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E S T A D O S U N I D O S D O B R A S I L 
(Decreto.n. 21.076,'de 24 de fevereiro de 1932) 

ANNO-y , 47 DE OÜT-UBROÍDfi 1936 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI 

. JULGAMENTOS 
O Sr. Ministro:presidente designou o dia 19 do corrente, 

ás nove heras, para julgamento dos seguintes processos:.. 
1. Recurso" eleitoral'n.-' 414 (relator Sr. ministro Laudo 

de Camargo), sendo recorrente o Partido Liberal do Pará e 
recorrida a União Popular do Pará.. (Da pauta anterior.) 

3. Recurso eleitoral n. 480. — Pernambuco —•' (relator 
Sr: ministro Latido de Camargo); sendo recorrente Ignaoio 
Cavalcante <e • recorrido - Abel Gonçalves Arruda..: '(.Da' pauta 
ânícríor'.'');• • -::. 

3'.; Recurso eleitoral n.\486 — Rio Grande do Sul.' 

Processo j?. 2.027 (relator Sr.. desembargador Ovidiu 
.JO*ei^5áOÊ^residente do Tribunal Regional Eleitoral do 

ígrggliã:Q^&ô1isulta sobre se deve ser computado,, para eí-
íeito,,de substituição no exercício do juiz effectivo daqueJle 
Tribunal, o ...período em. que.o mesmo juiz esteve de licença 
no decurso do .prazo de 4 annos. (Da pauta anterior.) 

13. Recurso eleitoral n. 478 — Rio Grande do Sul — 
(relator-Sr: professor; Cândido de Oliveira Filho), geado re
corrente José Ernesto Muller e recorrido Silvio Aquino. 

14. 'Recurso eleitoral n. 500 (relator Sr. desembargador 
Ovidio Roneiro), sendo recorrente Antônio Pinheiro Gonçalves 
e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral do Csará; :,(Da 
pauta anterior.), 

15. Processo n. 2.034 (relator Sr.'• professor João 
Cabral). O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Amazonas, eoromunioa ao Tribunal Superior a nomeação 
feita, em '.caracter interino, de uma auxiliar • da ' Secretária 
daquellé Tribunal, nomeação que não,.foi ac.ceita pela De
legacia:-Eisca! do -Thésouro:- Nacional naquelle Estado e pela 
Diréctorià da • Contabilidade do Ministério da Justiça, e pede 

(relator, Sr., ministro Laudo' de ••Camargo),', se.nüo recorrente ^ para que o Tribunal, Superior se pronuncie sobre' a .légiti-
~"' ' mi-dade da ''referida, 'nomeação, tomando, no caso,' as-píóvi-

dençiàs'qüe: julgar necessárias, (Da pauta anterior.) 
• 16'. Processo: n.'2:035 . (relator Sr. professor Cândido de 

Oliveira/Filho)'. O. Presidente do Tribuna! Regional do Pará 
consulta, se ,o recurso sobre decisão dò Tribunal:Regional que 
annullou totalmente a eleição realizada no município Con
ceição Àraguaya e" marcou novas eleições tem effeíto sus-
pensivo. (Da pauta anterior.) 

17. Recurso'- eleitoral n. 495 — Minas Geraes — r(re-
•lator-Sr. professor João Cabral), sendo recorrente o Par
tido Progressista de Itabira e recorrido o Partido Repu
blicano Mineiro. . -

18. Recurso'eleitoral n. 508 — Minas Geraes — '(re
lator professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrente 
o Partido Republicano Mineiro e recorrido o Partido Pro
gressista. -

19; Procefso n. 2.036 (relator Sr. ministro Plinro Ca
sado) . O Presidente do Tribunal Regional de Minas Geraes 
encaminha uma consulta do Sr. Mario da Silva Couto, official 
interino daquelle Tribunal sobre se lhe cabe como auxiliar, 
aigum direito: a .percepção, de gratificação pelo exercício do 
cargo : immediatamente superior ao seu que vem exercendo 
interinamente, em caso affirmativo, qual o processo que deve 
recorrer afim de entrar no uso e gozo de tal vantagem, e 
ainda: se pede o Sr. Presidente nomear interinamente um 
cidadão extranho para o seu. cargo effeetivo. 

•20. Processo -n.- 2.037 — (relator .Sr. ininiátro -Laudo 
de Camargo.) O Presidente do Tribunal Règiotíal de Matto 
Grosso' consulta se pode: o juiz substituto legal do juiz-Fe
deral, juiz eleitora! da Capital, exercer simultaneamente • as 
funcções de membro do Tribunal Regional e de Juiz eleitoral. 
-; 2.1. Processo n. 2.03S (relator Sr. desembargador Cól-
lares Moreira). -Q Sr.:: José .Parcifa! Barrozo pede-que seja 
sustada aiealização da retaovação da eleição de represen
tante profissional pelo Grupo de -Çommercio, Tndusti'ia: e 
Transporte, no,Estado do. Ceará,. mareada para o. dia" 23-do 
corrente jnez :6'.anuo...até que transite em julgado a decisão 
do recurso ;rt. 456.. classe- 3*. a cujo accordão Pretende.' apr.c-
sènfar.emfeárgss'de declaração. •. '• " ' , ''•'' 

iSe.cretatia 'do'\ Tribunal Superior de Justiça Eleitora!;-, em 
Agrí$ino- Veado, 'Direótor dá : S«-

' Hélio Fernandes:: e: 'recorridos Leandro .Kruel, -Pedro Pinto' 
eu oüti;.bs.' ; (Da...paüta anterior.) -'•'.-; •,»•'. 

4. Recurso-eleitoral n. 487 — Minas Geraes • (relator 
Sr. : desembargador Collares Moreira), sendo. :recorrente;-io 
Partido . Paraguàssu' Autônomo e, recorrido or Partido'. Pro
gressista. (Da pauta anterior.) ' . • -

5. Recurso, eleitoral, n. 4 8 8 . . Piauhy —• .(relator Se
nhor desembargador Ovidio Romeiro), sendo recorrente An
tônio Dantas ...Yelloso e" recorrido Joyme Martins, Nogueira. 
(Da pauta anterior.) 

6. Recurso eleitoral n. 489 — Minas Geraes — (relator 
Br.. professor João Cabral),'sendo recorrente o Partido Pro
gressista de. Bomíirn e recorrido, o Partido. Republica Boju-
fimnense. (Da pauta anterior.) . • • • . ' 

7. Processo, n . . 2.025. (relator Sr. ministro Laudo do 
Camargo). Q Presidente do Tribunal Regional Eleitoral-do 
kcre, em vista do Tribunal não, poder se reunir, consulta 
,io Tribunal o disposto no :art. 12 do decreto n. li.663,-;do 
l de fevereiro-dè 1921, conforme entendeu o Director Geral 
ia Fazenqa Nacional, em opposiçãoj ao que- dispoz ò artigo 
!15' o o-' Regimento' Interno • do Tribunal Regional c • a .lei fio 

. irçamentoçm•.vigor. (Da pauta anterior.) 
8. -Recurso eleitora,! n. 485 — Pará-— (relator Sr. mi

nistro-P-linior Casado).,, sendo recorrente Joãp- Malato Ribeiro 
j recot rido ,Bernardo-..Borges Pires Leal. (Homologação-de 
lesistencia. do recurso).. (Da pauta anterior.) — . . . . -

9. .Recurso, eleitoral'n. 494 - (relator Sr. -desembargador 
Ovidio Romeiro), sendo recorrente Pedro Malta de •Al-bü-
truerquè .Maranhão••• e 'recorrido o Tribunal Regional' Eleito
ra,! de Pernambuco. ;(Da:.pauta anterior.) -- '•'• 

10. -Recurso eleitora!,-n:. 498 — ; Santa' Gatharina — (re
lator Sr» ministro-Laudo.!dé Camargo)', - sendo. ;réeorrente José 
tíaj.er; e/recorrido\Henrique. Jogé Thernes.-,* (#oáíologação;:de 
fledstençía:: de- recurso..)' (Da' pauta 'anterior.)-

i) .V Processo n.*' 2.026" (relator - Sr.' "desembargador -Co|-
íares .Moreira). v.Tòsé Anyeio" de Aguiar Campeljò, consulta 
ao . Tribuna! Superior, sobre-se • hs,' -collisSo. dòs : dispositivos 
bilidade.;.de.-scr sUffragado• o ;n'ãme do •.actuâl'"•^residente" da 

• lições '•.Transitórias; da- melma-- Gònstitujç$ò-'.quati't'o''á' 'posai-
Io.àrt.-52sda- Ce©lstituiçgo;Federal e do ar£ 1°' d?s "Dísoer 
KepuoHcajr^s-eiei4$ès. m%-4^^---'^mS!^^^\ »àm~^á^üÍTàfro^nw~-

Original ilegível 
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O Tribunal çm sua 1Q6» sessão ordinária realizada em 
14 de outubro de 1936, sob a presidente do Sr. ministro Her-
meuygüdo de Barros, resolveu: 

1°, Dar provimento ao recurso eleitoral n. 501 —* Rio 
de Janeiro —* (relator Sr. professor João Cabral), sendo re
corrente Heider Villares Sucena e recorrido o Tribunal R e 
gional do Rio de Janeiro, para reformar o. accordão reeomdo 
u mandar que o Tribunal Regional, designando dia paia a 
eleição em debute, admitta como delegados eleitores os que 
legitimamente se houverem habilitado e de associações re
gularmente registradas antes da promulgação da Constituição 
do Estado, pois o Accordão do Tribunal Superior que ,an-
nullou a primeira eleição não juigou nullas as habilitações 
dos delegados eleitores mas apenas não provadas- sufíioien-
temente as formalidades relativas á nomeação dos msscnos 
delegados, unanimemente; 

2°, proferir unanimemente, decisão idêntica á anterior 
uo recurso eleitoral n. 503 (relator Sr. ministro Plinio Ca
sada), sendo recorrente. Álvaro Baroe.!lQ3 e recorrido u Tri
bunal Regional do Rio de Janeiro; 

3.°, julgar prejudicado o pedido de que trata o processo 
n. 2.012 (relator, Sr. ministro Laudo ao Camargo), unanime
mente; 

4A mandar arebivar os cancellamentos a que se relerem 
os processos 1,833/1,838, 1.839 e 1.849 com.a recommen.d'ieãq 
de que. .venham os. cancellamentos acompanhados dos íes-

• poeUvos aceordãos; . • • ' 
ã \ adiar o julgamento dos processos ns. 1.835. e 1.841, 

depois de negar a diligencia solicitada pelo relator Sr. pro
fessor- Cândido de Oliveira Filho. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
16 de outubro de 1936. Agripino Veado, TDirector da Secre
taria . 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 

EXPEDIENTE DOS DIAS 14 E 15- DE OUTUBRO DE 1936 

PRIMEIRA SECCjÃO ' ' . 

Papeis protocollados: • 

Ni 2..5Q4. — Raaões dó recorrente, ao recurso n. £08. por 
seu procurador Dr. Daniel de Carvalho. 

' -Ni 2.505 — Telegramma n. 22.60.0 d oTribunal Regional 
do Alagoas. 

N . 2.506 — Telegramma p. 34.200. do Tribunal Re
gional de Matto Grosso. 

N , 2*507 ™- Telegramma ». 34.300 do Tribunal Re
gional de Matto Grosso. . 

N , 2.508 — Officio n. 1.453-S, do Tribunal Regional do 
Districto Federal. 

Ií* 2.5Q9 — Offioio n . 416 do Tribuna! Regional do 
Ceará. 

, N . 2.510 — Tribunal Regional do Ceará — Carta les-
temunhavel Testemunhante., —. Antônio Correia Lima. 

N . 2.5H — QfficiQ n. 1.385 do Sr. Ministro da Justiça. 
j l . 2.512 ^ Qfficig n. 412-S, do tribunal Regional do 

Ceará. . 
.-Jí, £.513 -I- Offiçig n. 682 do Tribunal iRegional1 de 

Goyaz» 
N , 2.514 Offioio n. 382 do Tribunal Regional do 

Piauhy. 
N . 2.515 w». Tribunal Regional do Ceará — Listas de 

óbitos. 
N . 2.516 — Tribunal Regional do Estado do Rio — Re

curso n . 205 Recorrente Colligação Magéçnse. 
N , 2,517 — Officio n. 1.462-S, do Tribunal Regional 

do Distriçto, Federal, . * • 
, ' N , 2.518 — Officio p.. 1.457*-S, -do Tribunal .Regional 

Uo Dis.tpicto Federal. 
N , 2.519 — Petição de José Parsifal Barroso, por inter

médio de seu procurador, Dr. Edgard Cavalcante de Arruda. 
N . 2.520 — 0fíioiq'n. 693 do Tribunal Regional do 

. Itio Grande, dq-Norte.. - '• 
IV. g.521 ~T~ Officio n. 490 do Tribuna] .Regional•• da 

Harabyb». . ' .• ' •' ; -' ' 
í\. 2.522 — Tribunal Regional do. Pará Recurso sem 

numwo — Recorrente Partido União PQpular do .Pará. 
' N. 2.523 — Tribunal Regional do Para —.Recurso sem 

numero — Recorrente a Junta Apuradora do' 3°'Circulo. 

N . 2.524 —>• Razoes do recorrente ao recurso p.. 4&S~.por. 
intermédio do seu procurador Dr. Antônio Camilló d$ Faria 
Alvim. 

N . 2.525 — Oíficio n. 559 do Tribunal- Regional do 
P&rá ' • r 

, N. 2'.526 — Officio n. 538 do Tribunal Regional dq 
Pará . . ' • , • : ' . " ' 

Correspondência expedida 
Telegramma do Sr. M.inis.tro Presidente: •> 

N . 261 — Ao Sr. Presidente do Tribunal Regional de-
São. Paulo — Communicando ter sido'convertido em dil i
gencia o julgamento do recurso n. 460. , . , ' \. . 1 

Officíos do.Sr. Ministro Presidente:, .. . :_ 

N. 63§ — Ao Sr. Prefeito do Dis.tric.to Federal w Agra-! 
deoendo uma communicação. / \- . \ 

N . 640 — Ao Sr. Presidente do- Tribunal Regional' de 
São Paulo —. Communicando o resultado do julgamento do 
recurso n- 493. . . . . '.-., . . . 

Officios do Sr. Directo/'. - •"- ' ; ; ; — 

N. 641 — Ao Sr. Presidente do Tribunal-Regional'de 
Goyaz — Remettendo'á'2* via do mandado de segürança-n. 29. 

N . 642 — Ao §r. Procurador Geral da Justiça' Eleitoral, • 
•— Remettendo a 3a via do mandado de segurança ri: X'9.y" 

Aceordãos copiados para publicação: ' • 

Recurso n. 395 — Classe 3a — São Paulo '— "Relato: 
,Si". Ministro Plinio Casado. 

Recurso n. 425 — Classe 3' — São Paulo —, Relator 
Sr. Ministro Plínio Casado. ••'• • 

Recurso u. 451 — Ciasse 3" — Espirito Santo,.—» Relato? 
Sr. Desembargador Coliares Moreira. :'_ 

Recurso n. 470 — Classe 3' ,— Pernambuco — -Relatoi 
Sr. Desembargador Ovidio Romeiro. • •'. . 

'Recurso n. 473 — Ciasse 3a — Rio do Janeiro — Relatoi 
Sr. Ministro Plinio Casado. ' .=;-: 

Recurso n. 314 — Classe 3a — São Paulo —- Relator' 
Sr. Ministro Plinio Casado. ' , 

Recurso n. 332 — classe 3a — São Paulo — Relator, Sr. 
Plinio Casajo. ' • . . --' 

Recurso u. 377 — classe 3a- — São Paulo —Relator, Sr. 
Plínio Casado. .-

Recurso n. 383̂ — classe 3a' — São Paulo — Relator, Sr. 
Plinio Casado. ' 

Recurso n. 401 — classe 3* — São Paulo — Relator. Sr. 
Plinio Casado. •". :. -. 

Rçcurso n. -119 — classe'3* — São Paulo,*— Relator, Sr., 
Plinio Casado. 

Processos nutaieros: 1.146 — 48 — 51 — 52 — 54 —60 
— 62 — 63 — 64 — 76 — 82 — 1.267 — 68 — 70' — 71 
— 97 — 98 ^- 95 — 94 — 92 — 91 
89. 

29 77 
74 

79 — 80 
73 — 76 -25 

Sohre cancellamentos de eleitores.-
86 —- 88 e 

Autos apresentados e logo' conclusos ao Si', rninistro-pref 
sidente: 

Recurso (ca,rta testemunhavel) —̂  Ceará -™» Testemu
nhante, Antônio Cqrrêa Lima. e testemunhado o Tribunal Re
gional. ' * 

Recurso, eleitoral Rio de-Janeiro ™. Recori-ente, ,p.ar-
;tÍ4o Renovador Colligação Magéense, e recorrido ó Tribji.nal 
Regional. 1 

Recurso eleitoral T Pará — Recorrente, Partido' União 
Popular do Pará c recorrido a Tibunal Regional, . .. 

•Recurso elçiteral-^--Pará — Recorren(iet Jònàttías,, .da» 
Costa Alves e recorrido, Athanagildo da Siíveira-Fleka.'" 

Autos, distribuídos: 

Recurso n. 526 —- classe 3a —• E . Santo — Recorrente, 
Pa?Ud0< Social Democrático, e recorrido Luiz Tinecflí da Fon-̂  
seca Relator, Sr. professor Cândido de Oliveira Filho.. '; 

Recurso n. 527 ciasse 3* Minas Geraes W<R^cor» 
rente, Pedra Santa.Rosa e reçqrridos: Afranio de;•Mello-.'Frart» 
"co"e, outros -™ Relator, $r.. minisiro Plinig Casado: •','*.,'-.". 

Recuso n. 528 -~ Carta testemunhavel tíçsarã--^ Tesr 
"temurihante, Antônio Corrêa Lima e, testemunhado o .Tribu
nal Regional Relator, Sr. ministro Laudo Camarfim. 
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Recurso n. 444 

1 . j ^ W » - classe 3». - Rio de-Janeiro - Recor-
rente, Partídio Renovador Colligação- Magéense e recorrido^ o 
Tribunalí Regional —- Relator," Sr. desetobargador Coliares Mo-

' 'Processo n. .2.037 — classe 6" Matto Grosso -^Con
sulta .'do presidente do:Tribunal • Regional— • Relator,- Sr. mi
nistro, Laudo Camargo. • ' ' • - , 

Processo,n. 2.038 —. classe 6a —(Ceará.— Representa
ção de.'José .Parcifal. -Barroso — Relator, Sr. desembargador 
Coliares Moreira.. • 

. ; Autos conclusos 

Ao S.-ministro Plinio. Casado: 
f Recurso n. 521 — classe 3* — Pernambuco — Recorre-n-
te, Re.n.Ovato dá Silva Curvello e recorrida Legenda "Pela Paz 
e Progresso de Taauaretingá". 

