Alves Martins 
afim do alistando assignar o additainontq'feito na sua peti
ção de qualificação e promover o reconhecimento 'de sua -le
tra e firma, e um processo dc inscripção, afim de serem lan
çadas as notas chroniaticas do'eleitor nas respectivas vias. d1-
titulo, o que foi approvado pelo Tribunal. 

O senhor desembargador André de Faria Pereira, relator, 
converte em diligoncia o julgamento do processo de Luiz 'Seí-
reira dos Santos, 'para 'o eleitor juntar aos autos sua certidãr. 
de idade, o que foi approvado. 

O senhor doutor José Duarte relata a representação nu
mero duzentos e noventa e tres. de Tácito Roctia, e levant-fí 
a preliminar de sc tomar conhecimento da mesma, com fun
damento no artigo sessenta e quatro dá lei numero quarenta, 
e oito. -de quatro de maio de mil novecentos'e trinta e cinco, 
tendo o Tribunal resolvido pela affirmativa. Posto em/"dis
cussão Q meritp, o Tribunal resolve" aecèitar a qualificação, 
por estar a mesma perfeita e ' acabaáà, afim de quo o aliST 
tando' possa, perante o juiz da décima zona 'elèitpral, r eque r 

rei? sua inscripção. A seguir, relata e converte em diligencia 
o julgamento dos processos de Ângelo Ferreira Soares; para 
o eleitor apresentar documento hábil-que prove sua idade, e 
o dc Lourenço das Anjos Bento, cidadão pôrtuguez,' afim do 
mesmo, juntar a certidão de nascimento de suá filha, lio i n r 

teiro tear. a que foi approvado uiianimemente. 
A seguir fqr'am 'julgados e approvados processos de t rans

ferencia e de inscripção pelos relatores: gènhór desembarga
dor Souza Games ^- 4 processos de í.ranseferencià e 133 de 
inscripção;. s^pbor. desembargador André de' Faria"'Père|Fa ~r-
378. processos de inscripção; senhor doutor- Castro Nunes; s r 
57 processos de inscripção; senhor doutor Jayme Pinheiro de 

^ m „ Andrade 13 processos de transferencia e 1 5 5 d e jnsèripção 
do' dever; essa fqnccionaria foi substituída'per-"^"cvé^nM e senhor doutor José 'Duarte ~ 4 processos" de íransferêàiíia 

M a r i a F,ti7.nhAfto K<RAMORT/TFNNI; i&- « iL_ . e 2l\6 de insor-ipção. Os nomes dos eleitores constam dq L i 
vro' Auxiliar das Áctas, número u m . 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão ás 
(rezo horas e meia. E, para constar, eu, Modesto Donatini Dias 

Trihnna!; designei para. substituir esse funccionario,'D."Henri-
queta Stopple, funecionaria também digna de elogios e que pôde 
ser ^apontada cqmo ;um exemplo de rectidão no cumprimento 
do dever; essa fqnccionaria foi substituída por' ?qa vez; por 
D . Maria Etjzabette Stramandinoli, que já' encontrei como es
crevente , interina, conduzindo-se de modo a merecer elogios 
do respectivo chefe de secção. Quanto aos encargos que to
cam directamente aos 'S rs . Juizes devo informar o seguinte: 
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ds Crus,: ehêfe da Primeira Seeçlo, no impedimento do dire
ctor, mandei lavrar a presente que assigno. — Modesto Dona
tini Dias da Crus.-— Vicente Piragibe,. 

Relação. dos .-nomes dos eleitores, cujos processos foram 
approvados'na sessão de dezeseis de dezembro de mil nove
centos' e' tr inta e seis e que constam do Livro Auxiliar das 
Actas do Tribunal ;Regionai Eleitoral db Districto Federal, nu
mero uni'. 

Relator: Sr. desembargador Souza Gomes: quatro p ro
cessos de transferencia de Benedicto Paschoal, Floriano Leo-
poldino d.e Azeredo, Djalme Elóy de Medeiros e Cliristiano 
Torres Fi lho . Cento e trinta e sete processos de inscripção 
de Augusto Lane de Lacerda, Luiz de Castro e Costa, Apolò-
nio Rodrigues. Barbosa, José Benedicto da Silva, Miguel Tra -
toniò, Garibaldi, .Eurico Loureiro de Almeida', Bazilio Gon
çalves .:da Cunha, Hygino Honorato Rodrigues de Lima, José 
Fernandes Bezerra, Cândido Gomes da Silva. José Alvans 
Garrido,'. Altamii-o Gil, Emygdio do Carmo Dutra, Fernando 
Vianna Bandeira, Renato Sauer Napoli, José Manoel Vinhaes, 
José Ignacio Coelho' Filho,. Sylvio dos Santos Cardoso Júnior, 
Mpacyr da Silva Leite, Oswaldo Bandeira Barbedo, José Lei
tão AMathias, Luiz de Oliveira, Marcos José Soares, AIba de 
Araújo Seixas, Zoziiho. de Oliveira Azevedo, Iva da Gosta Sou
za, ..Waldyr Rodrigues dos Santos, Gioconda Comte Freire 
Ganréira,, José Garcez e' Silva, Newton Campos, Edmundo Cos-
sich, .Florisío. 'de Carvalho, Carlos Caminha de Moraes, Genny 
Lindénb.ergBulcão, Lauro.de Abreu Coutinho,.'Alberto de Oli
veira..Sá, ,Cla !udionor Pinto de Almeida, Manoel Chagas Lessa, 
Yolanda Pereira. Rego, Alberto Jesus Gloria, Carlos Rodrigues, 
Bento Cavour"Pereira de Almeida, Joel José da'Silva, Nelson 
de Paiva Resende, Luiz Gonzaga Corrêa da Silva, Manoel da 
Gosta- Campos Filho. Bento Mello Alves, Salvador Francisco 
Viscardo, João Pereira Dias, Nelson de Freitas, . Ilká Gurgel 
Salgado; Otto 'Durante, Luiz de Souza Lisboa, Orlando Mar
ques de' Souza, Gilyandro Pessoa, Ernesto Thaumaturgo Pe
reira, ' Helena 'Rechy, Syllesio Qu-artin, Manoel Machado de 
Campos,...João.. P.edr.eira,-AltámirArrigcffii,,Moraes, Francisco 
Vellõso, .da, Silveira^ Joaquim Moreira da Rocha, Antônio Pe 
reira .'dá-"Silva,- Antônio Simão-,das Neves, Eduardo Augusto 
Teixeira, 'Mànpef'Sílva,' RâúI^Jòsê' da Còstaj''José"Jorge' Soa-, 
rés,' Laurindo : Dias da . Silva, Elpidio Barbosa, Renato Fer 
reira Pereira; • Attilá Tiburcio Gqmes Carneiro, José Martins 
Couto, .Clorindo Bruno Gonti," Modesto •JB.arnabé.jda Silva, Natal 
Gonradò,'-Manoei E4uárd&'-Sarméntb,"'Sisénando Alves Suzano, 
Arnférico' Soares] Qüintanilha, Leonidas Rosemini, Waldyr Gon
çalves'Tosta,- Leopoldo Pires; Vieira, .José Alves- Barreto, Ros-
vnarir.o Teto. Viriato Montèngro Filho, Jayme Dias Fernandes, 
Maria 'de-Lourdes''Gomes, Paula de Campos'Martins, João Ro
mão Soares 'Brandão, Antônio Gonçalves, Ottüia Iglesias F a 
ria, Júlio Caranjo,' Joaquim Dias-' -Teixeira, Antônio Ferreira 
de Mattos, Sylvio José Machado,. José Vieira Simões, Guilher
me 'Ribeira" cie.' Carvalho, .Emilia Xavier .'Cavalcanti. de Albu
querque, oetàvíáno Assumpçao Silva, José de 1 L ima e Silva, 
Francisco 'Dias . Carneiro,, Erich Zager, Ary de Freitas .'Ba
pt is ta , 'Werther Carlos Politano, TheoniHo Braz da Silva,-Abi-
lío Ferreira de Barros, Alziralinda Salles Gomes da Costa, 
Sabino de Oliveira, Antônio dá Franca Ariiaral Monteiro, An
tônio .Pereira- da Silva,. Luiz de Almeida, Napoleão "de Souza 
BragaV José Alberto Pires, Sebastião de Lemos, Oly-ntho José 
de Carvalho Filho,. Álvaro 1 Rodrigues .Nogueira, Eugenia Mu-
niz, Jorge j Tavares,\Emir 'Cavalcanti Caldas, Eloy Carneiro da 
Silva, Hilda/Chaves de Oliveira, Oswaldo da Rocha Mascare-
nhas,"Candido Garcia, Theophilo de Almeida Coimbra, Antô
nio Lopes de Oliveira, Mario Mendes Barbosa, Ruy Guahyba 
Cartier, Heitor Jorge de Carvalho Tolentino, Christiano Sa
turnino Gomes! Cândido Leal, José Gomes da Silva, José de 
Araújo Machado,. Carlos dos. Santos Guerra, Cyro Henrique 
Werner, Geraldo da Costa Lomar, Oswaldo Ferreira Coutinho., 

(Relator: senhor doutor Castro Nunes: cincoenta e sete 
processos de 'inscripção: Manoel Ribeiro, Manoela Pinto de 
Oliveira, Francisco Pinto Teixeira, Liliosa de Oliveira Aze
vedo, ..Pedro Lima, Iazo Guimarães .Pragana, Euclydes Dornei-
las Bezerra, W ai ter Gonçalves Ferreira, José Cavalcanti.de 
Alcântara,.Pedro Lemos da Silva,-Sylvio Teixeira-Pires, José 
Luiz de Toledo,' Gilberto da Silva Bago, Odette de Castro F i l -
guè i rasLima, Murillo de Lemos Figueiredo,'Amarilio Novaes 
de Souza, João Michela, Pedro: Celestino .Vilar. Aprigio Gon
çalves de Oliveira, Joaquim Rosa da Silva, João Barros Gui
marães, Octavio Figueiredo Louro, Ruth Ferrei ra dos. San
tos, Ascoli de Oliveira ; Figueiredo, ^Emygdio Pereira da Costa 
Lima,' 5 Manoel' Pedro d a v Silva Barbosa', Joaquim Veríssimo 
Pires, Agenor.'Gomes Guinjarães,.Joaquim de Carvalho, Dia-. 

mantina dos Santos Motta, Árlindo de Souza Pereira Guima
rães, Octavio Martins, João Antunes da Costa Filho,.. Maria 
José, Antônio Agresta, Sebastião Francisco da Silva; José 
Maria Tavares de Souza, Nestor Arantes Tavares, José Dirceu 
Gamara Leal de Oliveira, Abelardo Gonçalves Moreira, Hen
rique Antônio das Candeias, Lourivaldo Bonifácio de Áragão. 
Othever Machado Forny, Albano Pires, Aurelia-Machado Me
deiros, Armando Gomes,. Octacilio da Silva, João Custodio do 
Nascimento, Mario Gomes,,Pires, Clemente Lopes .Coelho, An
tônio Arlindo Ferreira Bastos, Leonardo Ferreira, . Ary Cha
gas. José Ribeiro Leite, lyo Mario L.ev.èro, 'José Romão de 
Lima, Ascanio Martins de Oliveira. , ' • . 

Relator: Sr . desembargador André de Far ia pere i ra : 
tresentas e setenta e ojto inscripções: Mario Alves de Souza. 
Rosa Magalhães, Alice -Nunes da Silva, lzair Rodrigues, Adal
berto Pinío Bessa, Joseipha da Conceição Martins, Gu-iido 
Gonçalves, Euclydes Soriano da Silva, Idalis, Padua Machado. 
Agripino Gomes Veado, Oswaldo de Oliveira Pedroso, The-
'rese Steinberg de Abreu, Ezequiel .Braga, Antônio Marins 
Peixoto, Firmino Lima, Adson Joaquim Soares, . Eulalia da 
Rocha Pereira. Alves, Iracema de Almeida, Eüdino Felix Can-
talicio, Adelino .Soares. Ribeiro, Luiz dos Santos AUão Filho, 
Sylyestre Andrade de Araújo, Dario da Fonseca, Cafik Badili 
Neme, .Dante-Ferr in i , Mpacyr Penna ; Fausto,-João de Deus, 
Sylvia .de 'Miranda Capp, Virgílio José Ignacio, Luiz Freire 
de Aguiar, Paschoalina de Almeida, Iracema Pinto da.'Silva, 
Oscar Esteves- de Azevedo, Carlos Jacome Campello, Gracilia-
n-o Amaneio Júnior," Oscar Anderson, Rubem Lucas Gonçalves, 
Ozorio Lima, Antônio Monteiro de Frias, Arthur Nagib Nahas, 
Cosme Jorge, Geraldo .Caldas, Álvaro Corrêa de Sá, João An
tônio de-Oliveira, Raul Lopes, Juvenal Baptista Ferreira, José 
Francisco de Almeida, Eduardo Maia, Alfredo Arantes Tava
res, José dos Santos Rodrigues, José Romulo Pifano, João 
Leal, José do Valle .Pereira, Ephigenia Bandeira Cândido, 
Esther. Marques de Carvalho, Adhemar Tbomaz de , Oliveira, 
Arlette- Ferreira Ramos, Agostinho Carneiro da Cunha, Alber
to Pereira da Cunha Filho, Hélio Gomes Souza, Aristides 
Monteiro, -Osmar VÜlares,'Bernard.ino Lopes, José Dias. Reis, 
José" iTómèró..JíáufázT 'Idalina Tl iéodòraLemos, Eugênio José 
de Sàulés,';David Cohen, Carlos de Magalhães Ludolf, W a s 
hington. Becker, -Manoel..P.into.-.Cortez.,Filho, Abram- Pait, Na-
bor Pinto dos Reis, Álvaro de-.Figueiredo, José Ferreira, Rosa, 
Pericl.es Agar de Souza, João, Fre i re Barbosa Filho, Ajír.edo 
de Almeida Corrêa Filho, Antônio Joaquim, digo, Antônio. Joa
quim. Nogueira, Isaac Ferreira, Flora Pace, Adelino Loureiro, 
J"adiel."Méirá,.José.Fernandes, Licio Andrade do Valle,'.;Vietò-
rino Cid Salanova, João Henrique de Oliveira e, Silva, Raul 
de Souza'Oliveira, Themistoçles' Mattos Nogueira, .'Adão-'Lima, 
João Miranda,'Virgílio Rodrigues de Moura, Constando Pe
reira Kelly, Walter de Mattos, Heitor Vieira! Torrini, 'Mario 
Moura' Valle, Armindo da Cruz Garqueija, Isaura Fernandes 
da Costa,. Maria Palhano Pestana, "Auguáto Corrêa Gomes, 
Silvina' Viegas Galeano, José Vaz Lobo Freitas, Marina, do 
Carvalho Góes, Walkyria Possidonia Belmonte dos Santos, 
José àfi; Arimathéa Reis, João Valentim de Araújo Oliveira 
Guimarães, Jorge'Cunha da Gama e Abreu, Edgard Peixoto da 
Costa Guimarães, Jorge Teixeira, Joaquim Gonçalves, doa 
Santos, .Yolanda Gamara, Maria de.Lourdes Câmara, Heitor de 
Azevedo, José Capella, de Oliveira, José da Cunha; José F ran 
cisco- Vargas- Albano' Fernandes, •. Joaquim Fraga, Anna Dan-
nemam Rammelt, Henrique Francisco' Ferreira, Joaquim do 
Carmo, Armando Joaquim Coelho, Sérgio Nunes Pinheiro, 
Álvaro Bacellar, Oswaldo Tertuliano d°s Santos, Ticiano Hy
gino, Pedro, de Souza Dias, Oscar Hollanda Moreira, Newton 
Moreira de Carvalho, Vivian Camargo, Eugenia Alves Fijha, 
Abílio Pinto Prates, Santos Cascardi, Haroldo Antunes Perei
ra Pinto, Danilo Lima, Carmelia Boscolo, Sylvio Toledo, Mo-
zart de Souza, Margarida Pereira de Carvalho, Américo Alves, 
Marcello Pimenta Velloso, Albina Moreira Lameiras, Christo
vão, Gomes Ribeiro, Aracy Duarte Moreira, Oscar Freire de 
Andrade, Epa.minondas Mattos Azevedo Botelho, José F r a n 
cisco Azeredo, Cândida Santarém, Eleonora Guimarães--Buc-
cos, RaulBernardino Silva, Francisco. Cerqueira, João de Me
nezes Lyra, Âlyrio Gomes Corrêa, Isaura Pinto • Gonçalves, 
Lucilia.de Araújo Lopes da Costa, Altair Moreira>Xavier de 
Araújo, Guayr. Pires, Aurora Heksher d e L i m a . e Silva, 5Elza 
Figueira'de"'Mello, Palatino dos Santos, Nuno da" Costa e 
Souza, Adalberto Gravino, Alcides da Silva Brandão, Decio 
Coelho Mello, Ary Fonseca Pinto, Altámira Motta de Mello, 
João" Lopes da Silva, Waldemiro Abrahão da Silva, Alfredo 
Romão Florencjo, . Valentim Novaes Ribeiro, Dakir Augusto 
Xavier de Brito, Menotti de\Freitas, Manoel José de Carvalho, 
José de Castro,. Manoel -Ignacio ' da Costa, Graziella Moura, 
Oscar. Paschoal de Azevedo, Édmo dos Santos Guimarães, 
Djalma Sayão Xavier de Brito, Hernandes Pinto Ferreira, 
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Manoel Moreira, Fernando Ferreira, José de Barros Musa, 
Fernando Augusto de Medeiros, Argyra Faria, Florentino Ri
beiro da Moita, Waldy de Abreu, Othon Ubirajara Dias, Diogo 
Adão, Fernando Baptista Coelho, Antônio Francisco Xavier, 
Maria da Gloria Macedo, Ernani Rocha, Ângelo Padula Filho, 
João Guimarães da Silva, Heitor Penna, Alberto Vareila, 
Théodoro de Carvalho, Wilson Filardi, Walkyrio de Souza 
Costa, Murillo do Valle Moreira, Maria Rocha, Alberto Ribei
ro da Moita, Walter ' Carlos, João Valdivino da Rocha, José 
Peres Campos, Máximo Pinto Martins, João Bento Vargem, 
Alfredo Amaral Filho, Vicente de Paula, Algemira Maria de 
Carvalho, Eurico da Costa e Silva, Nelson da Costa, José Fe r 
reira Lima, Manoel Mendes Pires, Aihelia Salgado, Josepha 
Salgado, Louise Berriardine Murray, Orosmano Carneiro de 
Magalhães, Leonel Pinto Rezende, Renato Lopes Castanheira, 
José Pinto Dias, Octacilio Katzer, Luiz dos Santos, Arindo 
César da Silveira, Carlos de Souza Pereira, Adolpho Molinari, 
Pedro da Motta Cabral, Luiz Ribeiro Sampaio, Alberico Gou
lart Fernandes, Lidio Mendes, Mario de Araújo Braga, Júlio 
Nelson de Vasconcellos, Rodolpho Alves de Noronha Filho, 
Leopoldo da Silva Guimarães, Ramiro Nunes dè Oliveira, 
Luiza Pinto Romualdo, Idelmando do, Nascimento,-José .Ber
nardo, Ludoceno Barbosa, Manoel Flausino, Nelson Pinto de 
Aguiar, Edgard de Oliveira Dias, Sebastião Jorge, Antônio 
Ferre i ra 'da Silva, José Arimathéa Rocha, Waldemira Fernan
des Gomes, Walcreuse Carvalho, José Antônio Lessa de Faria, 
José Cordeiro Raposo, Joaquim Botelho, José Floriano Dias, 
João Pinto da Silva Valle Júnior, Cândido de Oliveira, José 
Pinto de Magalhães Júnior, Carlos - Antônio Machado, Luiz 
Albano Fragoso, João Ferreira, Humberto Marmo, Antônio Mi
guel Filho, Juvenal José dos Santos, Sylvio Cardoso de Lemos, 
Casemiro Alves de Souza, Durval Ferrei ra da Cruz, Manoel 
Ferre i ra da Costa Souza Netto, Antônio José Soares, Alpheu 
Alves de'Magalhães, José Júlio de Souza Bastos, Nelson Netto 
da Silva, Waldemar Freitas, Amaury Gomes, Arthur Moreira 
da Silva, Narciso Gonçalves, Bara, Cassiano Diniz Gonçalves, 
João. Curvello Cavalcanti, Antônio Joaquim Saloio, Quintino 
Rodrigues, Bento Muniz Tello. de Sampaio, Nicola Mauro, 
Domingos Jansen Soares da Costa, Elpidio Ferreira de Souza 
Júnior, Gerson Cabral, Garlos Castor de Menezes, Plinio F re i 
re de Moraes Filho, Bonifácio Gomes da Costa, Alberto Du
arte- da Silva, Júlio Paes Leme, Manoel Azevedo de Oliveira, 
Antônio Pimenta Sobrinho, Fernando Aguiar Gouveia, Luoia-
no Ramos Lage Júnior, Álvaro França Filho, José Leite Cor
rêa Leal, Orlando Damasio da. Costa, César Augusto da Fon
seca,- Albino Fontes, Arthur Thomaz de Souza, Jagüàrê Neves 
de Souza, Hercilia Guimarães Buccos, Francisco Rufino s Tho-
maz da Silva, José Gomes de Barros, Neuza Aureliano de 
Salles, João José de Moura, Aquilino Pereira de Mello, Archi-
mino Carneiro da Costa Guimarães, Antônio Baeila, Virgilia 
Rola Pereira, Geraldo Avellar, Durval Pinto Bastos, Darcy 
José Lopes, Antônio SanfAnna Libõnati, Augusto Mafra, Ál
varo Muree, Jacyntha da Costa Moreira, Luiz Gomes Cardoso, 
Antônio Ferrei ra da Silva, Leonor Ferreira dos Santos Pe
reira, Celina Tavares Alves, Aldary José Lopes, Ary Baptista, 
Jorge França de Faria, Walmor Francisco Guimarães, Ruy 
Andrade, Accacio da Costa Mesquita, Carlos Alberto Fernan-
dez de Albuquerque, Grijalva-Ribeiro da Silva, José Moreira 
Roque, Rubem Maurício da Fonseca, Bernardino Ribeiro Dias, 
Chafi Chaia, Ademar Moreira Guimarães, Armando Cândido 
Dias, Sebastião Pimentel Nunes, Antônio Paz dos Santos, José 
Sampaio da Silva, João Ramos de Oliveira, Bénjamin Botelho 
de Macedo, Sebastião David Oliveira, Sebastião Fernandes de 
Azevedo, Manoel Xavier Gomes,. Benedicto Paes Camargo, 
Carlos Belart, Mariano Alcides de Castro, Olga Alves Soares, 
Benedicto Barbosa, JoéT" de Siqueira, Gustavo Antônio da Silva, 
Antônio Bergamo, Tufic Ottan, Argentina Costa Vieira Macha
do, Anna Alves Barroso, Julieta Alves de Carvalho, Pharaildc 
Cintra Vidal, Eduardo Reis Costa, Arlindo Aurélio de Carvalho, 
Bartholomeu José da Silva, José de Oliveira Filho, Antônio da 
Costa Lima, José Nerindo dos Santos, Manoel Antônio de Si
queira, Emygdio Antunes, Waldemar Fialho, Fiavio de Al
meida, Hernandes de Lima Falcão, - Gustavo José da Silva, 
Lucindo de Almeida Corrêa, Lucinda da Silva Corrêa, João 
Ignacio da Silveira Júnior, Nicio de Moraes, Oswaldo de 
Moura Vallim, Athayde Bastos, Orval Pinto Vieira, José 
Woyame, Álvaro Ferreira Leite, Victorio Cataidi, Gil'.de Ma
galhães, Sérgio Martins Ferreira, Eulalia Martins Bonel. 

Relator: Sr . Dr . Jayme Pinheiro de Andrade: treze pro
cessos de transferencia.de Júlio Moreira da Silva, Edgard Vi-
digal, João d& Souza Paes, Angélica Vidigal,. Euripédes Nunes 
dos Santos, Paulo Antônio Pinto,. F i rmo de .Oliveira,. Daniei 
Rabello, José Oliveira, Dãmião Francisco dé~Ahiràdèj Hum
berto Macario de Lima, Salvador Sellaro, José Ba ibósade Oli
veira. Cento e cincoenta e cinco processos de inscripção á'i 

Joel Murinelli de Carvalho, Lélia Monte-Mor, Ary de:Aguiar, 
Durval de Oliveira Duarte, Berenice Pereira de Mello, Al
fredo Augusto Amorinl, Carlindo Marcellino, Nair de Azevedo, 
Virgílio José de Souza, Luciano Dumano, Clodomiro dè Pon
tes Cunha, Palcirio Ernesto de Oliveira, Nicia Barroso.Alves 
Ribeiro, Paulo David, Francisco Luiz dos Santos, José. Pe
reira de Rezende, Waldemar Baptista Moreira, Antônio 
Duarte, Claudionor Henrique de Moraes, Eulina Fraga de 
Oliveira, Elza Fraga de Oliveira, Agenor Maria de Freitas, 
Faustina Duarte Guimarães, Alipio Pereira Chaves, Alarieo 
Abilio Campos, Honorio Machado da Silva, Oscar Moreira da 
Silya, Pedro Diogo Valim, Pedro Miguel da Rocha, Ernesto 
José de Lima, Manoel Pinto Faleiro, Jardelino Figueiredo da 
Silva, Ary Goivães, Marina Leivas Bastian Pinto, Hilda dos 
Santos, Fernando Pereira da Silva, Carlos Alves de Magalhães, 
Néy Alves de Arruda Sodré, Déa Lobo Brum, Maria Odette 
Henriques, Olavo Cruz Mascarenhas, Francisco Fernandes 
Leite, Anezio Vieira Cortez, Raymundo Ferreira da Cunha. 
Antônio Francisco de Andrade, Júlio Magno da Silva, Orlando 
Souto. Maior de Castro, Frederico Fernando Brum Stolle, 
Aristides Malaquias Soares, Rodolpho Armando Rizzo, Ro
berto Fernandes, Walter Maia de Almeida, Nabuco. Ferreira 
Simões, Philadelphb Soares ' Campos, Paricio Aives Barreto, 
Júlio. Gomes da Cunha Moniz, Juracy Silveira Gomes, Se
bastião Maciel, Maria do Carmo Silva, Alcebiades Arbues Pe
reira, Waldemar Areno, Maurício Ferreira, Odir Pereira Gui
marães, José Sollero Filho, Altair Cruz, Gelia Nunes Campello ; 

Ruth de Arruda Falcão, Francisco Pereira-da Silva, José Ray
mundo Pimentel Duarte, Odette Midosi. Fernandes Barros, 
Yolanda Neiva, Hyder Bandeira de Freitas, Ramiro Jorge 
Pinheiro, Maria Henriqueta Vieira. Loures, .Mana Vicenti».. 
Soares de Moura, Maria Yvanise de Albuquerque Osório,-tira
nia: Pimenta, Kepler de Castro Neves, Alfredo de. Almeida 
Rego,-César Garcia da Costa Barros, Leda Irala Mascarenhas. 
Álvaro da Cunha Lopes, Luiz Pergentino Filho, Oscar Bar-
cellos Maia, Attilanò Junger Pereira, Herben Bébiano da 
Rocha, Vaz, Alfredo Cardoso, José de Santa Martha Piquet, 
Sebastião Antunes de Moraes, Stella Barroso Alves Ribeiro, 
Palmyra de Souza Araújo, Alfredo Victor de Sá Freire, Ru
bem dos Santos, Djalma de Assis Barbosa, Arthur José Dias, 
Zulalia Monteiro Barbosa, Sebastião Siqueira, Alcides-Lúcio 
Rodrigues, Sebastiana Ferreira, Francisco de Souza Ribeiro, 
Ida Baptista, José Assis de Almeida Lima, Álvaro Pereira da 
Rocha, .Genciano de Carvalho. Lima, Paulo Seolander, Mario 
Barbosa,de Castro, Sebastião José da Silva, Plácido de Souza 
Pinto, Satyro de Medeiros, Francisco Caetano de Mello, Al.ui-
zio Pereira da Rocha, Luiz Gomes de Castro, José dos Santos, 
Fancisco de-Paula Azambuja, Manoel Gonçalves Duarte, Ger-
vasio Joaquim Vieira, Antônio Cardoso, Manoel Martins da 
Rocha Filho, Alcides Domingues Antunes, Israel Nabuco d-> 
Freitas Guimarães, Edward Fernandes dos Santos, João 
Poppe d'Almeida, Maria Emilia Garrido, Enock de Oliveira 
Gallindo, Eurico Ignacio Xavier dè Brito, Lourival Lope.í, 
Noel Goulart, Álvaro Peres Mendonça, "José Joaquim Borgeí, 
Joaquim Lopes, Sebastião Moreira de Souza, José Tramon-
tano, Oscar Francisco Alves, Ernesto Cardoso, Antônio Doe-
derlein, João de Oliveira, Manoel Soares de Oliveira, Satyro 
Fernandes Leal, Manoel Gonçalves da Silva, Rogério Mar
ques, Adalberto Coelho de. Sá, Alfredo de Castio Lourençc, 
Rubem Luiz Gomes, Armando Rodrigues dos Santos, Otto 
Kussá Júnior. Wellington Secundo de Mello, João Antônio 
Gonçalves, Juvenal Silva, Abenir Sampaio, João Pedro dos 
Santos. Fernando Soares de Lima, Elpidio Bernardo Dias, 
Manoel. Corrêa da Costa, Camilla Serrão de Campos Martin? 
B Manoel de Pinho. 

Relator: Sr. Dr. José Duar te : quatro processos de t rans
ferencia de Waldemar Victorino da Costa, Edith L i m a ' d a 
Costa, João Fulgèncio de Souza, Adulcinó José Jordão. Du
zentos e noventa e sis processos de inscripção de : João Pe
dro Ferreira, Altamiro Fernandes Fontes, Felisborto Pinto do 
Mello, Waldemar Moreira, Fabriani Viçenzino, Francisco 
Çonti, Hilton'Augusto Mello, Alice de Assis, Benedicto Nas
cimento dos Santos, Carlos Tramontano, Wilton Soares, Alcer 
Máximo Cordeiro, Horacino Ribeiro da Síiva, Miguef Silveira 
Luz, Calixto Fernandes, José Moreira, Ananias Alves de Oli
veira, Antônio Ferreira de Amorim, Raul Martin^ Carreira, 
José Álvaro Lopes, Dinorah Almeida Silva, Augusto Braganç-i 
Assumpçao, Raymundo Nonato Monteiro de . Souza*, CarlOa 
Teixeira .Campos", Jayme Gomes Flores, José Diès dé Mattos, 
João Kahl Neto, Henrique Ferr i Caruso, Ramiro Lopes de 
Souza, Amaro Manoel Tavares, Victorino Guedes Alonso', Ca
semiro Ignacio de Oliveira, Deolindo de Vasconcellos, Args-
miro Rodrigues tíe Almeida, Filelo Gitahy Accioly, Eslanis-

http://transferencia.de


Terça-feira 5 BOLETIM ELEITORAL j a n e i r o de 1937 17 

láo Buczniski, João d'01iveira Couto, Corso Giuseppe, José Si-
mas, : da Rocha, Ootacilio Bernardino P.aranhoá^Silya,' MiltOK 
Buxbaum, José Pereira de "Azevedo, Raul Corrêa, Rubens ''Per
lingeiro,' Júlio Pinto Portella, Hélio de "Miranda Bastos, • Ce
lestina Amaral, Waldemar de Souza Vasconcellos, Pedro Al
ves da Costa, Camillo Fernandes Rey, Antônio da Silva Goy, 
Augusto Germano, Avelino da Silva, Virgilio Ferreira Bár--
nellos',: Henrique José Gonçalves, Arthur Rodrigues de Araújo, 
José', Evangelista, Carlos José Ferradèiro, Augusto .Dias' d« 
Castro,' Joaquim Adelino, Zilda Bessa, Jacintho Gomes da 
Silva, Hamilton da Costa Pinto, Jorge Abreu, Luiz- Teixeira 
da,'Silva, Edmundo Ramos, Tarcizio' Attilio Verlangieri; An
tônio Ventura, Eugênio Martorelli, Jorge de Oliveira, Jos.i 
Augusto de Oliveira, Severino de Barros Lustoza,' José Go
mes, de Azevedo, Jorge Alves-Guimarães,..Eduard_I.de SimonH, 
José. Gomes de Azevedo,. Cora Bocayuva, Humberto Thoihaz 
Manoel Pereira, José Mendes de Souza Filho, José Cérvu, 
Walter José da Cosia, Diogenes Sarmento de -Barros,' Dirce 1. 
Nunes de Alvarenga, Sebastião Moreira dós- Santos, Cario.» 
Borges de Assis, Luiz dos Santos Bastos, André'pilardi. . Neto, 
Carlos Moraes Filho, Vital V.arella dos Santos, Júlio da Pai
xão, Antônio Corrêa,. Jaymíe' dos Santos, Manoel Rodrigues 
Bomfirn; Artliur Gomes da Silva, Jackson. Pinto da Cruz, José 
Carvalho Ferreiro., Jaymo. Gomes de -Azevedo.. Aristóteles 
Leite Maia, - João Manoel-dc Sousa, Cândido. José..Beltrão, Joãj 
Lyra, Paulo Alves, Antônio Corrêa da Cunha Júnior, Moacyr 
Flores,'.Atalmiro Jácomo de Araújo, José Ferreira Ribeiro, 
Ootacilio Rodrigues, Hugo Servulo Zaníorlin, Luiz' Pacheco de 
Oliveira,- José- Fortunato de Souza-, Manoel Marcellino de Oli
veira, Shakespeare de Almeida Guimarães, José Ferreira dá 
Costa., Ambrosio Manoel de SanfAnna, Leopoldo Ferreira do 
Serrado,- Nelson Vicente- da • Gloria Rego, Carlos Francisco 
Henriques. Álvaro Mariano Pereira da-Cruz, J jsé Francisco 
da Cruz; Frâncisro de Mattos' Trindade, Joaquim Soledade, 
Alcèbiades' da Nóbrega Fraga, José-Pedro da Silva • Andrade, 
José. Carvalho'' Diniz, Eüphrosina- Alves Teixeira, José Ale
xandre ferreira, Carlos Fernandes Gonçalves, Ary José Amo-
•rim. Aristéu Moreira do Nascimento, Felismino da Silva Bra
ga. Antônio José''Vélloso, Francisco de' Paula Figueira,' Alci
des Vieira Sampaio, Haroldo da Silva, Castorina Augusta dos 
Eantos, Adolpho de Paschoal-, Raphael Baptista da Silva, Ma
noel Alves (Corrêa, Jayme Novaes Mendes, Augusto Dias Fer 
reira , da Silva, Heitor Ximenes, Walter Reis e Silva Atab, 
Oswaldo Benjamim Frederichs, Aibertina Amadis Roriz. Za-
rifa: Rosa, Ramos, Cordeiia Barros Campello, Octavio Gomes 
de Medeiros, Genyra Perlingeiro, Marietta Buys de Araújo e 
Souza. Walter Perlingeiro, Cândido Alves, Antônio Sylvestrt 
da Matta. Júnior, Edgard da Silveira, Walter Deslandes, Her-
mog.énio -Vallegas Monteiro,-Antônio Chaves Bronze, -Alberto 
Ferreira., Aibertina Pereira, da Silva,. João Alfredo de Mello. 
Carlos da Rocha Penna, Luiz Ângelo 'Maria Pu«cio. ;Carl.ps 
Alberto Paes Pinto, Haylton Monteiro, Alfredo -Marques'Bron
ze Júnior. Isaura Pereira de Andrade, Oswaldo Sampaio;. Car
los Noll Sobrinho, Eduardo Gonçalves Heredia, Antônio Ri
beiro, Raul Schuoor, José de Paula, Theodomirp Portas Fe r 
raz, José Paulo de Carvalho, Joaquim Baptista Pereira. Ma
noel <3áspar. Leonel Cordeiro de Castro, Emilia de Araújo, 
J o s é ' d e Miranda Campos, Nadyra Perlingeiro, Gil Rangel, 
Brútus' Dácio Germano Pedreira, Luiz Kauffmann. Álvaro de 
Oliveira Castro. Alfredo Silva, Luiz.de Queiroz Menezes, Cí
cero 'Goular t de Souza, Nair Ferreira, Asterisa Cardoso de 
Araújo.' Idjaíma Netto, Manoel Maia, Orlando Estev.es Bar-
cellòs, Moacyr de Carvalho Çhelles', Francisco de Souza Aze
vedo, João Gonçalves do Couto, Alberto de Oliveira Fernan
des, Cyro de Souza, Aulo Venancio Cantalice, Juvenal Barbosa 
Monçôres, Rigoberto Laveiras Machado, José Ferreira. Esme'-
raldino Reis Leal, Augusto-Alves Antunes, Alberto Fernandes 
Russo, Joaquim Pereira Marques, José Ribeiro da Silva," José 
da Costa, Pedro Jordão, Manoel Gonçalves Claro, Francisco 
Benteyengo, Miguel Policarpo Martins, Felicidade Ferrei ra 
de'Oliveira. José de Araújo, João Rosa Teixeira, Camillo José 
de. Souza, Jalmeréz Gaspar, Othon de Souza, José Rodrigues 
Augús,to, Antônio Gosme da Fonseca, .Manoel Hora .de Oli
veira, Manoel Souza e Silva, Henrique da Costa Cerqueira, 
Sebastião Simões, Santos Molinaro, Miguel Fernandes, Ed
mundo Fialho de Souza, -Kalil Jorge- Eede, Bdméa Alix Viei
ra , João Pereira da Costa, Ary Koerner Ramos do Carmo, Sal
vador Ferre i ra Alonso, José Carlos Vieira, Argemiro F ran 
cisco Mónsores,-Nilo José Corrêa, Ismar de Araújo Gama, 
Eduardo Simões dos Reis, Luia José de Araújo, Gino Reis 
Ribeiro, Floriano Salles Souza, Casemiro da Graça Machado, 

Rubens Carvalho, Auffemberg Dias da Cunha, Cândida Chrysth 
Santos,- Orlandino^de,.Oliveira .Amaral, Nicomedio Lea},. Amé
rico de Souza Dantas, Francisco de Andrade ' Santos, Anna 
Maria" Antonietia Rótulo d'Aragona, Manoel Ribeiro Rua, An
tenor Bittencourt Guapyassu', Francisco Menezes, Hilton Lage 
IJchôa Cavalcanti, Antônio Monteiro de Araújo, João Ferrei ra 
Feliciano, Atliayde Larroque, Ferdinando Pereira de Barros, 
Sylvio 'Drumond, Antônio Geraldo da Costa, José-Martins da 
Silva,-Ly burgo da Costa Faria, José Augusto Lima da Costa, 
SLeonidás Dutra da Rocha, José Antônio Queiroz, Romulo 
Nunes da. Silva, Armando Sócrates 'Schuoor, Carmine Antônio 
Molisani, .Salvador da Silva Lopes, José Martins do Nasci
mento, João Tibiriçá Lima, Murillo Victorio de Araújo, Her
mes Ferreira Soares, Fernando Ferre i ra Piubeho, Amélia 
Augusta da Graça Castellões, Manoel José da Costa, Nestor 
Fontes, Manoel Izidoro de Barros, Oswaldo Alves Lourenço 
Ramos, Thirza Ottiléa Vieira, Sylvia Youlten Medrado, Her-
miriio Cardoso da Silva, Manoel Leal, Nelly Lopes Ferreira, 
Francisco Bernardi, José Barroso de Azevedo Filho, Domin
gos Padula, Hilton Ribeiro, da Silva, José Eugênio Martihét, 
Alberto Machado Goelho, .Matheus. da .S i lva Coelho, Nelson 
Risse, José Giüffo, Sebastião Monteiro Laudares, Guiomár 
Moraes, Américo da Silva Felicio, Cypriano Lopes de Almeida, 
Francisco Salles, Eduardo Magalhães Cabral e Giovanni E u 
gênio Boscblo. 