-Processo n. 2.036— classe 6' — Minas Geraes — Con
sulta dò Sr.,..Mario SSilva Couto. 

Ápoellãçâo'criminal n, 50 —.Piauby — Appellante, Hel
vécio ' Coelho. Rodrigues.e appellados.: Landry Salles-.Gonçal
ves^ outros. " • " 

sr. ministro Laudo Camargo. 
. . . classe-3* — Ceará -r- Recorrente, Par-

tido''Rèpublícano Progressista do Ceará e recorrido o Tribu
nal Regional, •- .' • 

Recú.rse n. 522.—. ciasse 3* — Rio de Janeiro — Recor
rente, Sebastião' da Fonseca Teixeira e-recorrido o Tribu
nal Regional'. 

.Processo' .n.'2.037 — classe-6* — Matto Grosso — Con
sulta do presidente do Tribunal. Regional. 

•—.Ao;Sr. desembargador Coliares Moreira: 
Rcecurso u. 499 ~ classe 3* — Pernambuco — Recqr-

rente,.íhomâz Aquino Cavalcante e recorrido, - Manoel 'Caval
cante-' dos ••Santos Araújo. ';. . ' : 

—..Ao Sr... desembargador Ovidio Romeiro:. 
Recurso, n. 524-' —'classe 3a — Paraná-— Recorrente, 

João ,'Cahdidò de> Oliveira e -recorrido ;Sérzed'ellò Siqueira 1, 
... — Ao S i \ : professor. João .Cabral.-: ... .J 

Reeürso n. 525:.—- classe 3a — Ceará — Recorrente, juiz 
eleitoral'Lauro Nogueira e recorrido ò juiz de direito Cursino 

-Belém de'Figueiredo. / " , .'.".',"••' " " . -
— Ao Sr. professor Cândido de Oliveira Filho: ; 

Processo n. 2.035 — classe 6* — Pará — Consulta do 
presidente' dò Tribunal Regional. : 

' Autos.eotm vista ao Sr. Dr.. procurador-geral: , : • 
Recurso ri'. 521;-— classe 3*—Pernàímbuco — Recorren

te, Renovató:da Silva,Curvello e recorrido a Legenda "Pela 
Paz e Progresso de Taquaretiriga". " 

Recurso n. 522 — classe 3" — Rio de Janeiro — Recor
rente, Sebastião da Fonseca Teixeira e recorrido o Tribu
nal Regional;, • ' ' . . ' " . ! • • • • ' 

Recurso ,h. 524 — classe 3* — Paraná — Recorrente, 
João Cândido de Oliveira e recorrido Sérzédello Siqueira. " 

Recurso n. 525 — classe 3* —Ceará — Recorrente, o 
juiz eleitoral Lauro Nogueira e recorrido o juiz de direito 
Cursino'Belém de Figueiredo. 

Autos devolvidos á Secretaria:-

Pelo Sr. ministro Plinio Casado: 
Recurso ,n. 479 — classe-31 — Santa; Catharina — Re

correntes: :Héliòdoro Luiz Vieira e outros, e recorrido'; o :Tri-
bunai'Regional. . • 

Pelo Sr. ministro Laudo CamargoT 
Pf-ocessoín.' 1.849 — Minas Geraes i-,.uancellamehto -de 

in.scripções dè' eleitores. 
Processo n. 2.012— classe 6* — Rio de Janeiro-- Re

querimento, de<AgricoIa.de Oliveira Penna-e outros 
Pelo'Sr.'desembargador Coliares Moreira: 
Reouriso n. 493'—classe 3 '—: São Paulo — Recorrente, 

Partido Republicano Paulista e recorrido o Tribunal Regional 
dee São Paulo. , 

Processo n. 1.833 — classe 6* — São Paulo •— 'Cancella-
mento de inscripções de eleitores. x 

: ' Processo n . i .839 « classe' 6' — ãSs-Pau^ „ Cancella» 
mento de' mscrlpções de eleitores. 

Pelo Sr. desembargador Ovidio Romeiro: 
Recurso ,n. 500 '*- classe 3 l — Ceará -^Recorrente, An

tônio Pinheiro Gonçalves e recorrido o Tribunal Regional: 
Mandado de. segurança n. 29 — Goyaz — Requerente. 

Urbano Berquó. , n 
Processo n. 1.838 — classe 6S — Sao Paulo — Cancela

mento- de inscripções de eleitores. . 
..Pelo.Sr. .professor João Cabral*. 

Recurso n. 501 classe 3a — Rio de Janeeiro — Re
corrente, Heider Villares Sucéna. e recorrido o Tribunal Re
gional. 

, Pelo Sr. Dr. procurador geral: 
Apoellácâo criminal n. 50 — Piaiihy — Appellante, Hel

vécio "Coelho. Rodrigues' e appellados: Landry Salles Gonçal
ves e outros'. 

Autos 'devolvidos ás Secretarias dos Tribunaes Regio-
naes: ' 

Recurso n. 304 — classe 3* — Paraná — Recorrente, 
Archèlau de Almeida Torres e recorridos: Odorico Franco 
Ferreira e outos .-

• Recuso n. 361 — classe 3" — Rio de Janeiro — Recor
rente, Claudino Victor.do Espirito Santo Júnior e recorridos: 
Helenio de Miranda Moura e outro. 

Recurso n, 373 — classe 3a — Paraná -—• Recorrente, 
Partido Municipal Independente de C6rro Azul e recorrido o 
Partido Social DeLmocratieo. 

.Recurso n. -371*-— classe 3* —• Minas Geraes — Recor
rente, Partido Progressista e recorrida a Justiça Eleitoral. 

Recurso n. 3.79—• classe 3* — São Paulo —• Recorrente, 
Partido. Republicano e recorrido, José Monteiro. 

Recurso n*. 380 — classe 3* — São Paulo — Recorrente 
José Éléias e recorrido, Manoel Joaquim dos Reis. 

Recurso,n. 399 — classe 3* — São Paulo — Recorrente 
Partido Republicano Paulista e recorrido, Júlio Raposo dc 
Amaral. •" : ' 

Recurso n. 413 — classe 3a — Santa Catharina — Re-
corrente, Partido- Republicano Catharinense e recorrido, 
Eduardo. Santos. 

Recurso n. 440 —• classe 3* -= Paraná — Recorrente 
procurador regional do Paraná e recorrido o Tribunal Regio
nal'. 

Recurso n. -457 *— classe 3* — E . Santo — Recorrente 
Jarbás Alves de Atahyde e recorrido. Carlos Gomes de Sá. 

Recurso n. 453 — classe 3a — São Paulo — Recorrente 
Partido' Constitucionalista e recorrida, Colligação Munieipa' 
de Itú. 

Aceordãos publicados na Secretaria: 
'Recurso n. 492 — classe 3 a — Santa Catharina — Re

corrente, Luiz Viterbo SanfAnna e recorrido, Ivens de Araújo. 
Recurso n. 493 — classe 3a — São Paulo — Recorrente. 

Partido Republicano Paulista e recorrido o Tribunal 
nal. 

SEGUNDA SECçÂO 

Documentos archivados: 

Um officio n. 715. do Tribunal Regional Eleitoral do Es
tado do Amazonas, incluso diversas terceiras vias de títulos 
eleitoraes. 

Dois officios ns. 364 e 382, do.Tribunal Regional Eleito
ral do Estado do Piauhy, communicando a transferencia de 
eleitores na mesma região e do Estado do Maranhão para o 
Estado acima. 
* . F ™ , 0 ^ " 5 * 0 n - 4'2-S,'do-Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Ceara,, communicando a transferencia de eleitores 
da mesma, região e de outras regiões para o referido Estado. 

Cinco^offjcios ns. 584, 632, 643, 655 e 689, do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte acom
panhados das terceiras vias de títulos eleitoraes. 
4 a D . m oficio n- 687, do Tribunal Regional Eleitoral do Es-
tado^do Rio Grande do Norte, communicando a transferen
cia, de eleitores de,outras regiões para o mencionado Estado 

Um officio sem numero, do Cartório Eleitora) da 13' 
Zona, do município de (Caicó. Rio Grande do Norte commu
nicando, de accordo com o art. 208 do Código Eleitoral, a con-
demnaçao de uma ré. 

Varias-segundas vias das relações de óbitos do Estado 
io Ceara remof.tiriao noU T>o=noét.ivo Tribunal Eleitoral 

Confere com o O r i g i n a l 

http://AgricoIa.de
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Preparadas para serem numeradas: 

18.000 terceiras vias dé̂  títulos eleitoraes. 

Numeração de terceiras vias: 

18.000 terceiras vias de títulos eleitoraes. 

Boletim Eleitoral / 

Foi organizado e publicado o n. 121 do "Boletim .Etei-
torar, 

JtffitISPRUDENGIA 

RevisSo de provas: 
Foram revistas as provas dos aceordãos dos seguintes 

processos: 
Recurso.eleitoral n. 403 — Classe 3.» — Estado do Pará 

— Relator o Sr. Desembarçgador Coliares Moreira. 
Recurso eleitoral n. 454 — Classe 3.* —.N Estado do Rio 

Grande do Sul — Relator, o Sr. Professor Cândido de Oli
veira Filho. 

Recurso eleitoral n. 4 6 2 C l a s s e 3f — Estado da Bahia 
— Relator, o Sr. Ministro Laudo de Camargo. . 

Consulta n. 2.015 Classe 6* — Estado do Pará — Rela
tor, o Sr. Desembargador Ovidio Romeiro. 

Aceordãos publicados 

Foram mandados publicar ofe aceordãos dos seguintes 
processos: 

^Recurso eleitoral n. 403 — Classe 3.» — Estado do Pará 
— Relator o Sr. Desembarçgador Coliares Moreira. 

Recurso eleitoral n. 454 — Classe 3.* — Estado do Rio 
Grande do Sul — Relator, o Sr. Professor Cândido de Oli
veira Filho. 

Recurso eleitoral n. 462 — Classe 3* — Estado da Bahia 
— Relator, o Sr. Ministro Laudo de Camargo. 

Processo n. 1.160 — Classe 6.* — Estado de Minas Ge
raes — Relator, o Sr. Desembargador Coliares Moreira. 

, Processo.n. 1.162 — Classe 6.* —.Estado de Minas Ge
raes — Relator, o Sr. Dr. José de Miranda Valverde. 

Processo o. 1.163 — Classe 6* — Estado de Minas Ge
raes — Relator, o Sr. Ministro Eduardo Espinola. 

Processo n. 1.164 — Classe 6.» — Estado de Minas Ge
raes -— Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Processo n. 1.176 — Classe 6.* — Estado de Minas Ge
raes — Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Processo n. 1.182 — Classe 6.* — Estado de Minas Ge
raes — Relator, o - Sr. Ministro Plinio Casado. 

Consulta ti. 2.015 Classe 6.* — Estado do Pará — Rela
tor, o SR Desembargador Ovidio Romeiro. 

MOVIMENTO DE TAREFAS NO ARCHIVO ELEITORAL 

Dias 9 a 30 de setembro 

A — Organização de tarefas para fiehamento 

Foram organizadas as tarefas para fiehamento dos títulos 
eleitoraes.'correspondentes aos ns. 125.004 a 321.000. 

B —• Distribuição de tarefas para fiehamento 
t(3* semana) 

» 
iAbs tarefeiro&S 
N . I — Titulemos. 125.001 ã 120.000. 
N . 2 — Titulo© ns. 14.001 a 15.000. 
N . 3 — Títulos ns. Í27.Ô0Í a 128.000, 
N . 4 —- Títulos ns. 128.001 a 129.000. 
N . 5 — Titulo» ns. 129.001 a 130.000. 
N . 6 — Titulos ns; 130.001 a 131.000. 

' N . 7 — Titulos ns. 131.001 ã 132.000^ 
N , 8 —- Titulos ns. 132.001 a 133,000. 
N . 9 — Titulos ns. 133.001 a 134.000. 
N . 10 — Titulos ns. 134.001 a 135.000. 
N . 11 — Titulos ns. 135.001 a 136.000.: 
N . 12 — Titulos ns. 136.001 a 137.000. 
N . 13 — Titulos na. 137.001 a 138.000.: 

N . 14 — Titulos ns. 138.001 a 130.000. 
N . 15 — Titulos ns. 139.001 a 140.000,; 

N . 16 -
N . 17 -
N . 18-
N . 19 -
N . 20 -
N . 21 -
N . 22 -
N . 23 -
N . 24 -
N . 25 -
N . 26 -
N . 27 -
N . 28 -
N . 29 -
N . 30 -
N . 31 -
N . 32-
N . 33 • 
N . 34 • 
N . 35 -
N . 36 -
N . 37 • 
N . 38 -
N . 39 • 
N . 40 • 
N . 41 • 
W. 42 • 
N . 43 • 
N . 44 • 
N . 45 • 
N . 46 • 
N. 47 • 
N. 48 
N . 49 
N. 50 

• Titulos 116. 
• Titulos na. 
. Titulos n». 
•. Titulos ns. 
• Titulos ns. 
- Titulos 'ns. 
• Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
-Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns,. 
- Títulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- TitulOs ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Títulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
-. Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 
- Titulos ns. 

140.001 a 
141.001 a 
142.001 a 
143.001 a 
144.001 a 
145.001 a 
146.001 ã 
147.001 a 
148.0Ò1 a 
149.001 a 
150.001 a 
151.001 a 
152.001 a 
153.001 a 
154.001 a 
155.001 a 
15*6.001 a 
157.001 a 
158.001 a 
159.001 a 
160.001 a 
161.001 a 
162.001 a 
163.001 a 
164.001 a 
1,65.001 a 
166.001 a 
167.001 a 
168.001 a 
169.001 a 
170.001 a 
171.001 a 
172.001 a 
173.001 a 
126.001 a 

141.000. 
142.000., 
143.000. 
144.000. 
145.000. 
140.000.. 
147.000. 
148.000., 
149.000. 
150.000., 
151.000. 
152.000. 
153.000. 
154.000. 
155.000. 
156.000. 
157.000. 
158.000. 
159.000. 
160.000. 
161.000. 
162.000. 
163.000. 
164;O0O. 
165.000. 
166.000. 
167.000. 
168:000. 
169.000. 
170.000. 
171.000. 
172.000. 
173.000. 
174.000. 
127.000. 

Aos tarefeiros 
(4' Semana) 

N . 1 
N . 2 
N. 3 • 
N. 4 -
N. 5 
N. 
N . 

6 • 
7 • N. 8 — 

N . 9 — 
N . 10 — 
N . 11 — 
N . 12 — 
N . 13 — 
N. 14 — 
N . 15 — 
N . 16 -r-
N . 17 — 
N . 18 — 
N . 19 — 
N . 20 — 
N . 21 — 
N . 22 — 
N . 23 — 
N . 24 — 
N . 25 — 
N-. 26— 
N . 27 — 
N . 28 — 
N . 29 — 
N . 30 — 
N . 31 — 
N . 32 — 
N . 33 — 
N . 34 — 
N . 35 — 
N . 38 — 
N . 37 -
N . 38 -
N . 39 — 
N . 40 — 
N . 41 -
N . 42 = 
N . 43 -

Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titülôs ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Títulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
TitulOs ns. 
Titulos ns. 
Titulos ris. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 

• Titulos ns, 
• Titulos ns. 
Títulos ns. 

• Titulos ns. 
• Titulos ns. 
.. Titulos ns. 
• Titulos ns. 
• Titulos ns. 
• Titulos ns. 
. Titulos ns. 
. Titulos ns; 
• Titulos ns. 
• Titules ns. 
• Titulos ns. 
• Titulos ns. 
- Titulos ns. 
. Titulos ns. 
- Titulos ns. 
• Titulos ns. 
. Titulos ns. 
• Titulos ns. 

222.001 
15.001 

175.001 
176.001 
177.001 
178.001 
179.001 
180.001 
181.001 
182.001 
135.001 
184.001 
185.001 
186.001 
187.001 
188.0Ó1 
189,001 
190.0Ó1 
í§1.001 
192.001 
193.001 
194.001 
195.001 
196.001 
197.001 
198.001 
199.001 
200,001 
201.001 
202.001 
203.001 
204.001 
205.001 
200.001 
207.001 
208.001 
209.001 
210.001 
211.001 
,212.001 
213.001 
214.001 
215.001 

a 223.0(50. 
a ié.OÚO. 
á 176.000. 
a 177.000. 
a 178.000. 
a 179.000. 
a 180.000. 
a 181.000.. 
a 182.000. 
a 183.000. 
a 136.000. 
a 185.OÓÓ. 
a 186.00Ò. 
a 187.000. 
a 188.000. 
a 189.000. 
a 190.000. 
a 191.000. 
a 192.000, 
a 193.000. 
a 194.0OQ. 
a 195.000, 
a 196.000. 
a 197.00Ò. 
a 198.000. 
a 199.000. 
a 200.000.: 
a 201.000.; 
a 202.000. 
a 203.000. 
a 204.000. 
a 205.000, 
a 208.000. 
a 207.000. 
a 208.000. 
a 209.000« 
a 210.000. 
a 2U.000. 
a 212.000. 
a 213.000. 
a 214.000. 
a 215.000. 
a 216.000* 
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N . 44 =• Titulos ns. 
N . 45 >= Titulos ns. 
•N. 46 — Titulos ns. 
N . 47 — Titulos ns. 
N . 48 — Titulos ns. 
N , 49 — Titulos ns. 

216.00Í a 217.000., 
217.001 a 218.000., 
218.001 a 219.000. 
219.001 a 220.000. 
220.001 a 221.000. 
221.001 a 222.000. 

N . 50 — Titulos ns..183.001.a 184.000. 

(Quinta semana) 

'Aos tarefeiros; 
N ; 1 Títulos ns. 223.001 a 224.000. 
N . 2 Titulos- ns. 16.001 a 18.000. 
N. 3 . — Titulos ns. 224.001 a 225.000. 
N; í .— Titulos ns. 225.001 a 226.000. 
N. 5 — Titulos ns. 226.0Ó1 a 227.000. 
!ST. • 6 ;— 'Titulos ns.' 227.001' a 228.000. 
N. 7 Titulos ns. 228.001 a 229.000. 
N . 8 Titulos ns. 229.001' a 230.000. 
N. 9 — Titulos ns. 230.001 a 231.000. 
N. 10 Titulos ns. 231.001 a 232.000. 
N . 11 Titulos ns. 232.001 a 233.000. 
N . Í2 Titulos ns. 233.001 a 234.000. 
N . '13 Titulos ns. 234.001 a 235.000. 
N . u . Titulos ns. 235.001 a 236.000. 
N . 15 Titulos ns. 236.001 •a •237.000. 
'iV: 16 Titulos ns. 237.001 a 238.000. 
I\T. 17 Titulos ns. 238.00í a 239.000. 
N. 18 — ' . Titulos ns. 239 ..001 a 240.000. 
IV. 19 Titulos ns. 240.001 a 241.000. 
N . 2-0 — Titulos ns. 241.1*01 a 242.00O. 
w. 21 Titulos ns. 242.001 a 243.000. 
Pi. 22 Titulos ns. 243.001 a 244.000. 
Pi. 23 . Titulos ns. 244.001 a 245.000. 
N . 24 Titulos ns. 245.001 a -246.000. 
N . 25 Titulos ns. 246.001 a 247.000. 
N . 26 . Titulos ns. 247.001 a 248.000. 
N . 27 Titulos ns. 248.001 a 249.000. 
N. 28 Titulos ns. 249.001 a 250.000. 
N . 29 Titulos ns. 250.001 a 251.000. 
N. 30 Titulos ns. 251.001 a 252.000. 
N. •31 Titulos ns. 252.001 a 253.000. 
N. 32 Titulos' ns. 253.001 a 254.000. 
Pi. 33 . Titulos ns. 256.001 a 257.000, 
N . 34 Titulos ns. 255.001 a 256.000. 
N. 35 Titulos ns. 254.001 a 255.000. 
N. 36 . Titulos ns. 257.001 a 258.000. 
N . 37 Titulos ns. 258.001 a 259.000. 
Pi. 38 Titulos hs. 259.001 a 260.000. 
N . 39 Titulos ns. 260.001 a 261.000. 
Pi. 40 , Titulos ns. 261.001 a 262.000. 
Pi. 41 Titulos ns. 262.001 a 263.000. 
N. 42 Titulos ns. 263.001 a 264.000. 
Pi. 43 Titulos ns. 264. dbi a 265.000. 
N. 44 Titulos ns. 265.001 a 266.000. 
N. 
N. 

45 Titulos ns. 266.001 a 267.000. N. 
N. 46 Titulos ns. 267.001 a 268.000. 
Pi: 47 Titulos ns. 268.001 a 269.000. 
Pi. 
Pi. 

48 Titulos ns. 269.001 a 270.000. Pi. 
Pi. 49 Titulos ns. 270.001 a 271.000. 
N. 50 — Titulos ns. 271.001 a 272.000. 

(6" semana) 
Aos tarefeiros: 

N . 1 Titulos ns. 272.001 a 273.000. 
N . 2 Titulos ns. 18.001 a 20.000. 
Pi. 3 Titulos ns. 273.001 a 274.000. 
N. 4 . Titulos ns. 274.001 a 275.000. 
N: 5 Titulos ns. 275.001 a 276.000. 
Pi. 6 __ Titulos ns. 276.001 a 277.000. 
Pi.' 7 Titulos -ns. 277.001 a 278.000. 
Pi. 8 Titulos ns. 305.001 a 306.000. 
Pi. 9 Titulos ns. 308.001 a 309.000. 
Pi. '10 _ Titulos ns. 278.001 a 279.000. 
Pi. 11 Titulos ns. 3O9.'0Ól a 310.000. 
Pi. 12 , Titulos ns. 279.001 a 280.000. 
Pi. 13 _ Titulos ns. 310.001 a 311.000. 
N . 14 — Titulos 

' Titulos 
ns. 280.001 a 281.000. 

N . 15 — 
Titulos 

' Titulos ns. 281.001 a 282.000. 
N . 16 Titulos ns. 282.001 a 283.000. 
N. 17 _ Titulos ns. 283.001 a 284.000. 

N . 18 Titulos ns. 311.001 a 312.000. 
N . 19 — Titulos ns. 289.001 a 290.000. 
N . 20 — Titulos ns. 302.001 a 303.000. 
N , 21 — Titulos ns. 284.001 a 285.000. 
Pi. 22 — Titulos ns. 312.001 a 313.000. 
Pi. 23 — Titulos ns; 285.001 a 286.000., 
N . 24 — Titulos ns. 306.001 a 307.000. 
N . 25 — Titulos ns. 313.001 a 314.000. 
N . 26 — Titulos ns. 286.001 a 287.000. 
N . 27 Titulos ns. 287.001 a 288.000. 
N . 28 Titulos ns. 288.001 a 289.000. 
Pi. 29 — Titulos ns. .290.001 a 291.000. 
N . 30 Titulos ns. 314.001 a 315.000. 
Pi. 31 —. Titulos ns. 291.001 a 292.000. 
N . 32 — Titulos ns. 292.001 a 293.000. 
Pi. 33 Titulos ns. 315.001 a 316.000. 
N. 34 — Titulos ns. 293.001 a 294.000. 
N. 35 Titulos ns. 294.001 a 295.000= 
Pi. 36 Titulos ns. 295.001 a 206.000. 
Pi. 37 .—. Titulos ns. 296.001 a 297.000. 
Pi. 38 — Titulos ns. 316.001 a 317.000. 
Pi. 39 .—. •Titulos ns. 297.001 a 298.000. 
N. 40 Titulos ns.. 317.001 a 318.000. 
N. 41 — Titulos ns. 298.001 a 299.000.. 
Pi. 42 Titulos ns: 303.001 a 304.000. 
Pi. 43 .—. Titulos ns. 318.001 a 319.000. 
Pi. 44 — Titulos ns. 299.001 a 300.000. 
IV. 45 — Titulos ns. 300.001 a 301.000. 
N. 46 — Titulos ns. 319.001 a 320.000. 
N. 47 — Titulos .. ns. 301.001 a 302.000. 
Pi. 48 — Titulos ns. 307.001 a 308.000. 
Pi. 49 Titulos ns. 304.001 a 305.000. 
N. 50 — Titulos ns. 320.001 a 321.000. 
C — Distribuição de fichas para classificaiâp. 

,(2* Semana) • 

Aos tarefeiros? 

Pi. 1 — fichas ns. 104.001 a 106.000, 
,Pí. 2 — fichas ns. 76.001 a 78.000. 
N. 3 — fichas ns. 67.001 a 68.000 e 74.001 3 75.000 
N. 4 — fichas ns. 12.001 a 14.000.. 
N..5 — fichas ns. 78.001 a .80.000. 
N. 6 — fichas ns. 80.001 a 82.000. 
N. 7 — fichas ns. 82.001 a 84.000. 
N. 8 — fichas ns. 84.001 a 86.000. 
N. 9 — fichas ns. 86.001 a 88.000. 
N. 10 — fichas ns. 88.001 a 90.000. 
N . 11— fichas ns. 90.001 a 92.000. 
N . 12 — fichas ns. 92.001 a 94.000. 
N. 13 — fichas ns. 94.001 a 96.000. 
N . 14 — fichas ns. 96.001 a 98.000. 
N . 15 — fichas ns. 98.001 a 100.000. 
IN. 16 — fichas ns. 100.001 a 102.000. 
N. 17 — fichas ns. 102.001 a 104.000. , 
N. 18 — fichas ns. 106.001 a 108.000., • 
Pi. 19 — fichas ns. 108.001 a 110.000. 
IV. 20 — fichas ns. 110.001 a 112.000. 
N. 21 — fichas ns. 112.001 a 114.000. 
N . 22 — fichas ns. 1141:001 a 116.000. 
Pi. 23 — fichas ns. 116.001 a 118.000. 
PI. 24 — fichas ns. 118.001 a 120.000. 

(3* Semana) 

N. 1 
N. 2 

128.000. 
Pi. 3 

124.000. 
N. , 4 
N. 5 
N . 6 
Pí. 7 
Pi. 8 

' N . 9 
136.000. 

N . 10 
N. 11 
N. 12 
N. 13 
Pi. 14 

fichas ns. 120.001 a 122.000. 
• fichas ns. 125.001 a 126.000 e 127.00) 
• ficibas n». 160.001 a 161.000 t. 123.001 

• fichas ns. 
•. fichas ns. 
• fichas ns. 
fichas ns. 
fichas ns. 

• fichas ns 

14.001 a 16.000. 
170.001 a 172.000. 
128.001 a 130.00. 
130.001 a 132.000. 
132.001 a 134.000. 
. 162.001 a 163.000 e 135.001 

fichas ris. 136.001 a 138.000. 
fichas ns. 138.001 a 140.000. 
fichas ns. 140.001 a 142.000. 
fichas ns. 142.001 a 144.000, 
fichas ns. 146.001 a 148.000. 
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X. 15 — fichas ns. 167.001 a 168,000 e 149.001 â N . 16 —• Fichas ns. 260.001 a 261.000 e 263.001 a 
150, 000. 

— fichas ns. 
26Í.000. 

263.001 

X. 16 — fichas ns. 150.001 a 152.000. N . ' l 7 —Fichas ns. 264.001 a 266.000i 
N. 17 1— fichas ns. 152.001 a 154.000. N . 18 — Fichas ns. 266.001 a 267.000 e 268.001 
N. 18 — fichas ns. 154.001 a 156.000. 269.000. 

— Fichas 

X. 19. — fichas ns. 161.001 a 162.000 e 164.001 a N . 19 — Fichas ns. 243.001 a 244.000 e 269.001 3 
Jüõ. 000. - 270.000. 

X. 20 — ficthas ns. 158.001 a 160.000. N . 20 — Fichas ns. 229.001 a 230.000 e 238.001 a 
X. 21 — fichas ns. 122.001 a 125.O0C. 239.000. 

—/Fichas X1 22 — fichas ns. 134.001 a 135.000 '© 163.001 a N. 21 —/Fichas .ns. 234.001 a 235.000 c 239,001 a 
16 i . .ÒdoT 165.001 240.000. 

X. 23 — fichas ns. , 156.001 a 157.000 165.001 a N . 22 — Fichas ns. 245.001 a 247.000. 
166 .000. . 148.001 a 149.000 N . 23 !— Fichas ns. 251.001 a 252.000 8 26Í.0O1 a'. 

X. 2-1 — fichas ns . 148.001 a 149.000 e 206.001 a 262.000. 
251.001 252.000 26Í.0O1 

í 07 .000. — fichas íis.. 144.001 a 146.000. N. 24 — Fichas ns. 262.001 a 263.0.00 Ê 267,001 a 
N. 25 — fichas íis.. 144.001 a 146.000. 268.000. 

ns. 263.0.00 a 

(4* semana)! "• N . 25 
272.000. 

— Fichas ns. 247.00Í a 248.000 e 271.001 a 

N. 1 — Fichas ns. 176.001 a 178.000. 
N. 2 — Fichas ns. 17iõ>.001 a 176.000 

223.00U. 
N. 3 — Fichas ns. 124.001 a 125.000 

127,000. 
' X. 4 — Fichas ns. 16.001 a 18.000. 

X. 5 — Fichas ns. 182.001 a 183,000 
185.000, 

.\. e — Fichas ns. 187.001 a 189.000. 
JÍ, 7 _ Fichas ns. 189.001 a 190.000 

192.000. 
N. S — Fichas ns. 193.001 a 194,000 

.196.000. . 
N. 9 —- Fichas ns.. 196.001 a 197.000 

199.000. 
N. 10 — Fichas'ns. 199.001 a 211.000. 
,\, a _ Fichas ns. 201.001 a 203.000. 
N. 12 — Fichas ns. 203.001 a 205.000. 
\ , 13 _ Fichas ns. 206.001 a 208.000, 
X . 14 — Fichas ns. 208.001 a 210.000. 
X. i5 — Fichas ns. 210.001 a 212.000. 
M. 16 — Fichas ns. 213.'001 a 214.000 

217.000. 
N . 17 — Fichas ns.\ 217.001 a 218.000 

220.000, 
X. 18 — Fichas ns. 1S0.001 a 181,000 

187.000. 
N . 19 — Fichas ns. 192.001 a 193.000 

221.000. 
N . 20 — Fichas» ns. 185.001 a 186.000 

213.'000. 1 
N . 21 — Fichas ns. 190.001 a 191.000 

198.000. 
N. 22 — Fichas ns. 181.001 a 182.000 

215.000. ~~ 
N . 23 — Fichas ns. 178.001 a 180.000. 
N. 24 — Fichas n3. 174.001 a 175.000 

216.000. 
N . 25 — Fichas ns. 172.001 a 173.000 

195.000 e 168.001 a 170.000, 

N. 
N. 
X. 

222.000 
N . 

. N . 
N . 
N . 

236.000 
X'. 
X . 

8 — Fichas ns. 236.001 a 238.000. 
9 — Fichas ns. 240.001 a 242.00O. 

•JV. io — Fichas ns. 252.001 a 254.000. 
N . 11 — Fichas ns. 242.001 a 243.000 

245.000. 
N. 12 — Fichas ns. 248.001 a 250.000. 
N. 13 — Fichas ns. 250.001 a 25.1.000 

256.000. 
X . 14 — Fichas ns. 254.001 a 255.000 

£08.000. 
X. 15 — Fichas ns 258.001 a 260.000. 

e 222.001 a 

e 126.001 a 

e 184.001 a 

(5* semana) 

1 — Fichas ns. 225..001 a-227.000 
2 — Fichas ns. 223.001 a 225.000. 
3 — Fichas ns. 173.001 a 174.000 

4 — Fichas ns. 18.001 a 20.000. 
5 — Fichas ns. 227.001 a 229.000. 
6 — Fichas ns: 230.001 a 232.000. 
7 — Fichas ns. 233.001 a 234.000 

191.001 a 

195,001 a 

198.001 a 

D — Devolução de tarefas executadas em relação, ao fi
ehamento: 

Foram devolvidas as referendes aos lifulos eleitoraes 
ns. 57.001 a 58.000, 73.001 a 150.000, 158.001 a 2Oo'.00C 
e 206.001 a 223.000. 

E —• Devolução de tarefas executadas em relação á clas
sificação de fichas: ^ . 

Foram devolvidas as referentes as fichas ns. 10.001 a 
•18.000,. 27.001 a 157.000, 158.001 a 205.000 e 206.001 a 
223.000. 

c 216,001 a-

e 219.001 ,a 

e 186.001.a 

e 220.001 a 

e 212.001 3 

e 197.001 a 

e 214.001 a 

e 215.001 a 

e 194.001 a 

EDITAL 
0 bacharel Agripino Veado, Director da Secretaria do TH- ' 

bunal Superior de Justiça Eleitoral: 
Faz saber aos que o presente edital virem que, na primeira 

secção desta Secretaria, será, segunda-feira, 19 de outubro, ás 
45 horas, aberta vista pelo prazo legal para 03 interessados 
falarem sobre os seguintes recursos eleitoraes, já com parecer 
da Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral: 

1 — Recurso Eleitoral n. 472 — Classe 3a — Recorrente, 
Partido Municipal Patrocinense; recorrido, Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Minas' Geraes. (Eleições Municipaes). 
Minas Geraes. 

. 2 — Recurso eleitoral n. 502.— Classe 3" — Recorrente, 
Partido Republicado Liberal e Cassio Braga; recorridos, Luiz 
de Oliveira Lessa e outros. (Eleições municioaes). Rio Grande 
do Sul. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
16 de outubro de 1936. — Agripino Veado, Director da Secre
taria. 

e 221.001 a 

p. 235.001 a 

e 244.001 a 

e 255.001 a 

e 257.001 a 

ACTAS 
ACTA DA 106* SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE 

OUTUBRO DE 1936 

PRESIDÊNCIA DO SR. MINISTRO HERMENEGILDO DE BARROS 

Aps quatorze dias do mez de outubro de mil novecentos 
e trinta e seis, ás nove horas na sala das sessões do Tribunal 
Superior de Justiça Eleitoral, presentes os Juizes Srs. Minis-* 
tros Plinio Casado e Laudo de Camargo; Desembargadores Col
iares Moreira e Ovidio Romeiro, Professores João Cabral e 
Cândido de Oliveira Filho, presente ainda o Procurador Geral, 
Sr. Dr. José Maria Mac-Dowel da Costa, foi pelo Presidente, 
Sr. Ministro Hermenegildo de Barros declarada aberta a sessão. 
E' lida e approváda a acta da sessão anterior. Continuando o 
julgamento do recurso eleitoral n. 479 — (Relator, Sr. Mi
nistro Plinio Casado), sendo recorrentes Heliodoro Luiz Vieira 
e outros e recorrido o Tribunal Regional de Santa Catharina, 
o Tribunal resolveu: quanto á 28* secção, não renovada; deixar 
de tomar conhecimento do recurso, por falta de citação da 
jurisprudência offendida, unanimemente; quanto ás 6* e 17" 
6ecções, dar provimento ao recurso para annullar as votações" 
contra o voto do Sr. Professor João Cabral. Continuando a 
tratar dos casos em pauta para julgamento, o Tribunal resol
veu: Io) dar provimento ao recurso eleitoral n. 501 — Rio. 

Confere com o Ori 
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d> Janeiro ->» (Relator, Sr. Professor João GabraD. sendo re-i 
coerente Heider Villares Sucena e recorrido o Tribunal Regio
nal dõ Rio de Janeiro, para reformar o accordão recorrido e 
mandar uue o TribunaL Regional, designando dia para a elei
ção em debate, admitia como delegados eleitores os que legi
timamente ee houverem habilitado e de associações regular
mente registradas antes da promulgação da Constituição do 
Estaco, pois o accordão do Tribunal Superior que annulloü a 
primeira eleição não julgou nuílas as habilitações dos dele
gados eleitores mas apenas não provadas suficientemente as 
formalidades relativas á nomeação dos mesmos delegados, una-
nimèíhente» (No julgamento deste recurso usou da palavra o' 
S i . Dr. Ferreira de Souza em nome dos recorrentes); 2°) pro
ferir unanimemente, decisão idêntica à anterior, no recurso 
eleitoral n.,503 — (Relator, Sr. Ministro Plinio Casado), sendo 
recorrente Álvaro Barcellos e recorrido o Tribunal Regional do 
Rio de Janeiro; 3") julgar prejudicado o pedido dé que trata 
o processo n . 2.012 — (Relator, Sr. Ministro Laudo de Ca-
mkargo), unanimemente; 4°) mandar archivar os cancellamen
tos a qtté se referem os processos ns. 1.833, 1.836, 1.839 © 
1.849 com a recommendação de que venham os cancellamentos 
acompanhados dos respectivos aceordãos; 5o) adiar o julga
mento dos processos ns. 1.835 e 1.841, depois de negar a dili
gencia' solicitada pelo Relator Sr. Professor Cândido de Oli
veira Filho. Considerando o adeantado da hora, o Sr. Ministro 
Presidente encerrou a sessão, convocando outra para o dia 16 
do corrente, ás mesmas horas. Do que, para constar lavrei a 
presente. Eu, Helena de Souza Coelho, Official da Secretaria, 
a escrevi. E eu, Agripino Veado, Secretario do Tribunal, a 
subscrevo. —. Bermenegildo de Barras, Presidente, 

JUBISPRUDENCÍA 
Estado do Pará 

Recurso eleitoral n. 403 — Classe 3', do art. 30 dò Reg, Int, 

Não se toma conhecimento do recurso de elei
ção municipal quando não ê citada a jurisprudên
cia do Tribunal Superior em contrario. 