E, para constar, .eu, Modesto Donatini Dias da Cruz, chefe 
da Primeira Secção, mandei lavrar a presente relação, aue 
vae por mim assignada e rubricada, pelo S r . Presidente. 
Modesto Donatini Dias da Crus, — Vicente Piragibe* 

Despachos do §r_ Desembargador Presidenta 

Dia, 29 de dezembro de 1936 

Requerimento n . 1.6OT, de Moajcyr Názareth, psdiada 
admissão como escrevente do Tribunal Regional. — Aguarde 
oópòrtünidade. 

Requerimento n . 1 .'698, de Henrique César, pedindo admis
são como escrevente do Tribunal Regional, — Aguarde oppor-
tunidade. 

Dia 30 

Officio de Martiniano da Rocha Bastos, pedindo sua, d i s 
pensa dos Serviços Eleitoraes onde servia em commissão. o» 
Como requer. 

PORTARIA 
Recommendo aos Srs. Escrivães das Circumscripções Ele i 

toraes. que os gúichete permaneçam abertos das 11 horas 'ê& 
15,45, em todas as Zonas, para. o recebimento do expediente ® 
entrega de títulos. Rio, 30 de dezembro de 1936. — Vicente 
Piragibe, Presidente. 

N. 1 — O Presidente do Tribunal Regional. de Justiça 
Eleitoral do Districto Federal resolve designar o escrevente 
dos Cartórios Eleitoraes, Alfredo Ferreira da Silva, para sub=> 
stituir o escrivão da 3* Circumscripção Eleitoral, D r . Plácido 
Modesto de Mello,, durante sua ausência por motivo de férias.. 

Rio de.Janeiro, D . F . , em 2 de janeiro de 1937. — Vicente, 
Piragibe, Presidente. 

RELAÇÃO DOS FUNCCIONARIOS , DO TRIBUNAL REGIONAt. ELEITOBAlJ 
"O DISTRICTO FEDERAL, POR ORDEM DE ANTIGÜIDADE DE CLASSE 

Secretaria 

Nomes — Categoria 

Dr . Antônio Baptista Pereira, director. 
Dr . Evaristo Ferreira da Veiga,, chefe de secção., 
Dr . Octacilio Francisco Pessoa, chefe de secção. 
Dr . Modesto Donatini Dias da Cruz, official. 
Dr . Eugênio Gracie Gaita Preta, official. 
Oscar La£é Brandão, official. 
Dr . Hermenegildo ,de .Barros Filho,,official. 
Hamilton de Souza, official. 
Jayme.de Faria Alves, auxiliar de 1*. 
Apelles Almeida de Barros Faria, auxiliar de i s . 
João Cardoso Pinto, auxiliar. 
Oldemar Pedroso de Moraes, auxiliar. 
Cobbé Marques de Abreu, auxiliar. 
Antônio Accioly Carneiro, auxiliar. 
Ernesto Penna Affonso, auxiliar.; 
Ornar da Cunha, auxiliar. 

http://Eduard_i.de
http://Luiz.de
http://Estev.es
http://Hora.de
http://Jayme.de
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Géorge Luiz Rudge, auxiliar. 
Dr . Clovis s Bulcão Vianna, auxiliar. 
Leonor Cândido Gomes, steno-dactyiographa., 
Sylvia Camacho Castello Branco, dactylographl 
Zelia Teixeira Monteiro, dactylographa.. 
José Solero Pilho, dactylographo. 
Antônio Alexandrino de Mendonça, chefe da portaria 
Frederico Alves, continuo. 
João Dantas Werneck, continuo. 
Carlos de Azevedo Faria, correio. 
Juvenal de Carvalho Oliveira, servente. 
Orlando Baptista Gasse, servente. 

Cartórios privativos 
D r . Carlos Waldemar de Figueiredo, escrivão.: 
D r . Francisco Faria, escrivão. 
Dr . Plácido Modesto de Mello, escrivão. 
Alcino Teixeira do Mello, escrevente. 
Henriqueta Stepple da Silva, escrevente. 
Cid Vellez, escrevente. 
Guilherme Marcondes de Medeiros, escrevente, 
José Manoel de Freitas, escrevente, 
Zgvna Moreira Guimarães, escrevente., 
Elisa Rosalia Villeroy, escrevente. 
Antônio Botelho Filho, escrevente. 
Máxima de Alvarenga, escrevente. 
Ephrem Pereira de Moraes, escrevente. 
João Pereira de Aguiar 'Júnior, escrevente. 
Ivane Evaristo de Oliveira, escrevente. 
Alfredo Ferrei ra da Silva, escrevente. 
Eselina Vieira, escrevente. 
Ewaldo Ferre i ra Serpa, escrevente. 
Caetano Pinto de Miranda Montenegro Netto, escrevente. 
Rosita Fontoura; Braga, escrevente.. ") 
Joaquim Boaventura da Silva Mattos, escrevente. 
Mary Lyssy Chaves, escrevente. , 
Maria Hortenoia Brunet Zaluar, escrevente. 
Estella Silva Rocha, escrevente. 
Celina Lion, escrevente. 
Francisco de Assis Mello, escrevente. 
Annibal Alves Moreira, escrevente. 
João Rodrigues da Costa, escrevente. 
Adelina Saldanha, escrevente. 
Jefferson Perry, escrevente. 
Pedro Vieira Gonçalves, escrevente. 
Juvenal José de Araújo, escrevente. 
Mario Severiano de Lira Brito, escrevente. 
Alfredo Lopes de Mesquita, escrevente. 
Admar de Souza Borges, escrevente.; 
Arnaldo de Abreu, escrevente.. 
Guido Marcos Bergamini, escrevente. 
Renato Paes Leme de Castro, escrevente. 
Djalmani Calafange Castello Branco, escrevente. 
Adherbal Bezerra, escrevente. 
Luiz Antunes Maciel, escrevente. 
Maurício Teixeira, de Mello, escrevente., 
Julieta Ribeiro dos Santos, escrevente. 
Carmen Adamo da Silva Carmo, escrevente. 
Ricardo Thompson da Cunha, escrevente. 
Arnaldo da Costa Vallier, escrevente. 
Henrique Gonzaga, de Souza Amorim ; escrevente. 
João Severiano Carneiro da Cunha Filho,-escrevente, 
Carlos' Massaferri Dias-, identificador. 
Dolores Graupera Tavares, identificador. 
Elesbão Pereira de Araújo Frazão, identificador. 
Hilário de Oliveira, identificador. 
João Geraldo Galvão Marinho, identificador. 
José Joaquim Alves, identificador. 
Zulmira Dutra e Silva, identificadora. 
Manoel Joaquim de Almeida Redondo, identifioador. 
José Vicente Dorna, identificador. 
Euclides de Araújo Lima, identificador. 
José Botelho de Azevedo, auxiliar. 
José Joaquim Sardinha da Silva Netto, auxiliar.., 
Humberto dós Santos Vianna. auxiliar. 
José Acreano Rodrigues de Lima, auxiliar. 
Edgard Seixas, auxiliar. 
Júlio Rosselher, auxiliar. 
Raymundo de Siqueira Campos, auxiliar. 
João Carlos Castro Nunes, auxiliar. 
Antônio Ferreira de Souza, servente. 
José Gomes de Faria, servente. 
Verio Portella de Magalhães, servente. 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto.-.Fe

deral, em 28 de dezembro de 1936. — Laci Brandão, official. 
— Evaristo da Veiga., director. 

EDITAES E AVISOS 
TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEITORAL DO D I S 

TRICTO FEDERAL 

O Director da Secretaria deste Tribunel faz publico qu& 
pelo Sr . Presidente do Partido Autonomista do Districto Fç-. 
ieraj foi designado Delegado desse Partido junto a este T r i -
nunal e respectivas zonas eleitoraes, o Sr . Domingos Durão 
Perei ra . ( P . 1.684) Secretaria do Tribunal Regional de J u s 
tiça Eleitoral do Districto Federal, em trinta de dezembro 
de mil novecentos e tinta e seis. — O Director, Modesto Do
natini Soares da Cruz.. 

Primeira Circumscripção-

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal da Candelária ) 

O Dr . Decio Cezario Alvim, Juiz de Direito da I a Zona 
Eleitoral, do Districto Municipal de Candelária, na forma da 
lei, e tc . 

Faz saber aos que o presente edital virem, delle conhe
cimento tiverem e interessar possa, que o movimento desta 
I a Zona, do anno de 1936, que se findou, despachou, e julgou 
os seguintes processos: 

1.975 
1.857, 

333 
644 

1.765 
18 
3 

36 
4 

10 
63 

Qualificações requeridas , 
Inscripções de eleitores 
Transferencias para Candelária. . . , 
Transferencias de Candelária. . . . . 
Expedição de titulos 
Expedição "de quartas vias de t i tulos. 
Cartas precatórias. . 
Processos em andamento 
Processos em diligencias 
Requerimentos avulsos 
Expedição de officios. . . . . . . . . 

E para constar mando expedir o presente que será pu* 
blicado no Boletim Eleitoral. 

> * • • * t « • * * . 

Districto Federal, 31 de dezembro de 1936. 
crivão, Juvenal de Araújo. 

Pelo os« 

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

São Domingos) 

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

DESPACHOS DE QUARTAS VIAS 

42. Pacifico Porfirio Silva — Proceda-se de accordo com 
o disposto no artigo 66, § 5 o , da lei n. 48, de 4 
de maio de 1935. Rio, 30 de dezembro de 1933. 
— R. Lagoa. 

1.507. João José de Las Hervas — Proceda-se de acoordo com 
o disposto no artigo 66, § 5 o , da lei n. 48, de 4 
de maio de 1935. Rio, 30 de dezembro de 1936. 

«u. R. Lagoa. 
1.773. Anisio Elysio da Silva — Proceda-se de accordo com 

o disposto no artigo 66, § 5 o , da lei n . 48, do \ 
de maio de 1935. Rio, 30 de dezembro de 193$. 
— R. Lagoa. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos) 

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

QUADRO DEMONSTRATIVO ELEITORAL DA TERCEIRA 
ZONA NO MEZ DE DEZEMBRO DE 1936 

Quadro dos eleitores da Terceira Zona até 31 de de-
bro de 1936 .;..„ 15,173 

Qualificações requeridas durante o mez . . . . . . . . . . 408 
inscripções requeridas durante o mez 386 
.Transferencias da mesma região (Districto Federal)! 74' 
Exclusões por mudança de domicilio durante o mez 35 
Exclusão por failecimento du ran t e ' o 1116?.» • • • • * • « 1) 
Expedições de 4 a vias de t i t u l o s . . . . . . . . . . . : . '„ 20 
Processos diversos , « . , . . , . . 6 
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ESPECIFICAÇÕES 

Santa Rita 

Homens Mulheres. Total 
tnscrtpeôes publicadas no • Boletim 

Eleitoral 141 . . . . 3.575 
Inscripções novas durante o m e z . . . 95 
Inscripções por transferencias doa 

. Estados 4 
Transferencias da mesma região 

(Districto Federal) 31 

Exclusões por transferencias duran
te o mez 

Em andamento: 

3.705 

3.697 

Inscripções . . 
Transferencias 

Sacramento 

Inscripções publicadas no Boletim 
Eleitoral 141 ' 5.196 

Inscripções novas durante o m e z . . . . 61 
Inscripções por, transferencias dos 

Estados 
Transferencias da mesma região 

(Districto Federal) 

1 

13 

Exclusões por - transferencias duran
te o mez 

Exclusão por fallecimento durante 
o mez,. . . . . . . 

Em andamento; 

Inscripções . . . 
Transferencias 

São Domingos 

Inscripções publicadas no Boletim 
Eleitoral 141 4.092 

Inscripções novas durante o m e z . . . . 121 
Inscripções por transferencias dos 

Estados 
Transferencias da mesma região 

(Districto Federal) 

5 

23 

Exclusões por transferencias duran
te .o mez . - Í . . . 

Em andamento: 

4.241 

8 

4.233 

227 
17 

1 

245 

245 

958 
19 

5.271 

16 

5.255 

.1 — 

5.254 ~m 

977 

< 2 

975 

743 
25 

769 

769 

3.802 
112 

4 

32 

3.950 

3 

3.942 

24 
12 

6.154 
80 

1 

13 

6.248 

18 

6.230 

1 

6.229 

38 
11 

4.835 
146 

6 

23 

5.010 

8 

5.002 

47 
11 

Eleitoral vigorante (lei n. 48, de 4 de maio de 1935) isto é, 
deixar o homem de alistar-se eleitor até um anno depois de 
haver completado 18 annos de idade ou a mulher, maior 
de 18 annos, até um anno após. sua nomeação para funcção 
publica remunerada; 

Que a citada lei, regulamentando a respectiva açção penal 
é omissa relativamente aos requisitos legaes da denuiícia 
eleitoral, porém manda ella appliçar, subsidiariamente, a lei 
processual commum nos casos omissos; 

Que o Código do processo penal vigente (decreto n. 16.751, 
de 31 de dezembro de 1924) lei subsidiaria applicavel, no 
seu art. 12, entre outros requisitos exigiveis para a denuncia, 
precisa a narrativa do facto criminoso com todas as suas 
cirçumstancias, mas a denuncia offerecida e autuada, não 
distingue ella o tempo legal attingido pelos denunciados para 
a devida caracterização do crime, pois que. além de não de
monstrar a .idade dos mesmos, não faz nenhuma referencia 
ás épocas de suas nomeações para a funcção pubiica remu
nerada, sendo mui lacônicas as certidões de fls. 4, 5 e 6, 
únicos documentos que capearam a denuncia; 

Que dispõe a lei seja rejeitada in limine, a denuncia 
quando o facto narrado não constituir infracção penal (citado 
Código art. 16) e o que narra a denuncia não é o crime 
definido no^n. 1 do art. 183 do Código Eleitoral vigente; 

Que não é licito processar-se ninguém fora da exacta' 
observância dos termos e formas legaes (Constituição F e 
deral, art. 113 n. 26) de vez que, fora dos termos formaes 
da lei não ha crimes, sendo de salientar a lição de P. Baptista! 
a, respeito, em sua Hermenêutica, de que quando reste alguiri 
acto mão e reprehensivel fora melhor ficar impune do que 
usurpar o Juiz Criminal a autoridade legislativa: 

Que em face do expendido e dispositivos penaes invocados: 1 

Rejeito a denuncia dc fls. 2 por falta de requisitos legaes 
e não demonstrada a existência de crime. Publique-se ® 
intime-se. ' 

Rio de Janeiro, 30-12-1936. — Edmundo de Oliveira FU 
gueiredo Confere com o original. — A. S. Borges, escrevente' 
autorizado. 

Inscripções . . 
Transferencias . . . . . . . . . . . . . . . 

Districto Federal, aos 2 de janeiro dó 1937. '— Pelo escri
vão, Maurício Teixeira de Mello. 

Terceira Círcumseripção 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

Despacho proferido pelo Dr. Edmundo de Oliveira F i 
gueiredo, na acçâo penal n. 1 do Ministério "Publico Elei toral : 

Cópia authentica 

"Examinados estes autos de aeçâo penal eleitoral do Mi
nistério Publico contra os accusados, Juíieta Farias, Luiz Mar
ques Gomes, José Pinheiro, João Alves Baptista e Laia de 
Freitas Mello e attendendo a : 

Que a denuncia de fls. 2 imposta aos cinco denunciados! 
o delicto eleitoral capitulado no n. 1 do art. 183 do Godigo 

QUALIFICAÇÃO REQUERIDA 
Primeira Círcumseripção 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal de São José) 

Jniz — Dr. Martinho Garcez* Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 1036 

3.957. Sigismundo Gonçalves. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

4.387. 
4.388. 
4.389. 
4.390. 
4 .391 . 
4.392. 
4 . 3 9 3 . 
4.394. 
4.395. 
4 .396. 
4 . 3 9 7 . 
4.398. 
4 .399. 
4.400. 
4 .401 . 
4 .402. 
4 .403. 
4 .404. 
4 .405 . 
4 .406. 
4 .407. 
4 . 4 0 8 . 
4.409. 

Olympio de Oliveira Pinto. 
Mario Jorge Pereira . 
Alfredo Figueiredo Silva. 
Waldemar Pinto. 
Francisco Eduardo. 
Newton da Fonseca e Cunha. 
Vicente Turco. 
Jayme A^rea da Silva. 
Carlos Ramos Ribeiro. 
Manoel Áccioly Lins. 
Ary Luiz Amorim. 
Flodoaldo Casado de Lima, 
Mario Seabra. 
Hildebrando Teixeira. 
Gastão Guimarães de Almeida. 
Walter Colombo Petrola Martins. 
Alberto Leite Villela. 
Odetes Fernandes. 
Clement Paul Albert Moitrel» 
Aristides Fer re i ra . 
José Zelaya Alonso. 
Lycia Sombra de Albuquerque. 
Julieta Gama Rendy. 
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4.410.. Maria Squêíf Soares. 
4.411. Orsina Dias . 
4.412. Fulvio Mello de Andrade Figueira. 
4 .413. Carlos Nunes Pereira . 
4.414. Augusto Brum. 
4.415. Duarte Guedes. 
4.416. Olavo Pereira. 
4.417. Alayde Lopes Rodrigues. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Bístríotos municipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos) 

Jaia Sr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Br. Carlos Waldemar de figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 30 DE DEZEMBRO 
d e ime 

6.705. Aroldo BernardinO da Silva, 
6.706. Manoel de Garvalho. 
6 .707. Maria Deleide Camargo. 
6.708. Maria da Coroação Camargo. 
6 .709. Marfiza de Camargo Castro. 
6.710. Thereza David Romano. 
6 . 7 Í Í . Esther de Araújo Lyger. 
6=713. Cícero Ferrei ra da Silva. 
6 .714. Mario Maugonh 
6.715» João de Almeida. 
6 .716. Antônio de Souza Fi lho. 
6 .717. Edgard de Azevedo Delgado Motta. 

DILIGENCIAS 

6.665» José Maria da Silva. — Prove o peticionario achar-se 
seu pae a serviço publico, por occasião do nascimento daquelle 
em Portugal, ou ter o mesmo peticionario optado pela nacio
nalidade brasileira ao attingir a maioridade, nos termos da 
letra b, do a r t . 106, da Constituição Federal vigente Rio, '20 de 
dezembro de 1936. •— R. Lagoa * 
6.712. Alfredo Pereira dos Santos. — Indefiro o pedido de 
folhas ã» eis que não satisfaz á exigência .constante do artigo 
59, alinea 5, numero 2, da lei 48 de 1935. Rio, 30 de dezembro 
d 6 ' i 9 3 6 . =» J?. Lagoa. 

Segunda Círcumseripção 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

'(Districtos municipaes de Gloria e Santa Theresa 

Infs — Dr. Eduardo de Sonsa Santor 

Iserivão .— Dr.-, Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 30 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

RBCTTFIGAçjÃO 

Je-e? de Menezes Moura. 
Affonso Dias Lopes Fontainha. 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Lagoa, Copacabana e Gávea) 

Juiz — Dr. Saul de Gusmão 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

6.788. Maria Heloísa Leão de Castro, 
6.789. Moreno Castro. 
6.790. Adriano Corrêa Bandeira. 
6.691.. Helena Pereira Cavalcante. 
6.793. José Polydoro Machado da Silva 
6.794. Vicente Antônio de Souza, 
6.795. Miguel G .'monte. 
6.793. Annibal Cardoso. 

Janeiro de 1937 

6 .797. Claudionor de Miranda. 
6 .798. Ivone de Miranda. 
6 .799. "Neusa.Farias de Vargas Campos. 
6 . 800. Luiz Lacroíx Livas. 
6 .801. Jorge Coelho'. 
6 .802. Eugênio Glapp Martins. 
6 .803. Bacellar Martins. 
6.804. Cláudio José Marins. 
6.805. Raul i. Ferreira dos Santos 
6 .806. Milton.Ferreira Braga. 
6.807. Manoel Teixeira. • 
6.808. Maria do Rosário de Souza Rocha 
6.809. Fernado Marques dos Reis 
6.810. João Pedro de Aquino. 
6 .81) . Juvenal •Gomes-Chagas 
6.812. Jovia.nò .Salgado. 
6.813. Fermina Mendes. 
6.814'. Gracinda- Amaro. Guimarães. 
6:815. Eduardo da Rocha Gosta Filho. 
6.«8Í6. Ulisses Faic-ão Martins. 
8.817. Arthur-Xavier V-allamil de Castro. 
6.818. Edith Travassos 'Vianna. 
6.819. Oswa Ido Knesse. 
6.320. Maurilio- Pinto de/ Almeida, 
6.821 - Edvai dos Santos. 
D .822. õsinundo Bandeira de' Castro. 
6.823. Syl-vio Felragiia-
6.824. Antônio Gentil. 
6.-825. Cyrillo qa Costa Far ia . 
6.826. Oscar Paulo Gastanhetía, 
6.827. Gualter Magalhães Pegado. 
6.828 Felicidade Costa da- -Silva; 
6.829. Jayme- Guimarães Fernandes 
6."'830 . Oswaldo Pacheco-. 
6.831. Antônio Evangelista Júnior. 
6.832. Manoei.Theodo.ro da Silva'Filho. 
6.833. Manoel--Pfreka- da Conceição 
6.8.34-. Clirisosfomo Alves- da Costa, 
6.835.' Jandyna Galgado Barbosa,. 
6. 8S6'v Rosaria;.' G-a-Tlfardr:-
ü.837'. 'RubelTi"Aly.es ' düs "Santos. 
6.838,. Guilherme Ferreira Leite 
6.839. Fe1i:v,D.ias -Telfol. 
6.840. José Teixeira deMello, 
6.841.' Luiz ?de Francisco-Rodrigues. 
0.842. Jayme. de Sentia Carioca. 
0.843. Francisco' Nascentes. 
6.844. Clydé Nunes' de' Souza. 
6.845. Seilma • .'Paim Uteraldi.. , 
6.8-16. Alexandrina Isabel' de .Oliveira. 
6.8-47. Maria '-Cãròliriá',Pu i.ma rã es. 
6.848. Adelaide, Amaral. 
6 .849. : El ézer ;Schei nedeV. 
6.850. João. Ferreii'a da' Costa. 

QUALIFICADO "POR DESPACHO DE 30 DE DEZEMBRO. 
DE 1936 

fi.852. Alfredo Searpa. 

INDEFERIDO 

DESPACHO DÈ 28 DE DEBEMBRO DE 1936. 

DILIGENCIA 

EM 12 DE DEZEMBRO DE 1936 

6 .792. Pierre Uturaldi: 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Gamboa, SanfAnna a 
Espirito Santo ) 

Jniz — Dr. Antônio Rodolpho Toscano Espinola 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 1 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

10.178. Adolpho.Medonça Castro. 
10-179., Helmo .Heitor'Fernandes. 
10.180. Domingos Ghiotto. 
10.181. Servulo Soares da Gosta. 

BOLETIM ELEITORAL 
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10.182. Eneris Rodrigues de Oliveira. 
10.183. Gastão Seabra. 
10.184. Geralda Pinto Rodrigues 
10.185. José Maria da Gosta. 
10.188. Atabirio Manes. 
10.187. Carlos Gonçalves de Souza. 
10.188. Erika Ramoso de Castro. 
10.189. João da Silva Barros. 
10.190. Waldyr Alves de Mello. 
10.191. Mario Costa. 
10.192. 'Georgés Alexandre Frederico Pracnez. 
10.193. Júlio Marcellino de Carvalho Fi lho. 
10.194. Zilda Máia Nogueira de Oliveira. 
10.195. Denisot de Oliveira Mattos. 
10.196. Manoel José de Oliveira Fi lho. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

10.197. Cecília Maria Ehrhard t . 
10.198. Percilia Marinho Quadro. 
10.199. Hilda Maria.do Rosário. 
10.200. Antônio Faustino de Moraes, 
10.201. Maria Helena Vicini. 
10.202. Francisco Paulo de Oliveira. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 3 DE DI2EMBR0 
DE 1936 

10.203. Antônio Oliveira da Rocha 
10.204. Maria de Lourdes Nogueirt. 
10.205. Bouzart Bittencourt Lins. 
10.206. Álvaro Pereira . 
10.207. Arnaldo Lambert Coelho. 
10.208. Saul da Silva. 
10.209. Sebastião Silva. 
10.210. Fathina Alves de Assis Saez, 
10.211. Renato Teixeira Soares. 
10.212. Milton Baptista. 
10.213. Álvaro.Francisco da Silva Filho. 
10.214. Américo'Moreira. 
10.215. Norman Lourdes Hargreâves. 
10.216. Nelly Ribeiro. 
10.217. Alberto Rodrigues Corrêa. 
10.218. H,ilda Soares de Souza. 
10.219. Pedro Marcello Goldschimidt de Queiroz. 
10.220. Maria Eugenia de Rezende Levy. 
10.221. Ermelinda Ferreira Martins 
10.222. Odette Levy Vasconcellos. 
10.223. Jocellino da Rocha Soares. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 7 D l DEZEMBRO 
DE 1936 

10.224. Castellar Couto. 
10.225. Philadelpho Gomes Pinto. 
10.226.. Flavio Marcondes. 
10:227. Angila Machado Leal de Oliveira. 
10.228. Ernestina de Moura Meirelles. 
10.229. Laura Moreira Lisboa. 
10.230. Ernani Antônio da Silva. 
10.231. João de Medeiros Calmon. 
10.232. Raul Augusto de Frei tas . 
10.233. José Viggiani. 
10.234. Manoel Eurico de Assumpçao, 
10.235» Etelvina Ferre i ra . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 8 DE DEZEMBRO DE 
1936 

10.236. lida de Oliveira. 
10.237. Francisco de Assis Pereira. 
10.238. Luzia da Silva Loureiro. 
40.239. Álvaro Cuccinelle. 
10.240. José Fernandes Camavã. 
10.241. Yolanda Baptista Caldeira. 
10.242. Olympio Francisco da Volta. 
10.243. Henedina Pereira . 
10.244. Altemiro Gomes dô Oliveira. 
10.245. Waldemiro Toledo. 
10.246. Uriel Fei tal . 
10.247. Maria das Dores. 
10.248. Eduardo Tbimes -da Silva. 
10.249. Paulo Lopes de Vasconcellos. 
10.250.. Ernesto Augusto Borges'. 
10.251. Oswaldo Ribeiro ^ i m a r ã e s . 

Janeiro dê Í937 21 

QUALIFICADOS POR DESPACHOS DE 9 DE DEZEMBRO DE 
1936 

10.252. João Francisco Corrêa. 
10.253. José Luiz Baptista. 
10.254. Antônio Joaquim Pereira , 
10.255. Irio Cabral Thadeü. 
10.256. Frederica Torres dà Silya. 
10.257. Seneu Rodrigues Morillo. 
10.258. Jovelino da Costa Araújo. 
10.259. Leopoldino Fer re i ra . 
10.260. Anna de Souza Rangel. 
10.261. Manoel Pedro do Nascimento. 
10.262. Antônio Vicente Fer re i ra . 
10.263. Caetana Machado. 
10.264. Manoel Antônio Soares. 
10.265. José Anastácio Lei te . 
10.266. Ar thur Joaquim de Souza. 
10.267. Helena de Souza. Fer re i ra . 
10.268. Sylvino da Costa Lima. 
10.269. Antônio Teixeira Bessa Filho.. 
10.270. Oswaldo Pereira dá Silva. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 10 DE DEZEMBRO DE 
Í936 ~ " 

10.271. Lino da Silva. 
10.272. Grinalusa Ferreira Maia. 
10.273. Siheftel Winkler., 
10.274. Rugi Pet t i . 
10.275. Pedro da Fonseca Aresta. 
10.276. Ignacio Salvador do Nascimento. 
10.277. Argemiro Paulo da Fonseca. 
10.278. Domingos Fernandes. 
10.279. Olga Pereira de Castro. 
10.280. Orlando Serpa. 
10.281. Odon de Mello Baracho. 
10.282. Angelina da Silva Costa. 
10 .283. Joel Dias de Oliveira. 
10.284. Jorge Izidro Pinto. 
10.285. Herculano Pinto dé Barroê. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 11 DE fíEZEMBRO 
DE 1936 

10.286. Arlindo Freitas Rohelio da Silva. 
10.287. Rolf Ernest Heinriotl Krausc. 
1 0 . 2 8 8 . José Fernandes de Almeida* 
10.289. Lúcio Rodrigues. 
10.290. Pantaleão Celestino de Araújo. 
1 0 . 2 9 1 . Abelardino Hygino Pires Calda». 
10.292. Abílio Peres Dominguez. 
1 0 . 2 9 3 . Albino Ribeiro Miranda. 
10.294. Anizio Amaro Maciel., 
1 0 . 2 9 5 . Ceeilio Vieira de Aguiar. 
1 0 . 2 9 6 . Eduardo Martins da Costa. 
1 0 . 2 9 7 . Êglantíne Soares Tanner 4Ê. Abreu., 
1 0 . 2 9 8 . Euler Alencar. 
1 0 . 2 0 9 . José Severjno Ferreira Mendonça. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 12 DÊ DK2SMBR0 
DÈ 1936 

10.300. Sylvia Linhares. 
10.301. Armando Prado. 
10.303. Irene Rodrigues Moço. 
10.303. Roberto Bastos da Silva. 
10.304. Alpheu de Andrade. 
10.305. Arlindo Tavares Outeiro. 
10.306. Alcindo Pinto de Fegueiredo. 
10.307. Antônio Kenk. 
10.308. Alexandre Pereira dos Santos. 
10.309. Francisco Pinto Ribeiro de Carvalho. 
10.310. Isidoro Gomes dé Oliveira. 
10.311 Mercedes Sobianek. . 
10.312. Oswaldo de Oliveira Rosas. 
10 .3Í3 . Silvano Pereira da Costa., 
10.314. Menegundes Veríssimo Machado S ô M s M 
10.315., Maria dos Santos Marques. 
10 .3Í6 . Norival Gomes de Oliveira. 
10.317. Oscar Quirino. 
10.318. Victal Joaquim de Oliveira. 
10.319. Luiz Mary Martins. 
10.320. Milton Martins. 
10.321. Odorico Martins Costa OurivitL 
10.322. Zeferino de Almeida, 
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QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 15 DE 
DE 1936 

DEZEMBRO 

10.323. Antenor Soares Corrêa. 
10.321. Alberto Koplin. 
10.325. Adelino Koplin. 
10.326. Henrique Tinoco da Silveira Machado. 
10.327. Lyria da Silva Pinto. 
10.328. -Salvador Pereira de Oliveira. 
10.329. Francisco Vieira de Andrade 
10.330. Aldemar Vercesi. 
1 0 . , Salvador Caruso. 
10.332. Maria de Lourdes Perez de Araújo. 
10.333. Aymoré. Lillas. 
10.334. Alfredo Octavio Ribeiro, 
10.335. Arthur Maranhão Costa. 
10.336. Natalina Gomes Marcondes, 
10.337. Hilda Duque Estrada. 
10.338. Murillo Lopes de Souza. 
10.339. Silas de Araújo Bonates. 

10.340. Walker í talo. 
10.341. Edgard Herdy, 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

10.342. Admar Mendes da Costa, 
10.343. Clovis Ribeiro Leite. 
10.344. Elias dos Santos Ferreira , 
!0.345.Antcnio Xavier dos Santos. 
10.346. Orlando Villas Boas. 
10.347. Adherba! Luiz' Coelho. 
10.348. Asinda Barros de Assumpçao. 
10.349. Alfredo Innocencio Ferreira da C>.K--», 
10.850. Basileu de Abreu. 
10 .351 . Clariano de Assumpçao Gasoar. 
10.352. César Augusto Fernandes. 
10.353. DórvalinO Cassimiro. 
10.354. Francellina dos Santos. 
10.355. Ildebrand Saner Albert. 
10.356. Salvador;Fernandes Júnior , 
10.357. José Octavio da Costa. 
10.358. Pedro de Oliveira Costa. 
10.359. Chrisanto'Horacio Leite.. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE Í7 DE BEZSMSRO 
DE 1936 

10.360. José Pereira dos Santos. 
10.361. Coraiia da Rosa Duarte Pinto. 
10.362. Carlos Carneiro d a G u n h a . 
10.363. Dulce Nogueira.de Oliveira. 
10.364. Edith dos Santos. 
10.365. Elza dos Santos. 
10.366. Ernani Pires da Silva. 
10.367. Floriano dos Santos. 
10.368. Hélio Pinheiro Duarte Pinto. 
10.369. Mercedes Macedo Roriz. 
10.370. ' Manoel Carpinteiro Far inha . 
10 .371. Raul Miranda. 
10.372. iSilvina Lopes da Silva. 
10.373. Ely Mourão. 
10.374. Carlos.Parente. 
10.375. Francisco Ferreira Dias„ 
10.376. Domingos Paternostro. 
10.377. iNilda Marcellino de Carvalho. 
10.378. Antônio Gaspar dos Santos. 
10.379. Heleno Alves de Souza. 
'10.380. Armando Ferreira Martins. 
10.381. Nicacio Daibert . 
10.382. Antônio Olilída. 
'10.383. Darcy José Ribeiro. 
10.384. Edyr Ribeiro. 
HO,385. Gustavo Constando Barbosa de Lueêna. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 18 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

'10.386. Diamantino Mendes. 
10.387. Luiz Balbi. 
ÜO.3-88. Nelson Augusto Sancho. 
'10.389. João Corrêa. 
'10.890. Henrique Adolpho Koplin... 
10 .391 . Orlando Lazzaíini. 
10.392. Luiz Pereira da Silva. 
10.393. (Maria Clarinda dos Santos. 

1 0 . 3 9 4 . Maria CampaoUi. 
10.395. Mar ia" José Ferreira Cappelani. 
10.396. Mário :dos Santos Baptista. 
10.397. Manoel Augustinho. Alves. 
10.398. Hentique Joaquim da Silva. 
10.399. Maria, Zêlina 'Ribas ígleclias. 
10.400. Oswaldo dos.Santos Vieira. 
10.401. Jayme Barroso. 
10.402. Alfredo Teixeira de. Carvalho, 
10.403. Francisco* .Ribeiro, Guimarães Filho. 
10'.404. .Newton Magalhães Perdigão. 
10.405. Luiz': Fe!ipp.e Ramos Mello. 
10.406. Adolpho de Almeida Souza. 
10.407. Manoel Salgado. 
10.498. João Farias-dos Santos. 
10.409. Albino Pereira da Rosa-. 
10.410. Manoel - Marcilio • Barbosa. 
10.411. Domingos. Lage . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE J.9 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

10.412. Adâlgisa Barbosa. Eber t . 
10.413. AntônioOn id a. 
10.414. Armênio Rodrigues dos Santos. 
10.415. Maria Yolanda Ancora 'Moutinho. 
10.416. Vera de Carvalho Lemgrúber. 
10.417. Gerson Sampaio Pinto Gah--=« 
10.418.. Ernani 'dé Camoos-Rangel. 
10.419. Odètte/Portugaí. 
10.420. Arthur Philomeno lavec-hío. 
10.421. José Pereira, da Silva. 

QUALIFTCADOS-PÓR DESPACHO DE 21 DE-DEZÜMBRO 
D É 1 9 3 6 

Í0.42S, Djanira Pereira-de Oliveira, 
10.423. Djánira ,'de::.Soü"za'':Mãçfiado. 
10:424. Mánoel>Pereira' da Costa. 
10.425."'•IldO"-de Oliveira. 
10.426. Orestes -'Soares.. 
10.427. Alexandrino -Paz' d'Àbrèu. 
10.428. Clá-üdionèr' Armando- de -Souza, 
10.429'. Octâviô Jòiê Antunes. 
10/430.' iAràcy .Pimèúlél Develly, 
10.431-.-.Luzia:Pèréira,'d,e, Òliy$íra„. .: 

10.432. üriãVAiiionío dia-Oliveira Filho, 
10.433. Darpilia? Cobradinhar da "Costa. 
10.434. Dagniar Cobradinti.a da-Costa. 
10.435. JoaguimiMattos Dias. 
10.436. Màthias,Lü.iziTorres'. 
10.437. Affopso Pinto Carneiro Júnior, 
10.438. Albeftma; de Oliveira. 
10.439. Jacy Soares, de Almeida. 
10.440. José Coelho do Carmo. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

10.441. Júlio Rezende. 
10.442. Carlos-, Dimetiz. 
10.443. Ayres Rodrigues da Silva. 
10.444. Armando Oswaldo'Màndarino. 
10.445. Noernia' Bahia Galvão. 
10.446. Francieco Xavier de ^Albuquerque. 
10.447. Antônio Pereira Notini. 
10.448. Carlos Pinto Leite. 
10.4i49. Vicente Lima. Coimbra. 
10.450. Nelson Gàrhier Vasconcellos. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE DEZEMBRO 
JDE 1936 

10.451. Eduardo I Rufino do Carmo. 
10.452. Pedro Rattes Alves 1 Barbosa. 
1,0.453. •AntpniotCarlps.de Souza. 
•10.454. João de Deus Peçánha. 
10.455. Máximo Eliziario da' 'Cunha. 
10.456. Ladislau \Pedro- :de Queiroz. 
10.457. Miguel Vieira de Carvalho. 
10:458. 1 Joséphiná' de Oliveira Fonseca « 
10 .4159 . José Rodrigues -de • Araujo. 
10.460. Dagmar• Gomes de Castro. 
10 .461 . José'Joaquim. Tavares Vianna, 
10:462S Antônio:' Nèpomuceno 'Collares. 
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QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 24 DE 'DEZEMBRO 
DE 1936 

10.463. Norah Lusqumhos Machado. 
10.464. João Ferreira F I L H A . 
10.465. M-ánoél'Gomes Dias Peixoto 
1Q.466. Alzira Trigp. 
10..'467. fèêYer-ina.. jáoares. de Oliveira. 
10.466; 'Luiz "Moreira"'Barbosa. 
10 i 469. Carips Corrêa 'P íu to . 
10.470. Octavio Macedo'do'Nascimento. 
10.471. Ary Dainasceno. 
10.472. Aurélio" Lopes. 
10.473. Eiiòlyc|es"da pilva Barrqs 
10.474. Gilberto' Pereira 'Martins. Indeferida, 
10.475i Hélio Far ia . 
10.. 476. Manoel Costa dos Santos. 
10.477. Maria'Elysa Cundith "Gomes dos Santos. 
10.478..'OU viu. Rezende Barros. 
10.479. Renato Luiz de Mattos. 
10.480. Waldemar-Ferrei ra de Mello. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 26 DE DEZEMBRO 
DE 1 9 3 6 

1 0 . 4 8 1 . 
10 .48*! . 

Í Õ . 4 S 4 . 
10 . -185 . 
lü.itÍD. 
1 0 . 4 8 7 . 
I O : * 8 8 . 
1 0 . 4 8 9 . 
1 0 . 4 9 0 . 
•\o:m: 
10.Í.92". 
1 0 . 4 9 3 . 
J 0 . 4 9 4 . 
10 .4(15 . 
1 0 . 4 9 6 . 
10'. 4 9 7 . 
10.4198. 
1 0 . 4 9 9 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 0 . 5 0 J . 

Cândido de Madeiro Maciel. 
Clarice Beviláqua "Freire da Rocha. 
Fernando Cardoso' Moreira. 
Manpet do Patrpcinip. 
Izidro Evaristo" da Silva, 
ManoefJÔsé de Çerqueira, 
Maripei Barbosa da Silvai' 
Luiz de ~0jiVeifa"L'ma-'.'' 
Raul Moreira Guimarães,. 
Arsenip Dorclbo'.-
José 'Custaiihéiro de Brito. 
Jorge dos' Santos.' 
Manoel 'Pellegrini ' Romana, 
Regina Rutigliani Miranda, 
Sebastião F-eijó'. 
Ruul Peixoto Naylor. 
Miquelina Tafuri Mãlvaro, 
AnizjQ dá Rosa-.' 
Alcides Guedes de Carvalha. 
Philomena Barbieri ÕSUTELMP,, 
Augusto Àffonso Lympp Teixeira de Fpeitas. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 30 DE DEZEMBRO 
DE'1936' 

10.502. Alfredo de Souza. 
1Q.503. Pedro Xavier da Silyeira. 
:IÚ.D04. Antônio Vieira. 
10.505. Edil. Botelho do Amaral Salgado. 
10.506. Mariana Ribeirp Maftins-. 
10.'107. Manoel Alves' Schmidt. 
!0:508. Virgílio Roberto Tíinõrio Moitta,. 
10:509.. - Roberto Antônio Passos. 
10.510. Antônio de Carvalho Lemgrúber. 
10.511. Antenor da Si.lya Barros. 
10 .6Í2 . .Everardp gomes. 
101513- Fausto Cabral Barbosa, Ribeiro. 
i£!'5Í4l Joãg (Ribeiro. 
JQ^5Í51 Joaquim" Marques Guimarães 
1Ò.5.Í6. Luiz Benedicto'de AráujÕ;' 

QUALIFICADOS POR DESPAiGHi0l 
* 'DE '1936 

DE 31 m EEZ©MaRfi 

10.517. iRosa Martins Torres. 
10;5 iè . Abel Lfifierâío Barfoze 

Terceira Circupiserípção EleftjiyaJ 
DÉCIMA QUARTA ZONA BffíTOJAJ, 

ÍBjstriçtps gninicipaes de. Realengo, gampo Grandf, ggayatíba 
è Santa J C I Ú B " 

Juia - s gr. Frederico de Barros Barreto 
Escrivão t t t Dr. PJaçidp Modesto, de MeUç 

Q^ALIFIGAFíOS. POR DJ^BACHO DÈ 25 DE -DEZEMBRO 
* '- ' DE'19*3B ™ 

7,15,3,. Aldano Barbosa Lima. 
7.654. Durval da Silva Fi lho. 
7 .655. Mario de Figueiredo de Mello Vianna, 
7.656.. Fausto de Carvalho. 

PROCESSOS DE INSCRIPÇAQ 

Primeira Çircuiivscripçpp 

PRIMEIRA ZONA ELEITÔRAI 

( Districto municipal de. Candelária ) 

Jxl\z Dr. Çlecip Çesarjo Al^im 

íscrivão —, Dr r Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico,, para os fins dos ar t s . 43 do Código e 25 do 
Regimento dos 'Juízos e CVrtonps/Elpifpraes, que por este-
Cartório e Julzqdq! I a Zpna^le i tóra l , estão sendo processados 
d£ pedidos dè''inscripção dós"seguintés"cidadãos: 

ANTÔNIO; JOSE' GARCIA (12.078'), filho de Antônio José 
G a r c i a ' e ' d e Caríota Costa Garcia, nascido ã -1 de julho 
de 1901, nó Districto Federal,.cqmmercip, casado, eoni tío-
miciíio eieitòfài ' rio 'districto 'municipal* de Candelária-
(Qualificação'r&çjueridá,' B . E . 16,' ri. 790 '2* Zona.) 

JAYME WASHINGTON-FERREIRA-LIMA (4.744), filho de 
Philadelpho Leonardo Ferreira Lima e de Anna Julia da 
Silva-Lima, nascido a 27 de maio de 189.0, nq Estado da 
Bahia, funccionario público, casado; còm domicilio elei? 
torál no districto muri icipaide 'Candelária.' (Qualificação 
'\ex-aff.iciô"V E . E . 18, n . 3.056'-r- 1? Zona.) 

ALFREDO GONÇALVES DQS/SANTOS (4.086), filho de Ma-
isóèl Joaqu"im'Gòricalvés'e de^Maria da Conceição'Gonçal
ves, nascido a. 10' de' novembro 'de' 1908, em Barra .Mansa, 
Estado do Rio de Janeiro, çommercio, solteiro, '.peni do
micilio eleitoral no districto. rounieipal de Çandelar-ía. 
e residência á r u a do Rosário n . 79. (Qualificação reque-
: léx rofficio", B . E . ' 144,. n . 3.466.) 

LJUGRECIA DA PIEDADE FIGUEIRA -(4.087), í i lha de Theo-
*'"" "'dÔrp* Jpsé 'Figueira é dé .RosUüna. da Piedade, nascida a 

18'de'.outubro de* 1905, em Lore.na, Estado de São Paulo, 
domestica, casada, cpm . domicilio eleitoral ' no districto 
municipal" de Candelária e residência á rua São "Pedro 
ri,'8'2.' (Qualificação' requerida, B . E . '144 , n . '3.482.) 

MÁRIO PIMENTEL DE BITTENCOURT LEAL (4.088), filho 
" " de,Àurèlin.o.de Araújo Leal e de Amélia Pimentel B. Lca!, 

nascido' "a ,28. de nçvembrp de 1908, no Estado dá Bahia, 
engenheiro*, càisado, com' domicilio eleitoral no 'districto 
municipal de 'Candelária .e residência á ' r u a l ' de Marco 
ii. " i 2 i . (Qualificação" requerida; B . ^ E . .139,* n . 3;.46'3 j 

JPSEÍ-MARTINS, RODRIGUES (4.089), filho de Thomaz Mar-
"tiffis Rodrigues e de Maria da Pajxãq F . Rbdrigúes.-iiascido 

a 27"de dezembro de 191°. em Nictheroy ( Estado db Rio 
Se"' Jan| irp, ' empregado Publico, casado; com 'domicilio 
eleitoral np distriptò municipal de Candelária e r'es'ideií-
eía. a rua Théophillo Òttorii n . -1.* (Qualificação requerida 
B R E." 159 ,11. 3.462.) ' " 

RENATQ DA GOSTA DORIA (4.090), 'filho de. Alfredo cia 
feasía Dôria e 'dè Emest ina dá Gosta. Dpria, násci(]p,'"a 21 
de dezembro dè"l907„em São 'Salvador, Estado dá"Bahia, 
funécipnario. publico, casado, com domicilio eleitoral' no 
^ . ^ ^ ' ' n ^ u q i e l i í i i l 'de : èanqélaria e residência á' rua São 
Pè^rbr i . 67,'sobrado.'(Qualificação requerida. B. E. -137 
R. '3.343.') " " ' ' • ' . " " 

ANTÔNIO DE PADUA ALBUQUERQUE (4.091), filhe de Her
menegildo Luiz de. Albuquerque, nascidp a 9,'de-junho eje 
1913, iio Districto"' Federal,' çommercio, 'viúvo, "cóni domí-
CÍIÍQ eleitoral ao distriotò municipal' de Candelária è re-
fidenciá"á "rua 1* dç Março n.' 42, 'sobrado"'(Qualificação 
i-equerida, B . 1 . 137,'n. 3 . 2 5 7 . f ' ' ' ' *' 

HELOJS^ DE'OLIYEIRA,VASCONCELLOS (4.092), fijha de 
Amarilio Herfees de Vàisconcenps.' ei'dp Heloísa du (j 1 
veira Vasconcellos. nascida a 9 de* julho d.e' 1911, no u : s -
tpieto Federal, funeeioharia'.çuBfi&a,''sollèipa.' poni ilcijii1-
Cilio eleitoral no districto.municipal de Candelária "/•;•:•-
sidencia á rua db'Ouvidor m. 107. sobrado. (Oualiia-yeii.. 
r eqüe f ida ,3 . .E . 137, n . 3.288.) 
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EUCLYDES PEDRO"DA SILVA (4..093), filho de Constancio 
Avelar da Silva e de Maria Deolinda da Silva, nascido-a 20 
de junho da 1909, em Santa Maria Magdalèna, operário, 
cas"ado, com domicilio eleitoral nõ districto municipal de 
Candelária e residência á rua Visconde de Itaborahy n. 62. 
'(Qualificação requerida n . 3.395.) 

FRANCISCO ALVARES SOARES (4.094), filho de Fernando 
Alvares e de Maria Soares, nascido a l-4< de outubro de 
(1898, na Hespanha, naturalizado), funccionario munici
pal, casado, com domicilio eleitoral noo districto muni
cipal de Candelária e residência á rua São Pedro n. 66. 
i(Qualificação requerida, B . E . 139, n. 3.434.) 

JOAQUIM FURTADO RODRIGUES (4.095), filho de Arthur 
Furtado Rodrigues e de Carolina Eugenia Pereira, nascido 
a, 20 de julho dô 1890, no Districto Federal, masagisla, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua da Candelária n . 16, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 137, n . 3.298.) 

PCTÀVIO FILGUEIRA DE MENDONÇA (4.096), filho de 
Eduardo Furtado de Mendonça e de Francisca Filgueira 
de'Mendonça, nascido a 2 de março de 1910, em Sobral, 
Estado do Ceará, çommercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e residência á 
r u a ' d a Quitando n . 89, sobrado. (Qualificação requerida, 
B . E. 137, n . 3.331.) 

ADÃO BRASIL (4.097), filho de José Cândido Rodrigues e de 
Luiza Rodrigues, nascido a 4 de janeiro de 1915, em Porto 
Alegre, çommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á rua Bue
nos Aires n . 51, sobrado. (Qualificação requerida, B. E. 
137,'n. 3.259.) 

"RUBEM ANTÔNIO GONÇALVES (4.098), filho de Raphael 
Gonçalves Duarte Ribeiro e de 'Anna Cândida H. Alves 
IX. Gonçalves, nascido a 20 de novembro de 1914, no Dis
tricto Federal, advogado, solteiro, com domicilio eleitoral 
ao districto municipal de Candelária e reside"neia á rua do 
Rosário n . 67 . (Qualificação requerida, B . E . 75, nu
m e r o 2.2.62.) 

ÍTOSE' DÈ SOUZA GABRILLO (4.099), filho de José Baptista 
de Souza e de Florisbella da Silva Gabrillo, nascido a 6 
de outubro de 1911, em Carangola^ Estado do Rio, çom
mercio,-solteiro, com domicilio eleitoral no districto, mu
nicipal dè Candelária e residência á rua da Candelária 
n . 6, 1° andar. (Qualificação requerida, B . E . 107, nu-
.roero 1.104.) 

'ESTEVÃO MANOEL DA CRUZ '(4.100V, filho de Fortun&to 
Manoel da Cruz-e de.Rosa Maria da Conceição, nascido a 4 
ide fevereiro de 1901, no Districto Federal, casado, fun
ccionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
districto munir.IIRVI D--: Candelária e residência á rua São 
Pedro n . 27. (Qualificação requerida, B . E . 149, nu
mero 3.504.}! 

gALDINO MARTINS DE SOUZA RAMOS (4.101), filho de 
Raymundo Martins de S. Ramos e de Maria Purcina dos 
S'. Ramos, nascido a 1 de setembro de 1880, em Picos, Es 
tado do Piauhy, medico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária e residência á rua 
do Ouvidor n . 52, sobrado. (Transferencia de Estado.) 

GODOFREDO POPP.E (4.102)-, filho-de Álvaro dos Santos 
Poppo e de Francisca Vianna, nascido a 7 de setembro de 
1904, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, çommercio, 
casado, com domicilio, eleitoral no districto municipal de 
Candelária e' residência á rua São Bento n . 17. (Qualifi
cação requerida, B . E . 139, n . 3.397.) 

&LAYDE RIBEIRO TERRA (4.103), filha, de Antônio Pinto 
Ribeiro e ; de Olympia da Silva Ribeiro, nascido a 3 de 
setembro de 1909, no Districto Federal, domestica, • ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária n . 56. (Qualificação requerida, B.- E.. 144, 
m. 3.465.) 

JULTA CONCEIÇÃO FARIA. DE AZEVEDO (4.104), filha de 
Manoel José Faria de Azevedo e de Cândida de Jesus F a 
r ia de Azevedo, nascida a 21 de julho de 1918, no Distri= 
cto Federal, commèrciante, solteira, com domicilio ^elei
toral no districto municipal de. Candelária e residência' á 
rua Buenos Aires n . 57. sobrado, (Qualificação-'reque
rida, B . E . 137, n . 3.307.) 

Districto Federal,-aos 30 de dezembro de 1936 — Pêlo 
escrivão, 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 dos ar t s . 43-do Código o 25 
do Regimento dos J U Í Z O S e Cartórios Eleitoraes, que por este-
Cartório e Juizo da 2* Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos.:, 

ALUISIO DE ALBUQUERQUES MELLO (5.498), filho de Ar
thur Henrique de Albuquerque Mello e As Eugenia Ban
deira de Albuquerque Mello, nascido a 22 de maio de 
1911, no Estado de Pernambuco, çommercio, soltoiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
Qualificação requerida, B . E . 146, n. 4.290.) 

ODILON IGNACIO DE SOUZA (5.499), filho de Mercedes Ma
ria Corrêa, nascido a 19 de novembro de 1909, no Estado 
de Minas Geraes, çommercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B . E . 135, n . 4.058.) 

RAYMUNDO GOMES FILHO (5.500). filho de Raymundo Go
mes da Silva e de Julia Maciel Silva, nascido a 14 de ja
neiro de 1913, no Estado de Alagoas, çommercio, casado, 
Com. domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. 
(Qualificação requerida, B . E . 146, n . - 4 . 2 8 9 . ) 

CECÍLIA-RODRIGUES (5.501), filha de Andrelino'Rodrigues 
da Conceição e de Ernestina Brito, nascida a 26 d?, janeiro 
tíe 1907, no Districto Federal, çommercio, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 134, n . 4 .042.) 

WALDEMIRO DE MATTOS (5.502). filho de José de Mattos 
e de Elisa Mattos, nascido a 12 de junho de 1909, no E s 
tado do Espirito Santo,-official da Marinha Mercante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 318. nume
ro 4.130.) 

ANTÔNIO SANTOS DE ASSUMPÇAO (5.503), filho de Coiv 
neliò Justino de- Assumpçao e de Anna dos Santos As-
íumpção, nascido a 25 de janeiro de 1910, no Estado do 
Rio de Janeiro, çommercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B . E . 146. n . 4.280.) 

LAFAYETTE RIBEIRO (5.504), filho d'e Henrique Gonçalves 
de Souza Lima e dé Jorgina de Souza Lima Ribeiro, nas
cido a 31 de dezembro de 1906, no Estado de Minas Ge
raes, funccionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José." (Qualificação 
requerida, B . E . 142, n . 4.218.) 

RUBENS ELIAS MACHADO (5.505), filho de Elias José Ma
chado e de Irinéa Neves Machado, nascido a 29 de julho 
de 1912, no Estado de Minas Geraes, çommercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da São 
José. (Transferencia.) 

SERAFIM RANUCCI (5.506), filho de Salvador Ranucci o de 
Paschoa Burlea Ranucci, naseido a 18 de outubro do 
1904, em Itaocara, Estado do Rio de Janeiro, mecânico, 
•casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 138, numero 
4.142.) 

JORGE SOARES CAFFONiSO (5.507), filho de Antônio Caf-, 
fonso e de Dolores Soares Caffonso, nascido a 10 de fe
vereiro de 1916, no Districto Federal, dactylographo, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . "E. 146, numero 
4.262.) 

JAYME MAIA ARRUDA (5.508), filho de Antônio Arruda e 
de Emilia Maria Arruda, nascido a 14 de fevereiro de 
1907, em Itapetininga, Estado de São Paulo, funccionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José. .(Qualificação requerida, B . E . 134, 
n . 4.050.) 

PAULO FRANK (5.509), filho de Adolf Frank e de Etcl 
Herzog, nascido a 22 de janeiro de 1902, em Budapèst, 
Hungria, estudante de medicina, casado, com'domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifi
cação requerida, n , 4.327.) 
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©TTOSTRAÜS (5.510), filho de Gutmann Straus e.de Han-
nehen Straus, 'nascido a 12 de março de 1887, na Alle-
manha, commerciante, casado, com domicilio eleitoral-'no 
districto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
n . 4.324.) 

JOSÉ' VELLOSO, DA SILVEIRA ROCHA (5.511). filho de 
Joaquim da Rocha e de Emilia Velloso da Silveira, nas
cido-a-4 de fevereiro de 1897, em Recife, E s t a ò de: Per 
nambuco, çommercio, casado, com domicilio eleitoral;no 
districto munioiDal de São José. (Qualificação reque
r i d a , ^ . E . 91, n . -3 .315 . ) 

JANUÁRIO ABEL CORREIA (5.512), filho de Antônio Vir-
ginio Correia e de Christina Moraes Correia, nascido a 
19 de setembro de 1911, em São Luiz, Estado do Mara
nhão, armador, solteiro, • com domicilio eleitoral no d i s -
tricto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B . ' E . 13i4, n . 4.007.) 

[ÁLVARO AGCYOLE AGUIAR LEITE (5.513), filho, de Álvaro 
Accyole Aguiar e de Regina Oliveira Aguiai*,' nascido a 
1 de maio de 1915, em São Paulo, Estado de São Paulo, 
estudante, solteiro, com domicilio' eleitoral no:distr icto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, nume
ro 4.119.) 

{PEDRO FREIRE RIBEIRO (5.514), filho de Fernando • de 
Aquino ^Ribeiro e de Amalia Freire de Aquino Ribeiro, 
nascido a 1 de setembro de 1913, no Districto "Federal, 
advogado, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municioa! de São José . (Qualificação reauerida, B . " É . 
138, n . 4.116.) 

•EMMA NOGUEIRA (5.515), filha de José Gorgulho .Nogueira 
é de Isaura Pedrario Nogueira, nascida a 1 de março.de 
1913? em Sylvest.re Ferraz, Estado de Minas Geraes, es
tudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B . É . 150, 
n . 4.384.) 

fJORGE DOS REIS (5.516),-filho de Antônio dos.Reis e de 
Maria José. nascido a 16 de fevereiro de 1891, em Fer ra -
gudo, Portugal, mestre de cabotagem, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B . E . 142, n . 4.175.) 

EDWALDO BOTELHO DAS MERCÊS (5.517), filho de José 
Semeano das Mercês e de Maria Botelho das Mercês, nas
cido a 12 de junho de 1917, em Recife, Estado de -Per -
nambuco, bancário, solteiro; com domicilio eleitoral, no 
districto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B . E . 136, n . 4.039.) 

ANDRÉ' DE FELIPPE (5.518), filho dé-Raphael de Felippe 
e .de Antonia Fontechia,. nascido a 2 de junho do 1915, 
no Districto Federal, ajudante de operador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José . 
(Qualificação requerida, B . E . 146, n. 4.265.) 

JOSE' IGNACIO DE MEDEIROS (5.519), filho de José Ijrna-
cio de Medeiros e de Jacinthe Medeiros, nascido a li) de 
agosto de- 1885, no Districto Federal, . funccionario do 
Banco do Brasil, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto. municipal de São José. (Transferencia.) 

MANOEL MONTEIRO NETTO (5.520), filho de José Monteiro 
e de Virgínia Monteiro, nascido a 14 de fevereiro de 1900. 
no Districto Federal, çommercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José.- (Qualifica
ção requerida, B . E . 146, n . 4.321.) 

i&EMÍLIO DOMINGOS SOARES (5.521), ' f i lho de Tertuliano 
Domingos Soares e" de Joanna Dias Soares, nascido a 6 
de julho de 1900, em Angra-dos Reis, Estado do Rio de 
Janeiro, çommercio, solteiro, com domicilio • eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação reque
rida, Bs. E . 84, n . 3.153.) 

JOSE* SISLEY DE SOUZA (5.522), filho de Humberto Sisley 
de Souza e de Lazarina Esteves de Souza, nascido a 5' de 
ja.neiro.de 1917, no Districto Federal,,funccionario pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José. - (Qualificação requerida, B , E . 149, 
n. 4.334.) 

feLlAS ABRAHÃO (5.523), filho de Elias Deldugue è de Ma
r ia José, nascido a 30.de maio de 1918, no Districto F e 
deral, ,- çommercio, solteiro, com- domicilio eleitoral no 
districto municipal de.São José . (Qualificação requerida, 
B . E.- 142, 'n. 4.192.) 

RUBENS DA' FONSECA' HERMES (5.524), filho do Eduardo 
E m i l i a n o d a Fonseca Hermes *e de Adelaide da Fonseca 
Hermes, nascido a 31 de julho, de 1917, no Districto F e 
deral, estudante, solteiro, com'domicilio eleitoral.no dis
tricto municipal de > São José . ^Qualificação requerida, 
B . E.M46,"n'. '4:27.7.), 

ISABEL PONTES CORRÊA DA I60STA ',(5.525)',; filha de - Ma
noel Bernardo- 'Ferreira; Pontes,© de iAmelia Jul ia Fe r 
reira de Carvalho 'Pontes, nascida a .29 dé outubro de 
1900, no '• Estados de Minas : Geraes, prendas ' domesticas, 
viuva, com,domicilio eleitoral no' districto- municipal ; de 
São José» ^Qualificação requerida, ' B.. E v 149, numero 
4.329.) 

RENATO HENRIQUE,DE MELLO '(S.526)', filho ds Manoel 
Antônio de Mello-e de Maria Antonia-de Mello, nasoido ; a 
15 de junho.de 190i4. no Estado de Pernambuco, portuá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São José; (Qualificação r e q u e r i d a , ! . -'E..*142, nume
ro 4.173.) 

ALBERTO'GUIMARÃES (5.527). filho de Agenor Guimarães 
.«íde<Felisbela Pereira Guimarães, nascido a 2í .de,agosto 
de 1915,'- em Victoria, Estado, do Espiri to Santo, com-
merciario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José... (Qualificação-requerida, B.. E . 
ÍÍ6, n." 4.250.) 

OCTAVIO DE. SOUZA (3.528), filho de Francisco .de Paula 
S o u z a ' e d è Odette-Cardoso de Souza,. nascido a 27 de 
abril de 1915, no Districto Federal, çommercio, solteiro» 
com domicilio eleitoral no- districto .municipal de -S. José. 
(Qualificação requerida, B. '-Ei 134. n . 4;037.) 

ALTAMIRO MENDES GUIMARÃES (5.529), filho de Adelia 
Martins, nascido a 17-de agosto de 19.18, no Districto F e 
deral, çommercio,.solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de' São José.. (Qualificação requerida. 
B . E . 1.46. n . 4.315.) 

JAYME HOLLANDA< (5 .530 . ) f i l ho . - de. Horac io ,dá . Cunha 
Hollanda -e de Joauna Fernandes Hollanda, nascido. a - 27 
de' janeiro de 1917, no Districto Federal, çommercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto miinicipai de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 149, numero 
4.370.). 

WILSON OLIVEIRA DE SANT'ANNA (5.531), f i lho.de. José 
Vieira, de. SanfÀnhà" e de- Maria Oliveira de"-SanfAnna. 
nascido a 17 de novembro de 1915, em. Aracaju', Estado 
de Sergipe, militar, solteiro, com domicilio. eleitoral no 
districto municiòal de São José. (Qualificação .reque
rida, B . E . 117, n : 3.818.) 

ANTÔNIO -CoRHÊA NUNES (5.532), filho de Francisco Cor
rêa Nunes e de Maria Corrêa Gonçalves, nascido a. 17 -de 
dezembro de 1911, em Itaocara. Estado do Rio de Janeiro, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (.Transferencia.) 

ANDRÉ' PATRIC MATHIEU DE FOSSEY (5.533), filho de 
Patrick Mathieu de Fossey e de Jeanne Gleyze- de• Fos-
sey, nascido a>20 de-.fevereiro-de -1903, na França, bra
sileiro naturalizado,', professor, solteiro, com domicilio 
eleitoral no.districto municipal de São José. (Qualifica
ção requerida, B. E . 146, n . 4.303.) 

ALFREDO ELIAS. (5.534), lilho de Elias Joaquim e dc Said 
Joaquim"Mireb, nascido a 15 de julho de 1916, cm Cabo 
Frio, Estado do Rio de Janeiro, çommercio, solteiro,' com 
domicilio eleitoral.no districto m u n i c i p a l d e São José. 
(Qualificação requer ida , 'B . ' E . ' 146, n . 4.287.) 

JOSE' MENDES BORBA (5.535), filho de João Mendes Borba 
e d e Hohdrina Dutra de,Borba,.nascido a 8 da abrü de 
1916, nq Districto Federal, çommercio, solteiro, com d o 
micilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B . E.' 146, n . 4.311.) 

ANTÔNIO. iSARAI VA 'FERREIRA (5.536), filho de João Fer 
reira e de Germina Ferre i ra Saraiva, nascido a- 6 de ou
tubro de 1912, nó. Districto Federal,, çommercio, solteiro, 
com domicilio. eleitoral no 'districto municipal- de S. José. 
(Qualificação requerida, B . E . 149, n . 4:382.) 

AECIO -RIBEIRO: DE. CASTRO (5;537)', filho - de • Ascanio . de 
Castro é de ; Maria; Eugenia.vde Castro, nascido a- -18 * da 
dezembro "de. 191.4,, no Districto Federal,, perito contador, 
solteiro,, com domicilio : eJejtoral-no districto ^municipal 
de ; SSo José. . (Qualificação requerida, B ; E . 149, núme

ro 4.347.) 
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PETRGNILHO DOMINGOS TORRES (5.538), filho de Hono-
rato Domingos Torres e de Martiliana de SanfAnna, nas
cido a 15 de junho de 1917, no Districto Federal, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São J o s é ( Q u a l i f i c a ç ã o requerida, B . E . 149, 
O. 4 .356.) 

NAPOLEÃO TEIXEIRA DOS REIS (5.539), filho de Domin
gos Teixeira dos Reis e de Adelina da Veiga Reis, nas
cido a 17 de outubro de 1914, no Districto Federal, pes
cador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto ínu-
nioipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 115, 
a . 3 .785.) 

ALTAIR SIQUEIRA GOMES (5.540), filho de Octavio de Si
queira Gomes e de Odilla Frazão Gomes, nascido a 2 de 
fevereiro de 1918,, no Districto Federal, çommercio. sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José . (Qualificação requerida, B . E . 142. numero 
4.171.) 

JOAQUIM LEANDRO GOMES (5.541), filho de 'José Leandro 
Gomes e de Laura Maria Gomes, nascido a 31 de outubro 
de 1911, em Engenho 'Pequeno. Estado do' Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Transferencia.) 

DOMINGOS BAPTISTA DA GAMA JÚNIOR (5.542), filho de 
Domingos 'Baptista da Gama e' de Analia Ribeiro da 
Motta Baptista, nascido a 12 de novembro de 1899, em 
Campos, Estado do' Rio de Janeiro, lavrador, solteiro,- com 
domicilio eleitoral no 'dis t r ic to municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 146. n . 4.242.) 

LEONOR PIRES GOMES (5.543). filha de Joaquim Pires e 
õ*e Maria de Jesus, nascida a 15 dè dezembro, de 1895, 
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifica
ção requerida, B . E . 34. n. 3.168.) 1 

JULIETA PIRES D E ALMEIDA MARAPODI (5.544), íilha 
de José de Almeida e de Guil-hermina Pi res 'de Almeida, 
nascida a 26 de abril de 1911. no Districto Federai, do
mestica, casada, com-domicilio eleitoral no dslrcto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B . E. 84. 
n . 3.166.) 

HAMILTON DA SILVA QUINTAES (5.545),. filho cje Baibino 
Alves da Silva Quintaes e de Jovina Úbaldino. Quintaes, 
nascido a 15 de dezembro de 1908, em Vil.la do Itapemi
r im, Estado do Espirito Santo, çommercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto-municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 149, n . 4.360.) 

IBMAÈL LEITE XAVIER (5.546), filho de João ; Leitè Xavier 
e da Maria Clara de Barros Xavier, nascido a 13 de agosto 
de 191S, em São Luiz de Caceres, Estado de Matto Grosso, 
anilitar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B, E . 112, 
s . 3.759.) 

ÍSAIAS PINTO ALVES (5.547)', filho de Joauna Alves da 
Fonseca, nascido a 31 de agosto de 1912, em Recife, Es
tado de Pernambuco, machinista da Marinha Mercante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 149, numero 
4.348.) 

DINÁH HASTENREITER (5.548), filha de José Figueiredo 
Hastenreiter e de Horacina Gurgel Hastenreiter, nascida 
a 30 de agosto de 1915, em Muriãhé, Estado de Minas 
Geraes, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação requeri
da,: B , E . 142.) 

GUIÒMAR DE CARVALHO .MAIA (5.549), filha de Luiz Al
ves Carvalho e de Emilia Barbosa Fialho da- Carvalho, 
nascida a 21 de agosto de 1900, no Districto Federal, 
domestica, casada,, com domicilio eleitoral no districto 
.municipal de São José. (Qualificação requerida; B . E , 
115, n . 3.792.) 

ANTÔNIO FABRICÍO SEREJO NETTO (-5,550), filho de José 
Lauro de Mattos Serejo e" de Corinda. Celestina Gata-
nhede Serejo, ma-scido a 24 de outubro de"1915, em Be-
queimão, Estado do Maranhão, çommercio^ solteiro!.- com 

«domicilio .eleitoral no dis t r ic to-munic ipal 7 dó-São ' JosÒ. 
"íQualificação requerida, B . E . 149, n. 4.362",.:) 

LUIZ SABINO EVANGELISTA (5.551), filho-. de : Sabino Ma
noel Evangelista e de- \Luiza Faustina^ Partia;: nascido a 

15 de outubro de 1912, em Santo Agostinho, Estado de 
Pernambuco, motorista, solteiro, com domicilio, eleitoral 
no districto municipal de São José . (Qualificação reque
rida, ti. 4.207.) 

-HORACIO SULLY DE SOUZA (5.552), filho de Sully José 
de Souza e de Amélia Paiva de Souza, nascido,.a 16 de 
abril de 1888, em Paris, França, cônsul do Brasil, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. 
(Qualificação requerida, B . E . 13'8, n . 4.124.) 

ÁLVARO LOURENÇO (5.553), filho de Joaquim Lourenço e 
de Georgina Rabello Simões, nascido a 21 de abril de 
1914, no Districto Federal, çommercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 149, n . 4.37.1.) 

ARISTIDES LiÇBÃO. NETO (5,554), filho de Newton Burfo-
nas Lobão e dc Maria Gonzaga Lobão, nascido a 2 de 
setembro de 19'16,> em São Luiz, Estado do Maranhão, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B . E ; 149, 
a. 4.352.) 

LEOPOLDO JÚLIO LlON (5.555), filho dc Abrahan Lion e 
dc Catharina Casuux Lion. nascido a 25 de julho de 1886, 
no Districto Federa), cummcrcio. casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifica
ção requerida, B. E. 138, n. 4,148.) 

'MANOEL DOS SANTOS APÓSTOLO (5.556), .filho de Au
gusto dos - Santos -e de Maria Teixeira Motta, nascido a 
20 de novembro dc 1908, no Districto Federal, çommer
cio. casado, com domicilio eleitoral no districto .munici
pal de SÃU José. (Qualificação requerida, B . E . 139, 
p . 4,377'J 

FAUSTINO CÂNDIDO DOS SANTOS (5.557), filho dè. Fran
cisco Gomes Campista e de Corina dos Santos,.nascido a 
20.de janeiro de 1897, em São João da Barra, Estado do 
Rio de Janeiro, marítimo, casado, com domicilio 'eleitoral 
no districto municipal de São José, (Qualificação reque
rida. B. E, 149, n . 4.366.) 

•JORGE DE ARAÚJO MIRANDA (5.558), f i lho.de Álvaro de 
Ara.ujo Miranda e de Maria Vieira Miranda, nascido a 7 
de setembro de 1918, em Pinheiro, Estado de São Paulo, 
çommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no idstrietc 
municipal dc São José. (Qualificação requerida, B . E. 
117, n. 3.804.) 

Districto Federal, 31 de dezembro, de 1936- — Pelo es
crivão, E. Moraes. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes dé Santa Rita, Sacramento « 
São Domingos) 

• Í u i 2 . — Br. Francisco de Paula Rocha Lagoa Fühó 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço.publico, para os fins dos arts. -43 do Código è 25 do 
Regimento- dos Juizo-s e -Cartórios Eleitoraes, que por este Car
tório e Juizo da. Terceira Zona Eleitoral, estão .sendo proces
sados os pedidos dc inscripção dos seguintes cidadãos: 

MANOEL LUIZ DUARTE (7.526). filho de Rozendo Luiz .Duarte 
e de Caroliua Magdalena-Duarte, nascido a.7 de fevereiro 
de- 1907, no Districto Federal,- çommercio, com domicilio 
•eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação requerida. 3." zona n . 6.428.) 

JOSE' RODRIGUES CAVALHEIRO (7.527), filho de José Ro
drigues Rosa e de Encarnação Cavalheiro, nascido a 14 
de julho de 1897, no Districto Federal, casado, motorista, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de- Santa 
Rita. (Qualificação requerida, 3.* zona, n . 6.016,) 

MIGUEL BARROSO DE OLIVEIRA _(7.528), filho de Pedro 
Paulo de Oliveira e de Sylvina Barroso de Oliveira, nas 
cido a 14 de outubro de 1912, JK> Districto Federal, sol
teiro ,operário, com domicilio eleitoral no districto mu-
nicipa de São Domingos. (Qualificação requerida, '3.* zona 
n . 4.473.) 