Vistos, etc.: 
Accordão 

,Nó dia 10 de. maio deste anno, procedeu-se á eleição mu-
laicipal na 3* secção de Barcarena, no Estado do Pará. Da 
acta de encerramento (pg. 6) consta haver o fiscal do can
didato José da Cunha Coimbra impugnado o voto do eleitor Ma
noel Miranda 'Alves, allegando constar do titulo ser eleitor da 
5* zona — Abaeté — Igarapé-mirim, não havendo annotação 
alguma de t/ansferenoia ou resalva. Houve também por par
te de fiscaes de candidatos, consta da mesma acta, protesto 
pelo facto de Epaminondas Lyra Mergalho, eommissario local, 
ter exercido o acto de votar, allegando ainda distar o prédio 

. onde funecionou dita secção menos de cem metros do posto 
policial. 

No dia 16 do mesmo mez (pg. 8) procedeu o próprio Tr i 
buna! Regional a apuração da eleição referida, jmpugnando-a 

. o. delegado do Partido Liberal do Pará, capitão Pires Camar
go, que allegou coacção, pela proximidade da secção, a menos 
õe cem imetros do posto policial, tendo- o delegado Dr. Camillo 
Salgado contra-protestado, declarando não constar da acta ter 
o delegado de Policia exercido coacção, fazendo igual contra-
protesto o delegado do Partido "União Popular do Pará". 

O Tribunal Regional desprezou a impugnagão quanto á 
coacção por falta de provas e quanto á 2* parte "por terem 
os eleitores referidos votado de accordp com a decisão do 
(mesmo Tribunal para os eleitores domiciliados em Baj-carena, 
"tendo' o impugnante declarado recorrer para o Tribunal Su
perior, . . 

Effectivamente assim fez e o termo de recurso foi toma
do a fls. 10. 

O Dr. Procurador Regional, no parecer te pg. 10 v., opi
nou pelo não conhecimento do recurso, ex~vi do artigo 83, 
§ 5", da Constituição Federal, e do principio firmado nela ju
risprudência do Tribunal Superior. 

Nesti instância, o Dr. Procurador Geral {pg. 12), allegou 
não naver o recorrente citado jurisprudência deste Tribunal 
que já decidiu ser matéria de facto, que os Tribunaes Regio-
naes julgam eim definitivo e ainda, que, quanto ao voto dos 
eleitores de outros municípios, declarou o recorrnte estar a 

jvrova do f aeto na própria decisão dá nstancia a quo, na qual» 
to'davia, o que se lê ó que os eleito ÍS eram domiciliados ens; 
Barcarena. ' \ 

Effectivamente tal declaração consta de acta de fls. 8, 
isto é, de ter o Tribunal Regiom>\ desprezado a impugnacãç 
na 2* parte "por .terem os eleitoiv a referidos votado de accor» 
do com a decisão deste Tribunal'' (o Regional) "para os eleito
res domiciliados em Barcarena". 

O recorrente não arrazoou seu recurso, nem ha prova ©nl 
contrario á declaração do Tribunal Regional. 

Nestes termos, acoord&m os Juizes dó Tribunal Superioi? 
de Justiça Eleitoral em não tomar conhecimento" do recurso, 
pois não foi citada jurisprudência que tivesse sido contea» 
riada. .* 

Rio de Janeiro, 13 ée julho de 1936. — Bermenegildo de 
Barros,.Presidente. — Coliares Moreira, Relator. 

Estado do Rio Grande do Sul 

Recurso eleitoral n. 454 — Classe 3a do art. .30 do Reg.-1 

Não se toma conhecimento dos embargos, pon, 
serem inadmissíveis na espécie. • , 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei» 
toral n . 454, classe 3\ 

Seraphim de Moura Assis, candidato ao cargo de Prefeita 
do Município de Encantado, Estado do Rio Grande do Sul, ala 
lêgà, na petição <ie fls. 184, que não tendo- o accordão ú§ 
l is . 179, proferido por este Tribunal Superior, se manifestado! 
sobre ponto fundamental da causa, offereco embargos do de* 
claração ao mesmo accordão, segundo lhe faculta a lei. 

O dito accordão não contém, ao contrario uo que alleg^ 
o recorrente1, obscuridade alguma, ambigüidade ou contradição, 
e não omittiu ponto algum sobre que devesse haver condem 
mnação. , 

Limitou-se a confirmar, per seus fundamentos, a deeisi^ 
recorrida, que annulloü as eleições' realizadas em todo o Sfâ s 
nicipio de Encantado, porque houve nas mesmas fraude 34 
coacção. 

E,pois: 
Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elef* 

toral julgar improcedentes os embargos referidos, afim de 02W 
denar que seja cumprida a decisão recorrida. 

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1936. — ÈermenegilSé 
de Barros, Presidente. — Cândido de Oliveira Filho, Relator» 

Estado da Bahia 

Recurso Eleitoral n. 462 — Classe 3* do art. 30 do Reg. Iní. 

O candidato a prefeito registrado somente sob 
legenda, pôde receber votos avulsos. 

— São nullas as cédulas contendo mais de uni 
nome (Código Eleitoral, arts. 124 e 152). 

Accordão 

As eleições para Prefeito de Una e de vereadores de Itâ-
caré, Bahia, foram annulladas pelo Tribunal Regional. 

A primeira, por não estar registrado o candidato como 
avulso, e a segunda, porque as cédulas da legenda Júracy Ma
galhães continham mais de um nome. 

Dahi surgiu o presente recurso. 
Mas o candidato a Prefeito de Una*não estava obrigado 

ao registro reclamado. - ' 
Deste modo, todos os votos tinham de lhe ser contados. 
"E quanto á nullidade de Itacaré, bem -decretada fora, 

uma vez que havia cédulas contendo mais de um nome, con-. 
tra o estatuído em texto legal. 

• Merece assim provimento o recurso, quanto á eleição de 
Kna, e não provimento relativo a Itacaré. 

Accordam assim em Tribunal Superior decidir nessa 
conformidade. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 11 de setem» 
bro de 1936. — Bermenegildo de Barros, Presidente. —- Lauda 
de Camargo, Relator. • : 

Confere com o O r i g i n a l 
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Estado de Minas Gemes Estado de Minas Geraes 

processo a. i.160 — Classe 6* — Gáncellamento de inicripçíõv 

Determina-se o canceUamento da inscripção do 
> eleitor João Baptista dos Santos, visto-ter sido a 

communicação do Tribunal Regional acompanhada 
do respectivo accordão e terem sido observadas7as 
formalidades legaes. 

*: 
Accordão 

• Vistos, examinados e relatados estes autos, em mie §e 
gommúnica a-este Tribunal o canceUamento da inscripção.do' 
«leitor João Baptista dos Santos, inscripto sob.o n. 5.636, da 
112* zona, do Estado de Minas Geraes; e 
f Attendendo a que. a communicação do. canceUamento veio 
acompanhada do,accordão do Tribunal Regional"e'a que foram 
observadas as formalidades legaes: .' " •• 

Accordam'os juizes do Tribuna! Superior de Justiça Elei
toral, pôr unanimidade, determinar que a secretaria cancelle 
a-.inscripção do eleitor-João Baptista dos Santos, inscripto sob 
o n. 5.636, na 112" zona do Estado de Minas Geraes. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 17 de julho de 
1935. —• Bermenegildo de Barros, Presidente. — Coliares Mo^ 
reira. Relator, 

'•. Estado de-Minas Geraeãr. 

• Processo n, 1.162 — Classe 6' CanceUamento de inscripção 

Determina-se o çatweUãmenta da inscripção do 
sleitor Francisco Negro, visto ter sfdo a mmmunU. 
eaçâo do Tribunal Regional acompanhada do respe~-
ttivo accordão e terem, sido observadas as forma* 

. - Mâades legaes. , 

. Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em1 que se 
eommunica a este Tribunal o canceUamento da inscripção do 

.«leitor Francisco Negro, inscripto sob o n. 5.6,11, da 112» 
sona, do Estado de Minas Geraes; é 

Attendendo a que a communicaçlo do canceUamento veio 
acompanhada dó acórdão 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 Francisco Negro, inseripk/sob o 
n. 5.611, da 112* zona do Estado de Minas Geraes. ' 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 17 de julho de 
1935. — Bermenegildo de Barros, Presidente. — / . de Mi
randa Valverde, Relator. 

Estado de Minas Geraes 

Processo n. 1.163 — Classe 6a — CanceUamento de inscripção 

• Determina-se o canceUamento da inscripção do 
eleitor Luiz Gatti, visto ter sido a communicação do 

• :' ' Tribunal Regional • acompanhada do respectivo xe-
cordão e terem sido observadas as formalidades 

• legaes-, " . 

Accordão 

. Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
eommunica a este Tribunal o canceUamento da inscripção do 
eleitor Luiz Gatti, inscripto sob o n. 4.'444, da 112* zona, do 

• Estado de Minas Geraes; e '• • 
. Attendendo. a que a communicação do canceUamento veio 

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 qde'a-secretaria, can
celle a inscripção do •eleitor Luiz Gatti, inscripto sob o nume
ro 4.'444, na 112* zona do Estado de Minas .Geraes. 

Processo n. 1,164 ~ Classe 6S -= Caneellamenío de- ituscripçio 

Determina-se o canceUamento da inscripção do 
eleitor Francisco Costa, visfo ter sido a communi
cação do Tribunal Regional acompanhada do respe
ctivo accordão e terem sido observadas as forma' 
lidades legaes. 

AceordI& 

.Vistos, examinados e relatados estes autos, em que.se 
eommunica a este Tribunal o canceUamento da inscripção do 
eleitor Francisco Gosta, inscripto sob o n. 5,439, da 112a zona, 
do Estado de Minas Geraes; e 

Attendendo a que a communicação do canceUamento veia 
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 Francisco Costa, inscripto sob.o 
n'. 5.439, na 112* zona do Estado de Minas Geraes. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 17 de julho de 
1#35. —• Bermenegildo de Barros,' Presidente. — Plinio Ca
sado, Relator, 

Estado de Minas Geraes ' 

.Processo, n. 1.176 — Classe 6* — CanceUamento de inscripção 

Determina-se o canceUamento da inscripção da 
eleitora Maria Anacleta de Nazareth, visto ter sido 
a communicação do Tribunal Regional acompanha^ 
da do respectivo accordão e terem sido observadas 
as formalidades legaes. 

/ Accordão -.. 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
eommunica a este' Tribunal o canceUamento da inscripção da 
eleitora Maria Anacleta de Nazareth, inscripta sob o numero 
5.664, da 112a zona, do Estado de Minas Geraesj e 

Attendendo a que a communicação do cancellámentr» veio 
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 Maria Anacleta de Nazareth, in
scripta sob o n. 5.664, na 112* zona do Estado de Minas 
Geraes. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 19 de julho de 
1935. — Bermenegildo de Barros, Presidente. — Plinio Ca
sado, Relator. 

Estado de Minas Geraes 

Processo n. 1.182 — Classe 6* — CanceUamento de inscripção 

• Determina-se o canceUamento da inscripção do 
eleitor Beitor Isidoro, tiisto ter sido a communica
ção do Tribunal Regional acompanhada do respe
ctivo accordão e terem sido obsei^vadas' as forma
lidades legaes. 

Accordão 

Vistos,. examinados e relatados estes autos, em que sé 
eommunica a este Tribunal o canceUamento da inscripção do 
eleitor Heitor Isidoro, inscripto sob. o n. 5.452, da 112a zona, 
do Estado de Minas Geraes; e 

x\ttendendo a que a communicação do canceUamento veio 
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 Heitor Isidoro, inscripto sob o 
n. 5.452, na 112* zona do Estado de Minas Geraes. 

Tribunal Superior^e™Justiça Eleitoral, 17. de julho de Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 19 de julho d© 
1935. — Bermenegildo de Barros, Presidente. -—Eduardo 1935. — Bermenegildo de Barros, Presidente. — Plinio Ca= 
Espénola, Relator•• sado, Relator. 

http://que.se
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Estado do Pará 

OonsüUa n . 2.015 — Classe 6 \dõ art. 30, dò Reg. Int. 

Tem efféito suspensivo o recurso interposto 
para o Tribunal Superior, da decisão que decretar 
a perda de mandato legislativo estadual. 

Accordão 
- Vistos -e examinados, accordam os Juizes do Tribunal Su

perior de Justiça Eleitoral, em responder que.da decisão que 
decretou a perda do mandato de deputado á Assembléa Ês-
taiJealy o recurso que foi interposto tem effeito suspensivo.-

Riô, l i de setembro de 1936. — Bermenegildo dé Barvos, 
Presjdénte. — Ovidio Romeiro, Relator. ' 

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 
ELEITORAL 

Estado do Piauhy 

Appellaçào criminal a. 50 — Classe 5*. Appelante, Hel-
:-. vecio Coelho Rodrigues — Appellados, capitão Landry 

Salles Gonçalves e outros— Relator, Esmo. Sr. Ministro 
• •; Plinio' Casado. 

- R - : PARECER N. 62Í 
Helvécio 'Coelho Rodrigues, deputado â Constituinte do 

Estado do Piauhy, denunciou ao- Tribunal Regi-jnal daquelle 
Estado, em abril de 1935, nos termos do art. 110 § i° do Código 
Eleitoral, o Sr. Landry Salles Gonçalves, então Interventor 
discricionário aaquelle Estado, como mandante e como manda
tários: Modestino Soares da Silva, funecionario publico, Pedro 
Basilio dá Silva ofíiciaí reformado da Policia do Estado, A i -
$h\o Üaptista, diarista da Repartição de Obras Pnbfioas, José 
Ruííno Aleixo e Sebastião Saraiva, offíciaes da Policia, pelos 
faetos assim expostos: 

••No dia 23 de novembro de 193S, em Alto Longa, 
deste Estado, o Dr. Sigefredo Pacheco è Clemente Fer
reira Netto, foram aggredidos quando em propaganda 
eleitoral, por indivíduos pertencentes á Força Policial, 
sõí> a chefia dé Modestino Soares da Silva, Pedro Basilio 
da Silva, Alcino Baptista, José Rufião Aleijo e Sebas
tião Saraiva, que os obrigaram a sahir daqueíls cidíide. 
Viajando para Theresina, aqui chegaram os aggredidos 
e impetraram a este Egrégio Tribunal uma ordem de 
Rabeas-Corpus em virtude da qual, pudessem, com as 
necessária garantias regressar a Alto Longa e ahi exer
cer Clemente Ferreira Netfo o direito de voto, digo de 
fiscal, e também como o Dr. Sigefredo Pacheco o di
reito de fiscalizar as eleições que se processavam na re
ferida cidade, no dia 24 de novembro do mesmo anno O 
Tribunal. Regional reuniu-se ás sete horas da manhã do 
dia 2* dP novembro e, attéüdendo á prova produzida, 
concedeu &úê pacientes a ordem de hàbeas-co, _,u$ im-
pítrada. Para execução de decisão tomada o Egrégio 
Frôsidôate deste Tribunal, requisitou do Sr. Landry 
Salles, interventor do Estado, b auxílio dai força esta
dual, de aeeordo com as prescripçõôs contidas nas ins-
frucçSes approvâdas pelo Collendo Tribunal Supepior 
da ítistiça Eleitoral. A's quatorze horas do mesmo dia 
24, recebeu o Presidente do Tribunal Regional um of
ficio resposta do Dr. Interventor. Landry Salles, no qual 
estava consignada a recusa peremptória da força es
tadual para acompanhar os pacientes atravêz da es
trada que vae de Therezina. a Alto Longa. Realizou-se 
assim a eleição de Alto Longa sem a participação dos 
•pacientes Dr, Sigefredo Pacheco'e clemente Ferreira 
Netto, impedidos que foram, o segundo de exercer o 
Voto, digo d<5 fiscal, e ambos de fiscalizar o pleito por 
acto do. Sr. interventor, que negou cumprinsmito á de
cisão dâ Tribunal Regional, com o negar o auxilio da 
força estadual para garantir a viagem daquetíes pa
cientes. 

Em face dos termos do officio do Sr. interventor, 
de ante da coaeçio eumpridamenté provada é inequivo-
eaanenfe confessada, houve per bem o Collendo Tr i 
bunal Superior de Justiça Eleitoral aenullar a eleição 
do Alto Longa. 

Entende o recorrente que "foi porque o Sr. Lâhdry Salles 
desattendeu á requisição de força estadual feita pelo eminente 
Presidente do Tribunal Regional do Piauhy para garantia dos 
pacientes", quê o mesmo Tribunal decretou a nuüidade da-
quella eleição. Dahi, em conseqüência capitular o recorrente 
o delicto no art. 107 -§ 25 do Código Eleitoral de 1932, então 
vidente, a saber: 

Art. 107 
§ 25 — Praticar ou occültar acto de que decorra 

aullitíade da eleição: Pena — seis mezes á dois annos 
de prisão cellular, além de perda do cargo publico que 
exerça. 

Mufatis mutandis, è o preceituado-no n. 25 do art. 183 
do àctual Código Eleitoral, mais brandamente: 

Art. 183 . . . . . . . . . . . . 
§ 25. Praticar ou permittir qualquer irregulari-, 

dade quê determine a annullaçãó da votação de secção 
eleitoral: Pena — multa de IQOfOOO a l:OO0§000, em 
caso de culpa; um a seis mezes de prisão cellular, em 
caso de dólo. 