ARMANDO FERNANDES BOTELHíQ (7.529), .filho . fl« José 
Fernandes Botelho e de Maria Augusta de Moraes, nasci
do a 16 de Julho de 1911,. rib. Districto Federal, .casado, 
.comimercio, com. domicilio eleitoral no districto muhici-
ipal d.e São Domingos. (Qualificação requerida, 3." zona. 
n . 6.541.) 
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ILAURINDO NUNES (7.530), filho de João de Deus Nunes é 
de Maria;Ghristina,' nascMo' a 5 de abril de-1915, no Dis
tricto Federal, solteira, domestica, com domiclio eleitoral 
no districto municipal 'de Sacramento. (Qualificação.re
querida,' 3.' zona. n . 4 .812.) . 

OLIVIA GIBULARS'(7.531), fiha de Felippa Lsuni, nascidaia 
30 de "agosto de .1902, - no Districto Federal, casada., do
mestica,; com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sacramento. (Qualificação requerida, 3í»- zona, nume
ro '6 .477 . ) 

NICE CARVALHO MOREIRA (7.532),- filha de Joaquim Car
valho Moreira, e de Margarida Medeiro Moreira, nascida 
ál-7-'üe agosto de 1917; no Districto Federia, solteira, do
méstica]; com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Sacramento. (Quaificação requerida. 3.* zona nume
ro 4.-635.) 

EDNE'A PAIVA DE OUVEIRA (7.533), filha de José de Paiva 
Mat tos^ de Deolinda Guardão, nascida a 26 de março de 
1897, no Districto Federal, viuva, domestica, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de'Sacramento. (Qua
lificação'requerida 3; 1 zona. n . 6.230.) 

JOÃO DA COSTA CARVALHO JÚNIOR (7.534), filho de João 
da Costa Carvalho e de Isaura Martins Carvalho, nascido 
a 2.4 de junho de 1912, em Juiz de Fóra. Estado de Minas 
Geraes, solteiro.-medico., com domicilio eleitoral nodis-
tr ieto 'municipal de Sacramento. (Qualificação requeri
da; 3,* zona, n. ' 6.704.) 

RODOLPHO,PACHECO DE AGUIAR (7.535), filho de João 
Pacheco de Aguiar e de Maria Augusta de Aguiar, nascido 
a 27 de julho de 191.7, no Districto Federal, solteiro, çom
mercio, 1 com domicilio eleitoral no districto munieipa 
de Sacramento, (Qualificação requerida, 3." zona, nume
ro 6.483.') 

BALDANO CORRÊA GAMA' (7.536), filho de José Pedro 
Gama e de Ursula Corrêa Gama, nascido a 8 de fevereiro 
de 1898, em São.Salvador, Estado da Bahia, solteiro, çom
mercio. com domicilio eleitoral no districto municipal de 
iSSo "Domingos-."-(Qualificação -requerida, 3. s zona, nume
ro 6.471.) 

LICINIO BASTOS DO AMARAL (7.537). filho de João Baptis
ta'Coelho-do Amaral e de Tsmehia Bastos do Amaral, nas
cido "a 23 de agosto de 1907, em Campos. Estado do Rio, 
c-ãsadõ.' funccionario' público,' com' domicilio 'eleitoral: no 
diètfifc'to".«iiiunicípal- de Sacramento. (Qualificação r e 
querida; 3.*'. zon a. n . - 6.4 5 I . ' ) 

PAULO FONSECA (.7'. 538), fiho de. Paulo Augusto Xavier dal 
Fonseca, e-de Honorina Augusta Rodrigues -da Fonseca, 
nascido-a :13-dè outubro "de 1902. no Districto Federal, 
solteiro, operário, com domicilio eleitoral no districto mu-
nicina! ,de Sacramento. '(Qualificação requerida 3.* zona, 
n . 5.813.) 

ZILAR FERNANDES DA COSTA (7.539),. fiha de José Lean
dro-da.Costa e deCarrnel ia Fernandes da Costa, nascida 
a,12,de janeiro de 1918, no Districto Federal,-solteira, es
tudante, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de- Sacramento. (Qualificação requerida, 3." zona. nu
mero 6.* 4 80.) 

GERALDO GONÇALVES FRANÇA (7.540), filho de Luiz 
França de Souza e de Cecília Maria da Conceição,, nas 
cido: a 23 de outubro de 1910, no Districto Federal, sol 
teiro, mechanieo, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de-Santa Rita. (Qualificação requerida, 3.* zona, 
n; 5 .7410 

MANOEL'LOPES TRINDADE (7.541). filho de José Lopes 
Trindade e de Georgiana Bor£es : Trindade, nascido ã 25 
de março 'de -1914, em Cabo Frio, Estado do Rio de Ja-
ffieiro.i.casado; operário, com domicilio eleitoral no dis t r i 
cto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3." 
zona .n . 4.538.) 

FELDÍ.VASQUES DE PADREDA (7.542). filho de Felismino 
Vasquez .Quintas e de Consuelo *Padreda Vasquez, nas 
c i d o ' a . 3 de fevereiro de 1915,: no Districto Federal, sol
teiro, mechanico. com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de* São Domingos. (Qualificação requerida. 3. e 

zona, .n . , 5.6.13,) 

é.kl<- COARY-'MONTEZ - '(7v543)st i iho de : Petronilho Alfredo. 
M.ontez- e de Idalina do Almeida Montez. nascido a 8 de 
abril de-1908, ao Districto Federal, casado, commercjo, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos.- (Qualificação requerida,-S." zona; n. 6.510.) 

30SE'-ALVES DA MOTTA -(7.544), filho de Francisco dos 
Santos-Motta e d e Joanna Alves de Souza, nascido.a 28 
de- outubro - de 1916; -em' Máíta,1 de' São "João.' 'Estado' da" 
Bahia, solteiro, çommercio, com domicilio eleitoral-no dis
tricto-munieipa! de-Santa Ri ta . (Qualificação' -REQUERIDA, 
•&rzom, n 0 1 ê . 4 í 3 - , ) ' 

MARIO FRANCISCO DA SELVA (7.545), filho-de Francisco 
José-da.Silva ede . to rmel indada Conceição Silva, nascido 
a-16-de junho de 1912, no Districto Federal, casado, çom
mercio, com domicilio eleitoral no districto.municipal de 
Santa Rita. (Qualificação requerida, 3.» zona, n. 6-. 122,.; 

AMÉRICO DE CARVALHO BORGES (7.746),.-filho de Antônio 
de Carvalho Borges Sobrinho e de Alcides de Moura Bor
ges, nascido a 4 de maio de 1900, no Districto Federal, 
solteiro.funccionario publico.-com domicilio eleilocal-no 
districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e 
querida, 3.* zona. n . 5.430.) 

JOSE',GOMES DA ROCHA FILHO. (7.547), filho de José Go
mes da.Rocha e de Virgínia Guedes, nascido a 14 de se
tembro de 1913, no Districto Federal, solteiro, cortimercio, 
com-domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra
mento. (Qualificação requerida 3. a zona, n . 6.478.) 

FRANCISCO BODERONE (7.548), filho de Antônio Boderone 
e de Angelina Villardo, nascido a 22 de setmbro de 1916, 
no Districto Federal, solteiro, comimercio, com domicilio 
eleitoral no distreito municipal de; Sacramento. (Qualifi
cação requerida, 3.* zona, n . .6 .233. ) 

GUILHERME -PIRES DOS SANTOS (7.549). filho de Manoel 
Pifes dos Santos e dé Maria" Augusta Gonçalves dos San
tos, nascido a 25 de setembro de 1911, no Districto F e 
deral, casado, çommercio, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. .(Qualificação reque
rida. 3 . a zona. n. 6.468.) 

ORLANDO GULLO (7.550), filho de. Francisco Gullo e do 
Maria de Lucca. nascido a 23 de julho de 1913, n.o Dis
tricto Federal, 'solteiro, çommercio, com domicilio,eleito
ral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação 
requerida, 3." zona. n. 5.202.) 

N ELI A DE ABREU (7.551). filha de Olympia de Abreu, nas
cida 'a 7 de julho de 1918, no Districto Federal, .solteira, 
dpmestica, com domicilio eleitoral no districto' munici
pal de Sacramento. (Qualificação requerida, 3." zona, 
n'.-'6=546.) 

DINIS DIDEROT ALVES GOMES (7.552), filho de .Octavio 
Saint-Jean Gomes e de Bíoza Alves Saint-Jean, nascido a 

' 25'. de janeiro der 1915,- em Porto Alegre, Estado; do "Rio 
Grande do Sul. solteiro, commerciario, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos., (Quali
ficação, requerida. 3." zona, n . 6.032.) 

FRANCISCO;GONÇALVES GESTEIRA (7.553), filho de Ber-
oardino Gonçalves Leite Gesteira e d e Anna Dias de Car
valho, Gesteira, nascido a-10: de março de 1892, .no Dis
tr icto ' Federal, solteiro, comanercio, com doaTuo.iiliõ elei
toral no districto municipal de São Domingos. (Qualifi
cação - requerida 3." zona, n . 6.408.) 

SILVESTRE CUNHA CA&TRO (7.554), filho de Antônio Car
los Cunha Castro e de Maria Ribeiro de Castro, nascido w 
4-de abril de 1911, em Piratininga, Estaco de São'Paulo, 
•solteiro,: professor, com. domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos,. (Transferencia do Estado 
de. Goyaz, titulo n . 1.890). 

Districto Federal, aos 31 de dezembro de 1936, — Pelo 
escrivão, Maurício Teixeira de Mello. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento 
São Domingos ) 

Juiss — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar da Figueiredo 

Faço-publico, para os .fins dos artigos 43 do Código © 25 
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juízo da 3* Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

JOÃO RAMOS PEREIRA (7.555). filho de Antônio Josá Pe 
rei ra e : d e : Rosa .Ramos pereira , 'nascido a 9 'dVfeverelfò 
de 19.16, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, 
ferroviário, com domicilio elei toral .no districto munici 
pal de Santa Rita....(Qualificação requerida, 3 E .zona,' n u 
mero 5 .732) . 

ERNANI CAETANO '{7.556), [filho de Salvador Caetano e de 
V e n 6 S a ' G i g a n t e , n a s c i d o a '20 ! deabr i l de .1907, no'Districto 
Federal; . solteiro, operário, com domicilio, «leitora!-, no 
districto' municipal de São Demingos, (Qualificarão\re« 
Querida; 3" zonas"rt. 1=368) 
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NTCOLAÜ COCCHIARALE (7.557), filho de Victor Maria Co«-
chiarale e de Maria Martins, nascido a 16 de outubro de 
1896, no Districto Federal, casado, çommercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida, 3" zona, n . 5 .805) . 

ALCIDES ELYSIO DA SILVA (7.558), filho de Joaquim Ely-
sio da Silva e de Anna Mello da Silva, nascido a 16 de 
outubro de 1918. no Districto Federal, solteiro, operário, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra
mento. (Qualificação requerida, 3 a zona, n . 6 .470) . 

JBY SOARES DE CASTRO' MIRANDA (8.559), filho de Joa
quim Augusto de Castro Miranda e de Francisca Soares 
Miranda, nascido a 15 de novembro de 1908, no Districto 
Feleral, casado, contador, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, 3* zona, n . 6 .497) . 

jtVAN CARVALHO BARBOSA DA FRANCA (7.560), filho de 
José Constancio Barbosa da França e -de Anna Carvalho 
Barbosa da Franca, nascido a 16 de maio de 1912. no Dis
tricto Federal, solteiro, pharmaceutico, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos. (Qualifi
cação requerida, 3* zona, n . 6 .412) . 

Districto Federal, aos 2 de janeiro de 1937. — Pelo es
crivão, Maurício Teixeira de MeUo. 

E X P E D I Ç Ã O D E T Í T U L O S 

Primeira Círcumseripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

D© ordem do Sr . Juiz Eleitoral na 1* Zona da 1* Circuní-
Bcripçâo do Districto Federal, faço publico, para conbeel-
Jüaotò dos interessados, que foram mandados expedir pelo 
UOeretíssimo Juiz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

3.930. José Avelino da Silva Sobrinho (3.953), filho de Al
berto Avelino da Silva e de Natalia Pelágallo da 
Silva, nascido a 9 de novembro de 1914, no Es 
piri to Santo do Pinhal , ' estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipa Ide Can
delária e residência á rua General Câmara n. 53. 
(Qualificação requerida, B . E . 137, n . 3 .301) . 

•3.940. Carlos de Souza Marinho (3.954), filho de Francisco 
Rodrigues de Souza Marinho e de Raymunda Bap
tista de Souza Marinho, nascido a 9 de dezembro 
de 1910, em São Luiz, Estado do Maranhão, çom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua 
Edmundo de Queiroz n . 22, sobrado. (Qualifisa-
cação requerida, B . E . 137, n . 3 .269) . 

$.941. Edmundo de Queiroz Jacques (3.955), filho de Hen
rique da Silva Jacques e de í tala Queiroz Jac
ques, nascido a 24 de outubro de 1916, no Distri
cto Federal, funccionario publico, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residência á rua da Alfândega n . 28, sobrado. 
(Qualificação requerida, B . E . 137, n . 3 .381) . 

0 .942. José Emidio Avelino (3.956), filho de Emílio Mano<?.l 
Avelino e de Carmelia Maria de Jesus, nascido a 
6 de julho de 1906, em Mar de Hespanha, Estado 
de Minas Geraes, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residência á rua São Bento n . 15. (Transferencia 
de Estado) . 

f . 943 . Armando Grego (3.957), filho de Carmo Grego e de 
Amélia Jantorno, nascido a 9 de maio de 1911, no 
Districto Federal, çommercio, solteiro, ofom do
micilio eleitoral ,no districto municipal de Can
delária e residência á rua Buenos Aires n. 55, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 137, nu
mero 3 .264) . 

8.844. .Joaquim Lobato Xexéo (3.958), filho de Arthur de 
Araújo L . Caldas Xexéo e de Érmelinda Lobato 
Xexéo, nascido a 23 de agosto dé 1917, em Belém, 
Estado do Pará, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral 'no districto municipal de Candelária e 
residência á rua São Pedro ni. .71. ;(Qüalificação 
requerida, B . E . 121, n . 2 .998) . 

3.945. Déoclydes dos Reis (3:959), filho de Octavio dos Reis 
e de Cesaria Maria Layares dos Reis, nascido a 4 
de janeiro de 1916, no Districto _ Federal, conuher-
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rüa São 
Pedro n . 49, sobrado. (Qualificação requerida 
B E 137 n 3 279) . 

3.946. Louis Sylvio Alberto Slníoor (3.960), filho de Luiz 
Frederico Schnoor é de Mathilde Marot, nascido a 
15 de julho de 1907, em Petropolis, Estado do-Rio 
de Janeiro, commerciante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária c re
sidência á rua da Candelária n . 92, sobrado. (Qua
lificação requerida, B . E . 137, n . 3.312).' 

3.947. Marina-da Conceição (3.961), filha de- Virgínia -Maria 
da Conceição, nascida a 1 de- maio de 1903, no Dis
tricto Federal. - operaria, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária .% re
sidência á rua Buenos Aires n . 48, sobrado. (Qua
lificação requerida, B . E . 137. n . 3 .322). 

3.948. Carlos Duarte Víllèla (3.962), filho de Arthur Carios 
Villela e de Julia Duarte Villcla,'. "nascido a 2 de 
novembro de 1914- em Bom Conselho, Estado de 
Pernambuco, dactylographo, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelária, e 
•residência" & rua dos Mercadores n . 30;'. sobrado. 
(Qualificação requerida, B . E . 137, n . 3 .272) . 

3.949. Tito Coceo (3.963)", filho de.Santo Cocco e de Rosa 
Rozzadori, nascido a 18 de julho dé 1912, em Ca
choei ra 'do Itapemirim, Estado do Espirito Santo, 
çommercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de Candelária e residência á rua 
da Alfândega n . 29, sobrado. (Qualificação reque
rida, B . E . 125. n . 3 .063). 

3.950. Cícero Chaves Fi lho ' (3.964), filho dè Cícero Cha
ves e. de Laura Pt Chaves, nascido a 24 de-setembro 
de 1918, em Sete Lagoas, Estado de Minas Geraes, 
çommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência a rua 
Theophilo Ottoo-i n . 70. (Qualificação requerida, 
B . E . 139, n . 3 .429). 

3.951. Mario Berti (3.965), filho de Alexandre Berti e de 
Maria Gállo, nascido a.23 de dezembro de 1911, no 
Districto Federal, çommercio, solteiro; com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelá
ria e residência á rua da Quitanda n. 183, sobra
do. (Qualificação requerida B . E . 137, numero 
3 .323) . 

3.952. Isidro Alves Rodrigues (3.966), filho de Evaristo Al
vares Rodrigues e de Ignez Rodrigues Lopes, nas
cido a 4 de março de 1905, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelária e residência á rua do 
Mercado n . 44. térreo. (Qualificação requerida. 
B . E . 137, n . '3.293 — 1" Zona) . 

3.953. Paulina Humitzch (3.967), filha de Paulina Kaech, 
nascida a 8 de junho de 1901, em Berna, Suissa, 
çommercio, casada, com domicilio eleitoral no d i s r 

tricEõ municipal de-Candelária e residência a rua 
do Ouvidor n . 75, loja. (Qualificação requerida, 
B . E . 137, n . 3.336 — 1" Zona) . 

3.954. Humberto-de Proença (3.968), filho de Ernesto de 
Proença Filho e de Luiza Laura Menezes de Pro
ença, nascido a 27 de dezembro de 1912, no Distri
cto Federal, funccionario federal, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária e residência á rua da Quitanda n . 184, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 138,-numero 
3.414 — 1* Zona) . 

3.955. Max Caçador Stahel (3.969), filho de Armindo Stahèl 
e de. Stella Caçador Stahel. nascido á 21 de setem
bro de 1918, em João Pessoa, Estado da P&rabyba, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e rosi-
dencia á rua Buenos Aires n . 55, sobrado. (Qua
lificação requerida, B . E . 137, numero 3.316 — 1" 
Zona) . 

3.956. Watcol da Silva (3.970), filho de Antônio Eaurindo da 
Silva, nascido a 8 de junho de 1916, em Faria Le
mos, Estado de Minas Geraes, çommercio. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candeiariae residência á rua Theophilo Ottoni nu 
mero 60. (Qualificação requerida, B , E . 135, n u 

mero 3.168 — 1* Zona) . 
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3.957. Maria Garolina de Gusmão (3.971), filha de Helvevio 
•Carlos da Silva Gusmão "e de Eúlalia Gomes dos 
Santos Gusmão, nascida a 8 de:janeiro de 1918, no 
Districto Pederal, : çommercio, solteiro, com.domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e• residência á rua Buenos Aires n . 40, • sobrado. 
(Qualificação-requerida, B . E . 125, n . 3 .139) . 

Districto Federal, 30, de dezembro de 1936. — P e l o - e s 
crivão, Juvenal de Araújo. 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 1.* Zona da 4* Cir-
cumscripção do Districto Federal, faço' publico,, para conhe
cimento dos' : interessados, • que foram mandados expedir pelo 
mereüssimo juiz os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

3 :958. Manoel Soares (3.972), filho de Alexandre. Soares, e 
de Maria Salomé Soares, nascido a 1 de agosto de 
1894, no Dtstrictó Federal, motorista, "solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal üe Can
delária è 'residência á rua Visconde, de Itaborahy 
n . 13. (Qualificação requerida, B . E . 139, nu
mero 3.413.) 

3.959. Sylvio Fernandes .Soares. (3.973), filho de José Fer -
nasdes Soares .e de Leonor Mesquita Soares, nas
cido a 17 de janeiro de 1913, em Córrego do Prata, 
Estado do .Rio, funccionario federal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua Visconde de Itaborahy 
n. 4, sobrado. (Transferencia de Estado.) 

3.960. Maria Chagas Nunes (3.974), filha de José Nunes 
Coelho e de Josepha Chagas Nunes, nascida a 3 
de agosto de 1910, em São Paulo, Estado de Ser
gipe,, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no' districto. municipal ue Candelária? e • residência 
á, rua de São Bento n. 26, 2." andar > (Transfe
rencia de Estado.) 

3 .961. Wilhem Tuttmann (3.975), filho de Ludwig Tut t í -
man e de Gizella Tuttman, nascido a 21 de agosto 
de 1892, em Lemberge, Rumania; engenheiro, ca
sado; com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária e residência á rua Buenos Aires 
n . 31, sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 
137, n . 3 .354 . ) . 

3.962. Reinaldo Brochado de Oliveira (3 .976), filho de João 
Chrysostomo de- Oliveira e de Maria Aurora B . de 
Oliveira, nascido a 25 de novembro de 1883, em 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com-
mecio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelária. (Transferencia-de 
Estado.) 

3.S63. Euclydes Hoffmann Perez (3.977), filho de Affonso 
Perez e de Carolina Hoffmann, nascido, a - 3 de 
maio de 1918,- no Districto Federal, bancário, sol
teiro, com domicilio eleitoral': n odistricto muni 
cipal de Candelária e residência á r ua General 
Câmara n . 32. (Qualificação requerida, B . E . 
139, n . 3 .395.) 

3 .964. Eurides Alves Rodrigues (3.978), filho de Apparicio 
Joaquim Rodrigues e de Maria Lelia A. Rodrigues, 
nascido a 27 de maio de 1902, em Alegrete, Estado 
do Rio Grande do Sul, medico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á Avenida Rio Branco n . 109, 
4." andar. 

3.965. Laelia Rosa de . Aguiar (3.979), . f i lha de Sebastião 
Gonçalves de Aguiar .e de Leonor Rosa de Aguiar, 
nascida a 26 de abril de 1914, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de Candelária e residência á rua 
do.Ouvidor a . 77, sobrado.- (Qualificação requerida, 
B . E . 125, n . 3 .042.) 

3.966.; Mario Majo da Maia (3.980), filho de Vicente Majó 
da Maia e de Gorila Majó da.Maia, nascido -a 27 
de setembro de 1904, em Druguayana, Estado ão 
Rio de Janeiro, advogado, solteiro, com domicilií 
eleitoral HQ districto municipal ds Gandelaria ••'« 
residência á rua General Gamara n . 19, 2a andar . 
(Qualificação reauerida. B . E „ 137, n. 3-.318:) 

3.967. Ângelo Dias de Lyra (3 .981), filho de Daniel F r a n 
cisco de Lyra e de Laura Dias de Lyra, nascido 
a 2 de outubro de 1918, em Afogados, Estado, da 
Pernambuco, çommercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária .e 
residência á rua Buenos Aires n . 51, sobrado. 
(Qualificação requerida, B . E . 137, n . 3.255.); 

3.968. Hermillo de Arruda Beltrão (3.982), filho de Juho 
de Arruda Beltrão e de Tercia de Arruda Beltrão, 
nascido a 3 de abril de 1904, em Recife, E s t a d ó d e 
Pernambuco, motorista, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e res i 
dência á^rua São Pedro n . 23, sobrado. .(Qualifi

c a ç ã o requerida, B . E . 137, n . 3.289.) 

3.969. Gontran de Sarandy Raposo (3.983), filho de Asso-
nipo de Sarandy Raposo e de Zòé Olga Ferreira de 
S. Raposo, nascido a 14-de maio de 1915, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto- municipal de Candelá
ria e residência'a rua da Candelária n . 15, sobrado, 
(Qualificação requerida, B-. E . 137, n . 3 .287.) 

3.970. João Corrêa de Castro (3.984), filho de Cantidio Jósè* 
de Castro e de Maria Victa M. de Castro, nascido 
a 6 de setembro de 1890, em Santarém, Estado do 
Pará, marítimo, casado, com domicilio eleitoral no 
no districto municipal de Candelária e residência 

á rua do Rosário n . 22. (Qualificação requerida, 
B . E . 139, n . 3.412.) 

3 .971. Délphim Stranbel (3.895), filho de Carlos Stropilo 
è de Estella Gioyane, nascido a 13 de maio de; 
1909, no Districto Federal, estucador, solteiro, cosi 
domicilio eleitoral no districto municipal-de Can
delária e residência á rua do Rosário n . 63 . (Qua
lificação requerida, B . E . 139, n . 3 .394.) 

3.972.; Assac Zarzur (3.986), filho.de^ José-Zarzur e de Julja 
Assahd Elito, nascido a 2 dé fevereiro de. 1912,, em 
Palmeiras, Estado de São Paulo, cqmmercip,. s o l r 

tetro; com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Candelária o residência 4 r ua General.Ca-» 
mara n . 71, sobrado. (Qualificação requerida, B., 
E , 100, n . 2.538.) 

3.973. Dulce de Souza Castro (3 .997), filha de Manoel Faus -
tino de. Castro e de Maria' Eliza de Souza Castro, 
nascida a 7 de maio de 1913, em São Salvador, 
Estado da Bahia, çommercio, solteira, com dómi* 
cilio eleitoral no districto municipal de Candalaria 
residência á rua I o de Março n . 145, sobrado^ 

3.974.; Ruth Guedes de Mello (3.988), filha de Mario Guedes 
de Mello e de Camilla Guedes de Mello, nascida-a 
23 de abril de 1918, no Districto Federal, estu=. 
danie, solteira, com domicilio eleitoral no distri=> 
cto municipal de Candelária e residência á rua; 
da Quitanda n . 89, 2° andar. (Qualificação reque
rida, B . E . 122, n . 3.004.) 

3.975. José Carlos Nunes Pimenta de Laet (3.989), filho de 
Carlos Maximiano de Laet e de Corina Nunes da 
Silva, nascido a 17 de fevereiro de 1912, no Dis t r i 
cto Federal, çommercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e r e 
sidência á rua São Pedro n . 55. (Qualificação 
requerida, B . E . 139, n . 3.403.) 

3.976. Nelson Pereira de Souza e Silva (3.990), filho de 
Ernesto Pereira de Souza e Silva e ds Alice Rocha 
O. e Silva, nascido a 4 de setembro de 1918, era 
Viçosa, Estado de Minas. Geraes, commerc,io, sol
teiro, com domicilio • eleitoral no districto mun i 
cipal de Candelária e residência á rua Conselheiro 
Saraiva; n . 3, 2 a andar . (Qualificação requerida, 
B . E . 125, n . 3.145.) 

3.977.: Paulo Ramos Paz (3.991), filho de Manoel Ramo^ 
Paz e de Albertina da Silva, nascido a 15 de íé« 
vereiro de 1896, no Districto Federal, commercio 9 

solteiro, com domicilio eleitoral no d is t r ic to-mu
nicipal de Candelária e. residência á rua Buenoa 
ATres'n. .40, sobrado. (Qualificação requerida, B . 
E . 110,'-a. 2.746.) 

3.978.. Nelson Nogueira (3.992), filho de Juvenal dos Santos 
Nogueira e de Garolina Augusta Nogueira, nascido 
a 28 de. maio de 1910, no Districto FedsraL -com-* 
tnercio, solteiro, com domicilio eleitora! no d is 
tricto municipal de Candelária e residência á ruâ 
I o de Março n . 138, sobrado. (Qualificação reqU6= 
rida, B. E . 100. n . 2.515.) 
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5.979. José Alves Moreira (3.993), filho de Severino Alves 
Moreira o de Severina Marinho Falcão, nascido a 
10 de setembro de 1916, em Sapo, Estado da Pa
rahyba, do Norte, çommercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande-
delaria e residência á rua do Ouvidor n . 107, 
sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 137, nu 
mero 3.302'.) 

5.980. 

3.981. 

Ítalo César (3.994), filho de Elias César e de Clemen
tina César, nascido a 12 de agosto de 1915, em 
Campinas, Estado dé São Paulo, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelária e residência á rua São Pedro 
n . 55, sobrado. (Qualificação requerida, B . E.. 
137, n . 3.290.) 

Jonio Alves de Barros (3.995), filho de José Alves 
de Barros e de Maria de. Lourdes Barros, nascido 
a 30 dç agosto de 1917, em Manáos, Estado do 
Amazonas, çommercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua General Câmara n . 47, sobrado., 
(Qualificação requerida, B . E . 137, n . 3.296.) 

.3.982. Hyppolito Cassianò de Azevedo Simplicio (3.996), 
filho de Antônio José de Azevedo e de Maria Fran-
cisca de Jesus, nascido a 30 de setembro de 1892, 
em Itaucara, Estado do Rio, çommercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua do Rosário, n . 56. 
(Qualificação requerida, B . E . 128, n . 3.215.) 

Ricardo dos Santos Martins (3.997), filho de Fernan
do dos Santos" Martins e de Anna Marques de Jesus, 
nascido a 28 de abril de 1891, em Portugal, b ra 
sileiro, naturalizado, padeiro, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua da Candelária n . 25. (Qualifi
cação requerida, B . E . 144, n.. 3.494.) 

t*e§4.j Renato Lansao Patrão (3.998), filho de João da Costa 
Patrão e de Constança Lansac, nascido a 29 de 
outubro de 1915, em São João da Boa Vista, Estado 
de São Paulo, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e r e 
sidência á rua Visconde de Inhaúma n . 52, sob. 
(Qualificação requerida, B . E . 65, n . 2.081.) 

S.985., Hza Costa Leite (3.999), filha de Jeronymo da Costa 
Leite e de Alaide da Costa Leite, nascida a 6 de 
maio de 1913, em Bella Vista, Estado de Matto 
Grosso, professora, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Candelária e res i 
dência á avenida Rio Branco "ri. 75, sobrado. 
(Transferencia de Estado.) 

3.986. Orlando Pereira do Nascimento (4.000)', filho de Al
tivo Firmino do Nascimento e de Luiza Flores do 
Nascimento, nascido a 25 de setembro de 1915, 
em Rio Branco, Estado de Minas Geraes, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelária e residência á rua da Alfân
dega n . 411. (Qualificação requerida, B . E . 128, 
n . 3.178.) 

3 .987. Dario Teixeira da Silva (4.001), filho de José Tei
xeira da Silva e de Julia Barbosa da Silva, nascido 
a 26 de fevereiro de. 1904, em Juiz de Fora, E s 
tado de Minas Geraes, conimercio, casado, com do
micilio eleitoral no. districto municipal de Cande
lária e residência á rua da Alfândega n . 55. 
(Transferencia de Estadp.) 

3.988. Maria da Conceição Teixeira da Silva (4.002), filha 
de Domingos Brighente e de Catarina T3righente, 
nascida a 27 de abril de 1906, em Juiz de Fora, Es 
tado de Minas Geraes, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua da Alfândega n . ; 55. 
(Transferencia de Estado.) 

3.989. José Gemmal (4.003), filho de Herminio Gemmel e 
de Mathilde Hagge Gemmal, nascido a 16 de agos
to de 1913, em Hhéos, Estado da Bahia, çommer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rua São 
Pedro n . 43 . (Qualificação requerida, B . E . 139,, 
n . 3.404.) 

3.990. Rodolpho Rodrigues Gonçalves (4.004), filho de João 
' Rodrigues e de Sophia Gonçalves, nascido a 19 de 
dezembro de 1916, em São Paulo, Estado.de São 
Paulo, commencio. solteiro, com domicilio e le i 

toral no districto municipal de Candelária e res i 
dência á rua do Mercado n . 34. (Qualificação r e 
querida, B . E . 139, n . 3.418.) 

3 .991. Arnaldo Jack da Silva (4.005), filho de Arnaldo da 
da Silva e Margarida da Silva, nascido a 1 de maio 
de 1910, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência & rua Visconde, de Inha
úma n . 59. "(Qualificação requerida, B . E . 139, 
n . 3.393.) 

3.992. Manoel Rodrigues Pinto Filho (4.006), filho de Iso-
lina Dias Pinto e de Manoel Pinto, nascido a 25 
de março de 1906, em São João Nepomuceno, Es 
tado de Minas Geraes, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua do Rosário n . 63. (Qualifica
ção requerida, B . E . 116, n . 2.813.) 

3.993. Moysés da Paixão Rangel X4-007), filho de Manoel 
Gomes Rangel/nascido a 5 de agosto de . . . . em 
Campos Estado do Rio, marítimo, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande- _ 
laria e residência á rua da Candelária n . 36. (Qua
lificação requerida, B . E . 137, n . 3.390.) 

3.994. João Gomes de Oliveira (4.008), filho de Octavianc 
Gomes de Oliveira e de Brigida Kruger de Oliveira, 
nascido a 27 de setembro de 1910, em Cachoeira, 
Estado do Ri.o Grande do Sul, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária è residência á rua da Quitanda n . 164. 
(Transferencia de Estado.) 

3.995. Palmyra Pereira da Silva (4.009), filha de Ayres Pe
reira da Silva e de Maria Rodrigues da Silva, nas
cida a 3 de agosto de 1900, no Districto Federal, 
desquitada, domestica, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á 
rua Buenos Aires n . 36. (Qualificação requerida 
B . E . 137, n . 3.337.) 

3.996. Waldemar Pinto Villas Boas (4.010), filho de Fran
cisco Pereira Villas Boas e de Carlinda de Souza 
Pinto Villas Boas, nascido a 1 de maio de 1913, 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á ruaa São Pedro n . 62, 
1° andas. (Qualificação requerida, B . E . 137, nu
mero 3.352.) 

3.997.- José Sotero dos Santos (4.011), filho de Adão José 
dos Santos e de Thomazia Maria dos Santos, nas 
cido a 22 de abril de 1900, no Districto Federal, 
official do Exercito, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária -e resi
dência á rua D. Gerardo n . 2, sobrado. (Transfe
rencia de Estado.) 

3.998.- Heitor Cardoso (4.012), filho de José Dias Cardoso e 
de Emilia Leonor Cardoso, nascido a 29 de agosto 
de 1884, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, commeroiante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua da Alfândega n . 34, sobrado. (Trans
ferencia de Estado.) 

3.999, (4.013), filha de Antônio José de Bessa Filho e de 
Maria Antonietta de Bessa. nascida a 11 de junho 
de 1915, em São Goncalo, Estado do Rio, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelária e residência á rua da Qui
tanda ri*. 152. sobrado. (Qualificação requerida, 
n . 1.340.). 

4.000. José dos Santos (4.014), filho de Manoel Soares dos 
Santos e de Maria Soares dos Santos, nascido a 30 
de abril de 1913, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelária, e resdericia á rua Buenos Aires 

n. 30, sobrado. (Qualificação requerida, B . E . nu 
mero 125, n . 3.129.) 

4.001.: Celio Moreira de Rezende (4.015), filha de Virgílio 
Moreira de Rezende e de Dolores Vieira de Re
zende, nascida a 26 de julho de 1914, em Sereno, 
Estado .de Minas Geraes, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua da Quitanda n . 123, so« 
brado. (Qualificação requerida. B . E . 107, nu
mero d. 111.) 

http://Estado.de
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ÍU.002. Ewaldo Monteiro de Castro (4.016),.filho de Cândido 
Alves de Costro e de Alice Monteiro dè Castro, nas
cido a 22 , de abril de 1912, no Districto Federal, 
funccionario publico, casado, eo mdomicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua da Quitanda n. 270. /Qualificação 
requerida, B . E . 104, n . 2.105.), 

ií .003. Achilles Scorzelli Júnior (4 .017), filho de Achilles 
Scorzelli e de Margarida Ramos Scorzelli, nascido 
a 16 de novembro de 1908, e mNictheroy, Estado 
do Rio, medico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto "municipal de Candelária e residência á 
avenida Rio Branco n . 87, 4° andar. (Transfe
rencia de Estado.) 

14.004. Nunzia Jacometti Xavier (4.018), filha de César Mat-
tea e Jesuina Jacometti Matea, nascida a 24 de 
de março de 1900, em Porto Alegre, Estado, do Rio 
Rio Grande do Sul, funccionaria publica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal, de 
Candelária e residência á avenida Rio Branco nu
mero sobrado. (Qualificação requerida, B. E. 
137, n . 3.3330.) 

4.005. Waldyr Ribeiro Villares (4.019), filho de Maria 'Ro
drigues Villares e de Eunice Ribeiro Villares, nas
cido a 1 de janeiro de 1912, no Districto Federal, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua São José n . 25. sobrado. (Qualifi
cação requerida,-B. E . n . 3.353.) 

!4.Q06. José Rocha de Aquino (4.020), filho de Manoel Fran
cisco de Aquino e de Maria Rocha de Aquino, nas
cido a 24 de junho de 1911, em Maceió, Estado de 
Alagiôas, comrnerciarro, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e 
sidencia á rua São Pedro n . 4 1 . (Transferencia 
de Estado.) 

'8.007. Hesperia Nogueira Soares (4.021), filha de Adalberto 
Nogueira Soares e de Marietta N. Soares, nasci
da a 25 de maio de 1918, no Districto Federal, es
tudante, solteira, com domicilio eleitoral >no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua 
da Quitanda n . 163. (Qualificação requerida, B. 
E . 128, n . 3.194.) 

4.008. Lydia Nogueira Soares (4.022), filha de João Kleim 
e de Henriqueta Kleim, nascida, a 9 de março de 
1891, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes. 
modista, casada, co mdomicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelária e residência á rua 
da Quitanda n . 163. (Qualificação requerida, nu
mero 3.406.) 

$.009. Maria Tavares Barreto Coelho (4.023),,filha de Mar-
cilio Tavares Barreto e de Maria Tavares Barreto, 
nascida a 24 de março de 1914, em Recife, Estado 
de Pernambuco, funccionaria publica, casada, com 
domicilio eleitral no districto municipal de Can
delária e residência á rua da Alfândega n. 51, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 137, nu
mero 3.325.) 

$.010. Carlos de Araújo Sampaio (4 .024), fillío de Manoel 
Araújo Sampaio e de Cecilia G. de Araújo Sam
paio, nascido à 10 de janeiro de 1908, no Districto 
Federal, bancário, casado, co mdomicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária e residenoia 
á rua da Candelária n . 92, sobrado. (Qualificação 
requerida, B . E . 134, n. 3:332.) 