3. Communicada a concessão de habeas~corpus o Sr. Ia-
terventor, pelo offioio certificado a fls. 15, mandou pôr força 
policial a disposição dos Juizes Eleitoraes e deixou da fazer 
acompanhar os pacientes pela força na estrada, por eiáenderi 
inútil e vexatória do decoro do Governo. 

4. Em additamento, a fls. 25, o denunciante esclarece :j 
"Que denunciou a Landry Salles Gonçalves como 

auetor do crime/ capitulado no § 25 do artigo 107 do 
Código Eleitoral, por ter recusado a força requisitada 
pelo Presidente do Tribunal Regional para O fim d© 
acompanhar e garantir os fiscaes Sigefrefo Pacheco o 
Clemente Pires Ferreira Netto no trajecto desta Ca
pital a Alto Longa; que denunciou o mesmo Landry 
Salles Gonçalves como mandante do crime capitulada 
no §. 23 do citado artigo do Código Eleitoral por ter 
mandado que elementos da Policia, funeeionarios esta* 
duaese indivíduos desconhecidos aggredissem áquelleJ 
fiscaes, nos arredores dé Alto Longa, cerca de 19 horas 

. do dia 23 de novembro do anno passado é os íGtimasssm, 
cpm ameaças de morte, a retirar-se da localidade para 
què nao exercessem osseus direitos de fiscaes na elei
ção que se realizou nó dia seguinte, na mesma villaj 
que denunciou pelo mesmo crime, como mandatários, 
devendo ser assim eondèmnadós ás pena» do citado, 
§ 23 do artigo 107 dò citado Código, visto que parti» 
ciparam como executores dacmella aggressão aos refe
ridos fiscaes e de sua expulsão da vjlla sob ameaças 
de morte, aos senhores Modestino da Silveira Soares» 
funecionario publico, brasileiro, casado, rèsidecte nesta 
Capital; Pedro Basilio da Silva, official reformado d* 
Polícia, brasileiro, casado, residente nesta Capital; AI-
cindo Baptista, diarista da Directoria de Obras Publi
cas*, brasileiro, casado, residente nesta Capital; . José! 
Rufino Aleixo, official de Policia, brasileiro, casado, re
sidente nesta Capital e Sebastião Saraiva de Lemos, 
official da Policia, brasileiro, casado, residente nesta 
Capital, cujos nomes ficam rectificadôs dos pequenos 
enganos dè que se resente a netição inicial da denuncia. 

5. Ouvido o Dr. Procurador Regional, opinou a fls. 26: 
Em face: dos documentos juntos a estes autos, o? 

íactos narrados na presente denuncia não constituem, é 
nosso ver, prova suíficiente de criminalidade. Não ba 
elementos que justifiquem o. procedimento «riminal 
contra os. denunciados. 

Pêlos próprios documentos referidos, está pfovadW 
N que o Interventor Federal neste Estado papitão a"ó 

Exercito, Landry Salles Gonçalves, deu todas as..ga
rantias para o cumprimento integral do habeas~corpu.é 
concedido pelo Tribunal Regional, telegraphando ira-
imediatamente ás : autoridades policraes das localidades 

• onde os pacientes se julgavam ameaçados em sua liber
dade de exercer livremente o direito do voto é de fis
calizar as eleições supptementares, e nenhum facto 
anormal oceorreu posteriormente, conforme communi
cação telégrâpHíca dos presidentes das mesas receptoras 

c (does. juntos). 
Nesses despachos affírmam elles que 6 pleito cor

reu sem nenhum íncideàte, nelle votando os pacientes, 
com excepção de dois, por se acharem naquella oceasião, 
nesta Capital. 
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E áocrescentaí 
Gomo.já affirmamos, se verifica da documentação 

existente nestes autos que essas garantias não foram re
cusadas. Mas, nem essa recusa constituiria a figura 
criminal do § 25, art. 107 do Godigo Eleitoral; nem são 
convincentes as allegações. 

; Por outro lado, a nossa legislação não-permitte ao 
denunciante senão ratificar a denuncia, e como se • vé 
da petição de fls. o Sr. Deputado á Assembléa Consti
tuinte .ão .Estado,. Helvécio Coelho Rodrigues não rati
fica mas rectifica a denuncia, mudando,do àrt. .107, 
§ :25 'pára o § 23 do mesmo artigo. Ora, essa cir-
eumstancia demonstra que o denunciante ;vaciíla, tem 
duvidas sobre a natureza do crime que se diz praticado. 

.0 •-fundamento - da annullação da secção • única-da 
Alto Longa não foi a recusa ao cumprimento do "habeas-
corpus nem a falta de garantias solicitadas para so 
transporte. dos. dois referidos pacientes Srs. Dr. Sige
fredo • Pacheco e Clemente Pires Ferreira Netto, qu6 
preferiram permanecer nesta Capital. 

• O. parecer, publicado no Boletim Eleitoral, de 13 de 
fçvereiro.ultimo pede:a annullação daquella secção,tão 
somente pelas occorrencias havidas na. véspera? db 
pleito. 

E-finaliza:- .-• 
Ademais, é fora de duvidas, se crime . houvesse 

contra os denunciados, o Tribuna! Superior mandaria 
extrahir cópias das peças do recurso contra a validade 

' dagueüa 'secção, e. encaminhal-as-ia, por intermédio do 
Tribunal-Regional, a esta Procuradoria, para que fosse 
promovida a respectiva acqão penal. Entretanto,, nada 
disso, que nos conste, foi Objecto de deliberação daquella 
Alta Corte de Justiça Eleitoral. . 

A fls. 28 está certificado o seguinte telegramma passado 
i!e Dr. Juiz Eleitoral da nona zona, presidente da secção, e • 
ira concebido: • . 

„ "Tenho honra informar vossencia hora legal abri 
sessão eleitoral que está correndo maior regularidade, 
dentro ordem, absoluto respeito lei, ampla liberdade.' 
Quanto informações ^solicitadas vossencia' cumpre-me 
dizer que assisti chegada esta villa Dr. Sigefredo Pa-' 
checo companhia Clemente Pires, cujo cargo'passou 
frente edifício- secção eleitoral,' atravessando praça 
exhibindo fusilou arma equivalente encontra-se poder 
autoriadade policial armas apprehendidas poder Doutor 
Sigefredo Clemente Pires. Ignoro mais detalhes in
cidente. Este momento prosegue votação ambiente 
perfeita ordem, completa segurança não havendo.por
tanto nenhum constrangimento exercido direito voto a 
quem quer que seja.: Até agora nenhuma medida garan-
tidora me foi solicitada. Aindo não juiguei necessárias 
nenhuma'diligencia tendente garantia liberdade indiyi-
dúal. Estou informado policia desarmou queixosos v i - -
sando apenas evitar^ perturbações ordem qualquer for
ma. Atiehciosas saudações. — Euripedes- Mello, Juiz 
Eleitoral nona zona, Presidente secção.' 

E a fls. 31: 
Additamento meu telegramma agora o esclareço 

• Tertuliano Brandão e Antônio Matta Oliveira votaram 
• nesta secção antes concessão "habeas-corpus": preven
tivo e independente qualquer providencia garantias 
suas liberdades. Atenciosas saudações. —Euripedes 
Mello. Juiz Eleitoral. Presidente Mesa Receptora. 

i. A aermucia, 101 coonrmaaa por termo a fls. 84, capi
tulados os delictos no art. 107 § 25 e 23 do anterior-Código 
Eleitoral. 

8. Das testemunhas indicadas pelo denunciante, e ou
vidas: 1 . ' 

a) Dr. Jorge Modesto de Almeida, funecionario 
* pubHco federal, "sobre as denuncias feitas só sabe" dó 

que foi' trazido ao conhecimento do Tribunal Regional 
de'Justiça Eleitoral porque como secretario do mesmo 
Tribunal funecionou nas sessões em que foram dis
cutidos os > "habeas-corpus" concedidos (fls: 63 v);' 

b) Dr. Manoel Castello Branco, funecionario pu
blico-depoz confirmando a denuncia de (fls. 67-̂ 59); 

• c) Antônio Vieira de Salles, pintor, afina peto 
mesmo diapasão; mas na repergunta desdisse muitas 
das suas anteriores affirmatívas. (fls- 69 v 70):' 

d) Dr. Leonidas de.Castro Mello,'governador do 
Estado, af firma não ter visto agentes da força, pu
blica e, "cóm segurança", que a eleição decorreu regu
larmente," na maior calma, não se tendo de verificarão 
menor incidente que pudesse oceasionar a perturbação 
dos trabalhos eleitoraes (fls. 105); • 

, e) Antônio da Matta Oliveira, além da "invasão" 
pacifica de'sua: residência (não allega violências ,pe,{ps 
invasores que "assistiram" sic — a refeição); o ni.aHs 
que sabe-é-por ouvir dizer excepto,,quanto a-pontos 
capitães: "não sabe ''dizer se-o "habeas-córpus" foi 
cumprido ou..não (fls... 139); "depois de-ter- chegado: a 
noticia da'concessão de um "habeas-corpus",-todos oa 
eleitores'da opposiçáo votaram livremente;; (fls'.' 141), 

/) José Soares da Silva, delegado de Policia aí fir
ma ter' recebido- telegramma do chefe de Policia'\e 'do 
então-Interventor Federal .communicando a concessão 
do "habeás-corpus" e determinando que fosse..cum-
pridó;o-que fez (fls. 1.44); 7" • ' 

g) Tertuliano Mendes Brandão, confirmando'1 em 
geral, os termos da denuncia, assevera, comtudo,, a 
fls. 148,..em repergunta, au.e dos eleitores da opposição 
que arranjara, "fez com que 3 votassem com a "hapa 
governis,ta,..signal de gratidão pelo serviço que, o'.dou
tor' Leonidas Mello na véspera dá mesma eleição .pres
tara, na. qualidade de-medico, a um seu filho;- :, • 

9. "Dos •depoimentos'das testemunhas de defesa- inferimos 
o seguinte: :•" 

' a) Dr. Antônio Mendes de-Carvalho,'funecionario 
tmblico, Director da Recebedória do Estado, ignora 

. houvessem acontecido os factos narrados 'na • denuncia, 
tendo passado o 23 de novembro na Villa ide-Alto 
Longa (onde .se diz- oceorreram os acontecimentos'); 
aífirma'haver sido tomadas armas a 2 dos pacientes; 
assevera que as eleições se realizaram em "completa 
calma e-ordem, não se registrando nenhum tumulto/ou 
aggressão :que prejudicasse a mesma eleição (fls. 77); 

6) Arthur-de Araújo Passos,-funecionario publico, 
esteve na Villa do Alto Longa • naquelle 23 de novem
bro1 para-assistir á eleição: nada se-notou de anormal 
a não1,ser,o natural movimento de eleitores;-a eleição 
se realizou "calmamente votando nella elementosd* 
oppòsiçãò"*(fls. 78); '• 

' c)' José ':Belisario; da Cunha,- fazendeiro, r-foi ;'que.m 
,em companhia; do .delegado de Policia, auxiliou »e. éffe-
ctivou a apprehensão da espingarda pertencente a Fer
reira Neto, em casa , de, seu amigo Antônio, da'Matta; 
áffirma/-que "correram na maior calma os actqs'elei
toraes, e (não . se registrando nenhuma desordem, tu
multo ou* aggressão"; havendo .votado eleitores da.op
posição. "sem "nenhuma coacção" . (fls. 88)., , ... 

10 — O.! exame pericial procedido na espingarda. appre-
hendida, affirnia,(resposta ao I o quesito a fls. 99),'-queva 
arma, uma véz... fuiiccionàndo. pôde, devido ao seu calibre ie 
carga, causar a,morte de alguém. .• 

11 — A. fls. '113, em certidão se encontra, a respeito'da 
annullação-dessas eleições o seguinte: , 

, O'fundamento'principal'da decisão foi. a coacção 
de que foi victima um fiscal de candidato ou de par
tido, impossibilitando-o de exercer a fiscalização. 
Obrigado por agentes da força,policial a sair de Alto 

, Longa para Therezina, na véspera da",eleição 'não-ilhe 
fora possivel, no dia seguinte, depois de obtido o salvo 

' condueto do Tribunal as garantias pedidas- ao Inter
ventor, voltar, a Alto Longa, a tempo do exercer a dita 
fiscalização.;Rio, .21 de março de/í935. .r—Eduardo'Es-
pinola. , , . , '• - • ' 1 

12 — A fls. 122 em depoimento, declara o Dr.- Euripides 
de Castro Mello,, magistrado, e Presidente da mesa receptora 
daquella. secção. eleitoral: . 

"No decorrer dos> trabalhos de-votação, da pri
meira e.1 única secção-eleitoral de Alto Longa, recebi 
no. caracter "de Presidente .da Mesa,,-communicação'do 
Presidente, do. Tribunal, Regional Eleitoral re haverão 
mesmo. Tribunal • concedido < habeas corpus . preventivo 
em'favor .'dos senhores Sigefredo Pacheco, Clemente 
Pir.es-Netto,'Antônio da Matta Oliveira e • Tertuliano 
Brandão, afim de poderem os .dois primeiros - exer
cer o direito.!de fiscalizar e os demais'poderem-vo
tar na. mesma, secção. Immediataménte o Delegado de 

Confere com o O r i g i n a l 
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Policia local, cumprindo a determinação <je \ossa Ex-
.;: cellencia, poz á minha disposição o destacamento res-

• pèctivo, succedêndo porém, que Antônio da Matta Oli
veira è Tertuliano Brandão, antes, da concessão da or
dem; de habeas, "corpus, já . haviam exercido livremente 
o direito de voto, Deixei de dar sçiencia a°s senhores 

' Sigefredo Pacheco e Clemente, Netto, que a força es
tava á disposição de ambos, para gãrahtil-os, porque, 
não. se achavam presentes, em Alto Longa. Não houve 
e, conforme, alleguei ao. Presidente do Tribunal Re-

' '•• gionaí; necessidade de recorrer á força para garantir 
• , a ordem,. Ã eleição correu nuip, ambiente de absoluta 

. segurança, tendo votado duzentos e oitenta c cinco 
; eleitores, dos trezentos e vinte è oito que compare

ceram ás eleições do quatorze de outubro." 

4â „ O Dr. Sigefredo Pacheco w uma das figuras cen-
r. traes ãfis acontecimentos em apreço, denoz longamente, de 

íií/íM a 128; narrando os factos , deram Jogar ao deferi
mento do habeas, corpus, fal-o detalhadamente. Porém, com 
relação ão delicto capitulado. na denuncia muito rapida
mente; o faz, em apenas. 20 linhas, âffirmando haver _o pri-
tãe.iro denunciado "continuando a exercer a coacção, tão ha-
pHme>te'"iniciada", recusado,, fornecer a força policial requi-

• 'JfâfòTjfelv Egrégio --Tribunal' 'Regional, 
14? Francisco Alves Cavalcanti, candidato a Deputado, 

-assevera "de fls". "Í28 a 129. que desde 9 até . ás 18. horas, 
/çraapd.0.-se encerrou,• fiscalizou a eleição, "tendo tudo. corrido 

normalmente,,v. * . . . . 
• -r . -15.. Ãscendino Pinto de Aragão igualmente affirma, a 
-tk. -161 que nenhuma coacção fora exercida sobre o Dr. Si-
-gefredó Pacheco^ tendo havido plena.garantia para.-os eleito-

- res, sendo qu.> "se realizou a eleição debaixo de toda a ordem, 
-'"nenhulm incidente tendo' maiá. se registrado, (fls. '161'verso). 

16". Clemente Pires Ferreira Netto — outra figura ,sa-
"1-ieMe" haquell.es acontecimentos/informa,, em depoimento, 

•-•àpènâVèobreí -'03-'-faotos anteriores á concessão ÚQ habeas-
" mppüí. Nein uma sój. palavra sobre desrespeito a essa ordem 

"judicial fl-ls. 172 "a 174 verso). 
"•' '17\-Da- exposçãb-acima, colligida dos próprios autos, se 

evidencia a procedência do parecer do Dr. procurador Re
gional, 'a tis, 196, o.Binand.o pela improcedencia da denuncia. 

• W de. salientar o -seguinte trecho desse parecer: 

•.•'-' i Qra, o eme es.tá provado nestes .autos é que to de-
• '• nunçiade» Capitão Landry-' Salles Gonçalves attendeu 
-': 'pfymntamente á'requisição, d» Presidente do Tribunal 

Regignal, pondo á disposição dos juizes eleitoraes de 
AIÊQS,'Alto. Longa e Oeiras as forças do Estado, que se 
ãçhava.rH nessa ocoasião naquellas. localidades, a-fiun de 

- - que "fosse cumprida a ordem de habeassCQrpus ooncedi-
da a vários cidadãos. 

Os depoimentos das testemunhas só fazem reféren-
f'r çia aos factos aocorridos nas vésperas do pleito, o que 

deu. íogar ao pedido do hab.es-eo.rpus a que aeima nos 
referimos. Nenhuma prova ha nos autos de que o de-

*••; • p.unciado tenha eoneorrido de qualquer modo para a 
•-•-"_' perturbação oçcorrida no dia anterior ao pleito.. Basta 
'/ , Í ; a leitura attenta do officio do Dr. Capitão Landry Sal-

. les "Gonçalves'para ter-se a certeza de que as providen-
<• -.' • •'-' cia*?,' âQliQitada'9- pela P-residènte do Tribunal Regional 

-. foram'promptas e produziralm os, effeitos c.ollimadps. 
-.:'.'; : Como sé-vê do referido officio (fls.' 11, in fine e 
.•-•/.•''. 12 dos autos) o denunciado tomou immec^atamente as 

"••-' providencias solicitadas, ordenando "que" a 'força poli
cial cie Altos, Áítp Longa e Oeiras ficasse á disposição 
dos. réspçcliyos jui?es eleitoraes, — onde as eleições se-; 

-..riam renovadas. • '-•". 
Entendeu o denunciado, que, com essas medidas, 

tornar-s.e-ia desnecessário fazer acompanhar os pa
cientes pela força. Não ha, portanto, no caso, unia re-

. : -r.-.eusá; áo„ pedido,..do garantias, feito pelo Presidente dtes-
§e.Tribunal, -.. •• . ' • •"'•"' 

''•;. : A;...;. A? eleições' supplemehtares decorreram num am-
•Mente de perfeita ordem, graças ás providencias do en-

- '.-':-• -•••'tão chefe, df) Poder Executivo. •• ••• . - •• ' ' 

:";.:.;l*8.i'E' esse, igualmente, o sentir desta Procuradoria Ge-
-rãíiE pedifl& a manutenção' do accordam-- recorrido, 'longa e 
-cenclu4ept§niente, redigido, e. que § unanime. : 

R,i§ de Janeiro, | â de outubro d? 1918.. « • &n. José Ma
ria,. ÚQe itewiej 4a Gosta, Procurador- Geral, interino'." 