I t .OH. Mozart Azeredo (4.025), filho de Manoel Mozart de 
Azeredo e.de Manoela Leopoldina de Azeredo, nas
cido a 3 de junho de 1908, em São Goncalo, Esta
do do Rio, çommercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e resi
dência á avenida Rio Branco n. 87. (Transferen
cia de Estado,) 

$ .012. Benedioto Messias (4.026), filho de Joaquim Messias 
o de Rosa Maria da Conceição, nascido & 24 de se
tembro de 1905, em São'Francisco de Paula, Es
tado do Rio, pedreiro, casado;' com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e resi
dência a rua General Câmara n . 38. (Transferen
cia de Estado.) 

8.013. Raul Duarte da Silva (4.027)' filho de Luiza Duarte 
da Silva, nasoido a 7 de agosto do 4909, no Dis-. 

tricto Federal, çommercio, solteiro com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residenoia" á rua General Gamara n . 67 . (Quali-

4.014. Heitor Amaral (4.02S), filho de Antônio Ferreira do 
ficação requerida, B . E . 1-44, n. 3 .493.) 
Amaral é de Lilia Branca F . do Amaral,, nascido 
a 14 de setembro de 1898, no Districto Federal, 
oommencio, solteiro, com domicilio, eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á 
rua da Quitanda n . 91, sobrado. (Qualificação r e -
querda, B . E . 128, n . 3 .225.) . 

Districto Federal, 31 de dezembro de 1936. —1 Pelo Es 
crivão, Juvenal de Araújo. 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 2 a Zona, da I a Cir-
cumscripção do Districto Federal, faço publioq, para conhe
cimento dos interessados, que, por despacho de 26 de dezem
bro de 1936, foram mandados expedir pelo MM. Juiz os t i tu
los e eleitores' dos seguintes cidadãos: 

5.398. Adhemar Thomaz de Achilles (5 .397),, filho de Tho-
maz de Achilles e de Maria Thomazia de Achilles, 
nascido a 28 de novemíwo de 1893, em Çommercio, 
Estado do Rio de Janeiro, empregado.municipal, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José e residente á rua São José n u 
mero 18. (Qualificação requerida, n. 4.076);. 

5.399. Antônio de Andrade (5.398)", filho de.Raui de Andrade 
e de Mariana Pimentel de Andrade, nascido a 12 da 
dezembro de 1914, em Diamantina, Estado de Mi
nas Geraes, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José e residen
te á rua São José n . 18. (Qualificação requerida, 
n . 3 .032) . 

5.400. José Assumpçao Meirelles (5.399), filho de Victorino 
Ribeiro de Meirelles e de Eponina Meirelles, nas
cido a 4 de fevereiro de 1898, em São Paulo do Mu-
riahé, Estado de Minas Geraes, commerciante, ca
sado, . com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São José e residente á rua México n . 18. 
(Transferencia ) . 

5 .401. Jorge Olympio Baptista de Mendonça !(5.400), filho 
de Bernadino Pacheco de Mendonça e de Maria J u -
iieta Baptista de Mendonça, nascido a 5 de maio 
dè 1917, no Districto Federal, militar, solteiro, com' 
domicilio eleitoral no. districto municipal de São 
José e residente á rua Sete de Setembro n . 17. 
(Qualificação requerida, B . E . 94, n . 3 .420) . 

5.402. Norival da.Silva (5,401), filho de Theophilo Fernandes 
da Silva e de Realdina da Silva, nascido a 25 de de
zembro de 1909, em Ipanema, Estado de Alinas Ge
raes, acadêmico de direito, solteiro, com domicílio 
eleitoral no districto municipal de São José e r e 
sidente á rua SãO José n . .54. (Qualificação reque
rida,. B . E . 135, n . 4 .072) . 

5.403. Octavio Pieranti (5.402), filho.de Francisco Pieranti e 
de Philomena Ricardi Pieranti, nascido a 12 de fe
vereiro de 1918, em Jundiahy, Estado dó São Paulo, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José e residente á rua da 
Quitanda n . 26 . (Qualificação requerida, B . E . 
n. 142, n . 4 .281) . 

5.404. José dos Santos Silva (5.403), filho de Manoel Victo
rino dos Santos Cruz e de Ermelinda Guedes da 
Silva, nascido a 13 de fevereiro de 1877, em 7illa 
Nova de Gaia (Portugal), mecânico industrial, ca
sado, com domicilio eleitoral no diátricto munici
pal de São José e residente á rua México n . 146. 
(Qualificação requerida, B« E . 122, n . 3 .886) . 

$.406. Gualter Gallonlckydio (5.405), filho de Hermòneges 
Gallonlckydio e de Martinha Gallonlchydio, nascido 
a 26 de novembro de 1915, no Districto Federal, 
auxiliar de eseriptorio, solteiro, -com domicilio 
eleitoral no districto munioipal de São José e resi
dente á rua do Mercado n. 15. (Qualificação re
querida, B . E . 134, n . 4 .009) . 

5,407; Mario Alves (5.406), filho de José Alves e de Elvira Pe
reira Alves, .nascido a 29 de junho de 1914, no Dis
tricto Federal, çommercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José e r e 
sidente á rua do Mercado n . 15. /Qualificação re
querida, B . E . 134, n . '4 .029) . 
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5.410. Leonardo Laino Taranto (5.409), filho de Vito Ta-; 
r an to e de Amélia Laino Taranto, nascido a 20 de 
setembro de 1898, em Tapera, Estado da Bahia,, 
çommercio, solteiro, com domicilio eleitoral, no 
districto municipal de São José e residência á . rüa 
do Carmo n . 18. (Qualificação requerida, B . E . 

'134, n< 5.039.) 

5.411. Francisco Teixeira (5.410), filho de José Victorino 
Ferre i ra e de Maria da Gloria Ferreira, nascido.a 
20 de outubro de 1917, no Districto Federal, çom
mercio, solteiro,, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal. de São José e residência á rua 
São José n . 33." (Qualificação requerida, B . E . 
115, n . 3 .799.) : 

5.412. José Mamede Ferreira de Oliveira '(5.411), filho 
de Manoel Honorio de Oliveira e de Maria Rosa da 
Conceição, nascido a 17 de agosto de 1892, no Dis
tricto Federal, marítimo, viuvo, com. domicilio 
eleitoral no districto municipal de São.José.e^re-
èideiicia á rua D . Manoel n . 66. (Qüalificaçãcfré-
querida, B . E . 128, n . 4.128.) 

5.413. Dulce Coutinho Rocha (5.412), filha de Joaquim Felix 
da Silva Rocha e de Adelina Nunes Coutinho, nas
cida a 4 de agosto de 1913, no Disr t ic toFederal , 
dactylographa-, solteira, com domicilio eleitoral ;no 
districto municipal de São José e residência á rua 
da Quitanda n . 58. (Qualificação requerida, B . E . 

'142, n . 4.216.) 

5.«414. Laudicena Mello Ferrar i de Castro (5.413), filha 
de José de Mello Ferrar i Júnior e de Maria. Santi
nha da Silva Mello, nascida a 7 de abril de.*1905, 
no Districto Federal, domestica, casada, com domir 
cilio eleitoral no aistricto municipal de São José. 
e residência á rua Costa Velho n . 12. (Qualifica
ção requerida, B . E . 142, n . 4.164.) 

5.415. João da Costa Carneiro (5.414), filho de Albino José 
da Costa Carneiro e de Ermelinda Carneiro, dos 
Santos, nascido a 10 de julho dc 1899, em Braz, 
Estado de São Paulo, çommercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São José 
é residência á rua I o de Março n . 22. (Qualifica
ção requerida, B . E . 138, n . 4.131.) 

5.416. Fernando Cardilhe (5.415), filho de José Fernandes 
Cardilhe e de Adelina da Silva Cardilhe,'nascido 
a 2 de agosto de 1911, no Districto Federal, çom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José e residência a rua da 
Misericórdia n . 80. (Qualificação requerida, B . E . 
138, n . 4.150.) 

5.417. Maria Vote Gerard (5.41.6), filha de José Vote e-de 
Rosa Soares dos Santos Silva, nascida a. 15 de no
vembro, de 1893, no Districto Federal, domestica, 
casada,'com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José e residência á rua São José n . 36. 
(Qualificação requerida, B . E . 142, n . 4.164.) 

5.420. José da Costa Pimenta Júnior (5.419), filho de José 
da Costa Pimenta e de Manoela Alvarez .Pimenta, 
nascido a 28 de maio de 1895, no Districto Fe- , 
deral, militar, casado, com domicil io.elei toral .no 
districto municipal de São José è residência á rua 
da Assembléà n . 35 . (Qualificação requerida, B . 
E . 142, n . 4.186.), 

5 .421. Nelson Alves Portilho (5.420), filho de Nelson Por-
tilho © de Maria da Gloria Alves Portilho, nascido 
a 25 de abril de 1917, no Districto Federal, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José e residência á rua Heitor de 
Mello n . 30 . (Qualificação requerida, B . E . 127 
n . ,3 .966.) 

5.422. Manoel Gomes Corrêa (5.421), filho de Manoel Gomes 
Pageú e de Jovelina Gomes, nascido a 24 de de
zembro de 1907, em Goyaninha, Estado da Per 
nambuco, empregado publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São José e 
residência á rua da Misericórdia n . 8 . .(Qualifica
ção requerida, B . E . 142, n . 4.178.) 

5.423. Jorge Yessín Lage (5.4(22), filho de-Jorge 'Lage © dè 
Helene Yessin, nascido a 21 de agosto de 1918, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, com domi-

5.424. 

5.425. 

5.426. 

5.427. 

5.'428. 

cilio • eleitoral no districto municipal de... SSo r José 
e residência á rua 7 de. Setembro n._ 70. (Qualifi
cação requerida, B . E . 134, n . 4.000.) 

Jorge • de Paula Freitas (5.423), •• filho de: Mario de 
Paula Freitas e d e Anna de Paula Freitas, nasci
do' a 23 de agosto de 1915, no Districto Federal, 
çommercio; solteiro, com domicilio eleitoral-nò d is 
tricto municipal de São José e residência á r u a ' 7 
de Setembro n . ; 48. (Qualificação requerida, B . 
E : 59, n . 2.709.) 

Olinda Mourão Corrêa^ da Silva (5.424), ; filha < de An
tônio dos Santos Mourão e de Josephina Puccini 
Mourão, nascida a 1 de março 'de 1907, em .Dia
mantina, Estado de Minas Geraes, dona' de casa, 
casada,- com. domicilio eleitoral no districto •muni
cipal: de-São José e residência á r u a Araújo Porto 
Alegre n . .56. (Qualificação requerida, n . 4.1-05,) 

Albertina Hathaway Bessa (5.-125), filha de Anthero 
Pereira de Araújo Bessa è de - Lydia . Hathaway 
Bessa; -.nascida.-a 4 de- setembro ;de -1882,-no^DiStri-
cto,Federal , domestica, solteira; com domicilio 
eleitoral., no districto .'municipal de São José é r e 
sidência á rua do Carmo n, 10. (Qualificação, r e 
querida, B. É . .75; n. 3.057.) 

José, Machado Sá (5.426), filho de Sebastião Sá.e?de 
É.smerina Machado Sá, nascido a 13 de março de 
1907, em Fortaleza, Estado do Ceará, 'bancário, 
solteiro . com domicilio eleitoral no "districto m u 
nicipal de São J o s é e residência á rua Chile ni. 1-7. 
(Qualificação requerida, B . E . 138, n . 4.132.) 

Cassio '.Dario Schlappal de Araújo (5.4-27), filho ide 
Francisco Luiz dè Araújo e de. Maria'Schlappal-, de 
Araújo; nascido a 27 de maio de 1918, no Districto 
Federal, militar, solteiro, ; com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência á 
rua- Santa ; Luzia h. 190. (Qualificação'requerida, 
B . E : ; 1 1 7 ; n . 3.816.) ' 

.429. Antônio Claudino-S.andy Sodré (5,428),- filho de João 
,Maria.Cabral Sodré. e,de . Caroliná Sajidy: Sodré, 
nascido, a 18 de outubro de Í9"03,: rio-Districto ^ F E 
derai; çommercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto • municipal de São José V residência á 
rua-São José n. 27-. (Qualificação requerida, '.Bi 
E . 134, n . ,4.021.) 

6.430. Fraríklin. :José "de Oliveira Júnior (5.429), filho de 
Frànkiin.Josó de Oliveira.e de. Cármen Mellitila.dQ 
Oliveira, nascido av

; 21 de julho de 1915, no Distr i 
cto -Federal, bancário, solteiro,: com 'domicilio.'elei
toral "no •disrfcicto'-municipal de São José e.residen-
torarno 'dis t r ic to municipal de'São José-e resídèn-
B . E . 135, n . 4.082.) 

5 .431. Elio Cerqueira (5.430), filho de Henrique Augusto 
Cerqueira e de Guilhermina Hènriqueia ..Wilbra-
ham de Cerqueira, nascid oa 15 de junho de 1917, 
no Districto Federal, bancário, solteiro, com. do 
micilio eleitoral no districto municipal de. Sãò 
José e residência na rua Sachet n, 8. (Qualifica
ção requerida, B . E . 134, n . 4.013.) 

5.432. José.de Castro (5.43.1), filho de Manoel José de Castro 
e de Fràncisca. Pereira Monta-, dos : Reis,: nascido - a' 
29 ; de abril de 1899, em Portugal, commerciante, 
casado,,com domicilio eleitoral no districto .muni
cipal de S. José e residência na travessa Gosta Ve
lho n . 12. (Qualificação requerida, B . Ê . 142, nu 
mero 4.165.) 

5.433» Floriano Fontoura (5.432), filho de José de- Maga
lhães Fontoura e de Amélia Martins Fontoura, 
nascido a; 27 de janeiro de 1916, em Natal, Estado 
do. Rio Grande do Norte, militar, solteiro, com do
micilio eleitoral nó districto municipal de.;' S. José 
e residência na rua do Carmo n . 30, (Qualifica
ção, requerida,. B . E . 13.4, n . .4 .0 .03.) 

5.434. José-Pacheco Amóra (5.433), filho de Pedro Pacheco 
Amóra; e de Maria; da Gloria Gomes, nascido ;a 8 
dè março de 1912, no Districto Federal , 'operário, 
casado, com, domicilio eleitoral no districto .muni« 
cipal d e S . r J o s é e residência na rua.S.-,.,José.nu= 
m e r o 2 0 . (Qualificação requerida; B . E . 127, nu« 
mero 3.939.) 

5.435.- Marinonis.Marques (5.484),-.filho de Eya Maria,-nas
cido-a 27. de setembro de 1882, em Vassouras,: Es« 
tado do Rio de Janeiro, negociante, casado, eoaí 
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domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José a "residência na rua S . José n . 15. (Qualifi
cação requerida, B . E . 142, n . 4 .237.) 

-B.436v Gloria de Araújo (5.435), filha de Joaquim Araújo de 
Carvalho e de Prophetina Pinto de Carvalho, 

nascida a 10 de setembro de 1914, no Districto 
Federal, operaria, solteira,.com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. José e residência na 
rua S. José n . 10. (Qualificação requerida, B. E. 
142, n . 4.077.) 

W.437,-Deolinda Pereira dos Santos (5.436), filha de Otilia 
Martinelli, nascida a. 27 de fevereiro de 1911, no 
Districto Federal, domestica, casada, com domici
lio "eleitoral no districto municipal de S. José e 
residência na rua S. José n . 14. .(Qualificação r e 
querida, B . E . 75, n . 3.070.) 

5.438. Juare* Paes Pinto (5.437), filho de Jacintho Paes 
Pinto da Silva e .de Deusdidith Ribeiro Paes P i n -
to,, nascido a ,18 de abril .dè 1915, em Maceió, Es
tado dè ALAGOAS, militar, solteiro., com' domicilio 
eleitoral 'no districto municipal de S. José e res i 
dência na" ruá do Carmo n . 22. (Qualificação r e 
querida, B . E . 112,, n . 3.751.) 

5.439. Sebastião Eladio de Avela (5.438), f i lho.de Benedi
cto Ra'mos de Avela e de Rosa Lima de Avela, nas 
cido a 18 de fevereiro de 1910, em Graça, Estado 
de Pernambuco, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S , José e res i 
dência na rua Santa Luzia n . 182. (Qualificação 
requerida, B . E . 142, n . 4 .176.) 

5'440. Rosa Neves Alves (.5.439), filha de Arthur Neves Al
ves e de Laura Motta Alves, nascida a 16 de março 
de 1914, no Districto Federal , domestica, solteira, 
com. domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. José e residência kna rua da Quitanda n . 58. 
(Qualificação requerida, B . E l 24, m. 2.309.> 

5.441. Waldir Marinho Rego (5.440), filho de João Dias 
Rego e de aMgnolia Marino Rego, nascido a 15 de 
julho de 1916, -no Districto. Federal, commercia-
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S, José e residência na rua São José 
n. 20. (Qualificação requerida, B . E . 139, nume
ro 4.112.) 

.5.442. Alfredo Iasecki (5.441), filho de Roberto Iasecki e de 
Ainalia laseck, nascido a 27 de janeiro de 1892,' 
na Allemanha, commerciante, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São José 
e residência na rua da Quitanda n . 54. (Qualifi
cação requerida, n . 4 .106.) 

15.443. João Gonçalves de Souza (5.442), filho de Alipio Gon
çalves Novo e de Anna Ribeiro de Souza,, nascido a 
24 de junho de Í886, em Braga, Estado de Por
tugal, • marítimo, casado, com domieiiio eleitoral no 
çlistrioto municipal de S. José e residência na rua 
Chile n . 18. (Qualificação requerida, B . E . 127. 
n , 3.935.) 

5.444. Carlos Arlindo Júnior (5.443), fi lho'de Carlos Arlin
do e de Filomena Maria Arlindo, nascido a 5 de 
maio de 1913, no Districto Federal, funccionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José e resídenoia na rua 
Rodrigo Silva n . 27. (Qualificação requerida, B. 
E . 142, n . 4.238.) 

5.445, Seraphim Valle Passos (5.4.44), filho de Antônio José 
Valle Passos e dé Araripa Coelho Duarte, nascido 
a-11 de fevereiro de 1903, no Districto Federal, 
comtnerciario, solteiro, com domicilio. eleitoral no 
dl&trícto municipal de S. José e residência na rua 
da Misericórdia n . 103. .(Qualificação requerida, 
B . E . 142, n , 4 .163.) 

5/448» Maria Beatriz Roquette Pinto Bojunga '(5.447), de 
Èdgàrd Roquette Pinto e de Riza Baptista Ro
quette Pinto, nascida a 25 de janeiro de 1911, no 
Districto Federal, speaker, casada> com domicilio 
eleitoral no districto municipal de TS . José é res i 
dência n a r u a da Quitanda n . 58. (Qualificação r e 
querida, B . E . 122, n. 3 .877.) 

JM4&. José Fernandes Carneiro (5.448);, filho de Manoel José 
Exposto e de Arminda Carneiro' Estrella, nascido 
a 14 de novembro de 1889, em Conselho de Bar-
cellos, Estado de Portugal, marítimo, casado» com 

domicilio eleitoral no districto muôieipal de São 
José e residência na rua S, José n . 27. (Qualifi
cação requerida, B . E . 138, n . 4 .127.} 

5.450. Juvenal Vargas (5.449), filho.de Arthur Vargas e dc 
Julieta da Silva Vargas, nascido a 11 de julho de 
1897, no Districto Federal, commerciario, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
S. José e residência na rua 1° de Março n , 9. (Qua
lificação requer ida , 'B . E . 138, n . 4.129.) 

5 .451. Milton Clodoaldo da Silva Oliveira (5.450), filho de 
Carlos Alberto de Oliveira e de Anna Lima da Sil
va Oliveira, nascido á 20 de março de 1911, em 
Boa Vista, Estado de Pernambuco, mecânico., sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de S. José e residência na rua Santa Luzia 
n . 184. (Qualificação requerida, B . E . 134, nu 
mero 4.006.) 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL' 

De ordem d o D r . Juiz Eleitoral da 3" Zona, da i*.Cir-
cumscripção .^.o Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dós :interessados, que, por despacho d e . . . do corrente 
mez, foram mandados exoedír pelo MM. Juiz ps títulos de elei
tores dos seguintes cidadãos: 

7.188. Antônio Linâ de Albuquerque Mello (6,761), filho de 
Pedro Francisco de Mello e de Antonia Lins de 
Albuquerque Mello, em Floresta Estado de Per
nambuco, solteiro, çommercio^ com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos e 
residência á rua dos Andradas n. 72. (Qualificação 
requerida, 3* zona, n. 5.693.) 

7.189. Laercio de Oliveira Maciel (7.305), filho de Ventura 
Rodrigues Maciel e de Zilda Rodrigues Maciel, nas
cido a 4 de fevereiro de 1912, no Districto Fe
deral, solteiro, çommercio, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Domingos e residên
cia á rua da Alfândega n. 122. (Qualificação reque
rida, 3* zona, n. 3.429.) 

7.190. Alda de Menezes Goulart (7.306), filha de Mario de 
Almeida Goulart e de Alda Maria de Menezes Gou
lart, nascida a 27 de fevereiro de 1910, no Districto 
Federal, solteira, funccionaria publica, com domi
cilio eleitoral no districto municipal! de Sacra
mento e residência á rua Buenos Aires n. 310, sob. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n. 6.115.) 

7 .191. Anna Lustosa de Araújo Costa (7.307), filha de Manoel 
de Araújo Gosta e de Maria Cândida Lustosa de 
Araújo, nascida a 12 de novembro de 1902, em 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, solteira, 
domestica, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento e residência á rua Buenos 
Aires n. 238, sob. (Qualificação requerida, 3 ' zona, 
n, 5.799.) 

7.192. Amélia Perry (7.308), filha de Felippe Perry e de 
Anna Perry, nascida a 4 de outubro de 1893, em 
Bòa Família, Estado de Minas Geraes, casada, do
mestica, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos e residência á rua dos 
Ourives n. 52. (Transferencia do Estado de Minas 
Geraes, titulo n. 1.962.) 

7 .193. Eduardo Baptista (7.309), filho de José Baptista da 
Costa e de Antonia Diaa Moreira, nascido a 21 de 
maio de 1896, em Recreio, Estado de Minas Geraes, 
casado, eommereio, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingo» o residência á 
rua dos Ourives n. 52. (Transferencia do Estado de 
Minas Geraes, titulo n. 1.679.) 

7.194. João Carneiro de Freitas (7.310), filho de Francisco 
Jeronymo de Freitas e de Idalina Carneiro de Fre i 
tas, nascido a 9 de março de 1906, em Iguassu, 
Estado de Pernambuco, casado, commercainte, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos e resideneia a rua da Conceição n. 68, 
sob. "(Transferência do Estado do Espirito Santo, 
título a. 7.087.) - • • 

7 .195 . .Jair,Gonçalves. Pinto (7.311), filho de Francisco Gon
çalves Pinto e de Mariantta Mareelina de Brito, 
nascido a 17 de novembro de 1915, em Parabybuna; 
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7.196. 

Estado do Rio de Janeiro, solteiro, funccionario 
publico, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Rita e residência á rua* Cameripo 
n. 36. (Qualificação requerida, 3* zona, n. 5;,976".)i 

l e l i c io Augusto Gouvêa (7.312), filho de 1 Agostinho 
Luiz de Gouvêa e de Julia.Luiza de' Gouvêa,- nas
cido a 12 de fevereiro de 1905, no Districto Fe
deral,- solteiro,- operário, com domicilio eleitoral^no 
districto municipal de Santa Rita e residencial á 
rua Camerino n. .19. (Qualificação requerida,. 3* 
zona, n. 6.151.) 

7.197. Archibaldo Baptista de. Andrade (7 .313), filho de Gui
lherme Baptista de Andrade e de Maria.dé..Jesus 
Andrade, nascido a 1 dé maio de 1912, em Maroim, 
Estado de Sergipe, casado, çommercio, com r domi
cilio eleitoral ho districto municipal de Sacramento 
e residência á rua Senhor dos Passos n. 214. (Qua
lificação requerida, 3* zona, n. 6 .074.) 

7 .198, José Alves Ferre i ra (7.314), filho de Oscar Ferre i ra 
Júnior e de Lecticia Alves Ferreira, nascido-a 27 
de janeiro da 1913, no Districto Federal, solteiro, 
policia do-Cáes do Porto, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sacramento e residência 
á rua Buenos. Aires n. 318, sob. (Qualificação r e 
querida, 3* zona, .n. .5.644.) 

7.199, 

2 .200. 

Ernani Corrêa Alves (7.315), filho de Manoel Joaquim 
Alves Maduro e .de Margarida Corrêa Alves, nas
cido a 4 de agosto de 1904, no Districto Federal, 
casado, electricista, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sacramento e residência;á . rüa 
Senhor dos Passos n. 94, sob. (Qualificação reque
rida, 3 a zona, n. 4.961.) 

Antonia Iracema Morada Luna (7.316), filha de Ray
mundo Theotonio do Morada e de Maria Thereza 
da Morada,, nascida a 4 de . outubro de 1896, l no 
Districto Federal, casada, domestica, com domici
lio eleitoral no districto. municipal dê Santa 'Ri ta 
e residência á rua Camerino n. 23. .(Qualificação 
requerida, 3 S zona, n. 6 .148.) 

1.201. "Newton Amorim de Magalhães (7.317), filho de João 
Amorim de Magalhães e de Leopoldina. Tavares 
de Magalhães, nascido a 3 de .se tembro de 1918, 
no Districto Federai, solteiro, çommercio,'-còrn 
domicilio eleitoral no .districto municipal de .São 
Domngos e residência é . r u a Genara! .Gamara nú 
mero 367, sobrado.. (Qualificação requerida, ter.-? 
ceira zona, n . 6 .132) . 

$202. Jorge da Silva Magalhães (7.318), filho de João Jero
nymo Magalhães e de Maria Amélia da Silva/Ma
galhães, nascido a 3 de julho de. 1910, ;no Disíri« 
ctro Federal, casado, com domicilio elei toral-no 
districto municipal de São Domingos e residência 
á rua São Pedro n . 142, (Qualificação requerida, 
3 S zona, n . 6 .280) . 

7 .203 . João Guimarães Rosa (7.319), filho de Floduardo 
Pinto Rosa e de Francisca 6'uimarçes Rosa, nas
cido-a 27 de, junho de 1908, em. Villa ;Paraopeba, 
Estado de Minas Geraes, casado, cônsul de 3* clas
se, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Rita e residência á Avenida Marechal 
Floriano n . 196. (Qualificação .requerida, ter^ 
ç-eira zona, n . 6 .421) . 

7 .204. Manoel Bento Casado (7.320)', filho, de Plinio de Cas
t ro Casado e de Julita da Fonseca Casado, na&ciro 
a. 25. de novembro de 1903, em Porto-Alegre, E s 
tado do Rio Grande do Sul, solteiro, consui de. ter
ceira classe, com domicilio, eleitora! no districto 
municipal de Santa Rita © residência á r ua Ma
rechal Floriano n . 196. ..(Qualificação reouerida, 
3" zona, n . 6.419), . 

3.205. Çaulo Braü Pinto da Silva (7.321),.filho de João .Pm-
,to da Silva e de Marietta firaz Pinto da* Silva,' 
nascido a 4 de abril de 1913, em Jáguarão, Eátado 
do Rio Grande do Sul, solteiro,. funccionario • p u 
blico, com domicilio eleitoral no districto mun i 
cipal de Santa Rita e residência á rua Marechal 
Floriano n.< 196. (Qualificação requeridas tercei» 
ra ' zona, n . 6.420) 

7.206. Judith Ribeiro (7.322), filha de Virgínia. Ribeiro, 
nascida-a 20 de julho de. 1914, em NiIopólis,--E&-
tado do Rio de Janeiro, salíeíro, eram.. domiollio 

eleitoral "no districto * municipal de Santa R i t a ; * 
residência á" rua 'São. Pedro n . 22.: (Qualifica
ção requerida,;3" zona, n . : 6 . 2 9 4 ) . 

7.207. Aurora Saraiva ' (7 ;.'323), filha de Augusto Saraiva 
de Mello Brandão e de Rita .Saraiva,/nascida .a 
9 ; de -março de 190S, em Ttaóitiara,- Estado-do -Ama
zonas, solteira, com domicilio'eleitoral no districto 
munic ipa l dè 'São-Domingos e -residência'":a- rua 
São r P e d r 0 ' n . • ' 142." (Qualificação requerida,"-"ter
ceira .zona, n . 6.277). 

7208. Benevenuta-Moreira :'(7."324), -filha de Luiz Gailard; 
e.: de ? Margarida Gailard, nascida a 14 * de ; março 
de; 1908,-no Districto Federal, casada, commerciã-
r iá , v còm domicilio eleitoral no- dis tr icto ' munici
pal; de/Sacramento. ' .(Qualificação requerida, ter-* 
ceira- zona,; n.- 6.105). 

^ 2 0 6 , Felismipo-Gomes '(7.325), 'filho deFe l i e í ano Gomesi 
•e";de Marianna Gaspar, nascido a 23 de janeiro do 
1914, em"Bèllo' Horizonte, Estado de Minas Ge
raes, solteiro, çommercio, com domicilio eleito
rais rio districto municipal de São Domingos-.e/re-
sidència á rua-dos Andradas• n . 119. (Qualifica
ção requerida, 3 a -zona, . n . 6 .034) . 

7:810. João-Damiauo (7.326), filho de Sebastião"Damiano 
e-de, Rosalva sMaria Valéntina, nascido-a 12.de. ju-
lho de 1905, em São Paulo, Estado de São Paulo, 
casado, çommercio, com domicilio elietoral rio 
districto municipal de-São Domingos e r e s i d e n i a 
á- rua Theophilo ; Ottoni ' n . 204. (Transferencia 

•do Éstado : de Minas-Geraes titulo n . 6 .862) . 

7'.21.1 - Pedro ' Pavão-da^. Silva- (7.327), filho d e P e d r o Pavão 
da S i l v a ' e d è Luzia do Rosário Pacheco, • nascido 
a 30-de maio de 1903, em Petropolis,-Estado -do 
Rio.de-Janeiro, .casado, operário, com domicilio 
elei toral no districto-municipaI.de São-Domingos 
e-residência .a r u a da Conceição n . 60: sobrado. 
.(Qualificação requerida, 3 S zona, n.- 4.214)' 

7212'. Luiz .Ghristino de Araújo Penna (7.165), filho dei 
..Franciscoide Pauis,,-,G. ;Penria e-de .Durvalina- Ba-
reno. de Araújo Penna, nascido ; a -í de . janeiro 
dé\ 191.3,. no-. Rio..Grande, Estado do >'Rio Grande 
do ,Sul, solteiro, çommercio, com domicilio, elei
toral- no. districto ~ * municipal de ' São ..Domingos ' e 
.rês/'dene,ia-'á. travessa. São 'Domingos ; j * . • 3 . ' 
'(Tràrisferéncia do Estado de São- :Paulo; Inserioèaa 

,n. (.2Q;25'l) :. 

7.213-. Sebastião Ribeiro Pires -.(7.328)• filho de Antônio 
Ribeiro -. P.irês. e de Antônio. Dias Ribeiro, - nasc i 
do., a, S de setembro de "1885,.em Pirahy;de-Sáritaj 
Anna,." no Estado do-Rio de Janeiro, casado,' fun
ccionario público, com-domicilio eleitora] no d i s 
tricto, municipal de Santa Rita e residenoia/á.rüai 
Barão de São Felis n. -94, (Quatificaçãj} r e f e r i 
da,. 3 ! zOna^ n . 61056).-

7.214. Emiliano José Raymundo (7.329)', filho de Laur in-
do: José:Raymundo e.de. Anna Rosa da Conceição 
nascido a . i de-janeiro de 1880, em Pirahy, no Es
tado do Rio de Janeiro, casado, funccionario' pu 
blico, co" mdomicilio .eleitiral.:no districto m u n i -
pal de '.Santa Rita e residência no becco - da E s -
cad inha 'n, ; 2 2 . (Qualificação requerida, 3 l zona, 

•n. 6:206)„ 
7.215. José Gregorio^Pereira (7.330), filho de Maria-.Emi-

'Ha -da;.Conceição, nascido a 21 de. junho de ' 19Í0, 
em. -Cantagállo, no Estado do Rio ds Janeiro, ca 
sado; operário, com.-, domicilio eleitoral no , distei^ 
cto • municipal- de 1 Santa Rita e. residência á ^ r u a ^ a 
cèiceieão n . 173. (Qualificação requerida,? t e r 
ceira zona,, n . 6:310), 

7 .216. . Antônio Joaquim^ Ranhada '(7.331)', filho de Joa
quim Antônio - R a n h a d a d e Juíieta Mar ia . Ra
nhada, nascido a 17'de dezembro de 1916, n o ' D i s -
triblo "Federal, - solteiro,; çommercio, com domicilio 
elèitorai áo ""districto nitinicipal de São-Domingos 
e '.residência rua <-Andradas - n . , 121,- sobrado, 
(Qualificação requerida, 3*-zona, n i ' 6 ; 1 3 i ' . ) 

17.217. Alberiína 1 Ribeiro. (7J33B),'-fil-bs ,'de'.Àáino/Rifielro' § 
de: Rosalina; Siqueira, nascida 'a'i i5, desmarco -'d© 
1917, no - Districto ,,'F.ederal, • solteira, çommercio, 
cóm. domicilio: eleitoral no districto. municioal-d& 
Sacramento, e r e s idênc ia ' á " rua"B. 'Ayr.es-.n. 182, 
eobrádo. '(Qualificação' requerida,..3*-zcínas 5.9Ò0.) 
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S.2Í8 . João Fernandes Nunes (7.333), filho de Pedro Pru-
dencio Nunes e de Maria Rita de Jesus, nascido a 
30 de julho üe 1915; em Formiga, no Estado' de 
Minas Geraes, solteiro, operário, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita e 
residência no Becco da .Escadinlia n. 32. (Quali
ficação requerida; 3* zaíia, n , 6.319.) 

7 .219. Demos laenes Pinheiro Dantas (7.334), filho de Vir-
ginio Pinheiro Dantas e de Maria Luiza Pinheiro, 
nascido a 4 de novembro de 1897, em Penedo, no 
Estado de Alagoas, casado, foguista, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São Domin
gos -e residência á rua São Pedro n . 293, sobrado. 
(Qualificagão requerida, 3* zóna , .n. 6.075.) 

7.220.- Raymundo Bezerra das Chagas (7.335), filho de João 
José das Chagas e de Julía Bezerra das Chagas, 
nascido a 24 de janeiro de 1918, eín Belém, Estado 
do Pará, solteiro, estudante, com domicílio eleito
ral no districto municipal de Santa Rita e residên
cia á rua B . S. Félix h . 67. (Qualificação reque
rida, 3 ' zona. n. 6.196.) 

7 :221. Domingos Carelli (7.336), filho.de Seraphím Carelli 
e de Carmella Cystrango-Io, nascido a 22 de dezem
bro de 1917, no Districto Federal, .solteiro, ' induá-
trial, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Rita e residência á rua Camerino 
n. 31 . (Qualificação requerida, 3 a zena, nume
ro 6.299.) 

t.ZZí. Aíberico Fernandes (7.337), filho de Antônio Fer^ 
nandes e de Olga Maria da Silva, nascido a 17 de 
janeiro de 1910, no Districto Federal, casado, fun
ccionario publico,"coní domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sacramento e residência á rua 
B . Ayres n . 159, sobrado. {Qualificação requeri
da, 3* zona, n . - 6 . 0 8 5 . ) 

7 .223; Paulo Trajano de Oliveira (7.336), filho de Josá Tra~ 
jano de Oliveira o de : Marjsiònilla Alves de Olivei
ra, nascido a 12. de fevereiro de-1918, em Recife, 
Estado de Pernambuco, solteiro, çommercio, com 
domicilio: eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita e residencíará rua do Acre n . 2 1 . (Qualifica
ção requerida, 3* zona, n. 6.099.) 

7.224. Edgard Barbosa (7.339), filho dè Maria Cuperíina, 
nascido a 21 de setembro de 5909, em Brotas, no 
Estado da Bahia, casado, barbeiro, com' domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita e r e -
ridencja á rua Marechal Floríâno B . 82. (Qualifi
cação requerida, 3* zona, n» 5.959,,) 

? f 225 , Maria Ramos Teixeira (7.340), filha de Francisco 
Ernesto'Teixeira e de Angelina Maria d a Conceição 
nascida, a 26 de março de 1899, em Caratiaga, no 
Estado de Minas Geraes, casada, funccionaria mu
nicipal,, com, domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Sacramento e residência á r u a dos An-
dradas n . 56 . (Qualificação Tequefida, 3" zona. 
n . -5.561,) 

7,-226. Oswaldo Pereira Vi liar (7.341), filho de Manoel Pe
re i ra Villar e de Deolinda Pereira Villar, nascido 
a .20 de dezembro de .1901, no Districto Federal, 
casado, operário, corri domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Rita e residência á rua 
Matto Grosso n . 58. (Qualificação requerida, 3 ' 
zona, n . 6.330.) 

7.227, Júlio José de Lima CapelÜ (7.342), filho de Juüo de 
Lima e-de Carmeüna, Carnarano, nascido a 19 de 
abril de. 1889, no-Districto Federal, casado, com
merciante, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal .de Santa ,Rita e residência á m a do Gos
t a -n . 18. (Qualificação requerida, -3* zona, nuníe-
ro 6.317.3, 

7.228, Claudíonor Gomes Barreto (7.343). filho de Alfredo 
Gomes Barreto e dé Georgina Galdtóa dos Santos, 
nascido a 2 de agosto de 1917, no Districto F e 
deral, solteiro, ajustado? mecânico, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita e 
residência á rua Camerino n. 19. (Qualificação 
requerida, 3* tona, n. 6.124.) . 

7.229, Olinda Rangel dos Santos (7".344), filha de Arthur 
José dos Santos o de Igne? Rangel dos Santos, 
nascida a 29 dè julho Be 1917> no Districto Fe
deral, solteira, operaria, com domicilio eleitoral no 

districto municipal-de Sacramento" e residência á 
Beoco do T h é s o u r o n . 22, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3" zona, n . 5 .413.) 

7.230. Amazonas: Plauto de Almeida Torres (7.345), filho 
do Amazonas de Almeida Torres e de Noemia de 
Almeida Torres, nascido a 7 de abril de 1911, em 
Curítyba, no Estado do Paraná, solteiro,-commer
ciante, com' domicilio .eleitoral no districto muni
cipal de Sacramento e residência á rua B . Ayres 
n . 159, .sobrado. 4 Qualifica cão requerido, 3 a zona, 
n. 5.795.) 

7 .231. Iza Názaretb (7.346), filha de João Cesarip de Oli
veira-e.de Umbeliua F ina ina de Nazareth,-nascida 
a 10 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, 
solteira, domestica, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de S. Domingos e residência a 
rua General Gamara n. 340, sobrado. (Qualifi
cação requerida, 3 a"zpna, n . 6.378.) 

7.232. Antônio Sampaio Torres (7.347), filho de Antônio 
Sampaio Torres e de Durçulina Monteiro Torres, 
nascido a .2 de dezembro de 1-888, em Gamoeirn,,no 
Estado .do Ceará, casado, çommercio, com domici
lio eleitoral no districto municipal dè S. d o m i n 
gos e residência á rua General Câmara n . 89. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 8.371). 

7.233. Joaquim Luiz dos Santos (7.348), filho de Francisco 
Luiz dos Santos e de Rosa-da Silva, nascido a 6 
de abril de 1900, em Portugal, naturalizado, soltei
ro, çommercio, 'com domicilio eleitoral no districto 
;nuníc'pal de Santa Rita e residência á Ladeira 
João Homem n . 16. {Qualificação requerida, 3 ' 
zona, n . 6 .179) . 

7.234. João Francisco Barbosa (7.349), filho de Agrícola 
Pereira Barbosa, nascido a 15 de agosto de 1895, no 
Districto Federal, casado, operário, com domicilio 
eleitoral no districto. municipal de. Santa Rita e r e 
sidência á rua do Escorrega n . 7. • (Qualificação 
requerida, 3* zona, n . 6 .259) . 

7 .235. José Onofrè dos Santos Filho (7.3.50), filho de Cân
dida Maria da Conceição, nascido a 6 de setembro 
de 1902, em SanfAnna, do Japuhyba, no Estado do 
Rio de Janeiro, casado, çommercio, com domicilio 
eleitoral no districto municipal.do São Domingos 
e residência á rua da Alfândega n . 270, sobrado., 
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 6 .110) . 

7.236. Decio Pinto dos Santos Ferreira (7.351), filho de 
Deoclecio Pinto dos Santos Ferreira e de Evange-
lina Ramos, nascido a 10 de maio de 1913, no Dis
tricto Federal, solteiro, estudante, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dê Sacramento e 
residência á rua Buenos Ayres n , . 182, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 5 .802) . 

7.237. Dulce do Rego Cabral Waddington (7,352), filha de 
José Pereira Cabral e de. Maria do Rego Cabral de 
Souza, nascida á 30 de outubro de 1908, no Dis t r i 
cto Federal, casada, domestica, com domicilio-, elei
toral no districto municipal de Sacramento e resi
dência á rua Buenos Ayres n, 233,' sobrado, (Qua
lificação requerida. 3* zona, n . 4 .000) . 

7.238. Eogerio .Horacío Waddington (7.353), filho de Augus
to Horacio Waddington, e de Henriqueta Menezes 
Waddington,. nascido a 5 de março de 1902, no 
Districto Federal, casado, çommercio, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Sacramento 
residência á rua Buenos Ayres n . 233, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3".zona, n . 3 .824) . 

7.23Ô. Leocadio José Dias (7.354), filho de José Maria Dias 
e de Isabel Maria de Brito Dias, nascido a 14 de 
j ane i ro : de 1875,, em Pirajá, no Estado da Bahia, 
casado, operário, com domicilio eleitoral no distr i 
cto -municipal de Santa Rita e residência á rua 
Leandro Martins n . 16. (Qualificação requerida, 
3 a zona, a . 6 .162) . 

7.240. José Maria de Moura (7.355). filho de Francisco da 
Silva Moura e de (Maria Peíizari Moura, nascido a 
5 : de fevereiro de 1914, em São João Nepomuceno, 
áo-Estado de Minas Geraes; solteiro, estudante, 
eòm domicilio, eleitoral no districto -municipal de 
Santa Rita e residência á rua São Francisco da 
PVairiha -n; "50. (Qualificação requerida, 3* zona, 
n. 5 .971). 

7 .24Í , -Manoel-Dario Gomes (7.356),fübo de (Pedro Gomes 
dé Assum-pção a de- Èustaquia JlOdrigües de Assum-
-p'£ão, nascido a 5 de outubro de 1909, em Paracam-
foy, no Estado do Rio de Janeiro, casado, gravador, 
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com domicilio eleitoral EO districto municipal de 
Santa Rita e residência ti rua São írancisoo da 
Prainha n . 10, (Qualificação requerida,'3*" zona, 
n . 5.979). 

7'.2í2. Tsroar Salvati. "I.;sõ7). íilbo de Lui» Salvati e de Ma
ria Linhares. ua»oidu a 24 de abril de 1914, em Ma-
cahé, no Estado 'do Rio de Janeiro, solteiro, com-
merciario, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos e residência á r ua 'Theo 
philo Ottoni. n . 193. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n . 6 .253) . 

7 .243 . Francisco Gesar (7.3'58), filho de Francisco de Ago
nia César e de Maria- de Belém César, nascido a 13 
de janeiro de 1915, no Districto Federal, solteiro, 
çommercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita e residência á rua Andra-
das n l - 1 3 2 . (Qualificação requerida, 3 a zona, nu 
mero 5.963). 

7.244. Antônio da Rocha BaiTos (7.359)', filho de Antônio 
Joaquim da Rocha . Barros e de Marildes Felletti, 
nascido a 6 de junho de '1889, no Districto Federal, 
solteiro, professor, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sacramento' e residência á rua 
Constituição-n. 20. • ^(Qualificação requerida, 3 a 

zona, n . 5.513). 
7 .243. JciyV-de Freitas Lourenço (7.360)", filho de Joaquim 

de Freitas Lourenço e de Climeria de Freitas-Lou
renço, nascido a 4 de junho.de 1914, v.o Districto 
Federal, casado, bancário, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de São Domingos e residen-. 
cia. á rua ,São Pedro t i . . 284. .(Qualificação reque
rida, 3? zona, n . 6 .426) . 

f . 2 4 6 . Tukumena Salles (7.361), filha dê Salomão Sabino 
Salles e de Maria Cândida de Amorjm, nascida a 
15 de março de 1910, no Districto-Federal, casada, 
domestica, com domicilio elei toral .no districto 
municipal de São Domingos è residência á rua da 
Alfândega 'n . : 261, sobrado, (Qualificação reque
rida, 3* zona, n . 6 .339) . 

7 .247. José Gomes Rangel. (7.362), filho 'de Antônio Gomes 
Rangel e de Clara de.Souza Rangel, nascido a 18 
dè/janeiro de 1898, em Campos, Estado, do Rio de 
Janeiro, ícasado, commerciario, com'domicilio elei
toral' no districto municipal de Santa' Rita e resi
dência á rua do Acre n. . 28. (Qualificação reque
rida, '3* zona, n . 6 .181) . 

7.248., Raymundo da.Costa Dias (7.363), filho de Manoel Joa
quim Dias" e de Maria Ambrozina Dias, nascido a 
23 de outubro de 1879,. em Queluz,' Estado de Mi
nas Geraes. casado,"dentista, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos, 
e residência á rua Alfândega n . 1G2. (Qualifica
ção requerida, 3* zona, n . 6.374.) 

-7.249. Francisca Pereira da Silva (7.364). filha de Domin
gos Luiz Pereira e de Palmyra Maria Pereira, nas
cida a 25 de janeiro de 1893, em Bananal, Estado 
de,São Paulo, casada, .funccionaria municipal, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de. Santa 
Rita e residência á rua Marechal Floriano numero 
101. (Qualificação requerida, 3 a zona, n. 5 .964) . 

7 .250. Orlfindo Ayram de Menezes (7.365), filho de Matheus 
Lo.ureiiçu de- Menezes e de Maria Augusta de Me
nezes! nascido a 4 de janeiro de -1914, no Districto 
Federal, solteiro, dactylographo, com domicilio 
eleitoral oo districto municipal de S. Domingos, 
e residência á rua General C a m a r a n . 213.. .(Qua
lificação requerida, 3 a . zona, n.-41 .213). 

7.2-51. Arislon Mattos (7.366), filho de João de Mattos e de 
Atina de' Mattos, nascido a 10 de agosto de 1912, 
no- Districto Federal, 'solteiro, çommercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita-é residência á rua do Acre n . !17. (Quali
ficação requerida, 3" z o n a , ' n . ' 6 . 2 8 9 ) . 

7.252. João Baptista Allevaio (7.3-67), filho de Francisco 
Allévato e de Josephina Carnaval, nascido a 22 de 
jünhò-de 1894', na Italià, (naturalizado:), casado, 
çommercio, com domicilio eleitoral no ' districto 
municipal de Sacramento' e residência á . r u a Se
nhor dos Passos n. 99, sobrado. .(Qualificação r e 
quer ida , '3 ' zona." n . 5.'804.) 

7 .253. José Vieira-Leite (7.368),. filho, de Francisco/Vieira 
Leite e de 'Rosa Maria d'01iveira, nascido, á 19 de 
julho de 1887. em Portugal,'nacionalizado, casado, 

proprietário, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos e res idência,á .ruà 
General Gamara n. 313, sobrado.: (Qualificação 
requerida, 3 a zona, n. 6.246.) 

7.254. Jayme-Pereira da Silva (7.369), filho de Antônio d® 
Silva Júnior e de Palmyra Pereira da Silva, nasci
do a 20 de março de 1912, no Districto Federal, 
casado, funccionario publico, com domicilio elei
toral no districto munic ipa lde Santa Rita e res i 
dência á rua do Acre n. 5 1 . Qualificação reque
rida, 2 a zona, n . 2 .379.) 

7.255. Floriano: Ribeiro dev Pinho (7.370), filho de Antônio 
Fernandes de Pinho e de Joanha Lydia Ribeiro de 
Pinho, nascido a 19 de abril de 1913, no Districto 
Federal, casado, çommercio, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santa Rita e resi
dência á r u a Marechal Floriano n. 193. (Qualifi
cação requerida, 3 a zona, n. 5.76H.) 

7.256. Ezequiel de Almeida Gusmão (7.371), filho de Erice 
de Gusmão e de Alcina de Gusmão, nascido a 13 
de setembro de 1916, no Districto Federal, solteiro, 
empregado da Companhia Telephoniea, com domi
cilio eleitoral no districto municipal d e ' S a c r a 
mento e residência á rua da Constituição n . 52, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3 a zona, nume
ro 4 .119) . 

7.257. Nadyr Feital Borges (7.372), filho-de Paul do Prado 
Borges e de Francisca da Conceição Feital, nasci
do a 9 de junho de 1909, no Districto Federal, 
solteiro, operário, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Santa Rita e residência, á - rua 
Camerino n . 18. (Qualificação requerida, 3 a zona, 
n . 6.188). 

7.258. Ponciana Vaz da Costa (7.373), filha d6 Antônio Cân
dido -Vaz da Costa e de Ambrozina Rodrigues da 
Costa,. nascido a 19 de novembro de 1902, no Dis
tricto Federal, viuva, domestica, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Sacramento . e 
residência á rua Buenos Aires n . 105, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 6.114.) 

7.259. José Braz de SanfAnna. (7.374), filho de Braulio José 
de SanfAnna e de Vicente Maria de SanfAnna, 
nascido a 30 de maio de 1896, em Missão da Saúde, 
Estado-da Bahia, solteiro, operário, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Sacramen
to e residência á rua Buenos Aires n . 184. (Qua
lificação requerida, 3" zona, n . 6.041.) 

7.260. Antônio Gonçalves Maiato (7.375), filho de Manoel 
Gonçalves Maiato e de Rosa dê Jesus Magalhães, 
nascido a 7 de julho de 1908, no Districto Federal, 
casado, operário, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Sacramento e residência á rua 
Avenida. Thomé de Souza n. 103, sobrado. (Qua
lificação requerida, 3" zona, n . 5.590.) 

7 .261. Annibal Dias Ferreira (7.376), filho de Antônio Dias 
Ferreira e de Carolina Emilia de Jesus, nascido a 
18 de fevereiro de 1897, no Districto Federal, sol
teiro, operário, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal -de Sacramento e residência á rua 
da Constituição u . 62, sobrado. (Qualificação r e 
querida, 3 a zona, n. 4.109.) 

7.2-62. Paulo Mendes de Oliveira Castro (7.377). filho de 
Francisco Mendes de Oliveira Castra e de Hortençe 
Marinho de Oliveira Castro, nascido a 9, de no
vembro de 1911. em Potropolis, Estado do Rio do 
Janeiro, solteiro, engenheiro civil, com domicilio 
elei toral 'no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 6.2-iO.) 

7 .263. Palmyra da Gloria Portella (7.378), filho de Domin
gos Antônio Portella e de Henriqueta Emilia, nas
cida a-23 de setembro de 1908, no Districto Fe -
Braz, Estado de São Paulo, solteira, enfermeira, 
com domicilio -eleitoral, no districto municipal • de 
Sacramento e residência á rua Gonçalves Dias nu
mero 49, 2° andar. (Qualificação requerida, ter
ceira zona, n. 6.115.) 

7.264. Anthero Augusto Galvão Carvalhal (7.379), filho da 
João Galeão Carvalha! e de Maria. José Bloem Car
valha!, nascido a. 18. de junho de 1887, em Santos, 
Estado de .S . Paulo, casado, çommercio, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Sacramen
to -e .residência á r u a - Gonçalves Dias n . 49, se 
gundo andar . (Qualificação1jFfequerída,. 3 S zjona, 
n . 6.044.') 
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' .278. 

.279. 

7.280. 

7.265. Armando Blanco (7.380), filho de Tiburoio Blanco e 
de Maria Agripina Bianco, nascido a 20 de julho 
de 1097, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, casado, motorista, com domicilio-eleitoral 
no districto municipal de Sacramento e residência 7.277. 
á . r u a Ledo n. 42, sobrado». .(Qualificação reque
rida, '3 a zona, n. 5.655. ; 

7.266. Reginaldo Corrêa de Mello (7.381), filho-de Alfredo 
Corrêa de Mello e de Rosalina- Siqueira de-Mello, 
nascido a 13 de fevereiro de . 1909, no Districto 
Federal, casado, çommercio, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sacramento, e- re
sidência á rua Ledo n . 86, sobrado. (Qualifica
ção requerida, 12 a zona, n . 598). • •' 

T.267. Octavio José Carvalheda (74382), filho de Manoel José 
Garvalheda e de Delphina Cândida Cárvalheira, 
nascido a 2 de fevereiro de 1896, no Districto Fe 
deral, solteiro, commerciario, com domicilio elei
toral no .distdicto municipal de S. Domingos e 
residência á rua General Câmara n . 311, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, t i . 6 .208) . 

?;268. Hercilia Conceição Rocha (7.383), filha de Florindo 
'da-Rocha Nogueira e de Paulina-da Rocha Noguei
ra, nescida a 1 de janeiro de -1911, em S. Felix, 
Espirito Santo,, solteira, enfermeira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santa Rita 
e residência á rua Jogo da Boda n . 60. (Qualifi
cação requerida, 3 a zona, n... 6 .250). 

7.269. Carlos Luiz Pereira-de Souza (1.384), filho de César 
Pereira de Souza e de Alzira> Jordão Pereira ,de 
Souza, nascida a 11 de março, de 1907, em Join
ville, Estado de Santa Catharina, casado, commer
ciario, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Catharina e residência á rua Bue
nos-Aires-n. 143. (Qualificação requerida, 3* zona, 
n . 5 .514) . 

7.270, Joaquim Amorim Lages (7.385), filho de Joaquim 
quim Lages e de Catharina Rosa Faria, solteiro, 
commerciario, com domicilio eleitorai no districto 
municipal de S. Domingos. (Qualificação - reque
rida e residência á rua Genearal Câmara n . 301 
sobrado. (Qualificação requerida, 3* zona, 'numero 
6.207). 

7.273. Edgard Soares (7.386), filho de Antônio. Soares - So
brinho c de Julia Soares,- nascido :i 21 de março 
de 1912, em Liberdade, Estado de S. Paulo, sol- 7.283. 
ieiro. actor theatral, com - domicilio eleitoral no 
districto municipal de Sacramento e residência á. 
rua Leda n. 67, sobrado. (Qualificação, requerida^'' 
3; zona, n. 5.895). 

7.272. Lourival Eugênio da Silva (7.387), filho de Deocle 7 

ciano Eugênio da Silva e de Zulmira de Souza 
Maria,, nascido a 19 de outubro de 1913, no Distri
cto Federal, solteiro, motorista, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sacramento e l é -
sidencia á rua Buenos Aires n . 323, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 3.999). 

7.273 .Paulino Luiz da França (7.388), filho de Manoel Luiz 
da França e de Maria, Rufina da França, nascido 
a 4. de junho de 1901, em'-Victoria,-Estado'"de. Per
nambuco, casado, çommercio, com domicilio-elei
toral no districto municipal de Santa Rita e i-esi-
decia á rua• Sacadura- Cabral n . '45. (Qualificação 
requerida, .3' zona, n . 6.257). 

7.281. 

7.282, 

7.274.. Leopoldina Domingos Medeiros (7.389). filho de José 
Domingos Ribeiro e de- Barcellona Pereira, nascido 
a 17 de abril.de 1910, no Districto Federal, casada, 
domestica, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência á, rua dos An-
dradas n . 128. (Qualificação requerida, 3 a zona, 
n . 4 .939) . 

9 .275. Belmira Pinto de Souza (7.39), filho cie Sebastião da 
Silva Sampaio e de Amélia da .Cunha Louzada, 
nascida a 9 de abril de 1906, no Districto Federal, 
casada, domestica, com domicilio' eleitora! no dis
tricto municipal de Santa Rita e residência á rua 
•dos Our ives .n . 141. (Qualificação requerida, 3 a 

zona, n . '4 .020). 
7.276. Francisco de Souza (7.391), filho de Jacintho de Souza 

e de Paulina de Souza,, nascido a 12 de julho de 
1913. em Além Parahyba. Estado de Minas Geraes. 

solteiro, commerciario,- com domicilio eleitora! no 
districto municipal de S. Domingos e residência 
â ' r u a S. Pedro n . 290; (Transferencia do Estado 
de-Minas : — titulo n . 5 .261) . 

Álvaro: Rodrigues Pereira ; (7.392), filho de Arlindo 
Rodrigues i Pereira e de Maria Alves Bellinha, ,nas«> 
cido .a. 25\ de dezembro de' 1908, no Districto F e 
deral, solteiro, commerciario, com; domicilio elei
toral no districto municipal de S. Domingos e r e 
sidência á ' r u a - S . 'Pedro, n . ' 284. (Qualificação re 
querida, 3 a zona, n . 6 .394) . 

Sebastião Rangel Guimaães (7.393), filho de Ma
noel Alves1 Guimarães e de Maria Rangel-Guima-» 
rães,-, nascido a, 2 de março de 1909, em Barra 
Mansa, Estado 1 do Rio de Janeiro, solteiro, func
cionario publico, com' domicilio. eleitorai no dis
tricto municipal de Sacramento e residência á r ua 
Buenos Aires. n . 198, sobrado. (Qualificação re=? 
aeurida, 3 a zona. n . 6 .242) . 

Amoldo Edüáro Schiebel (7.394), filho de Antoniíá 
Shiebel e de Thereza Schiebel, nascido a 1 de'de=> 
zembro de 19.01, em Curityba, Estado-.do Paraná» 
solteiro, sargento da Policia Militar, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita; e 
residência á rua 'Camerino n . . 53 . (Qualiíicaçãq 
reouerida, 3 a.zona, n . 6 .168) . 

Fernando Castro (7.395) ,^fi!ho de Alberto Joaquim- D 
de Maria dos Anjos, nascido ,a 28 de julho de 1913, 
em Brotas, .Estado, de S. Paulo, casado,. commer-i 
ciario, com domicilio eleitora! no- districto muni* 
cipa! de. Santa Rita e residência á rua dos Andra-* 
das n . 102. (Qualificação requerida, 3 a zona^ 
n . 6 .290) . 

Alencar Marins (7.396), filho de .Braulio Marins e 'dé 
Argentina Marins, nascido a 2 de agosto de ,-1902, 
em Macahé, Estado do Rio de. Janeiro, casado, 
funccionario publico, com domicilio eleitoral no 
districto municipal d e - S . Domingos e residência 
á r u a - S . Pedro n . 3 5 2 . ' (Qualificação reduerida, 
3 a zona,; n-. 6.326). 

Democlides da Silva Rocha (7.397), filho de Erancis-a 
co Soláno da Silva Rocha e"de Ignes da Silva Ro
cha, nascido a 4 de abril de 1910, em Iguassu', Es» 
tado. do. Rio de Janeiro, operário, solteiro, com do= 
micilio .eleitoral no districto municipal. de Santa 
Rita e residência; á rua do Acre- n . 58. , (Transfe
rencia- do 'Estado do - Rio, inscripção n.; ' - i ' , i50.) 

Pedro Alvares.-Antes -(7.398), filho de João Antes Do-
mirigues.e- de -Elidia-''Alvares Soares, nascido a 28 
de junho: de 1915, no Districto Federal, cómmer-» 
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal.de São. Domingos e residência á rua São 
Pedro n . : 256,'. I o andar. (Qualificação, requerida, 
3 a zona,, n . 6.341.) 

José Chaves-. (7.399), . filho de Izidora Antonia. ds 
Souza, nascido a 15 de novembro de 1918; em São 
Goncalo, .Estado do Rio de Janeiro, çommercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de. São Domingos e residência á rua Theo-
phiLo Ottoni n . 190. (Qualificação requerida, ' 3 a 

zona, n . . .6 .215.) 
Bernardino dos Santos (7.400); filho de Manoel José 

dos. Santos e de Quiteria de Jesus,-nascido á 11 da 
setembro dé 1915, no-Distr icto • Federal, çom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral r o d is 
tricto municipal de -.São Domingos e residência á 
rua São Pedro n'. 79. (Qualificação requerida, 3 a 

zona, n". 6.:407,) 
7,286. José Messias dós Santos (7.401), filho de Benedicto 

José-Messias e de'Lydia-Maria de Lima, nascido :a 
24 de,fevereiro de 1895, em 'Gocóca, Estado de São 
Paulo, commerciario, casado, com domicilio elei
toral, no districto municipal de Santa Rita e resi
dência á. roa do-Acre n, iG. (Qualificação reque
rida, 3 a zona; u . ...6.183.) 

7.-287. Jefíerson Gouvêa (7.402}, filho de Hugo de Gouvêa e 
•:ie Helena Baptista de-Gouvêa, nascido a 1.1. de ou
tubro de 1918, em Bello Horizonte, Estado d e f i 
nas Geraes, estudante, solteiro,, com domicilio elei
toral, no districto municipal de Santa- Rita e res i 
dência á rua .Marechal Floriano u . 176, sobrado.. 
(QüalifiGação requerida, 3 a : zona, ri. 6 . ' 58 . ) 

7.288. Waldemar:Francisco dos Santos (7.403),; filho de AU 
bino Francisco dos Santos e. de Maria Medeiros 
dos: Santos, nascido a ; 12 de janeiro da 1904, HO 

7.284 

7r285. 
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Districto Federal, çommercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Do
mingos e residência á rua General Câmara n. 198. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 3.254.) 

7.289. Eugênio Másson da Fonseca Filho (7.404), filho de 
Eugênio Masson da Fonseca ,e de Eugenia Fer
reira dos Santos Masson da Fonseca, nascido a 25 
de setembro de 1903, no Districto Federal, me
dico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos e 4r.ésidencia á ave
nida Rio Braneo n . 58, sobrado. (Qualificação re
querida, 3 a zona, n . 5.843.) 

7.2S0. Jorge Al-Cici (7.405), filho de Kalil Jabur Al-Cici n 
de Warde Addy, nascido a 16 de julho de 1908, 
cm Bragança, Estado de São Paulo, çommercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento e residência á rua Regente 
Feijo a . 7S, sobrado. (Qualificação requerida; 3 a 

zona, L , 4.678.) 
7.295. Orlando Mariano da Silva (7.406}, filho de Joaquim 

Marianc da Silva e de Aurora de Mello Silva, nas
cido a 11 de abril de 1917, no Districto Federal, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sacramento e r e 
sidência ,á rua dos Andradas n . 5.6, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 6.522.) 

7.292. Pedro Pereira de Fontes (7.407), filho de João Pe
reira de Fontes e de Joaquína Pereira, nascido a 
29 de junho de 1908, no Districto Federal, çom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Rita e residência á rua 
Pedra do Sal n . 38. (Qualificação requerida, 3 a 

zona, ri. 6.302.) 
7 .293. José da Silva Abreu (7.408), filho de Antônio da 

Silva Abreu e de Antonia Augusta de Jesus, nas
cido a 11 de agosto de 1914, em Santos, Estado de 
São Paulo, çommercio, solteiro, com, domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita c 
residência & rua Adro de São Francisco n . 25, 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 5.942.) 

7.294. Paulo Custodio da Cunha (7.409), filho de Valentina 
Custodio, da Cunha, nascido a 1 de janeiro de 1916, 
em Santo Antônio do Chiador, Estado de Minas 
Geraesí funccionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Sacra
mento e residência á rua Buenos Aires n . 310, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3 a zona, nu
mero 6.270.) 

7.-295. ítalo Buonocore (7.410), filho de Alfredo Buouocore 
e de Josephina Copàs,so, nascido a 3 de setembro 
de 1912. no Districto Federal, çommercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Sacramento e residência á rua da Con
ceição n . 66, sobrado. (Qualificação requerida. 3 8 

zona, n. 5.412.) 
7.296. Luiz Salvador (7.411), filho de Paschoal Salvador e 

de Antonia Galhardo, nascido a 8 de janeiro de 
1911 , no Districto Federal, funccionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita' ê residência á rua Marechal 
Floriano n. 232. (Qualificação requerida, 3 a zona, 
n . 5.432.) 

7.297. Valerio Gassio Paes Barreto de Figueiredo (7.412), 
filho de José Francisco de Figueiredo e de Maria 
Paes Barreto de Figueiredo, nascido a 22 de abril 
de 1905, em Manáos, Estado do Amazonas, çom
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sant aRita e .residência á rua 1 

do Acre n . 63. (Qualificação requerida, 3 a zona. 
numero 6.304.) 

7 .298. Ruy Gomes Arantes (7.413), filho de Amaro Benne 
Arantes e de Adelina Gomes Arantes, nascido a v 13 
de maio de 1917,, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, çommercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sacramenta e re
sidência á rua Senhor dos Passos .n. 95, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n-.. 5 .8o i . ) 

7 .299. Veépasiano Feital Borges (7.414), filho-de Raul Pra 
do Borges e de Francisca Feital Borges, nascido a 
24 de dezembro de 1913, no Districto 'Federal , 
çommercio,. solteiro, com domicilio . eleitoral no 
districto municipal de;Santa Rita è;residência á 
rua Marechal 'Floriano n . 299. (Qualificação r e 
querida, 3 a zona, n . 6.305.) 

Districto Federal, aos 31 de dezembro de 1936. — Pelo 
escrivão. Maurício Teixeira de Mello. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

EXPEDIÇÃO DE QUARTAS VIAS DE TÍTULOS 

Faço publico para fins do ar t . 66, § 3°, da lei n . 48, de 
4 de maio de 1935, que por despacho do MM. Juiz, foi. man
dado expedir as quartas-vias dos titulos dos seguintes ci
dadãos : 

20.567. João Penido Sobrinho, filho de Raul Penido e de In
diana Nery Penido, nascido a 11 de setembro de 
1893, em Barbacena, Minas Geraes, desquitado, fun
ccionario municipal, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sacramento e residência á rua 
Voluntários da Pátria n . 420. (Qualificação "ex-
officio", B.E.- 31, n . 7.462, 4* zona.) 

19.962. Ruth Behrensdorf, filha de Alexandre Volkmar Franz 
Behrensdorf e de Bérthe Elise> Louisé Jaemeret 
Behrensdorf, nascida em 15 de agosto de 1910, em 
Pelotas, Rio Grande do Sul, solteira, chimica in
dustrial, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n . 1.694.) 

3.014. Américo de Oliveira Crespo, filho de Francisco Go
mes Crespo e Rita de Oliveira Crespo, nascido a 
7 de abril de 1912, em Aymorées, Estado de Minas 
Geraes, solteiro, estudante, com domicílio eleitoral 
lio districto municipal de São Domingos. (Quali
ficação requerida, 3 ' zona, h . 1.519.) 

Districto Federal, 31 de dezembro de 1936. — Pelo Es
crivão, Maurício Teixeira de Mello. 

Segunda Circumscripçêo 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do .Dr . Juiz Eleitoral da 5.* zona, da 2." Cír
cumseripção do Districto 'Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foi expedido o, t i tulo eleitoral 
do seguinte cidadão: 

5.211. Mario de Mattos Goulart (4.377), filho:de Victor Ro
drigues da .Rocha Goulart e de Amalia Francisca 
de Mattos, nascido a 30 de julho de .1915, no Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, - com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria e resi
dência á rua Corrêa Dutra n . 54. 

Rio, 21 de agosto de 1936. — Pelo escrivão, A, Botelho 
Filho, 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5.' zona, da 2.' Cir-
•cumsoripção, do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foi expedido o titulo eleitoral 
do seguinte cidadão: 

5.210. Moacyr Walter Smith Vasconcellos (4.861), filho de 
José Rodrigues Smith Vasconcellos e de Seraphina 
Smith de Vasconcellos, nascido â 27- de outubro de 
1908, no Districto Federal, solteiro,'.;ohímico indus
trial, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Thereza e residência á rua Santo Amaro 
n. 42. 

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 4936. — Pelo escrivão, 
A. Botelho Filho 

OITAVA ZONA ELEITORA! 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5 a Zona, d* 2 a Gií-
cumscripçáo do Districto Federal, faço publico, pára conhe
cimento dos interessados, que fórâm expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

5 .161. Bento Pereira da Silva (5.142). filho de Augusto P e 
reira da Silva e de Palmyra Mashâdó da Silva, 
riásôido a 24 de novembro-dê 1913,* no tifàtrifite 
Fêdeíal, operário, solteiro, cofift domicilio eleitoral 
no districto municipal dé Gloria e residência á 
ladeira do Ascurra n. 117. (Qualificação reaue» 
r ida.) 
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5 .162. Paulino Diamico Júnior (5.143), filho de Paulino 
de,Oliveira Diamico e .de Glaudina Monza Dia
mico,. nascido a 5 de ' ou tubro de 1917,vem Porto 
Alegre,. Estado... do Rio Grande do Sul, çommercio, 
solteiro, com domicilio eleitiral no districto muni
cipal de- Gloria e residência á rua Bento Lisboa 
n. . 174. - (Qualificação requerida.) 

5.-163. Pery Caetano-Ferraz (5.144), f i lho,de Luiz Caetano 
Fecráz e de .Rosa da. Silva Ferraz, nascido a 12 de 
julho, de 1897, no Districto Federal, funccionario 
público, casado, com domicilio eleitoral no dis-
tpicto municipal de Gloria e residência ã rua Cor
rêa Dutra h . 54. (Qualificação requer ida. ) 

5.164., Orbfno 'Werner - (5.145), filho de Luiz Frederico 
Werner, e de Silvina Margarida Henringer, nascido 
a 7 ' de . outubro de 1912, em Manhu-Mirim, E s 
tado-'de Minas Geraes, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gloria 
e residência á rua Ypiranga n . 69. ^Qualificação 
ex-officio.) 

5.165. Josué-Gomes (5.146), filho de Eerculano Gomes e 
Üe', Guilhermina de Mello Gomes, nascido a 12 de 
fevereiro de 1905, no Estado do Rio de Janeiro, 
çommercio,. viuvo, com domicilio eleitoral uo dis
tricto municipal de Gloria e residência á rua 
Mãrquez de Abrantes u. ; 114. (Qualificação re
querida.) 

5.166. Eponina de Oliveira Pinto. (5.147), filha de Ezequiel 
José Pinto e de Maria-Leoncia de Oliveira, nascida 
a- 29 de maio de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto: municipal de Gloria o residência á rua Al
mirante ' Tamandaré n. 33 . .(Qualificação requer 
r ida . ) 

5.167. Euciec.ia'.Lopes Carvalho (5.148), filha de Arthur 
Lu-iz»de'• Carvalho e de Elisia Lopes,Carvalho, nas-> 
cida. a 5:de março da: 1914, no.Districto Federal, 
costureira, solteira, com domicilio'eleitoral no dis-; 
tricto. municipal de;Gloria e residência á rua 2 de 
Dezembro- n>. A13,.(Qualificação -requerida/.). 

ã ; i68 . .01ga Lopes Carvalho (5.149), filha de Arthur Luiz 
'de-^Carvalho..e 'de Elisa Lopes Carvalho,, nascida a 
30' de agosto .'de'"í907,' nb Districto'' Federal,, cos
tureira, solteira, com domicilio eleitoral- no d i s 
tricto municipal de Gloria e residência á r u a 
Conde'de Baependy n.; 1.26.. ^Qualificação reque
r ida . ) 

8.169. Ignez Gomes, Ferreira (5.150), filha de Ricardo "Vi 11a 
Ferreira e de Maria Campos Gomes, nascida a 23* 
de julho de 1912,. rio Districto Federal, cúhimer-
ciarla, solteira, com domicilio ( eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria' e residência á rua do 
Gattete n . 54. (Qualificação requerida.) 

5.17.0. José Gratuliano das Neves (5.151), filho de Gratu
liano das. Neves, nascido a 16 de novembro de 
19Ó8, em São'Salvador, Estado da Bahia, empre
gado -da Light, casado," com domicilio eleitoral no 
districto, .municipal de Gloria e residência á rua 
Corrêa Dutra n . 97. (Transferencia.) 

•5.171, Paul o de.-Faria. Zambrano (5.152), filho de Rosauro 
Zambrano e de Mariana de Far ia Zambrano, nas -
cido^a 1 de julho de 1909, no Districto Federal, 
engenheiro, solteiro, com .domicilio • eleitoral no 
districto municipal de Santa Thereza e residência 
á - T u a Santa .Ghristina n . 5 . (Transferencia.) 

5.172.; Eliza-Lopes-de Carvalho (5.153), filha de Regina da 
Cunha Calado, nascida a 17 de abr i l .de 1875, no 
Districto Federal, costureira, viuva, com domicilio 
eleitoral .no districto municipal de Gloria e res i 
dência á rua .2 de Dezembro n . - 1 1 3 . (Qualificação 
requerida.) 

5 .173. Percy Cerqueira Ribas de Faria (5.154), filho de Joa
quim .-Ribas d.ev F a r i a . e de Philomena.:Cerqueira 
Ribas'de Faria.,'nascido a 4 de-setembro dè 1912, 
era Belém, Estado do Pará, engenheiro ejectricis-
tâ,'solteiro," com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Thereza e residência na rua 
Santa• Ghristina n . 5 . (Transferencia.) 

8;i74^ José 'Júlio-Gosta Pereira (5.155), filho, de Gastão da 
Costa-Pereira e de Ottilia' Abreu da Costa Pereira, 
nascido a 28 de outubro de 1895, em Maceió, 'Es

tado de Alagoas, bancário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza 
é residência nà rüà do Rússell-n. 164. (Qualifica
ção requerida.) 

5.175. João Joaquim Pires de Souza Campos (5.155), filho 
de Murillo : de ; Souza Campos e de Maria Capitulir 
na Pires de Souza Campos, nascido a 16 de maio da 
-1.916, no Districto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal.de. San
ta Thereza e.residência na r u a Occidental' a. í l l . 
(Qualificação requerida.) 

5.176. Sérgio Affonso Monteiro Franco (5.157), filho .da 
Paulo Affònso Franco e de Odalóa Monteiro F r a n 
co, nascido a 8'de janeiro de 1916, em Petropolis, 
Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, ccira, 
domicilio elei toral 'no 'distr icto municipal-de Glo
r ia e residência na rua Almirante Tamándaré nu» 
mero 20. (Qualificação i'equerida.) 

5.177. Ary Pereira Cabral (5.158), filho dè Antônio Pereira 
e de Maria Pereira, nascido a 3 de janeiro de 1915, 
no Districto Federal, mecânico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza e residência na -rua Santo Alfredo nume* 
i*o 10. (Qualificação requerida.) 

5.178. Celina Barbosa (5.159), filha de Maria Eliza Barbosa, 
nascida a 22 de dezembro de 1916, em Vassouras, 
Estado do Rio de Janeiro, commerciaria, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

5.179. Ozorio Athayde Borralho (5.1.60), filho de Sylla Ma» 
rio de Vasconcellos Borralho e de Marianna de 
Athayde Borralho, nascido a 24 de maio de 1908, 
em Recife, Estado de Pernambuco, commerciario^ 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Gloria . e residência na rua Barão do 
Flamengo n. 16. (Qualificação, requerida.) 

5.180. Alcíndò' Gonçalves'-(5,161), , filho de ÁntonioVJosé 
Gonçalves e de Elvira Coutinho Gonçalves,, nasci* 
do a 13 de agosto de 1906, em Cachoeira de I t a 
pemirim, Estado, do Espirito Santo, .funccionario 
m'uriicip"ãi;.'casado, "com^domícllió* eleitoral fio 'dis. 
tricto municipal de Gloria e residência na rua-Saci 
Salvador -n..-90. (Transferencia.) 