Estado do Rio Grande do Sul 

. Recurso Eleitoral n. 502 — Classe 3* — Recorrente, Partido 
Republicano Liberal e Cassio Braga Recorrido, Luiz 
de Oliveira Lessa e outros — Relator, Exmo. Sr. Profes
sor Cândido Oliveira Filho. 

PARECER N . 632 

1 — O Partido Republicano Liberal e Cassio Braga na© 
recorrentes contra Luiz de Oliveira Lessa e outros por haver 
o Tribunal. Regional dp Estado do Rio Grande do Sul julgado 
validas as eleições realizadas no município de Piratiny. 

2 — Fündamentou-se o recurso —' que é de eleições 
, municipaes — no art. 179 do, Código Eleitoral e não no artigo 
28, § unico, letra b,; aquella disposição genérica não me parece 
cabível para Bernjittir. recurso especial como o destes autos, 
disciplinado pelo referido art. 2§. 

' Accresce que se não cita a jurisprudência suppo§t.amen.tô 
infringida, pois o termo do recurso (fls. 53) silencia e a 
petição (fls. 51) somente allega: 

"porque contraria a jurisprudência mansa e paci
fica que vem observando o Tribunal Superior Elei
toral." r ' ". ' ' ' ' 

3 — De accordo com a norma adoptada pelo Tribunal 
recorrido, foi proferido.sobre a admissibilidade desse recurso, 
o.seguinte açeofdão a fls, 54: * " "-. 

\ . Vistos, etc.:' : 

"Accordam os juizes do Tribunal Regional Eleito»-
'ral, por unanimidade, admittir o recurso interposto, 
mandando que o mesmo seja encaminhado ao Tribunal 
Superior Eleitoral, no prazo legal. Porto Alegre, 21 dô 
agosto da 1936." ' ' • . , 

Já. me manifestei, a ' esse respeito, no recurso eleitoral 
486 do seguinte modo: 

E' dever funccional do Procurador Geral, velar pela) 
fiel observância da lei eleitoral e especialmente para 
que e.lla seja excutada uniíoraiemente (Cod. E l . , arti* 
go 52,( letra, e Regimento Interno deste Colendò Tribtí* 
ha! Superior, art. 21, n . 3); determina o á r t . 13, letra 
o, do Código Eleitoral competir a este Tribunal Superior 
regular a fôrma e. o processo dos recursos dê que Ihó 
caiba conhecer. Por isso, em seu Regimento Interno 
art. Ti, % 1*. estatuiu que "independe de despacho a 
interposição do, recurso, que será tomados por termo na 
Secretaria sendo que" a petição de recurso deverá ser 
fundamentada e conter indicações das provas em que 
se basear o recorrente" (art. 73). E, como conseqüên
cia, determinou, no § 2°< do mesmo art. que "o. Tribunal 
recorrido, dentro de 48 horas, fará subir os autos ao 
Tribunal Supèrior> com o termo a que se refere o § 1« 
deste artigo," 

Ora, sè "independe de despacho a interposição do 
recurso é obvio que elle não poderá ser denegado, comv 

.- • •; petindp a este Colendo Tribunal Superior decidir se delle 
ò conhece ou não, qualquer qüa seja o fundamento para 
desconhecer do recurso. 

Aberrante, pois, das boas normas parece o metho-
.̂ do adoptado pelo Tribunal recorrido" e patenteado a 

fls. 45 verso: julgar por accordão a respeito da admis
são do recurso. Com a devida venia, a esta Procurado
ria se afigura, assim, conveniente, como instrucçãci* da-s 

• . terminar que, nos termos da legislação citada, indepen
de de julgamento ou accordão a admissão "do recurso." 

Estando a interposição do recurso dentro do prazo legal, 
nenhuma- outra apreciação sobre o seu cabimento-ou nãQ 
cabimento me parece possível conceder ào Tribunal a, QUO. 

: \A esse respeito, o eminente Sr. "Prdfessof J.oãp Cabral se 
tem manifestado em diversos aceordãos, especialmente da 
São Paulo, consignando' a advertência de ique. não. compete 
ao Tribunal recorrido, digo, ao sfeu presidente, despachar taeá 
reòurgós porquanto nos termos, expressos da. lei elles são 
tomados por termo independentemente de petição e dea* 
pacho. - . . ', " • 

É'- "pos^i^l que o eollendq. Trihunal recorrido ass|n> 
proceda em face dó regimento prqprio qüe tenha proni^lfadQ 
"eqc-vi", do artigo 27, letra "*c" doGodigo Eleitoral, comlüdb} 
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ha de ser entendido em teonsonancia com o artigo 13, letra, 
"o" do, mesmo Código, segundo o qual é da competência deste 
Tribunal Superior . .. 

"regulai- a forma e o processo dos recursos do que 
lhe caiba conhecer". 

Com a devida venia parece a esta Procuradoria Geral 
menos acertada aquella orientação, pois, julgada por accor
dão, solennemente, a admissibilidade do recurso, e contra 
essa decisão não se rebellando a parte (pois gravame lhe 
não causa), passa ella em julgado. 

Se este Tribunal Superior entender procedente a.arguf-
cão ora levantada por esta Procuradoria Geral sobre a ina-
midissibiíidade do recurso, ter-se-á, desfarté, reformado um 
accordão que passará em julgado... \ 

Accresce, ainda, que, devendo os recursos ser remettidos 
dentro á$ 48 horas,, e sendo "semanaes" as sessões dos Tri-
bunaes • Regionaes (Código Eleitoral, art. 25), interposto 
um recurso ao dia seguinte da sessão — ou no mesmo dia, 
após a hora da reunião — impossibilitado estará o cvum-
primento desse preceito legal. 

4. A fls. 49-v está certificado que o accordão recorrido 
foi publicado no "Diário Official" de 4 de agosto. O recurso 
do Partido Republicano Liberal tem sua-petição datada de 
14 — ultimo dia do prazo, data em que (segundo o carimDO 
daquelle Tribunal) ali deu entrada. Porém, só foi despacha
do a 15 e só a 15 o termo foi lavrado e assignado. (fls. 51 
9 53). 

E ' jurisprudência pacifica da Corte Suprema que os 
prazos para interposição de recurso são fataes, e mesmo 
quando o ultimo dia cae em domingo ou feriado, compete 
ao recorrente providenciar o seu recurso na véspera, não sen
do de se conhecer se interposto no primeiro dia util se
guinte.: 

No caso «m leia o ultimo dia do prazo nem foi impedi
do legalmente, tanto que a tpetição deu entrada no Tribu
na!. E pelo artigo 72, paragrapho 1» do Regimento Interno 
deste Tribuna! Superior taes recursos ahí independem de'pe
tição e despacho. 

Pareoe, portanto, tardia sua interposição, não sendo, 
tssim, de se conhecer, também por esse motivo. 

5. De vieritis: O Tribunal recorrido deu pelas nulli-
dades arguidas, porém as pronunciou somente para a elei
ção de vereadores mantendo a validade na parte referente 
1 de prefeito. 

O acto eleitoral foi um só', processaram-se ambas as 
eleições (Prefeito e "Vereadores), conjunetamente, se a nul-
lidade existe para uma tem de existir para a outra. . 

6. Está documentalmente provado destes autos (seja 
no principal seja nos amiexos} que:, • 

a) João Manoel'd'Ávila faz parle da direcçãoda 
Partido Republicano Liberal (fls.- 25); 

b) Oüver-io Alves Martins' é membro da sub-com-
m-issúo districtai dos 1° e 2 a districtos, dirigente ôo 
Partido Republicano Liberal local (fls". 34). 

c) Odorico Mendizabel egualmente o ê. 

Ora, pelo ielegramma junto a fls. 54, do processo 137, 
«ppenso, está certificado pelo escrivão eleitoral que o cida
dão João Manoel d'Avila foi. presidente da terceira mesa: 

d) não'foram publicados editaes com os.nomes dos can
didatos a Prefeito e "Vereadores nem pela imprensa local (fo
lhas 31); 

e) não consta em acta que houvesse sido o município di
vidido em secções eleitoraes pelo Esmo. Sr. Dr. Juiz Elei
toral, da 10a zona (fls. 32); 

' "f) não "consta acta alguma de organização de mesas re
ceptoras (fls. 33.); 

gr)' na' 14a jecção votou um eleitor cujo nome não con
stava da. lista geral (fls.'42);. 

h) os documentos eleitoraes foram'entregues na véspera 
3o pleito'e a pessoas estranhas ás mesas (fls. 28)-; ; - ,'-

i) as urnas eleitoraes foram entregues ao correío-por es
tas mesmas, pessoas. (fls'. 30); . 

•3) Miguel Gomes'de.Fmtas..presidente da 6* mesa. 6-dK' 
rigéníe da.Frente Única (fls. 24, 25-no recurso .190,.è, folhas 
2 do recurso 142); , 

fc) ElÒy Fabiao Espíndola, secretario da mesa da 3*..6i3-
sção, é filho do candidato Vicente íManoe! Sspindols. (fls.. 27 
j!cs autos-dp reourso 180 e fls. 3 do de a. 146). 

Òra, segundo o Código Eleitoral será nulla a votação: 
Art. 160, — Será. nulla'a votação:' 
í —- feita perante mesa receptora constituída por mod 

differente do presoriptoneste Código; 

7 — quando se provar, coacção ou fraude. 
E pelo art. 111 § 1° não podem fazer parte da,mesa: 
Art. 111 — .1 

d) os candidatos e seus parentes cousanguineos ou affir 
até o 2o igrau civil, inclusive; . * - ' ' ' 

e) os membros de directorio de partido-'político. 
Ademais-e ainda segundo o mesmo Código, artigo 36, le

tras k e l, é ao juiz eleitoral que compete: 
.Art. 36 — 
k) dividir a'zona em seecões eleitoraes com o miolmo d 

cincoenta e o máximo de quatrocentos eleitores nas-das capi 
taes e trezentos nas demais;-

l) designar, trinta dias antes das eleições, os logare3 ond 
devem realizar-se as votações; * 

7 — Todos esses.dispositivos legaes foram infringidos, se 
gtmdo deduzi do estudo dos autos. E o próprio Tribunal re 
corrido o declarou com referencia á eleição de vereadores. 

8 — Por esses fundamentos, opino pela decretação da nu! 
lidade total das eleições no município baseado nos artigos cl 
tados,.e § Io do art. 160. . 

9 — Se assim decidir este colendo Tribunal Superior;, re 
queiro o cumprimento do § 4° do mesmo; artigo 160.. 

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1936. —• Dr. José-Ma 
ria MacDowell da Costa, Procurador Geral, interino. 

Estado de Minas Geraes 

. Recurso Eleitora! n. 472, classe. 3*. — Recorrente, Par» 
tido Municipal Patrocinense. — Recorrido,-Tribunal Regionai 
Eleitoral. — Re!ator,.Exmo. Sr. Professor Cândido de Oli
veira- Filho. •'••-•" 

' .RAHE-GBR .K. 023 . -

i — A fls, 11 dos autos consta esta-certidão: 
; De ordem do-Exmo. Sr. Dr. Juiz Eleitora!, destt 
. zoáá, • certifico que revendo em-meu cartório o livre 

/ * dé: inscripção «úmero cinco, delle, á folha quarenta '< 
um. consta.o nome do eleitor Francisco Moreira d* 
Souza, com o domicilio eleitoral em Serra do Salitre 
inscripto sob o numero quatro mil duzentos e tres, era 
em três de março do corrente anno. — Certifico mai< 
que o livro indice do dístricto de Serra do Saiitre, não 

'. '' official, mas,' de uso exclusivamente particular, consta 
o'-nome'do. mesmo eleitor riscado e anotado-na frenta 

"do mesmo, entre parenthesis, o seguinte: "Transferidc 
- -para Além Pairahyba". — Nnda mais se continha 

quanto ao eleitor acima, o dito Fi-anc'.seo Moreira.do 
Souza. O referido ê verdade; do. que me reporto e dou 

. fé. Eu, Orlando Fernandes Barbosa, escrivavão, a subs
crevo e assignò. Patrocínio, 20 de julho de Í936. — Or
lando Fernandes Barbosa. 

: -J!-—r"Dahi o recurso tempestivamente interposto. 
- 3'— Com elte foi junta uma certidão (fls. :10) decla

rando: •'•--.' , 
Certifico que, revendo, em meu cartório,-o livre 

' Protocollo - Geral, nelle não encontrei a transferencia 
do eleitor Francisco Moreira de Souza, titulo n . 4.203, 
de Patrocínio, encontrado, digo, encontrando, sim..:a 
transferencia do eleitor Francisco Moreira de Souza, ti
tulo 'ri. 842, de • Patrocínio — O*referido.' é verdade « 
dou fé '—'• Éü. Ludovico de Oliveira Nelson File o, es-

: crtevente .juramentado a escrevi. Eu, Ludovico. de Oli-
• 'veira' Nelson-;escrivão eleitora! 'subscrevo '«; assigrio. 

Além Parahybà, vinte, e.sete ,de. julho, de'mil''•nóVeeèn-j 
• -tos '&' trinta>-é seis. Eu, Ludovico de OliveiraMelson. 

4. A'- vista d«6S6 documento, esta 'Procuradoria • owinòü 
â;flsV 2.1: ' . - , • . . ' . . - . - - -

> -|3m-faee'>da'.eert%âSó dé- fie. 16, peço qué/seJ«oít-
Vertó*o:ju!garp!«nto em.-dJl^ncia,. para- se pedirem' ào 
coleado Tribunal Regíott»! infórjnaíôes sobre ss^íjá.ao 
muisióipio' de',Patrocínio dois indívidTOs ttím « naesmõ. 

Confere com o O r i g i n a l 
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nome .— Francisco Moreira de Souza, oa sobre so ura 
' mésniò indivíduo' ó portador de dois titulos eleitoraes, 
sób ns: 4.203 e 842. (Rio de Janeiro, 19 deagóstode 

• 1936.-— Arruando: Prado, Procurador Geral ' 

5—Acceita a medida; por este Egrégio Tribunal Superior, 
p Regional "dé •• Minas - Geraes; 'respondeu com oJ seguinte: tele-
ipwnma-sdeJfls. 28: • , 

Telegramma n: 30.4(10 de Bejtfo-Horizonte^ ,16 
de setembro de 1936. 

Respondendo telegramma de V. Ex. n. 245, de 
11 do corrente.informo haver zona 5Patrocínio desta 

-região, um único eleitor de nome Francisco Moreira 
de Souza cujo'titulo tem numero 4.203 informo' oü-
-tfosim a. V . Ex. "pertencer-titViJo 842 ao eleitor.da 
mesma zoiia Olympio Queiroz de Magalhães tudo con-
-forme minuciosa - busca determinada director secreta
r i a are hivo deste Tribunal. Smd^ões, Carlos • Tinoco, 
Presidente.' • - * "• • ' . ' ; , . -

6.—-Está, .assim,-provado: - ' " 

* , - «), que não houve transferencia-do eteitor-. «foti~ 
. 'luto: n . 4Í203 de Patrooinio, que votou na eleição'itn-

• . pugòada; ' .. '. • : : - . ' - ' • • ' : 

. . .6) 'esse mesmo eleitor se transferiu para Além Pa-
, rahybá. com o-titulo*». 842;• 

• ,-e) este ultimo titulo,- o legitimo, pertence• ao elei
tor lOlympio; Queiroz de Magalhães, também de "Patrov 
•ciDió,-cqn)w'certifica o'-Twbiíráál recorrido. 

f :-—- Portanto, .e .assim opino: 

•--';.;• ;«)• deve-'per mantido o-aceórdSo nrorcido-porque 
. o .legitimo titulo db eleitor rião foi transferido; 

k). o -secundo jiuuiero do titulo pertencente a outro 
•'.étódtor, "-oeíó^q^^ritóseo : Moreira de Sousa esta.sob 

ásaneção do-art. -183 n. 4.de 5,de junho de 21.' 
Pelo du©,.niQs termo© do § i " do a r t . 1*4 do- Código re-

OTieirò'a;.rém©$sã,dos autos -á- Instância a ano pari se proceder 
no» 'téimáos-.dá :ioi.\- •' '.'•'.'- '•'.'- -,:•' 

.(Riò.'dè-J4r»irbv:'ti de*outubro,de 1936. -~;Dr,'José- Màrin 
Mac Dowel da Costa; Procurador Geral interino/ 

;;;.,';' ^Bistricto Federai'- ' "•'.'< 

Recurso "Eleitoral n.'. 514. — Classe 3* —"Recorrente, Eduardo 
Carvalho de Ribeiro — Recorrido, Antônio Telles Mar-

. tiits '—.. Re.lator,'. Éxrno. ~ Sr. professor bandido de Oli-
, veira Filho. 

'.'PAREGER - N . '624 ' 

i: VA. Caanara - Municipal desta cidade' fez a seguinte 
consulta-ao Tribunal Regional deste Districto: 

- . "Em requerimento, dirigido a esta Gamara,; An
tônio Telles; Martins,- supplente de vereador represen-

:• tar.te de profissão do. grupo de empregados do cpm-
mercio, e; transportes, pede- seja convocado -para sub
stituir o vereador'Eduardo rRibeiro, representante desse 
grupo,. que ..conformei communieáção da (esposado 
mesmo vereador, se.acha detido,na.Casa de .Detenção 

;-desta capital; .'.'• ' ' ' . ' . .••.• 
Para opinar,,cerni'segurança,.a' respeito do.referi-

; d õ requerimento, 'a" Commissão Diiiectora. desta, Ga
mara, tem -a--honra de se -dirigir, a -esse .Egrégio.-Tri-

V bunál, consultando-o ppr vosso'intermédio^ sobre se a 
' sua: recente "decisão de~ 29 de julho ultimo, relativa 
;á:.convocação de 'súppiente do Partido'Aufenoniíísta 

. • para- substituirão'.-vereador - do mesmo -partido" qué,, n-a 
' qualidade dé Presidente < desta, .Garhára;: exerce 'ijitéri-

:. '.náménte»ov cargo- de 'Prefeito;. - se áppíioa-• á ; hypotliese 
„ do citado .requerimento -òu seja a .substituição'dè ! vé-
, rèãdor:.represeríantç de profissão, não . obstante. ô. ar„ 
tigo i58,:.davL'ei'"Fe'derárn.,'48, dei4.de maio de 1986, 

.'. "disipòr"".somente 'qüan-to'. ás.' "vagas'-qué'.se::derem na 
;reprB?enlação"dé. cada partido" e ao mesmo preenchi-

;' ,;Hient'o ..'"pelo:'supptén(á'.dò'mesmo..'partido-\';'t''' 

•'í'S;!--'!'Siète.cPróoUradóm''Uevanta;''.-inicialmente,: a 'seguinte 
^ydlmfcàr", -queí. é> utóa' verdaíéira';-*.pr>judiBiar'.. ".'*•-.' 