5.181. Lauro José Burle (5.162),-filho de José Emmanqel 
Burle e de Laura Maciel Burle, nascido a 27'dg. 
outubro de 1909, em Santos,. Estado de S. Paulo, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio ;eiéi-
toral no distrioto municipal de Gloria e residência 
na rua Corrêa Dutra n . 80. (Qualificação reque* 
rida.) 

5.182. . Ivan 'de Campos Guimarães (5.163); filho de, Gas* 
par Antônio Vieira Guimarães.e de Maria .Amèthys* 
la de. Campos.Guimarães, nascido'.a 16 dehiárçoi 
tie 1898, em Recife,'Estado de Pernambuco,, advo
gado, .casado, com domicilio eleitoral no districto 
mun ic ipa lde Gloria e residência na. rua Pinheiro 
Guimarães n . 40-. (Transferencia.) . 

5.183. Roberto Rossi da-Silva (5.165), filho dc Manoel Má* 
ria da Silva e de Maria Rossi da Silva, nascido á. 
30 de janeiro de 1897, no Districto Federal, com» 
merciario, casado, com domicilio eleitoral no d i s 
tricto municipal.de Gloria e residência na rua d<j 
Cattete n . 339. (Qualificação requerida.) 

5.184..' Isolina Pacheco . (5.166), filha de ümbel ino. Manoel 
Pacheco e de Joauna Turenrie Pacheco, nascida á 
19 de janeiro de 1891, no Districto Federal, com
merciaria, casada,; com domicilio eleitoral no .dis* 
tricto municipal de Glória e residência na r u $ 
Corrêa Dutra n . 54. (Qualificação requer ida. ) 

5.185. Annibal Nielsen de Araújo Soares (5.167), filho âé 
Alfredo' Nielsen de; Araújo -.Soares, e de Maria, de? 
Carmo Fernandes Soares, nascido a 30 de dezem
bro de 1900, em João Pessoa, Estado da Parahyba» 
bancário, s.oJteir.g„,:com domicilio, eleitoral „oo;dis
tricto municipal de" Santa Thereza" e résTdohciaj 
ria;praia' do-Russell n . 164. .(Qualificação requer 
ri.da.,1 

5.186. René-Cave (5.168), filho de Augusto" Charles Fel iá 
Cave e de Adela Le.on, nascido a 28 de d6zembrd 
<Je-1911 no Districto Federai,, funccionario .-publi* 
co, solteiro, com domicílio eleitoral no districto mu* 
nicioal de Gloria e residente á r u a . Álvaro->Ghaveá 
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n. 40. (Qualificação requerida) , 
.5.187, Maria Mendes Xavier Suzano (5.169), filha de José 

Xavier Leite e de Anna Mendes Xavier, nascida a 
17 do maio de 1914, em Pente de Itabopoana, no 
Estado do Espirito Santo, domestica, casada,. com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Transferencia). 

:5vl88. Augusto José dos Santos (5.170), filho de Francelino 
José dos Santos e de Constância Maria dos Santos, 
nascido a 1 de setembro .cie 1894, em Varginha, 
no Estado de Minas Geraes,' operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza e residente á rua Almirante Alexandrino 
n . 336. (Qualificação requer ida) . 

£,189» Álvaro Maria Machado (5.171), filho de José Maria 
Machado e de Maria da Conceição, nascido a 30 de 
março de 1886, em Santos, no Estado.de São Paulo, 
çommercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gioria e residente á rua Fe r 
reira Vianna n . 30. (Qualificação requer ida) . 

S.1BO, Gelso dos Santos Meyer (5.172), filho de Adolpho 
Meyer e de Elvira Gutierrez dos Santos, nascido a 
3 de setembro de 1918, no Districto Federal, estu
dante, solteiro,, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residente á rua do Cattete 
n . 333. (Qualificação requer ida) . 

5 .101 . Rizzieri Conz (5.173), filho de Reynaldo Gonz e da> 
Annunciata Serafinelli Gonz, nascido a 2 de outu
bro de 1909, em E . Santo do Pinhal, nõ Estado da 
São Paulo, lavrador, casado com domicilio eleitorai, 
no districto municipal de Gloria e residente a r u a 
do Cattete n . 339. (Transferencia). 

£.$92. Abilio Bernardes (5.174), filho de Licerio Ignacio 
Bernardes e de Albina Bernardes, nascido a 15 da 
novembro de 1914, no Estado do Rio de Janeiro, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Gloria e residente- á rua Almi
rante Tamandaré n . 25. (Transferencia). 

j í . i&l. Adelaide Moreira Gonçalves da Silva (5.175), filha de 
José da Silveira Moreira e de Rosa de Azevedo Mo
reira, nascida a 29 de janeiro de 1896, em Belém, 
no Estado do Pará, domestica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santa The
reza, e residente á Tua Cândido Mendes n . 20 . 
(Qualificação requer ida) . 

6.194. Antônio Gonzaga (5.177), filho dé João da Cunha. 
Ferreira e de. Rita Gonzaga de Castro, nascido a 4 
de fevereiro de 1905, em São João d'El-Rey, pintor, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Thereza e residência á rua Fallet 
li. 91 . (Transferencia.) 

fL-i&B. Kunziata Menezes (5.178), filha de Vicente Cartelü e 
de Litteria Pinocchiarp, nascida a 15 de outubro de 
1899, em São Paulo, funccionaria publica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Glória e residência-á rua Corrêa Dutra n . 54. 
(Qualificação requerida.) 

6.196. Ennedipa Lima Guimarães (5,179), filha de Lourenço 
Braz de Lima Guimarães e de Maria Camilla, nas
cida a 30 de novembro de 1905, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domieiíio eleitoral 
no districto municipal de Gloria e residência á rua 
do Cattete u . 339. (Qualificação requerida.) 

15.197, Carlos Amelio de Figueiredo (5.180), filho de Carlos 
de Figueiredo e de Gabriella Roeba de Figueiredo, 
nascido a 6 de outubro de 1914, no Districto» Fe^ 
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria. (Residência á 
rua das Laranjeiras n . 405.) 

6,198. Maria Raymunda Silvestre (5.181), filha de Francisco 
Morelle e de Marianna Morelle, nascida a 31 de 
janeiro de 1900, em Passagem, Estado de. Minas 
Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria. (Residência á 
rua das Laranjeiras n. .147.) 

jS.199. Oswaldo Menezes (5.182), filho de Theophelina Me
nezes da Conceição, nascido a 2 de setembro de 
1918, em Tinguá, no Estado do Rio de Janeiro, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gloria..(Residência 
& rua do Cattete n . 339 . v 

5:200. Alcides Cardoso de Lima (5.183), filho de Celestino 
Cardoso de Lima è de Regina Tavares de Lima, nas
cido a 10 de novembro de 1913, era Belém, Pará, 
ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria. (Residência á rua 
Esteves Júnior n . 5.) 

5.201, Carlos Moura (5.184), filho de José Vicente de Moura 
e de Anna Carolina Ferreira de Lima, nascido a 13 
de outubro do 1897, em Barbaçena, Estado de Minas 
Geraes, funccionario publico, casado, com domicí
lio eleitoral no districto municipal de Santa-The
reza. (Residência á rua do Triumpho n . 36.) 

5.202, Felisberto da Conceição (5.185), filho de Bibiana 
Maria da Conceição, nascido a 27 de novembro de 
1908, em Nova Iguassu', Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal 'de Santa Thereza.' (Residência á rua 
S. Alfredo n. 12.) 

5.303. João Bispo de 'SanfAnna (5.186), filho de Manoel 
Aleixo de SanfAnna e de. Isaura Francisca Santa 
Anna, nascido a 12 de novembro de 1911, no E s 
tado da Bahia, pianista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza 
e residência á rua Silveira Martins u . 6. 

5.2U4. Walter Mendes (5.187), filho de Francelino Theodõ-
rio Mendes e de Alda Rodrigues Mendes, nascido 
a 21 de junho de 1918. no Districto Federal, fun
ccionario publico, solteiro, com domicilio, eleito
ral no districto municipal de Gloria e residência 
á, rua do Cattete n , 345. 

5.205. Orlando GodUiho de Lima (5.188), filho de Estevão 
Victor de Lima e de Idalina Godinho de Lima, 
nascido a 29 de março de 1904,, no Districto F e 
deral, funccionario publico,- casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc' Gloria: é r è s K 
dencia á rua do Cattete n . 345. 

5.206. Maria Diamico (5.190), filha de Paulino de Oliveira 
Diamico o de Glaudina Moura Diamico, nascida a 
19 dé novembro dc 1913, em Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, çommercio,- solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria, e residência á sua Senador Vergueiro n . 135. 

5.207. Benjamin do Campos (5.191), filho de Aniceto de 
Campos e de Maria. Teixeira Campos, nascido a 
20 do março de 1916, em Rosário Oeste. Estado 
de Matto Grosso, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Santa Thereza 
e residência á r ua Áurea n . 30. 

5.208. Henrique Jorge de Carvalho (5.192), filho de Bazilio 
Jorge- de Carvalho e de Angelina do Nascimento 
Carvalho, nascido a 29 de abril de 1899, em Ni
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Gloria e residência á rua do Cattete nu-
,mero 330. 

5.209. Aurelino Pinto dos Santos Reis (5.193), filho de Au
gusto Procoro dos Santos Reis e de Demethilde 
Pinto dos Santos Reis, nascido a 21 ds maio de 
191,5, em Cuyabá, Estado de Matto Grosso, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Thersza e residência á rua 
Petropoüs n . 18. 

Districto Federal, 18 de dezembro de 1936. — Pelo e s 
crivão, Á. Botelho Filho. 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do doutor Juiz Eleitoral da Sexta Zona da Se
gunda Gireumsciipção do Districto Federai; faço publico, 
para conhecimento dos' interessados, que foram expedidos os 
tiiulso eleitoras dos seguintes cidadãos: 

5 .901. Pedro Pereira Peixoto (5.901), fliho o"e Domingos 
de Assis Peixoto e de Maria Lçopoldina de Jesus, 
nascido & %. de março de 1943, na comarca de Ayü-
ruoça, Estadq de Minas Geraes, comãneroio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Copacabana e residência. á r ua Barão da Torres 
n . 294. 
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•,5.902.. José Jardim Aleixo (5.9/>2), filho de João Marques 
Aleixo e de Maria Jardim Aleixo, nascido a 30 de 
janeiro, de 19'18,,'no, Districto Federal, çommercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Gávea e residência á rua da Escòla:n. í õ . 

5.903 . José Augusto ^Valente da Fonseca (5.903), -ifilho de 
Manoel Valente da Fonseca e de Clara da Silva Fon
seca, nascido a 11 de maio de 1916, no Districto 
Federal, funccionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Lagoa e 
residência á rua Genaral Polydoro*n. .91. c a s a l . 

5.904. Amanda Torres Galvão (5.904), filha de Joaquim 
Alves Torres e de Maria Magdalena São Paulo Tor
res, nascida a 5 de fevereiro de 1888, no Districto 
Federal, commerciaria, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Lagoa e residência 
á rua Visconde de Ouro Preto, n . 37. 

5.905. Alberto Vianna Pacheco (5.905), filho de Randolpho 
Pacheco e de Leòpoldina Vianna. Pacheco,-nascido 
a 1 de setembro dè 1916. no Districto Federal, çom
mercio, solteiro^ com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Copacabana e residência á rua 
Copacabana n: 565, casa 8.-

5.906. Ranulpho Martins Andrade (5.906), filho de Virgílio 
Martins Andrade e de Maria Isabel Fjanx, nascido a 
27 de maio.de' 1913, em São Fidelis, Estado do Rio 
de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio- elei
toral no districto municipal de Lagoa e residência á 
rua da Passagem n . 99-A. 

5.907. Álvaro Vieira Damiasceno (5.907), filho de Luiz Da-
masceno Ferreira e de Herminia Vieira Ferreira, 
nascido a 7 de abri! de 1907, em Valença, Estado do 
Rio de Janeiro, çommercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Copacabana e 
residência á rua Siqueira Campos n . 43". 

5.908. Marialv.o Fernandes de ..Mello .(5.908)..,filho,dê .Man-
fredo Fernandes de Mello e de Eduvirges Fernan
des de M-llo. nascido a-22 de março de 1912, em 
Manáos, Estado do Amazonas, çommercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto .municipal' de 
Lagoa e residência á rua Octavio Corrêa n. 32, 
ap . 2. 

5.909. José Teixeira de Abreu (5.909), filho de Marcos--Tei-
xiera e de Graciana Maria da Conceição, nascido a 
21 de dezembro de 1911. no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Copacabana e residência á rua P ru 
dente de Moraes n.' 27. 

5.910. Fernando Alves Carneiro Pinto (5.910),- filho de Ma
noel Carneiro Pinto e de Julia Alves Carneiro; nas
cido a 6 de dezembro de 1912, no Districto F e 
deral, co-mmercio. solteiro, com domicilio eleitoral 
nq districto municipal de. Gavèa e resideheia á rua 

.Lópèfí, Quintas n . 20. casa 7. 
5.-9H. Maria Julia Alves Carneiro Pinto (5.911), filha de 

Manoel Joaquini Carneiro Pinto e de Julia Alves 
Carneiro, nascida a 15 de outubro de 1903, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dè Gávea. e resi
dência á rua Lopes Quintas n . 20, casa '7 . 

5.912.. Alva.ro Alves (5.912), filho de Alberto Alves e de 
Emilia Alves nascido a 13 de maio de 1907, no 
Districto Federal, çommercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Gávea-e" re
sidência á rua Lopes Quintas n . 4 7 . 

a .» i a . isaura 'Teixeira Ramos (5.913). filha de Manoel Mon
teiro Teixeira e de Elvira ' Teixeira, nascida-a 7 
de setembro de 1912. no Distrcito Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gávea e residência á rua Doze de 
Maio n . 89. 

5.914. Ary Luiz Guimarães Ferrei ra (5.914), filho de Fran
cisco Guimarães Ferreira e/ de Orides da Silva 
Guimarães nascido a 5 de fevereiro de 1-917, no 
Districto Federal, revisor. solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal -de Gávea e < res i 
dência á rua Jardim Botânico n . 70 casa 10. 

§.915, Salvador de Andrade (5.915), filho de Jeremias de 
Andrade e de Fortunata Maria de Jesus, nascido a 
13 de setembro de. 1908, em.Monte Verde,' Estado do 
Rio de Janeiro, o/oerario,; solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto- municipal dê Gávea e resi
dência á rua Marquez de São" Vicente n . 429 

5.916. Arlindo Pereira da Silva (5.916). filho de Bento - P e 
reira da Silva e de Ignez Pereira, nascido a 26 :de 
março de 1910, no Districto Federal, çommercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Gávea e residência á rua Aura n . 136. 

&..U17. Jahir Abranches (5.917), filho de Frederico;vAhrap-
ches e de Carlota Gomes de Abranches. nascidová 
1 de junho de 1896, em Barbacena, Estado' de .Mi
nas Geraes, industrial, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Copacabana, e r e 
sidência á rua Copocabana n . 395. 

5.918. Floro Edmundo Freire (5.918), filho de M a n o e l E ü -
gênio do Nascimento e de Anna Ferreira do Nas
cimento, nascido a 29 de janeiro de 1884, no- E s 
tado de Sergipe, funccionario publico, casado, com! 
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa 
e residência á rua Timõtheo da Costa n . 110. 

5.919. Agostinho Monteiro Filho (5.919), filho de Agostinho 
Menezes Monteiro e de Julietá de Miranda Monteiro, 
nascido a 26" de setembro de 1917, em Belém; E s 
tado do Pará, estudante, solteiro, com domicilio' 
eleitoral-no districto municipal de Copacabana1 6 
residência á rua Constante Ramos n. 34. 

5.920. Pedro Romanos Maroun (5.920) filho de José Ro
manos - Maroun. e de Anna Eugenia Maroun, nas
cido a 16 de Junho die 1915, no Districto Federal, 
çommercio. solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de Lagoa e residência á rua < da 
Matriz n . 30. 

5 .921. Edina Amarante (5.921), filha de Ernesto Caetano d© 
Amarante e de Maria Francisca de Amarante, nas 
cida a 21 de janeiro de 1918^ no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no d is
tricto municipal de Lagoa e residência á rua São. 
Clemente n. 14. 

5.922. Weimar Penna (5.922'), filho de Alexandre Moreira 
Penna e de Anna Elisa Vasconcellos Pennã". nas
cido a 11 de novembro de 1916, em São José doe 
Campos. Estado de São Paulo, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal..de 
Lagoa e residência á rua da Passagem n . 250. 

5.923. Agenor Evangelista (5.923), filho de Lucas Evange-* 
lista e de Felisminda Luiza SanfAnna nascido .a 
10 de setembro de 1913, em Valença, Estado do .Rio 
de Janeiro, çommercio, solteiro, com.domicili oelei-
toral no districto municipa de Copacabana e vesi-
dencia á rua Carvalho de Mendonça n. 18. 

5.924. Francisco Pinto Pessoa (5.924), filho de Francisca 
Pinto Pessoa Júnior e de Esimeraldina Rosa Pinto 
Pessoa, nascido a 27 de janeiro de 1912, em Olinda, 
Estado de Pernambuco, commerciario, solteiro, com 
domicilio eleitoral ,no districto municipal de , Co
pacabana e residência á rua Pompeu Loureiro nu
mero 38, casa 5 . 

5.925. Alfredo Portella (5.925). filho de Augusto Joaquim 
Portella e de Maria Gloria Caldas Machado, nasci
do a 16 de novembro de 1914, no Districto Federal, 
çommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana e residência á r u a 
Montenegro n . 155, casa 2. 

5.926. José Antônio Pereira de Castro (5.926). filho de An
tônio Pereira de Castro ede Maria da Gloria Bar
reto de Castro, nascido a 18 de março de 1890, em 
Monte Alto, Estado da Bahia, funccionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Lagoa e residência á praia de-Botafogo 
n. 204. 

5.927. Cecilia Maria de La Roque (5.927), filha de Augusta 
de La Roque Júnior e de Isabel Leite Guimarães,de 
La Roque, nascido a 29 de julho de 1916, em Petro-
polis, Estado do Rio de Janeiro, bancaria, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Lagoa e residência á rua Voluntários da Pátria nu
mero 88. 

5.928. Lúcia de Albuquerque Salgado (5.928), filha de Leo
poldo Salgado e de Lydia de Albuquerque Salgado, 
nascida a 3 de outubro de 1915, no Distrioto F e 
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no dsitricto municipa de Gávea e residência á r ua 
Visconde de Albuqureque n. 634. ap. 2 . 

5.929. Áureo Paulo Salustiano de Andrade (5.929) filho ds 
João Paulo Salustiano de Andrade e de Maria For 
tunata da Rocha, nascido a 19 de junho de 1903, em 
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Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, operário, ca
sado, com. domicilio eleitoral no districto munici
pal de Gávea e residência á avenida Nienaeyer sem 
numero . 

g .930. Joaquim da SilVa Araújo Júnior (5.930), filho de 
Joaquim da Silva Araújo e de Quiteria Angelina da 
Silva, nascido a 10 de junho de 1890, no Districto 
Federia, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gávea e residência á rua 
Lopes Quintas n . 65, casa 14. 

S ;93 i . Oswaldo Moreira de Souza (5.931). filho de Luiz Mo-
meira de Souza Filho e de Judith Barroso Moreira 
de Souza, nascido'a 22 de março de 1916, no Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrcito municipal de Gávea e residên
cia á rua Faro n . 56, casa I . 

$.932. Gilberto Lasco (5.932), filho de Polistro Giovanni 
Losco e" de Maria José Souza Paiva, nascido a 21 
dê julho de 1915. no Districto Federal, graphieo, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipa de Gávea e residência ; rua Jardim Botâ
nico n . 543. 

0.933. Joaquim de Souza Vieire (5.933), filho de Lúcia de 
Souza Vieirra Fiho e-.de Leonor Ignacia da Fon
seca, nascido a 14 de julho de 1914, em Cambucy, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea 
e residência á rua Marquez de São "Vicente n . 59. 

£1,934. Arsenio Muniz Barbosa (5.934), filho de Olympio Mu-
niz Barbosa e de Hortenciana da Cruz Barbosa, 
nascido a 18 de abril de 1916. em Juiz de Fora, 
Estado de Minas Geraes, barbeiro, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Copa
cabana e residência á rua Barata Ribeiro n . 152. 

f . 9 3 5 . Dario Cresta de Barros (5.935.), filho de Armando 
Duque Estrada de Barros e de Raphaela Maria 
Cresta de Barros, nascido a 15 de novembro de 1915, 
no Districto Federal, funccionario publico, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Lagoa e residência á rua Assis Bueno n . 31 . 

3.936. Tietó Falcão (5.936), filho de Valerio Barbosa F a l 
cão e de Julieta Ferreira Falcão, nascido a 11 de 
fevereiro de 1914, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Lagoa e residência á rua General Poly
doro n . 158. 

ío.,937., Fernando de Deus Affonso '(5 .937), filho de Alberto 
de Deus Affonso e de Abigail de Oliveira Affonso, 
nascido a 17 de setembro de 1918, no Districto Fe 
deral, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Lagoa e residência 
a rua General Polydoro n . 194. 

5 .938. Clemente Pauperio de Farias (5.938), filho de Igna
cio Gomes de,-Farias e de Jacintha Pauperia de 
'Farias, ndascido a 1 de, março de 1910. no Distri
cto Federal, comímerCiò, solteiro, «om domicilio 
eleitoral no districto municipal de Lagoa e r e 
sidência á rua General Polydoro n . 194. 

5.939. Américo Guimarães (5.939), filho de Manoel de 
Freitas Guimarães e de Maria das Mercês Silveira 
Guimarães, nascido a 5 de outubro de 1918, no 
Districto Federal, praticante de pilu±o l solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gá
vea e residência 'á avenida Niemeyer sem numero. 

5.940. Walter Morado (5.940). filho de Oldemar Pinto Fer 
reira Morado e de Lydia da Costa Morado, nascido 
a 4 de junho de 1916, no Distrito Federal, çom
mercio. solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal 'de Copacabana e residência á rua 
Júlio de Castilho n . 50. 

5 .941. Vasco Bebianno (5.941), filho de Affonso Bebianno 
e de Semiramis de Oliveira Bbianno. nascido a 
30 de junho de 1911, no Districto Federal, enge
nheiro electriçista, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana e residência 
á avenida Atlântica n . 106. 

5.942. Lily Biolchini da Silva (5.942), filha de Alberto Biol-
ehini e de Lily Biolchini, nascida a 3 de março de 
1915, em Petropolis. Estado do Rio de Janeiro, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Copacabana e residência & rua 
Raul Pompéa n . 231. ap . 2 . 

5.943. Maria Antonia StocMer Junqueira (5.943). filha de 
Antônio Diaulas de Oliveira Junqueira ê de ' Irene 
Stockler Junqueira, nascida a 22 de maio ido 1912, 
cm Caxambu'. Estado de Minas Geraes, funcciona

ria estadual, solteira, com domicilio eleitoral nc 
districto muninipal de Copacabana e residência á 
rua Barata Riberio n . 435 . 

5.944. Orlando Granatti (5.944), filho de José Granatti e de 
Luzia Martini Granatti, nascido a 19 de fevereiro 
de 191'4, em São João Nepomuceno. Estado de Mi
nas Geraes, commerciario, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Copacabana e 
residência á rua Domingos Ferreira n . 222. 

5.945. João José Fernandes (5.945), filho de Raphael Fer-
naaides e de Rosa Cinti Fernandes, nascido a 16 
de março de 1884, no Districto Federal, òonstructor, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Copacabana e residência á rua Barata Ri
beiro n . 208. 

5.946. José de Moura Santos (5.946), filho de Antônio Hyp-
polito dos Santos e de Maria Thereza de Moura 
Santos, nascido a 18 de setembro de 190.6, em Gly-
cerio, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Copacabana e residência á rua Copacabana n. 1.042. 

5.947. Alfredo Augusto Bezerra (5.947), filho de Antônio 
Severino Bezerra e de Paulina Maria Lemos Be
zerra, nascido a 18 de janeiro de 1883, em Limoei
ro. Estado de Pernambuco, çommercio, casado, com 
domicilio eleitoral no. districto municipal de Gá
vea e residência á rua Lopes Quintas n . 38, casa 
CXVI. 

5.948. Pedro Clark Leite (5.948), filhoi de Pedro Torres 
Leite e de Amy Julia Clark Leite, nascido a 9 de 
maio de 1903, no Districto Federal, engenheiro a r -
chitecto. casado, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Gávea e residência á rua Dias 
Ferrei ra n. 59-A. 

5.949. Maria Passosa Forster (5.949). filha de Pedro Pas
sosa e de Maria Passosa, nascida a 23 de abril de 
casada, com domicilio eleitoral no districto, muni 
cipal de Gávea e residência á rua Dias Ferrei ra 
1906, em Iguassu', Estado do Paraná, domestica, 
n. 59-A. 

5.950. .Nelson Nogueira (5.950). filho de Francisco Nogueira 
Moco e de Ignacia Henrique Nogueira, nascido a 22 
de junho de 1916, em Campos. Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Lagoa e residência á rua 
Voluntários da Pátr ia n. 268. 

5.951* Francisco José Peixoto de Rezende (5.951), filho de 
Francisco Barbosa de Rezende e de Maria Euge
nia Peixoto de Rezende, nascido a 25 de novembro 
de 1907, no Districto Federal, medico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Co
pacabana e residência á rua Copacabana n . 1.331. 

5.952. Manoel Pio Corrêa Júnior (5.952). filho de Manoel 
•Pio Corrêa e de Mercedes Valioso Pio Corrêa, nas
cido a 8 de fevereiro de 1918, no Districto Fe 
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de'Gávea é residência á rua 
Alexandre Ferreira n . 149. ap . 2. 

5 .953. Hél io 'P in to de Oliveira (5.953). filho de Joaquim 
Pinto de Oliveira e de Rita Leal da Silva Pinto 
de Oliveira, nascido a 6 de março de 1910, em 
Bruxellas, Bélgica, brasileiro, funccionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Copacabana e residência á avenida 
Atlântica n . 598, ap . 32. 

5.954. Jorge Lopes da Silva (5.954), filho de Antônio Lopes 
da Silva e de Maria Lopes da Silva, nascido a 8 
de junho de 1906, em R. Preto. Estado de São 
Pauio, funccionario municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Copaca
bana e residência á rua Joaquim Nabuco n . 242. 

Faço sciente que os titulos serão entregues, na fôrma 
estabelecida pela lei, a quem resti tuir o recibo de inscripção. 
— Pelo• escrivão, Arnaldo Abreu. 

Terceira Circumseripção 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 
De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 10* Zona, da 3* Cír

cumseripção do Districto Federal, faço publico, para co
nhecimento dos interessados, que foram expedidos os t itulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

5.544. Eulaliai Maria dos Santos (5 .000), filha de Cândido' 
da Cruz o de Amélia Maria da Conceição, nascida 
a 15 de fevereiro de 1909, no Estado de, Sergipe* 
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5.559. 

operário textü, casado, com domicilio eleitoral no 5.558. 
districto municipal de S. Christovão e residência 
á rua Paula e Silva n . 18. 

í .545. Benjamin Escohar (5.601), filho de Eduardo Escobar 
Medina e de Gracia Carvente Palácio, nascido a 22 • 
de novembro de 1913, no Districto Federal, çom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência á 
rua Tavares Guerra n. 62, casa 2. 

* . 0 4 6 . Gilberto Moreira Leite (5.602), filho de Herculàno 
Moreira Leite e de Antonia de Oliveira Leite, nas
cido a 16 de junho de 1916, em S> Salvador,, Estado 
dá Bahia, estudante,, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão e 5.560. 
residência á rua S. 'Christovão n. 497. 

g.5.47. Contíelarck Cavalvanti (5.603), filho : de Luiz Gabino 
de Souza Cavalcanti e de ürania Leoneio Galvão 
Cavalcanti, nascido a 27 de janeiro de 1915, em 
Recife, Estado de Pernambuco, çommercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Christovão e residência â praça Pinto 
Peixoto n. 17. 

5.548. Antônio Gonçalves Vianna (5,604), filho de José Gon
çalves Vianna e de Augusta Marques Vianna, nas
cido a 27' de março de 1895, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência á 
rua Abilio n. 31. 

5.549. Silverio Gâyoso Guerra (5.605), filho de Antônio 
Gayoso Guerra e de Maria Fernandes, nascido a 11 
de julho de 1917, no Districto Federal, commer
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de S. Christovão e residência á rua -
da Alegria n. 15. 

5.550. Anizio Alves de Mello (5.606), filho de Joviniano Al
ves da Costa e de Maria Dionizia Costa, nascido a 
9 de outubro de 1908, no Estado da Bahia, nego
ciante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo e residência á rua An
tônio de Padua n. 19. 

5.551. Murillo da Silveira Lima (5.607), filho de Achilles 
Pederneiras Lima e de Hermogenia da Silveira 
Lima, nascido a 2 de abril de 1916, no Districto Fe
deral, funccionario municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão e residência á rua Cadete ülysses Veiga 
n . 12. 

5,561. 

5.562. 

5,563. 

B.BSZ, 

5.554, 

5.555, 

5.556. 

líenrique do Nascimento Vieira Cabral, filho.de Manoel 
Rodrigues Cabral e de Elvira Vieira Cabral, nas
cida a 24 de dezembro de 1909, em Cantagallo, 
Estado dó Rio de Janeiro, operário, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua S. Christovão nu
mero 604. 

Raymundo Mesquita Veiga (5.609), filho de Arlindo 
Augusto da Veiga e de Eugenia de Mesquita Veiga, 
nascido a 2 de julho de 1917, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência • á 
rua Figueira de Mello n . 405. 

Waldemar Ribeiro de Souza (5.610), filho de Antônio 
Ribeiro de Souza1 e de Ergelinda Rosa de Pinho, 
nascido a 31 de agosto de 1917, no Districto Fe
deral, operário, ^olteiroj 'com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Christovão e residência 
á rua Bella n, 189. 

Oswaldo Paulo Rodrigues (5.611), filho de José Paulo 
Rodrigues Filho e de Antônio Rodrigues, nascido 
a 6 de junho de 1909, np Districto Federal, empre
gado publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Ghristovão e residência 
á rua Conde de Leopoldina.n. 142. 

5^570, 

Sebastião Alexandre Falssíene (5.612), filho de Ale
xandre Falssiene e de Abole Falssíene, nascido a, 
20 de janeiro de 1900, no Estado do Rio de Janeiro,' 
mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão e residência á 
roa da Alegria n. 203. 

Thomaz Mafra (5.613), filho de Ernestlna Mafra Go
mes, nascido a 24 de junho de 1918, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleito- 5 .571. 
tqral no districto municipal de S. Christovão e re
sidência á rua da Alegria n ,312. 

José-Galião de Souza (5.614), filho de Cândido de 
Souza e de Dometilha Souza, nascido a 1« de outu
bro de 1887, no Estado da Bahia, funccionario pu
blico, casado, com domicilio laitoral no districto 
municipal de Engenho Novo è residência á rua 24 
de Maio n, 325, 

Sebastião Pereira da Fonseca Júnior (5.615), filho 
de Sebastião Pereira da Fonseca e de Rosalina Pe
reira da Fonseca, nascido a 20 de Julho de 18Ô5, 
no Districto Federal, çommercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão o residência á rua Bella ,n. 48., 

Francisco de Lego (5.617), filho de Nicoláo de Lego 
e de Luiza.Gentil, nascido a 24 de agosto de 1911, 
no Districto Federal, operário, casado, com domi
cilio . eleitoral no districto" municipal dé Engenho 
Novo e residência á rua 24 de Maio n . 552« 

Anacleto José dos Santos (5.618), filho de Felisslno 
Borges e de Lydia Medeiros Santos, nascido a, 30 
de outubro de 1908, no Estado do Rio Grande do 
Sul, çommercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S . Chrislovão e resi
dência á: rua Bella n. 226. 

Mario Nunes da Rocha (5.619), filho de José Nunes 
da Rocha e de Maria dos Santos Borges, nascido a 
8 de janeiro de 1905, no Districto Federal, mecâ
nico, • casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão e residência á rua 
S.v Ghristovão n: 556. 

José Severino dos Santos (5.620), filho de Eduardo 
Severino dos Santos e de Glyceria Alves dos San
tos, nascido a 5 de janeiro de 1898, rto Districto 
Federal, çommercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão e re 
sidência á , D r . João Ricardo n. 15. 

Hilda Gonçalves Flores (5.621)., filha cie Antônio Ma
noel Gonçalves e de Leocadiá Francisca Gonçalves, 
nascida a 19 de abril de 1897, no Districto Federai, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dU-
tricto municipal de S. Christovão o residência á 
rua Chaves Faria n. 110. 

Cod Vult Deus de Souza (5.622), filho de José Galião 
de Souza e de Elpidia Garrido de Souza, nascido a 
18 de maio de 1914, funccionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo e residência á rua 24 de 
Maio n. 325. 

Fernando de Souza (5.623), filho de .Francisco. Fer
reira e de Maria de Souza, nascido a 28 de julho 
de 1914, no Districto Federal, çommercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. Christovão e residência á rua Almirante Ma-
riath n. 40. 

Porphirio Luciò Pereira Villela Filho (5.624), filho 
de Porphirio Lúcio Pereira Villela o de Garolina 
Rosa Cerqueira .Villela, nascido á 9 de junho de 
1916, no Districto Federal, pintor, solteiro, com do
micilio, eleitoral no districto, municipal de S. Chris
tovão e residência á rua Curuzu' n . 7» 

Attüa Augusto de Almeida (5.625), filho de Augusto 
Eduardo de Almeida e de Theodolinda Alvares, de 
Almeida, nascido a. 16 de janeiro de 1912, no'Es
tado do Rio .de Janeiro, ferroviário, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo 
«residência á rua Victor Meirelles n . 16. 

5.559. Admar de Oliveira Costa (5.526), filho de Luarindo 
da Costa Moreira e de Maria Julia de Oliveira, nas-
«cido a 1 de fevereiro de 1915, no Estado do Rio 
de Janiro, çommercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão e 
residência a rua Figueira de Mello n . 402. 

5.565, 

5.566. 

5.567. 

5.568. 

Arduino Bastoni (5.027), filho de Nícola Bastoni e 
de Domingas Jacob, nascido a 8 de dezembro de 
1890, na Itália, funccionario municipal, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S . Christovão o residência á rua Bella n. 54, 

Ary fia Rocha Neves (5.628), filho de Luiz da Rocha 
Júnior e de Oneria Rocha Neves, nascido a 10'de 
agosto de 1918, no Estado do Rio de Janeiro, es-
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tudante, solteiro, com domicilio eleitoral EO d is
tricto municipal de S. Christovão e residência á 
Teixeira Júnior n . 128. 

5.572. DjaJrna Ferre i ra Carneiro (5.629), filho de Oscar Fe r 
reira Carneiro e de Virgínia Lapeusse Carneiro, 
nascido a 7 de fevereiro de 1905, no Districto F e 
deral, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Christovão e residência 
á rua S. Christovão n . 620. 

5.573. Eurydice Alves Gonçalves (5.630), filho de. Severino 
Gonçalves e de Julia Nunes Gonçalves, .nascido/,a 
12 de abril de 1913, no Districto Federal, escri-
pturaria, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S.y Christovão e residência á 
rua General Bruce n." 138. 

5.574. Maria da Penha Gonçalves (5.631), filho de Augusto 
Gonçalves e de Olinda Ferreira Gonçalves, nascido 
a 3 de julho de 1916, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio -eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão e residência á rua Ri- 5.588. 
oardo Machado n . 52. 

5.575. Walter Guimarães (5.632), filho de Joaquim Guima
rães, nascido a 30 de dezembro de 1911, em Victo
ria, Estado do Espirito Santo, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no 'districto municipal de 
S. Christovão e residência á rua S.- Christovão 
n . 495. 

5.585. Walter Silva. Coelho ' (5 .642) , filho de José Daniel 
Silva Coelho e de-Maria Carmella^ Gualhardj : Coe
lho, , nascido: a 2 de outubro de 1910, no Districto 
Feüeral, çommercio, casado,' com domicilio,/elei-

. toraj.ho districto municipal de S. Ghristovão e re--
sidencia á rua Lopes. Ferraz n . 140 . . 

5.586. Manoel Duarte de 01iveira ; (5.643), filho de José 
Duarte de ; Oliveira- e ' de Emilia dos ^Santos, >nas
cido' a 18 de maio de 1918, no -Districto Federal, 

.operário, solteiro, com domicilio eleitoral n o , d i s 
tricto municipal de S. Christovão e residência-á 
rua . Benedicto Ottphi n . 19. 

iJcinio' .Luiz. Coelho (5.644), filho de Joaquim Lou
renço Coelho e de Laurinda Maria das-Dores Coe
lho, nascido,a 23 de abril de 1892, om Campos, 
estado do Rior-de Janeiro, operário, - solteiro, com 
domicilio eleitoral:no districto .municipal de)São 
Christovão e residência á rua. Ricardo, Machado 

17. 

5,576. 

5.577. 

5.578. 

5.579. 

5.580. 

Edgar Xavier de Mattos (5.633), filho de Euclydes 
Xavier de Mattos e de Mafalda da Costa Mattos, 
nascido a 25 de maio de 1915, no Districto F e 
deral, funccionario publico, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de S. Christo
vão e residência á rua General Bruce n . 138. 