, • Está provado do» autos, pela documentação official juata 
•pelo recorrente, que o- Regimento Interno da Gamara Muni
cipal, no seu • art. 93. estipula: 

,' Art. 93. O vereador não pôde deixar de compa-
. recer ás,sessões, por mais de 20 dias consecutivos, 

sem requerer licença á Gamara, ou sem que a Câ
mara o declare impedido, mediante indicação,: apre
sentada por qualquer'de seus membros (Lei Orgânica), 

. . - artigo 10).. 

Na,*sessão de 22 de maio ultimo, o vereador Azevedo 
Santos.apresentou a indicação n. 4: 

Câmara Municipal do Districto Federai — Indi
cação, n. 4, de 1936. 

Inçlicoque a Câmara Munieipal, tomando eonhecl-
',' ' mento da justificada ausência-ás sessões do verea«|or 

Eduardo,,Ribeiro, declare-o impedido, afim de evitar 
• :. a ínfringencia do artigo 1°, da Lei Orgânica. Sala 

das,Sessões, 22 de maio de 1936. — Azevedo Santos., 
Andamento: A* 22 de maio de 1936, é • lido e vaè 

,' a imprimir e á Commissão. Executiva. 
A' 26 de'maio de 1936, é apresentado o parecer 

da Commissão Executiva que vaé a imprimir. 
A' 28 de maio de 1936, é approvado o parecer da 

Commissão Executiva, e nessa mesma data é appro* 
• vada a indicação,/ 
i(Está'de aeeordo-cotn o original. Esther de Carvalho s 

< Silva, 1". official) „ ' -

• Na* .sessão de 26 do-mesmo raez, essa Indicação tev© bl*» 
reôe? favorável da Commissão Executiva, conformo se vê"d<J 
"avulso" a fls. 49. 

. E . foi a Indicação approvada em sessão de 29 tí0 
mesmo mea. . 

Esta Proeuradoria, eomo a lei lhe faculta, não eneôn^ 
, trandò documentada essa approvaçio officiou á Presidência 

da Gamar& Municipal golieitaado informaçã . a respeito, @, 
também,, se, tal indicação teria sido revogada, derogada ou 

. alterada por outra deliberação da Câmara Municipal. 
A. resposta» que se junta por copja aulheatica, declara 

que. realmente a Indicação n. 4 foi "approvada e nenhuma 
modifioaçlo até hoje lhe. foi feita pela "Gamara Municipal. 

Ora, segundo o art. 33 do Regimento Internai 

•.Art. 83. ladicsção é a pnfcpoíição de que dispôs-
• © vereador, para auggerir á Câmara, ou a alguma de 

> suas Commissões, que se manifeste sobre determinado 
: ':assumpto. " • 

íortanto, o plenário do Poder Legislativo desta cidade 
"se manifestou" sobre esse determinado assumpto e o "de
cidiu" de modo que melhor lhe pareceu "approvando" (vide 

' iyulso a; fls.--49) a "conclusão" proposta-pela sua Commis 
são Executiva. • • • 

Jái este Trihuaaal Superior declarou, no atícordão in
vocado-como apoio da decisão ora recorrida, isto é, no iRe-
eurso Eleitoral 429: - 1 - ' 

; > Applic.a-se a.regra geral do art. 158 do Codigõ 
•^Eleitoral, para c»nvocar-se o supplente .do. Partido,-no 

caso. de ser o ef-fectivo afastado do cargo de vereador 
ipor ter entrado no exercício das funeções de Prefito 
interino. ... " . 

s ; Considerandos que, se lhe-falta competência para 
-,-imiscuir-se-nos trabalhos, ordinários dos' corpos le-
;. gislativos' legalmente- constituídos, não é menos certo 
, que', no caso-de ser praticado um acto, ou de nSo ser, 
.contra .determinação legal, com preterição de direitos 

'.,• certos, -de. cidadãos elei|os. e- diplomados, poderãoestes 
; recorrer .â Justiça Eleitoral pedindo-Iiies gãrfentias; 

• porque então: haverá, directa ou indirectamente, uma 
. " imposição*,'de .perda, ou diminuição de mandato,-a que 

".,.a .dita.. Justiça,Eleitoral incumbe dar remédio'*; ' • 

Parece, .portarito,. que,a Justiça Eleitora! não.pode-tomar 
conhecimento "da1 presente "consulta" que' fixa.um '̂• "caso''con
creto "• .(.yidè-os-.próprios: termos da consulta) qué já foii'sobe
ranamente, decidido-.pejo "plenário" do Poder Legislativo do 
Município.: • \ ' " • ' '. -

Se esse,plenário'-modificando ou: derogando.a indicação 
n. 4 ' enterider :.pôr bem- convocar o .supplente, ou applica^-
o art\ • iO-"'da'.'.Lei n. 196,- então e só então o' "prejudicado". 

http://dei4.de
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o actual recorrente ou o aotual reoorrido (conforme a hy
pothese), poderá bater ás portas desta Justiça pedindo re
paração do gravame. A Mesa da Câmara, porem, e em forma 
da consulta é que com o devido respeito, se me afigura im
possível de attender. "De meritis": • 

3. Em longo accordão, aquelle Tribunal opinou pela af-
frjmativa, por BO lhe af figurar que a convocação de supplen-
tts se refere: 

a) aos casos de perda de mandato, originando a 
vacância; b) aos casos de afastamento do exercício, ou 
interrupção do mandato, ou1 melhor impedimento tem
porário, dada a acceitação do cargo de Ministro de Es
tado. É mais pormenorizadamente, a conyocação oc-
corre se houver: 1°, acceitação de cargo, commissão, ou 
emprego publico remunerado; 2", nomeação de Minis- -
tro; 3", morte; i", renuncia; 5°, perda de mandato fora 
dõs casos incluídos no numero 1." 

v 
4. Vê-se que o Collendo Tribunal "a quo" equipara a hy-, 

pelhese de perda ou vaga definitiva com a de impedimento 
íenaporario com substituição temporária pelo supplente, "si 
et ia quantum" o effeclivo estiver nos termos" do art. 62 da 
Constituição Federal. 

Dahi, ao que se afigura esta Procuradoria Geral, o eqjii-
Voco em que laborou aquelle douto Tribunal' proiatando a 
decisão recorrida. ' ' , 

•5. Mesmo baseado na Lei n . 196 de 18 de janeiro deste 
anno — que é a Lei Orgânica para o Distrieto Federal decre
tada pelo Congresso Nacional; — mesmo ahi se afigura des
amparada a decisão recorrida. 

De feito, o invocado diploma legislativo determina no 
art. 1" compôr-se a Câmara Municipal, além dos Vereadores 
partidários, de'6 classistas, "eleitos pelas organizações prp-
Jteslonaes, na forma por que dispSe a legislação federal". 

S tio art. 11; 

Art. 11. No caso de vaga por perda de mandato, 
renuncia ou morte do Vereador, será convocado o 
supplente, na forma da lei eleitoral. Se não houver 
lupplente proceder-se-á a eleição, salvo sé faltarem 
menos de tres mezes para se encerrar a ultima sessão 
da legislatura. 

6. Temos, pois, a Lei Orgânica, determinando taxativa-
üeãte e não exemplificativamente, os casos de vacância de 
mandato, com a convocação plena ou definitiva do respectivo' 
Jftippleníe para prehenchel-a. 

Em-nenhum dos 3 se.enquadra o destes autos, pois o 
vereador cujo logar se pretende, prehencher; 

a) não perdeu o mandato; 
b) não renunciou; 
c) não morreu; 

, i 
7. Argumenta-se, na decisão recorrida, que a 1U.. elei

toral (invocada no alludido art, 11) em se tratando de 
Èteputàdòs, amplia a convocação a casos de impedimento ou 
qualquer outro motivo (art. 158), acolhendo-se, assim, um. 
aigüifieadò mais amplo para o vocábulo vaga. ou melhor-
Tfiãêãtô áceitàndo-se um critério político ligado ao exercido 

' ào mandato, que sõffre temporariamente, por causa relevante,, 
utp obstáculo, um embaraço". 

É prosegue; 

• "Ora. se o vereador está preso còfno envolvido na 
conspiração extremista de novembro do anno passado, 
aguardando o processo regular, no interesse da segu
rança ríaeional e da Justiça repressiva creou-áe um 
obstáculo legal, um impedimento relevante, e inde
pendente de sua vontade, para o exercício do manda
to, para collaborar na legislatura que flue, não-sé sa
bendo, ao certo, até quando persiste essa situação, qu< 
priva'o poder legiferante de um de seus membros. 
E , pois, causa legitima, em these, para a cònvocaçãi 
do supplente. E, se assim não fora, poderíamos re
matar no absurdo de reduzir o legislativo á ino-
ctiidade, desde que fossem presos seus membros, som-
toando mais da metade dos vereadores.1' 

8. Afigura-sè-me perigosa essa doutrina tão ampla do 
Oiatâòüló legal Ou impedimento relevante, independente da 
Yôfttàjiíô do Vereador. 

Basta considerar a hypotJiese {inféilizmente cttnoreU-* 
zada) de um Vereador "aguardando o processo regular" por-* 
que no interesse dà justiça repressiva" creou-se uín obstá
culo, um impedimento relevante, e independente, de sua von
tade, para o exercício do mandato, para collaborar na legis
latura que flue não se sabendo, ao certo, até quando persiste 
essa situação, que priva o poder legiferante de um de seus 
membros". Deverá, nessa hypothese, ser convocado o supplen
te? Ninguém opinará pela affirmativa. 

Mas, objectar-se-ha, na hypothese figurada falha o ele
mento ou restricção "independente .de • sua vontade"; porque 
tendo havido a intenção ou deliberação de commetter um cri
me inafiançável, era prevista a conseqüência forçada da pri
são em flagrante. 

Se procedente fosse essa objecção,. cah}riamos na conse
qüência forçada do art. 10 da. Lei Orgânica: 
... Art, 10. Imporia, renuncia do-mandato a ausência do 
Vereador as,sessões durante dois.mezes consecutivos. 

9 — Admittido, oomtudo, como acceitavel a' argumen
tação acima prevista, isso é, que o caso figurado não é si
milar-ao da consulta podemos argumentar com "o crime p"re-
ier-intencional: o agente não quiz nem previu o crime 
maior, inafiançável,, e sim um desforço menor,. sem conse
qüências permanentes. Cohvtudo, houve p.-éx a morte,' re
sultante acto continuo: a prisão em flagrante não priva o 
agente da sua liberdade até qué a justiça-repressiva apure e 
determine a intenção e classifique, em definitivo o facto de-
lietúoso? Do mesmo- modo com relação '• á' legitima defesa por 
mais patente que se. ella mostre. 

O que seria outro absurdo. 
,10 — Mas, acceitando, ainda assim, essa theoría, ter- ; 

se-ia de aguardar o lapso de tempo do art. 11 para- effectivar' 
essa decretação. 1 

11 — E nem-se diga que o impedimento resultante da, 
prisão por crime político seja "independente da vontade" do 
seü agente. E' evidente que o Poder Publico não iria manter 
-em custodia, até julgamento pelo Tribunal competente, 
quem contra si não tivesse indícios vehementes de. culpabili
dade; muitos tem sido os presos políticos que já foram sol- ' 
tos, apurada em inquérito a sua não culpabilidade. 

12 — Arrima-se a decisão recorrida, como';-esteio mes
tre na decisão deste collendo Tribunal Superior^ proferida 
no accordão de 6 de março ultimo-no rec. el. n. 429, cuja 
ementa reza: . , ' 

"AjPplica-se a regra geral do art. 158 do Código • 
Eleitoral, para convooar-se' o supplente do Partido, no 
caso. de ser o effectivo afastado do cargo de vereador 
por ter 'entrado no exercício das funeções de Prefeito 
interino." 

Segundo reconhece a- decisão recorrida, "o argumento 
capital" para a convocação de supplente, naquelle caso "fora 
o nãò exercício temporário do mandato de vereador":. é 3 
mesma hypothese do -art. 35 da Constituição Federal, isto é, 
0 exercício de outro ,de outro poder publico (Ministro de Es
tado ou missão diplomática). O que- de modo algum acon
tece na espécie vertente: o vereador impedido não o está 
pelo facto de passar a exercer outro cargo-' publico, ou mes
mo particular. Não passa 'a perceber os vencimentos desse 
outro cargo, deixando (assim) de receber os de vereador. 

13 — Realmente, o accordão proferido naquelle Re
curso Eleitoral n. 429, (Boletim Eleitoral n. 105 de 1936), 
affirma o seguinte principio bas-ico: 

"O afastamento de um dos membros da represen
tação partidária, das funeções legislativas, para servir, 
por tempo que se prolonga, embora interinamente, na 
Prefeitura, órgão executivo do Município, é perfeita
mente análoga á de acceitação de nomeação .para o se
cretariado, caso em que a lei. constitucional e orgânica 
expressamente tt.anda convocar o supplente. 

. E salientou bem nitido o conceito desse, fundamento; 
Considerando que, não se tratando de simples sub

stituiçãoad hocou de curta duraéãò predeterminada, e 
desde que á funeção a que é chamado o niembro da 

' Câmara seja incompatível com o • exercício da funeção 
legislativa, a applicação da regra geral contida no ar
tigo citado, 158 do Código Eleitoral se impõe." 

,lf— Nà hypothese dos autos, e nas figuradas nos. nú
meros 7. e S deste narecer n&o ha incompatibilidade, legal eu-
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tre o exercício do cargo de vereador e o dé... preso. Ha im
possibilidade, legal do exercício daquellas funeções, como 
igualmente haveria em caso de moléstia prolongada e appli-

* cado"o--disposto-no art. 10 da lei 196~para evitar a perda-do 
mandato. , 

' O vereador preso não é chamado a exercer a'funeção de 
outro:cargo-publico. 

Í5 — Por isso, bem andou este Venerando Tribunal Su
perior ao fixar a seguinte norma no accordão proferido na 
Consulta n. 2.020 que tive a honra de encaminhar: 

••• Vistos,.etc. . , •> 
Encaminhada pelo-Br. Procurador'Geral foi pre

sente a .este .Tribunal a consulta aelle dirigida pelo 
•. Dr. Procurador Regional do Paraná, ' sobre ,se" tendo 

em; vista os termos • do • art. 158, do Código Eleitoral 
• pode-ser. convocado e empossado o supplente de Depu-
• : tado federal ou estadual, que,, por se achar preso, res

pondendo a processo por crime político, está impe-
..dido-tííe .comparecer ás sessões do Poder Legislativo. 

Dispõe o Código Eleitoral .'no art.- 158: As vagas 
' que se derem ha representação de cada partido, seja 

ppr. impedimento resultante da acceitação pelo Depu-
. tido, do cargo de Ministro de Estado, seja por qual
quer; outro motivo, inclusive os previstos, para as re
presentações estaduaes, nas Constituições dos. Es
tados," serão preenchidas pelos supplentes do mesmo 
partido." 

'. È' 'a Constituição Federal determina: Artigo 35 
— Nos casos dos 'artigos-33, paragrapho 2°, e 62,'e noa 
de vaga por perda de mandato, renuncia òu morte do 

• Deputado, será convocado' o 'supplente na fôrma da 
.lei eleitoral. Se o caso fôr de vaga e não houver sup
plente, proceder-se-á á eleição, salvo se faltarem' 
menos de tres mezes para se encerrar a sessão legis
lativa."- • 
. !, O caso da. consulta differe do de outras resolvi-

-.'-.dás pbf este Tribunal. » • < '• • 
O Deputado quando pi\eso na hypothese da: con-

r

;.sultá, não se encontra nas condições dãquelle-que vo
luntariamente, se-afasta do .exércie-io* do 'seu mandato, 
deixando vaga, embora temporariamente, sua cadeira 

• para ir desempenhar as' funeções de .Ministro-" de. Es-
• tado (artigo 62, da Constituição Federal), na hypo

these. de mandato legislativo federal, ou de equiva
lentes, se estadual, quer seu afastamento seja por ac-
ceitação de commissão ou cargo que a Constituição 
ou as. ;ieig lhe permitiam fazel-o, sem perda de seu 

' mandato,' quer seja para substituição, eventual, que 
Ihecaiba por lei, de quem exerça o' Poder-Executivo. 
Em qualquer das duas hypòthéses. o substituído não 
perde o seu mandato; fica deste apenas afastado,, com 
perda voluntária e temporária de seu exercício, e com 
privação do subsidio que. não pode ser accúmulado 
com os, proventos da commissão que passa a desempe
nhar (art. 33, paragrapho 2o, da Constituição'Fe
deral) . 
Dá-se, no caso, a vaga, assim denominada pelo- Código 
Eleitoral, impedimento temporário e que cessará 
apenas deixe o Deputado a commissão em cujo exer
cício se encontre. 
- O.-Deputado preso, porém, não deixa voluntaria

mente-o exercício de seu mandato, fica delle privado' 
Unicamente porque, seu detentor, mantendo-o em 
custodia, não -permitte que se locomova ' livremente, 
para-poder desempenhal-o; sua cadeira não fica vaga, 
pois; se assim fosse ficaria o Deputado privado do 
subsidio que>lhe é pago, pelo menos na maior parte, 
não • sujeita , á exigência de presença ás votações. 
Basta, a existência desse direito, para provar de que, 
por preso, não deixou vaga sm cadeira para dar di-

• reitofá" substituição. 
> Evidentemente, as hypotheses são dífferentes e, 

da cohsulta, a Constituição Federal 'não previu. 
• Nestes termos, accordam os Juizes do Tribunal 

Superior de Justiça Eleitoral, em tomar conhecimento 
da consulta e respondel-a, declarando que o Deputado 
federal !e estadual que está preso, não ó substituído 
pelo-respectivo supplente, por não se verificar ne
nhum;, dos casos do art. 35 da Constituição Federal. 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 1 de setembro 
de 1936. —• Bermenegildo yde Barros. Presidente. 
Coliares Moreira, Relator. 