José Luiz de Brito (5.634), filho de Antônio José 
Luiz de Brito e de Maria da Conceição Fonseca, 
nascido a 3 de outubro de 1886, em Portugal, çom
mercio, casado, com domicilio eleitoral. no distr i
cto municipal de S. Christovão e residência á rua - 5,59! 
S . Christovão n . 617. 

Mario Corrêa Pacheco (5.635), filho de João Corrêa 
Pacheco e de Arlinda Bittencourt Pacheco, nascido 
a 8 de agosto de 1905, no Districto Federal, con
tador, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de S. Christovão e residência a 
rua Major Fonseca n . 68. 

Paulo do 'Carmo Filho (5.636), filho de Paulo do 
Carmo e de Maria Alves do Carmo, nascido-a 31 
de julho de 1910, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Christovão e residência á rua Folích 
n . 42. 

Djalma Teixeira da Moita (5.645),.filho,de Garlos.Téi-
xeira da Motta "e. deTgnez Fernandes da Motta,.nas
cido a 21 dè dezembro de 1917,. no. Districto F e -

. deral, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. • Chrisiovão 
e v résidencià : , á 'r t ía 'Capitão 'Féí ix n . ' 8 . 

& . & B 9 . José Gomes Pedreiro (5.646), filho de Antônio Gomes 
Pedreiro e de Maria Antonia, nascido a 2 do agorJo 
dé 1906, em Portugal, funccionario municipal, 'sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de "Engenho Novo e residência à rua 24 de 
Maio n. 428. > 

51590. Savio Duarte Nunes (5.647), 'filho de Pedro Caetano • 
Duar te 'Nunes e de Lira Barreto Duarte Nunes, 
nascido a 18 de outubro-de 1900, no Districto F e -

• deral.-. solteiro, militar, ...com. domicilio, eleitoiál^no-
districto municipal de S. Ghristovão e 'residência 
á rua Almirante Mariath n. 36. 

5.592. 

Antônio Pereira (5.637), filho de José Pereira e. de 
Anna Rodrigues, nascido a 20 de maio de 1906, em 
Portugal, çommercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. Ghristovão e r e -

, sidencia á rua Major Fonseca n . 68. 

5 .581. Lourival José da Silva (5.638), filho de Isaura Maria 
dos Santos, nascido a 25 de setembro de- .1918, 
em Juiz de Fora, Estado de Minas, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Ghristovão e residência á rua Bene
dicto Ottoni n . 19. 

H.KSS. Pedro Arbues Peereíra (5.639), filho de Pedro Ar-
bues Pereira e de Maria da Silva Pereira, nascido 
a 28 de abril de 1917, em Saquarema, Estado do" 
Rio de Janeiro, çommercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de S. Christo
vão e residência á rua S. Christovão n . 637. 

5.583, Sebastião Ferreira de Lima (5.640), filho de Maria 
Luiza Paixão, nascido a 20 de janeiro do 1890, no 
Estado de Pernambuco, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de •'Sio 
Christovão e residência á rua Escobar n , 50. 

5.584, Thiago José da Silva (5.641), filho de Clemente Ma
galhães da Silva e de Joanna Baptista da Silva, 
nascido a 24 de junho de 1885, no Estado de Per
nambuco, marítimo, casado, com _ domicilio. 'elei
toral no districto municipal de S. Christovão e 
residência á rua Teixeira Júnior n . 50. 

Michel Khed (5.648),. filho de, Jorge Xedid :e:.de-, Ar-
tura Khede, nascido a 8 de janeiro de 1916, em 
Carangola. Estado de Minas Geraes, estudante, sol-

. teíro,. com. domiçi.lio.yéleitoral no districto munici
pal de S. Christovão e residência "á rua "'Teixeira 
Júnior n . '48. 

Feliciano :da Silva Neves (5.649), filho de Antônio 
' da Silva Neves e de Izaltina Julia de Faria,; nas

cido a 9 de junho de 1912, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal d e - S . Christovão e res idência 'á 
rua da Alegria n . ' 1 0 3 . 

5.593. Geraldo .de Souza Lima' (5.650)., : -filho de.José. Bóni-
lacio de Souza Lima e de Maria Nunes da Silva, 
nascido a ,19 de abr i l de 1914, em Pirahy, Estado do 
Rio '..de 'Janeiro, operário,'' solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão 
e residência á rua Tavares Guerra n . , 6 4 . •'"' 

5.594. Elza dos Santos (5.651), filho de Armanda Milihães, 
' nascido a 17 de abril de 1902, no Districto F e 

deral, • operário, casado, com domicílio elei toral 'no 
districto municipal de S; Christovão o residência 
á rua Bel la .n . 48. 

5.595. Celso Teixeira (5.652), filho de João Nascente dê 
Araújo e. de Carlota de Azevedo Teixeira, - nascido 
a '19 de dezembro de 1913, em Macahé, Estado do 
Rib de Janeiro, operário, . casado, com 5 domicilio 
eleitoral no districto municipal .de São Christovão 
e residência á P ra i a 1 do Caju' h . 95 . 

5.59S, Antônio de Paiva (5.653), filho dè ;Maria da ,Rpcha, 
nascido a 15 de novembro de 1902, no Districto 
Federal,^ operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão e res i 
dência á rua.General Gurjão n . 4. •>.'•-.. • 

5.597. Zaquem de 'Macedo Baranna (5.654), filho ide Joa« 
' quim de Macedo Baranna e de Antonia Borges-Ba». 

ranna, nascido a 10 * de março de 1915, em Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, mecânico,-; solteiro» 
comrdomicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão e,residência á Praia de São .Cnris-? 

.• . tovâo n . 563. 
5^598. Benedicto José dos Santos (5.655),, filho de Hor* 

tencio, José dos Santos e de F ranc i s ca -RO» dos 
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Santos, nascido a 3 de novembro de 1910, no Dis
tricto Federal, Operário, casado, óom domicilio 
eleitoral no. districto municipal de São Christovão 
e residência á rua General Padilha n . 5 . 

p .599 . José Joaquim de Azevedo (5.656), filho de Domingos 
de Azevedo e de Emilia dos" Santos Azevedo, nas 
cido a 16 de agosto -de 1916, no Districto Federal, 
empregado municipal, solteiro, com domicilio elei-
ioral no districto municipal de São Ghristovão e 
residência á rua Cúrüru' n . 20. 

.SViSOO. Claudionor Francisco do Amaral (5.657), filho de 
Appolinario Francisco do Amaral e de Zulmira 
Maria do Amaral, nascido a 1 de outubro de 1913, 
no Districto Federal, funccionario municipal, ca
sado", com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São Ghristovão e residência á rua Bahia 
n . 82.) 

•5'.60í> 'Jorge Rodrigues Pinheiro' (5.658), filho de Noemia 
Rodrigues Pinheiro, nascido a 15 de outubro de 
1917, no Districto Federal, funocionario municipal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão e residência a rua Ca
pitão Fenx n . 62. 

"5.602. Américo Soares (5.695), filho de ' Philomena Soares, 
nascido ã 21 de julho de 1918, no Districto Fe
deral, funccionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de São Chris
tovão e residência á rua General Argollo n . 18. 

.5 :.'603. Waldemar' Mayer . (5.660), filho de Emilio Mayer e 
de Elvirá Mayer, nascido a 27 de abril de 1915, 
em Novo Hamburgo, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão e residência á 
rua Escobar n . ,10.. 

;.5,'6Q4.. Paulo- da Motta Mesquita, (5.661), filho de João da 
Motta • Mesquita e de Ismenia de Carvalho Mes-" 
quita, nascido a 18 de maio de 1916, no. 
Districto Federal, çommercio, solteiro, com domi^ 
cilio eleitoral no districto municipal de São Chris
tovão e residência ã rua General Argollo n . 183. 

5.605, Qsívalüo Dias (5.662), filho de Manoel Dias é de Mar-
coüna Fernandes Dias, nascido a 25 de junho de 
191§, em Santos, Estado de São Paulo, çommer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dc São Christovão e residência á rua 
Argentina n. 3 2 . 

JB-.606. Aldherico da Costa Oliveira (5.663), . filho de João 
Silverio da Costa Oliveira e de Áurea da Silva 
Oliveira, nascido a 4 dc junho de 1903, em São 
Salvador, Estado da Bahia, commerciario, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão e residência á rua Cadete Ulyses 
n. 3 4 . 

5.607. Braulio Cavalcante-dos Santos (5.664),,filho de Ma
noel Francisco dos Santos e de Maria dos Prazeres 

. Vera Cruz, nascido a 2 8 de' setembro de 1913, èin 
Piassabussu', Estado de Alagoas, çommercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão e residência á rua São 
Januário n, 14. 

s 
5/608, José Gosta Souza (5.665), filho de José Soares-Costa 

Souza e de Julia Borges da Cunha Souza, nascido 
a 17 de outubro de 1905, em Fortaleza, Estado do 
Ceará, çommercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão e r e 
sidência á rua Euclydes da Cunha n . 80. 

S.6Ó9, Waldimir ,Ramos Barboza da Silva (5.666),* filho de 
José Carlos Barboza da Silva e de Bellarmtna Ra
mos'Barboza da Silva, uageido a 18 dé maio de 
1913, no Distrieto Federal, empregado municipal, 
solteiro, eom domicilio eleitoral ao districto muni 
cipal de São Ghristovão e residência á rua Curuzu' 
n , 94. , , 

íiêiOi Mafio de Jesus (5.687), filho de Maria de Jesus, nas
cido a 3 de julho de 1914, no Districto Federal, 
conunercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão e residência 
á rua Curuzu' n . 91". 

í.&l-l; Antônio Siqueira ;(5.668), filho de Carolino Siqueira 
e de.Deolinda Siqueira^ nascido, a §1 de outubro 

de i906, no Estado de. Minas Geraes, machinista, 
casado, coni domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão 6 residência á rua Jansen 
de Mello n . 103. / 

5 . 6 i g . I*o Bouzada das Neyes (5.669), filho de José Calçado 
Bouzada e de Maria Nunes das Neves, nascido a 
8 de março de 1915, no Districto Federal, jorna
lista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão o residência á Praia 
de São Ghristovão n . 599. 

5 .613, Antônio Far ia (5.670), filho de João Fernandes de 
Almeida e de Maria Far ia de Almeida, nascido a 
17 de junho de 1899, no Estado do Amazonas, em
pregado publico, èasado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Ghristovão e resi
dência á rua Conde de Leopoldina n . 159. 

5.614. Cantidio da Silva Neves (5,671), filho de Antônio da 
Silva Neves e de Isaltina Julia de Far ia nascido a 
5 de agosto.de 1911, em Nictheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Chri$tov.ão e r e 
sidência á rua José Clemente n . 133., 

5.615, Álvaro Brasil Carmo (5.672)', filho de Gastão Brasil 
Carmo e de Emilia Barroso Brasil, nascido a 1 de 
outubro de 1905, no Districto Federal, bancário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto. muni
cipal de Engenho Novo e residência á rua Bella. 
Vista n . 172. 

5.616. Felippe Barbari (5.673), filho de Elias Barbari e de 
Marianna Barbari, nascido a 21 de abril de 1897, 
no Districto Federal, çommercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua Marechal Aguiar nu
mero 22, 

5.•617. Júlio Faria (5.674), filho de Cândido Far ia e de Julia 
Faria, nascido a 20 de fevereiro de 1888, no Dis
tricto Federal, empregado publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência & rua Alves Montes nu
mero 22. 

5.61(8. Ernesto José Pinto (5.675), filho de Ernesto José 
Pinto e de Maria Marques Pinto, nascido a 19 de 
dezembro de 1915, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão e residência á rua Jus -
tino de Souza n . 19. 

5.619. Flavio de Lima,Rosa (5.676), filho de José Francisco 
Lima Rosa é de Alzira de Lima Rosa, .nascido a 
18 de maio de 1897, no Districto Federal, guarda-
livros, casado, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de , São Ghristovão c residência á 
rua General Bruce n . 138. 

5.62Ô. Joaquim Ribeiro de Mello (5.677), filho de Adelino 
Ribeiro de Mello. e de Leopoldina dos Prazeres de 
Mello, nascido a 15 de agosto de 1909, no Districto 
Federal, empregado publico, solteiro, com domí-
eilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão e residência á rua S. Luiz Gonzaga numero 
354. " ' 

5.621". Waldemar Rodrigues Neves (5.678), filho de Alfredo 
Rodrigues Neves e de Isabel Pina Rodrigues Neves, 
nascido a 19 de janeiro de 1901, nõ Districto F e 
deral, portuário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São Ghristoyão e resi
dência á rua José Clemente n.' 120. 

5.622, José. Rufíno Baptista dos Santos (5.679), filho de 
João Baptista dos Santos e de Mathilde. Maria da 
Conceição, nascido a 27 de agosto de 1899, no Dis
tricto Federal, electricista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal. de São Ghristo
vão e r-esidenoia à rua S . Christovão n . 618. 

5 .623. Hélio de Magalhães Couto (5.08Ô), filho de Euzebio 
de Magalhães Couto e de Lydia Corrêa Couto, nas
cido a 8 de agosto de 1918, no Districto Federai, 
commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Christovão e residência 
á rua General Bruce n . 34. 

ôiÇaí..;Henrique,Macêo (5.681), filho de Francisco Macéo e 
de Josephina Trotta, nascido a 23 de agosto de 
1917, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
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comicmo eieitorai no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua- S. • Januário" nú
mero 13. 

5.625. Julita de Senna Câmara (5 .682), filha de João Fran
cisco Roger de Senna e de Josepha Pereira Senna, 
nascida a 5 de novembro de 1889, no Estado .de. 
iMinas Geraes, industrial, casada, com' domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão 
e residência á rua Figueira de Mello n. 411. 

5.626. José Soares de Brito (5.683), filho-de Antônio Sabino 
de Brito e de Francisca Soares de Brito, nascido a 
18 de agosto de 1917, no-Districto Federal, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão. (Residência á rua São 
Christovão'n. 620.) ~" 

5.627. Leandro de Azevedo Lima (5.684), filho-de Joaquim 
de Barros Azevedo Lima e de Elmira Bittencourt 
de Araújo, nascido a 27 de fevereiro de 1917, íio 
Districto Federal, çommercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral em S. Christovão. .(Residência á 
rua Senador Alencar n . 100.) 

5.628. Aristides de Moura Câmara (5.645), filho de-José Mar-
tiniano de Moura e de Emilia de Paula Câmara,, nas
cido a 14 de junho de 1886, no Estado de Minas 
Geraes, çommercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. Ghristovão 1 (Resi
dência á rua Figueira do Mello n . 411.) 

5.629. Aurélio Delgado Serico (5,686), filho de. Francisco 
Delgado e d e Aurelia Delgado Sevico, nascido, a 14 
de maio de 1893, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoraL n o districto muni
cipal de S. Ghristovão. .(Residência á ' r u a A nú
mero 110.) 

5.630. Hélio Trinas (5.687)', filho de Octavio Trinas 'e'de 
Lucie Eugene Rollim Trinas,-nascido a 12 dè ju lho ' 
de 1917, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal- :de 
S. Chris.toyão. (Residência á rua.S. Januário nú
mero 144.) 

5.631. Jayme-de Senna Câmara: (5,688)', filho de Arist ides 
.de Moura Câmara e de Julita de Senna Câmara, 
nascido a 30-de-junho "de .'1918, "no Districto,"Fe
deral, pintor, solteiro, com. domicilio eleitora! no 
districto municipal de S.- Christovão. (Residência 
è rua Figueira de Mello n. 411.) 

5.632. José Coutinho (5.689), filho de Jose ijoutinn,p;-e q.e 
Rosa Nunes, nascido a. 19 de julho de.1893, no Dis
tricto Federal, operário, casado, '.- com -•.domicilio 
eleitoral no. districto municipal de S. Ghristovão. 
(Residência á rua Bella n. .340.) 

5.633. Sylvio Adalberto Griebeler (5.690), filho-de- Paulo 
Frederico Griebeler e de Georgina.Har.tz Griebeler, 
nascido a 7 de agosto de 1911, em Barra Mansa, 
Estado do Rio de Janeiro, funccionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto.^mu-
nicipal de S. Christovão. 

5.634. Victor Policarpo Lins-(5.691), filho-de José Policarpo 
Lins e de-Jülia-Hermelinda Lins, nascido a" 22 de 

. outubro de 1889, no Estado de Pernambuco, cpm-
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão. (Residência á rua F i 
guei ra 'de Mello n. 402.) 

5.635. Antônio Ernesto Molinario (5.692)", filho de Francisco 
Molinaro e de Congetta Chiana, nascido a 9 de fe
vereiro do 1902, no Districto Federal,.funccionario 
publico, casado, com domicilio eleitora!-.no-'.distri
cto'municipal-de. Si Christovão. (Residência á' rua 
Escobar n. 49.) 

5.636. Jo io Polycarpo Lins (5.693), filho de Victor Pòlycar-
po-Lins e de- Maria- Thereza Lins, nascido a 6-Me 
julho de 1912, no,Estado de Pernambuco,, commer. 
cio, casado, com domicilio eleitoral -no districto 
municipal de ,S. Christovão. .(Residência á r u a , F i 
gueira de Mello n . 402.) 

5.637. Marieta Esíeves (5.694), filha de Severino Aníosie 
Esteves e de Emíüa Maria Esteves, nascida a 30 r'de 
-agosto de "1882, .no .Districto-Federá!, . èmpr-egadis 
publica,, solteira, com domicilio eleitoral.no>.-dis
tricto municipal de S. Christovão.- (Residência-'á 
rua Carlos Se"íd! n . 285.) 

5.638. Raymundo Alves (5.695), filho de Sérgio :Mariano'Al
ves; ede jIrachia.Silveira-Monteiro, nascido:a-il8.de 
outubro; de 1897,. em. Itaborahy, Estado do Rio de 
Janeiro, còcheirò, solteiro, com domicilio eleitoral 
no ..districto. municipal de S. Christovão. (Resi
dência:á"rua Figueira,de;Mello n . 3850 " -''• 

51639. Raul-Gõmes (5 :,696), filho de José Gomes Corrêa- e d è 
Ignez 'Maria Teixeira, uascido a 20-djs-ag.osto-.de 
189p, no Districto-Federal, pintor, casado, com dó-, 
niieilio eleitoral no districto municipal de S. Ghris. 
tóyão:.-(Residência-á rua-Pereira L o p e s n . 37.) 

o . m u . Avelino. Marques Dias (5.697)1 filho .de Antônio Mar
ques Dias e de' Glaudina Maria Alves,-nascido a 25 
de agosto de 1896,' no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de 'S . 'Ghr is tovão. (Residência a rua S. Luiz 
Gonzaga n. 203.) ' 

í í .641. Rodrigo Reis (5.698), filho.de Julio.Mello.de;;Moraes 
ede-Beátriz MeIlo.de Moraes," nascido a 18 demarco 
de'1899, no Districto,Federal, commercip,-Solteiro, 
com .domicilio eleitoral no districto municipal do 
S. -Christovão. (Residência á rua General .Bruce 
n . l ü i . ) ' 

5.642. Lerida de Moesia (5.699), filha de Nilo'Gomes-Diag 
eda - Ju l i è t a Ronssèlel, uascida a 31 de j a n e i r o ' d e 
1912,. era Santa Maria, estado do Rio Grande do 
Sul, com domicilio eleitoíal rio districto municipal 
de .S . Ghristovão. (Residência á rua.Pereira Lopes 
numero 13.) 

Rio d e í J a n e i r o , ' D . F . , 30" de dezembro de "1936.-—: O •es
crivão, Ctd'Veííes, 

DICIMA TIRCEIRá ZONA ELEITORAL 

..vftomtifiZn'.NW - . i e , v ' i4 . 

. ue-ordem- üo Juiz £jieitqrai r oa í ò - Z o n a , --da.:?*- OttJ 
cumscripção.do-D.istricto,Federal, faço publico,,para conheci» 
roento dos;, interessados, que foram • exnedidas • n.s auartas-vias 
eleitoraes ..dós. 'seguintes; cidadãos : 

4.U-4U; M a n o e l j j j u a n e a e u m a (4.y«y; s l i lho de-José-Alveã 
de.Lima e .de Maria ..'Duarte de- Lima,, nascido a-.30 
dè-.mârço. de 'ii9.1'0<,ern: Limoeiro, Estado de. Rer« 
.kíanTb.u-cü/ télegraphista,• solteiro,, .com; ;dórri'icilio 

eleitoral .-.no districto municipal de:.Jàcár-épãgúá;.& 
:.rèsid;enbia-vávruá:'Êíorianop.olis'-n.' 174..., ' , '. ,'/-. 

55-. Lourival de:-C"arvalho Villa"Real (62), .filho de Paul ino 
de, Carvalho Villa Real e de Rita de SanfAnna, 
nàscÉdò-.a:.-l de. janeiro de 1901,. em ;P.etropolis, 
Estado do Rio, de Janeiro, çommercio, casado, com 
domicilio :eleitoral .no' districto municipal• de 'Pa-* 
v ü n a e residência árua-Marecbal Rangel n.;372." 

€15. Abei Fiúza-Maia (709)?< filho de Manoel' Fiúza:Má-ia 
: e ' de Glof-ildes; Rodrigues Penna , Maia, nascido"* a 

21 de junho 'de-1906,'- e m Guyabá,,Est'ádosdo. Ce.arás 
:empregado publico, solteiro, com domicilioítíéito-n 
- râl-.'rio -districto municipal "de' Pavuna'e" residencial 
' .á-rua' 'Oliva-Maia"n. 20. - - . , - v " . 

2.675. João Mariano.do-Nascimento (1.1-68), filho de,Mariano) 
de',Britto-~do Nascimento . e de Florença Rosai dq 

' Brito, nascido á 7 'de setembro de 1890, em-Entra 
'•Ribs,' :Estaao-.do. 1 Rio':~de!'Janeiro; pedrèirc-icasado, 
.com. domicilio,'eleitoral 'no -.districto' -municipaltàQ 

." Jacarépaguá e residência á rua.Fernando -da,Cunha] 
: . ' ;;n.;;24ô..r . v , , - . ' • ' • ' , . " • " - - . . ." 

1.864. Alberto iTávares (1.971), filho de Jorge,Tavares ,e %da 
Cecília -^Tavares,; nascido a-19-de abril. de' 1916,:;nc 
Districto; Federa!,' operário, 'solteiro,"com domicilie 
eleitoral;no districto' muniòípar de'M.a4ureira"-e-;i''e« 
sidenciaá.rua,dòs-Diamantes n. 104.; ' ..-

1.595, SaDt'Cláir''Cordeirõ' dos Santos (2.036), f i lhode Magoe: 
Cordeiro dos-Santos e de Purciiia Neves --Cordeiro 
nascido.â' 23 de maio de 1904, em Parahyba"do Su! 
Estado do Rioi dê > Janeiro^, funccionario-?pubÍJo'o 
casado; com- domicilio "eleitora! ao- distriotò:-muni" 
cioai-de-Madureirai e residência á'. avenida' Mesa 
de":Sá:n, 200.-1° andar , . 
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:« .UUU. U U I - Í U » -UA OIIVA .fereira is.uaa;, n i n o ae Francisco 
da Silva Pereira e dê Èrmélinda Gaícez Pereira, 
nascido a 3 de agosto de 1902, no Distrieto Federal, 
funccionario publico,. cagado, cóm, domicilio eleito
ral no districto municipal de Madurèira e residência 
á Mia ôlivía Maia n. 6£ 

4.774. JôãO Fernandes da Costa Brâgã (3.411), filho de An
tônio Costa Braga e dô Jòaqtiinã dos Santos Braga, 
nascido a 1 de janeiro de 1912, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureifa e residência á rua 
José Lopes n. 24. 

4.S72. Ar thur Máximo Soares (4.342), filho de Arthur João 
dá Costa e dè Júséphiüa Máximo, Sòafès, nascido 
a 12 de setembro de 1885, em Paracamby, Estado 
do Rio, empregado publico, casado, com domicilio 
eleitoral no .districto municipal de Mâdureifa é 
residência fia Villa Eugenia h. 10. 

'3'.fé5< Eüclydès Ferreira (4.518), filho dê Arôniõ José Fer 
reira è dè-Antonia Maria Conceição, nascido a 11 
dê outubro de 1882, no Districto Federal, funccio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dé Jacaíépãguá e residência á 
ruã dós Rubis h. 54, 

5.051. Annibal Rodrigues (6.080), filho de Manoel Rodrigues 
Pinho e de Mafalda Gonrcs Pinho, nascido a 6 de 
janeiro de 19Ò2, no Districto Federal, çommercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Pavuna e residência á rua Leopoldina 
Rego n. 911. 

8.863. Vicente Dias (6.203), filho de Sabina Rosa, nascido 
a 20 de janeiro dô 1905, em Nova Iguassu, Estado 
do Rio, empregado publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jaearépaguá e 
residência-á rua Olivia Maià n. 23. 

5.898. Antônio Martins (6.242), Tilho de Augusto Avelino 
"Martins e de Jàcinthà de Moraes Martins, nascido 
a 30 de jafteiro de 1912, no Districto Federal, çom
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Pavuna é residência á r ua Leopoldina 
Oliveira n. 288. 

;6v«17. J ó s é d ô s Santos Martins Filho (7.Ô7Ó), filho de José 
dós Santos Martins e de Maria dá- Gloria Martins, 
nascido a 23 dó março dè 1911, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitorai i:o 
distrcito municipal de Pavünâ e residência á estrada 
Marechal Rangel n. 220. 

;6'.§25. Leonel de Souza Neves (7.455), filho de Antônio Se-
veifino dé Souza Neves e dé Capitulina Maria das 
Neves, nascido a 18 de abril de 1897, lio Districto 
Federal, çommercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no 'districto municipal de Anchietà- e residência 
á rua Alcobaça n. 171. 

Faço sciente que os titulos serão entregues;, na fôrma, esta
belecida, pela lei, a quem restituir o recibo de inscripção. 

Rio de Janeiro, D: F . , 29 de dezembro de 1936. — Pelo 
• escrivão, Guilherme ilí, Medeiros. 

De ordem do M...M. Dr. Juiz.da 14.* Zona Eleitoral faço 
publico que foram expedidos os Titulos eleitoraes dos seguintes 
cidadãos: 

.5.580. ...Heraclictó Alves de Jesus (5.379), filho-de Elias Al
ves de Jesus e de Ignacia Maria de, Jesus nascido 
a 16 de outubro de 1906, no Districto Federal, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Guáratyba. (Qualificação requerida 
numero 6.405.) -

"'5:581 Álvaro Lúcio dós Santos (5.408)-, filho de Lúcio Ade
lino, dos Santos e de Ludovida Joauna-da Conceição, 
nascido a 17 dê novembro de 1895^: ho Districto 
Federal, opèraro, casado, com domicilio èlsitòraí 
n ò . districto-municipal de Campo Grande. (Qua
lificação requerida numero- 6.-754.) 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro á» 1836. «•» Ptlo «serivão 
João Aguiar Jutègp. 

De ordem do M. M. Juiz da 14." Zona Eleitoral, faço pu
blico |>ârã conhecimento dós interessados, que foram expe
didos as quartas vias de titulos eleitoraes dós seguintes elei
tores : 
3.965. João Thèôdoro da Silva (3.193), dá 9.» Zona 'antiga 

filho dé José Theodoro da Silva e de Maria Faustina, 
nascido a 15 dê setembro de 1900, to Estado de Mi
nas Geraes, operário, casado» com domicilio eleito
ral no districto municipal de Guáratyba, e residên
cia ã Estrada de Matto Alto s-n. (Qualificação re 
querida n . 2.536.) - , , 

4.161 Ravmundó dos Santos Braga (4.328),dâ9.» zona antiga 
filho dè Manoel dós Santos Braga e de Orminda 
Marques dos Santos, nascido a 20 dè junho de 
1906, no Estado do Rio dé Janeiro, funccionario 
municipal, solteiro, como domicilio eleitoral no 
districto municipal de Campo Grande, e residência 
á rua Augusto de. Vasconcellos, n.« 817. . (Quali
ficação ex-officio B . E . 58 numero 42.323.) 

Districto Federal, aos 28 de dezembro dè 1936. — Pelo 
escrivão —João Aguiar Júnior. 

Ê D I T A E S D E T R A N S F E R E N C I A 

Primeira Cfrcuínscripção 
PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

( Districto municipal de Candelária) 

Juiz — Dr. Decio Cesaríò Alvim < 
Eserivãò — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

- De ordem "do Dr. Juiz da 1* Zona. Eleitoral, da í* Gir-
cumscripção do Districto Federal, faço* publico, para conhe
cimento dós interessados, que estão sendo processados os 
pedidos de transferencia dos seguintes eleitores: 

331. Waldemiro Azevedo, filho de Joaquim) G. Teixeira d« 
Azevedo, titulo K. 8.346, inscripção n . 9.239, São 
José, 1' Zpna antiga, para Candelária, 1* Zona actual. 

332. Herminio José dè Vargas, filho de Francisco João Var
gas, titulo , m ' 14.536, inscripção n . 12.055, São 
José, * 1* Zona antiga, para Candelária, 1* Zona 
actual . • 

333. Severino. Peixoto, filho de* Antônio Pereira Peixoto, t i
tulo n . 3.838, ínscritíção ti. 3.986,'Santo Antônio, 
2* Zóttâ antiga, para,Candelária,,1» Zona. 

334. Jâyme de Mendonça, filho dè Francisco Cohstancio de 
Méndoflçâ, titulo 3.555, inscripção n, 4.109, Inhaú
ma, '.?'" Zóhâ antiga, pára Candelária, 1* Zona. 

335. Jdsé Fernandes Lorcá, filho de Genaro Fernandes Lopes, 
titulo 1.155, inscripção n. 1.661, Tijuca, 5" Zona 
antiga, para. Candelária, 1* Zona. 

336; Lâudèlíno Ribeiro da Silva, filho.de Joaquim Ribeiro da 
Silva, titulo 4.910, inscripção n . 5.. 125, Penha, 7" 
Zona antiga, para Candelária, 1* Zona. 

337, Oswaldo Pinto Magalhães, filho de Saturnino Pinto Fer
reira Magalhães, titulo 10.528, inscripção n: 4.327, 
Andarahy, 6* Zona antiga, para Candelária, 1* Zona. 

338. Eremit.es'Emilio Barauna, filho de Leonidib Emilio Ba-
rauna, titulo 358, inscripção n. 363, Engenho No
vo; 10* Zona, para Candelária, 1* Zona. 

Districto Federalj, 30 de dezembro de 1936. — Pelo es
crivão, Juvenal de Araújo. 

TERCEIRA ZONA' ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramente è 
São Domingos) 

J n i z — Br. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 
Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço'-publico, pará fins dó a r t . 69, § 2 o , da lei 48, ds 
, r«einíáüSidé' '1935,-que por este Cartório 'e Juizo da 3* Zonri 
Eiéttofâli êétâò ééndó processados os pedidos de transfereu-
5iàèdõ& Seguintes cidadãos: ' 

1.738. Enéâs Ignacio dos Santos, inscripção n.'. 2.923, filho 
de Apolonio José dos Santos, nascido a 5 de feve
reiro de 1909 em Piassabuesú, fistado de Alagoas, 
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casado, operário. Transferencia do titulo eleito
ral n . 3.092, da 4* zona, Gamboa, para a 3" zona, 
São Domingos. 

i . 738 . José Leal de Carvalho,, inscripção' n . 7.702, filho de 
José Leal de Carvalho, nascido a 21 de junho de 
1892 em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, fun
ccionario publico. Transferencia do titulo eleito
ra l 1 n . -3.309 da 4 a zona, SanfAnna, para a 3a. zona, 
Santa- Rita. 

1.740. Adelino Alves Serra, inscripção n . 3.952, filho de Ma
noel Alves Serra, nascido a 5 de março de 1906 no 
Estado do Rio de Janeiro, solteiro, funccionario pu-
blico.f Transferencia do titulo eleitoral n . 3.671 
da 8" zoiia, Madureira, para a 3" zona, Santa Rita. 

1.741. F iúza -de 'Pau la Farias Galier, inscripção n. 12.474, 
filho de José de Paula Faria Galier, nascido a 12 
de fevereiro de 1910 no Districto Federal, soltei
ro, func. publico. . /Transferencia do titulo elei
toral n . 10.050, da 1* zona, Candelária, para a 3* 
zona, Santa Rita. 

Districto Federal, 31 de dezembro de 1936. 
vão, Maurício Teixeira de Mello. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

Pelo escri-

C Districtos mnnícipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos ) 

JBÜE w rrancisco ds Paula Rocha Lagoa Filhe 

I se r lv io — .Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

EDITAL DE RESTITUIÇÃO DE TÍTULOS 

j[-Lei 48 de 4 de maio, de' 1935, ar t . 69, § 4°) 

De-ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 3 a Zona. da I a Cir-
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para 'conheci
mento-dos interessados, que foram deferidos os pedjdos de 
transferencias e mandado restitüir os titulos eleitoraes /dos 
seguintes cidadãos: 

1.703.'Antônio Leite (2.144), filho de Henrique Domingos 
Leite,-nascido,, o-16 de fevereiro.de 1888, naturali
zado, casado funccionario municipal, residente á 
rua General Câmara n . 345, sobrado. (Transfe-

, . rehcia-do .titulo, eleitoral n . 1.981, da .2* zona 
(Gloria), para a 3 a zona (São Domingos;) 

1.704. João Soares de Mello (3.745)', filho de Antônio Soa
r e s de Mello.e de Antônio Soares de.Mello, nasci
do a 23 .de-outubro de 1888, Maruhy, E . de Ser
gipe, viuvo, policial do Caes-do Porto, residente á 

' Rua Buenos Ayres n . 348, sobrado. (Transfe
rencia, do titulo e l e i to ra l ' n . ,3:232, da 4 a zona 
'(Gamboa), para a 3* zona (Sacramento.) 

1.705. Paschoal Perri (1.813), filho de Biagguio Perro, nas
cido- a 17 de novembro dé 1902, no Districto Fe 
deral, casado, funccionario publico, residente á 
rua Regente Feijó-n. 8 0 . , (Transferencia do titulo 
eleitoral n . 1.779, da i*'zona (Candelária), para 

," ' 3 r sona (Sacramento.) 1 

1.7Õ6. übaldo,.Ram'alhete Lemos (869), filho de Cleto Cor-, 
rêa Lemos, nascido a 11 de agosto de 1904, no Es
tado do Espirito Santo, iolteiro, sub-official da" 
Armada, residente á<rua Alfândega n . 222. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n . 701, da 7° zona (Pe
nha), para 3" zona (São Domingos.)' 

1 .707.-Arthur Lage,(1.942), filho de Ovidio Lage, nascido â 
25 de fevereiro de 1911, no Districto Federal, ca
sado, radio-telegraphista, residente á rua S, Pe
dro n . . 90,. sobrado. (Transferencia do titulo elei
toral n . 2.002, da 5 a zona (Gloria), para a 3 a zona 
(São Domingos.) . 

1 .708. Waldemar Coelho Marques (4.778), filho de Joaquim 
José Ferreira Marques, nascido a 25 de agosto de 
.1901, no Districto Federal, casado, mechanico, r e 
sidente á rua Felippe Nery n . 2 1 . (Transferen
cia do titulo eleitoral n . 4.153, da 8 a zona - (Madu
re i ra) , para a 3 a zona (Santa Rita.) 

1.709. Seraphim Manoel Góes (2.210), filho de José Manoel 
Góes, nascido a 10 de setembro de 1903, no Dis
tricto Federal, solteiro, funccionario publico, r e 
sidente, á rua N do Acre n . 22. (Transferencia do 
titulo eleitoral n . 2.211, d a 6 a zona (Lagoa), para 
a 3 a zona (Santa Rita.) 

1.710. Ar-ydio Antônio' de Carvalho (Insc. 51), filho de F r a n 
cisco Antônio de Carvalho, nascido a 20 de se
tembro de 1911, no Districto Federal,, solteiro, ope
rário, residente á rua do Costa n . 36. (Transfe
rencia do titulo eleitoral n . 48 da zona (Santo 
Antônio), para a 3 a zona (Santa Rita.) . 

1.711. Euclides de Oliveira Soares (Insc. 1.723), filho de' 
Raul Soares, nascido a 30 de março de 1893, no -
Districto Federal, casado, operário da C. do Brasil 
residente á rua do Costa n . 46. (Transferencia 
do titulo eleitoral n . 1.518, da 7 a-zona (Piedade), 
para a 3 a zona (Santa Rita.) 

1.712. José fiimião Corrêa (Insc. 3.967), filho de José : Si-
mão Corrêa, nascido a 28 de janeiro de 1907, 
em Muricy, Estado de Alagoas, êolteiro, funcciona
rio publico, residente-á- rua do Costa numero 46.. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 3.320, da 7 a 

. zona (Piedade) para a 3 a zona (Santa Rita.) 
1.713. Isaac Louro de Figueiredo (Insc. 12.764), filho de 

Ricardo de Figueiredo, nascido a 29 de março de 
1910. no Districto Federal . ' solteiro, construetor, 
residente á rua Marechal Floriano n . 180", 2° an
dar. (Transferencia do titulo eleitoral n.' 12.304, 
da 6'-zona (Meyer) para a 3 a zona (Santa.Rita.) 

1.714. José Francisco'Ferreira (Insc. 5.442), filho de Fran
cisco José Ferreira, nascido a 19 de outubro de 
1886, no Estado do Rio de Janeiro, casado, pintor, 
residente á rua "Marechal* Floriano n . 227, uobra-
do. (Transferencia do titulo eleitoral n . 5.627, da 
9 a zona (Realengo) para a 3 a zona (Santa Rita.) 

Districto Federal, 31 de dezembro de 1936. Pelo Escri
vão, Maurício Teixeira de Mello. 

mv&^WtWNi.^ Rio'-fl© janeiro. 