16 — De jure constituendo talvez fosse aconselhável ' l ín 
a Constituição previsse hypotheses de afastamento por mo
tivos legaes; embora com perda do subsidio, em' uma como 
licença-para .tratar de interesses particulares. 
. • De jure cotfstituto, porém, não me parece possível accei-
tar-se a theoria- em apreço, que conduziria a um dos doi> 
absurdos: 

a) retirar ao Deputado ou vereador preso o seu subsidio, 
ferindo-o em seu patrimônio econômico; 

6)-forçar .o erário publico, contra todas as regras le
gaes e de direito, a pagar dois subsídios a dois oecupantes 
de um^só logar. 

. l? — O Estado de São. Paulo, na Lei Orgânica das Mu
nicipalidades, fixou um dispositivo que embora pareça de 
duvidosa constitucionalidade, tem comtudo grande utilidada 
pratica: é o § 2° do ratigo 9(3, que manda convocar "com an
tecedência de -24 horas, pelo menos, os supplentes dos fal
tosos ou impedidos". • -

- Pelo exposto, parece a esta Procuradoria, se o Egrégio 
Tribunal Superior entrar no mérito do recurso, que se lhe 
deve dar provimento para que não seja convocado supplente 
no caso em apreço. 

Rio.de Janeiro, -10 cie'.outubro de 1936. — Dr. José Ma
ria MÍIC Dowel da Costa, Procurador Geral interino. 

• T R I B M ALREGIONAL D M Ü S T I Ç Â ELEI 

TORAL D õ DISTRICTO FEDERAL 

EOITAES E 
O Director da Secretaria do Tribunal Regional do Dis

tricto Federal, faz publico, para conhecimento dos interessa
dos, que o accordão proferido nos autos de exclusão nume
ro 273, referente ao eleitor Coriolano Martins, filho de Ray-

. mundo Joaquim-Martins e-D.: Antonia Alzira Martins, nat.u-
ralde -Cametá, Estado do Pará, inscripto ex-officio pela 4". 
Zona, SanfAnna, sob.n. 1.222. titulo Eleitoral n. 691, é do 
teor seguinte: .. 

"Vistos etc. Considerando que uma das causas do can-
c.ellamehto da inscripção é ò fallecimento do eleitor (Art. 76. 
inciso 4o do. Cod. Eleitoral), considerando que a Secretaria, 
deante da.-lista enviada pela Pretória, informou que o Elei
tor Coriolano Martins é fallecido: Accordam os Juizes do 
Tribunal Regional Eleitoral do Districto Federal decretar 
a exclusão-do mesmo eleitor, communicando-se por copia deste, 
ao Tribunal,Superior. ' 

Sala das sessões, em 3 de setembro de 1936. :— Arthur 
Soares. Presidente..— Jayme Pinheiro, Relator. — 

• Secretaria do Tribunal Regional do Districto Federal, em 
5 de Outubro de 1936. — Pelo director, Modesto Donatini 
Dias da Cruz. -

O Director da Secretaria do Tribunal Regional do Dis
tricto Federal, faz publico, para conhecimento dos interessa
dos, que o accordão proferido nos autos1 de exclusão nume
ro 278, referente ao eleitor Pedro Affonso de Carvalho, filho 
de Guliherrne Affonso de Carvalho. e D. Maria da Gloria 
Vasconcellos. de Carvalho,, natural da Capital Federal, inscri
pto ex-officio pela I a Zona, São José, sob n. '2.593, titulo 
eleitoral n. 2.086. é do teor seguinte: > 

• Vistos, e tc : Considerando que uma das -jftfusas dc- can • 
cellamento da-inscripção-é o fallecimento do eleitor (artigo 
76,-inciso 4° do Cod. Eleitoral); considerando que a Secre
taria, deante da lista enviada pela Pretória, informou que o 
eleitor. Pedro Affonso de Carvalho é fallecido: Accordam n-
Jüizes do Tribunal Regional Eleitoral do Districto Federa! 
decretar aexclusão do mesmo eleitor, communicando-ss por 
copia - deste, ao Tribunal Superior. 

\ . Sala.das Sessões, em 30 de setembro de 1936. — Artfnn-
Soares, Presidente. — Jayme Pinheiro, Relator, 

Secretaria do Tribunal Regional do Districto Federal eu. 
5 de outubro de 1936. — Pelo director, Modesto Doivisnn 
Dias da Cruz. • 

Confere com o O r i g i n a l 
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.0 Di redor da Secretaria do Tribunal Regional do Dis-
"p-ifriu Fotforal, faz publieo. para coiüiecimento dos irtteressa-
<h<t\. <j.ue u accordão proferido nos autos de exclusão nume
ro vivi. referente ao eleitor Theodoro Bonifácio de Araújo, 
ÍÍIIJO de Geraldo de Araújo e D. Ezechiela M. da Conceição, 
natural do Districto Federal (Engenho Novo), inscripto ea> 
nfdcio pela 4" Zona, Gamboa, sob n, 5.586, ó do teor se
guinte: 

"Vistos eíc. Considerando que uma das causas do can
ceUamento da inscripção é o fallecimento do eleitor (artigo 
76, inceso 4o. do Cod. Eleitoral); considerando que a Secre
taria, deante da lista enviada pela Pretória, infirmou que o 
eleitor Theodora Bonifácio de Araújo é fallecido; Accordam 
o* Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do. Districto Fe- r=0,-.it̂ i s„'™;-»~ ~ „tt;^ * 
deral decretar a exclusão do mesmo eleitor da lista, commu- Fi« } * T ? ^ J ^ Í ^ ^ % 1 

r.ieando-se, por. copia deste, ao Tribunal Superior. 6 0 b n ' 4 ' 1 2 9 ' é d o teor. seguinte. 

zes do Tribunal Regional Eleitoral do Dfsirtcio Federal, de» 
cret-ar a exclusão do mesmo eleitor da lista» çotnmuaieautto^s* 
por cópia deste, ao Tribunal Superior. 

Sala das Sessões, em 30 de. setembro de 1936. -« Arthur 
Soares, Presidente. — Jayme Pinheiro, Relator. 

Secretaria do Tribunal Regional do Pistricto federal 
ém. 5 de. outubro de 1936. -*> Pelo Director, Modesto Donatini 
Dias da Cruz. 

O director da Secretaria do Tribunat Regional Eleitoral 
do Districto Federal, faz publico para conhecimento do3 
interessados, que o accordam proferido nos autos de ex
clusão n. 284, referente ao eleitor Orlando Viamia, filho de 
Affonso Vianna e D, Maria Magalhães Vianna, natural da 

Zona S, José. 

Sala das sessões, em 30 de setembro de 19936. — Arthur 
Soares, Presidente. — José Duarte, Relator. 

Secretaria do Tribunal Regional do Districto Federal, em 
5 de outubro de 1936. — Pelo director, Modesto Donatini 
Dias da Cruz. 

O Director da Secretaria do Tribunal-Regional do Distri
cto- Federal faz .publico, para conhecimento dos interessados, 

. que o accordão proferido nos autos1 de exclusão n. 280, refe
rente a Adelino Rodrigues, filho de Joaquim Rodrigues 
de Lyra e D. Josepha Maria da Conceição, natural de Ita-
bayana (Estado da Parahyba do Norte), inscripto ex-officio 
pela 1* Zona, S. José, sob n . 5.670, titulo eleitoral n. 8.712, 
ó do teor'seguinte : 

Vistos, etc. Considerando que uma das causas de can
ceUamento de inscripção é o • fallecimento do eleitor (arti
go 76, inciso 4° do Código Eleitoral); considerando que: a 
Secretaria, diante da lista enviada-pela Pretória, informou 
que.o eleitor Adelino Rodrigues é fallecido. Accordam os Jui
zes do Tribunal Regional Eleitoral do Districto Federal de
cretar a exclusão do mesmo eleitor da lista, communieaiido-se 
por cópia deste, ao Tribunal Superior. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1936. — Arthur 
Soares, Presidente. ;— André Pereira, Relator." 

Secretaria do Tribunal Regional do Districto Federal, 
em 5 de outubro de 1936. — Pelo Director, Modesto Donatini 
Dias da Crus, 

O Director da Secretaria- do Tribunal Regional do Distri
cto Federal faz publico, para conhecimento dos interessados, 
que'o accordão proferido nos autos de.exclusão n. 281, re
ferente ao eleitor Affonso Vizeu, 'filho de Luiz Rodrigues Vi
zeu e D. Deolinda Mejrelles Viseu, natural de Caçapava, Es
tado do Rio Grande do Sul, inscripção requerida pela 1" Zona, 
Candelária, sob n. 627, titulo eleitoral n, 504, é do teor se-, 
guinte : 

^Vistos, etc. Considerando que. uma das causas de can
ceUamento de inscripção é o fallecimento do eleitor (arti
go. 76, inciso 4° do Código Eleitoral); considerando que a 
Secretaria, diante da lista enviada pela Pretória, informou 
que o eleitor Affonso Vizeu è fallecido: Accordam os Jui
zes do Tribunal Regional Eleitoraldo Districto Federal de
cretar a exclusão do mesmo eleitor da lista, communicando.,se 
por cópia deste, ao Tribunal Superior. 

Sala das Sessões, ea 30 de setembro de 1936. — Arthur 
Soares, Presidente. — Souza Gomes, Relator." 

. : Secretaria do Tribunal Regional do Districto Federal, 
em 5 de outubro de 1936. —«• Pelo Director, Modesto Donatini 
Dias úa Crus. 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional do Distri-

"Vistos, etc. 
Considerando que uma das causas de cancelíamen-to da 

inscripção ó o fallecimento do eleitor (art. 76, Incisa 4° do 
Código Eleitoral); , ' . • ,,. .:. . . . 

Considerando que a Secretaria,, deante da lista enviada 
pela Pretória, informou que o eleitor Orlando Vianna é fal
lecido; . 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Districto Federal decretar a exclusão do mesmo eleitor da 
lista, oomrnunicando-se, por cópia deste, ao Tribunal ,Sú-. 
periov. " . ." . 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1936. — Artfíúr 
Soares. Presidente. — José Duarte: Relator.' . . . ... 

Secretaria do Tribunal Regional do Districto Federa], 
5 de outubro de 1936. — Pelo director, Modesto- DoiwHriy 
. Dias da Cruz. . ;., 

O director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitora? 
do Districto Federai; faz publico para conhecimento. . dos 
interessados, que o accordam proferido nos autos de ex-
elusão n. 285, referente ao eleitor Eduardo Ignaci.o' do Valle, 
filho de José Ignacio do Valle e D. Fràncisca Amélia do 
Valle. natural da Capital Federal, inscripto ex-officio pela 
1* Zona Santa Rita, sob n. 21,796, titulo eleitoral ri.. 1.7.985. 
é do teor seguinte: ' ' "...;;' 

"Vistos, etc. 
Considerando que. uma das causas de canceUamento da 

inscripção é o fallecimento do eleitor (art. 76, inciso '4*- do 
Código Eleitoral); 

•Considerando que a Secretaria, deante da lista • enviada 
pela Pretória, informou que o. eleitor Eduardo Tgnaeio • do 
Valle é fallecido; 

' Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitora! -do 
Districto Federal decretar a exclusão do mesmo eleitor da 
lista, communicando-.se,: por cópia deste, ao Tribunal Su
perior. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1936,'— Arthur 
Soares, Presidente. — André Pereira, Relator. 

Secretaria do Tribuna! Regional do Distrieto Federal, 
1 de outubro de 1936, —- Pelo director, Modesto Donatini 
Dias da Crus. 

O director da Secretaria do Tribunal Regional -Eleitoral 
do Districto Federal, . faz publico para conhecimento •'. dos 
Interessados, que o accordam proferido nos autos de ex
clusão n, 281, referente ao eleitor José Gabriel Marcondes 
Romeiro, filho de Antônio IVIaroondes Romeiro e D. Maria 
Magdalena César Romeiro, natural de Paida, Estado de Si» 
Paulo, inscripto ex-officio pela 1* Zona, Candelária, eob nu
mero 12.205, é do tedr seguinte: 

"Vistos, etc. " . - ; ' ; •?-'_•, 
Considerando que üma.-das causas de cancellarsento-: da 

inscripção è o faíleotsnento do eleitor (art.•/?*, inciso 4*.do 
Código Eleitoral); . '- - -i 

. . . . „ Considerando que a Secretaria, deante d» lista enviada 
cio Federal fa? publico, para conhecimento dos interessados, pela Prefeitura, informou que o lejtep José Gabííel- Mar
que o accordão proferido nos autos de «xclusâo n« 283, re- condes Romeiro é fallecido; ferente ao eleitor Nelson Tavares, filho dé Ângelo Tavares 
e D. Cacilda Proença Tavares, natural do Estado doS.'Pau
lo, inscripto ex-officio pela i* Zona, São José, sob numero 
7.880, n. -5.266, é do teor seguinte ; 

Vistos, etc. Considerando flue uma das,causas de.ea-n* 
cellamènto de inscripção é 0 fallecimento do eleitor (arti
go 76, inciso 4o do Código Eleitoral); considerando que a 
Secretaria, diante da lista enviada pela Pretória, informou 
que o eleitor Nelson Tavares é fallecidoi Accordam, os Jui-

Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Districto Federal decretar a .exclusão do mesmo el#Jtbr da 
lista, cqmmunicandp-J3ej por cópia deete, ao Trjbqnal. Su-

Sala das sm&9s §0 de setembro de-£93«, Arthur 
Soares, Presidente. — Jayme Pinheiro, Eelator. 

Secretaria do Tribunal Regional do Districto Federal, 
7 de outubro de 1936. — Pelo director. Modesto Donatini 
Dias da Crus. 

Confere com o O r i g i n a l 
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O Director da Secretaria do Tribunal Reginoal do Dis-
íricto Federal, faz publico, para .conhecimento dos interessa
dos, que o accordam proferido nos autos de exclusão n. 288, 

' referente ao eleitor Fábio- Alves Pereira, natural de Minas 
<3eraes, inscripção requerida pela 10* Zona, Engenho Novo, 
sob n. 434, titulo Eleitoral n. 429, é do teor seguinte: 

"Vistos, etc. Considerando que uma das causas de can
ceUamento da inscripção é o fallecimento do eleitor (Art, 76, 
inciso 4° do Código Eleitoral); considerando que a Secretaria, 
deante-da lista enviada pela'Pretória, informou que o Eleitor, 
Fábio Alves Pereira é fallecido; Accordam os Juizes do Tr i 
bunal Regional Eleitoral do Districto Federal decretar a ex
clusão do mesmo eleitor da lista, communicando=se, por copia 
deste ao Tribunal Superior. — Sala das Sessões, em 30 de 
setembro-de 1936..— Arthur Soares, Presidente. — José 
Duarte, Relator. — Secretario do'TribunalRegional do Dis
tricto Federal, em 7. de outubro de-19,36. —'.Pelo Director, 
Males to Donatini Dias da Cruz. 

O-Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico para conhecimento dos in
teressados que o Acórdão proferido nos autos do Recurso 
Eleitoral n. 93 —: em que é recorrente. José Gomes Bezerra 
Gamara e Relatório o Dr. José Duarte, é do theor seguinte: 
Vistos-e relatados etc. Accordão os Juizes do Tribunal Regional 
EIeiotral~conhecer do recurso.interposto por José Gomes-Be= 
mrva Câmara e dar-lhe provimento, para reformar o despacho 
recorrido e mandar que o Dr. Juiz da 10* Zona Eleitoral, 
qualifique o recorrente, com apoio no documento eomproba-. 
tono e sua ijdade e naturalidade. E, assim, decidiu porque 
nâp..procede o. argumento invocado no despacho recorrido, e 
alimente ao mo arbitrário do-nome patronimico, hypothese 
qué se não verifica, nos autos, nem poderia ser suscitada em 
face do documento exibido pelo recorrente. Considerou-o des
pacho recorrido que o patronimico — Bezerra — fora illegal-
.intente introduzido no nome do recorrente, uma vez que seus 
progenitores não o têm, nem usam. Esta apreciação é que & 
'arbitraria, porque o .eleitor assignou o^pedido de qualificação 
com .o nome que, sempre, usou — José Gomes Bezerra Gamara 
— nomê  com que exerce, até, cargo publico. A sua firma foi 
reconhecida e a certidão de nascimento, realmente, se refere 
ao mesmo José Gomes Bezerra Câmara — filho de Victor 
Gomes dos Santos e Donatilla Gomes de Arruda Gamara. Es= 
capava, porém, á competência do Juiz Eleitoral, indagar se 
dos elementos componentes desse nome era ou não legitimo. 
A- certidão apresentada deve ser crida, até prova em contrario, 
e estabelece em presença de veracidade em. relação ao que 
netla se contem. Nenhuma duvida se offerecera quanto a 
identidade do recorrente que, claramente, justifica a inser-4 

çao" do patronimico — Bezerra — seu nome — tal" como usa 
desde a sua juventude", e composto com o nome de seus 
avengos, nomes tradicionaes". Ã lei, prescreve normas sobre 
•o uso e mudança de nome, mas, fal-o com o escopo de preve
nir delictos, cohtrafacções, actos de má fé, confusão de identi
dade, mas, não veda, de um modo absoluto, que se adopta um 
nome, prenome- ou appellido qüe não exista na sua própria 
fàmilia. E, neste particular, -são sem conta os exemplos, no 
Brasil, e em todo o mundo. Sala das Sessões, em 30 'de-setem
bro de 1933. - i - Arthur Soares. — P. José Duarte, Relator. 
Dado e pasado na Cidade do 'Rio de Janeiro, em treze de ou
tubro de mil novecentos e trinta e. seis. Pelo Director, Mo
desto Donatini Dias da Cruz. . 

O director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
tío Districto Federal, faz publico para conhecimento dós ;nte-
ressados que o accordão-proferido nos autos da representação 
n. 271 — em. que é recorrente Antônio da Rocha Vianna — 
delegado do Partido Autonomista — e relator o Dr. Castro 
Nunes, é do teor seguinte: Vistos: Resolve o Tribunal indefe
rir a .representação. No caso dos' autos cabe recurso do des
pacho que Indeferiu a 'qualificação. Esse, portanto, b meio 
próprio para provocar o pronunciamento do Tribunal, 'e visto 
a consulta do Partido a qué pertence o alistando, por isso que 
esse meio é excepcional e suppõe uma'questão ém these. uma 
providencia de ordem geral e a inexistência do recurso or
dinário- para solucionar a duvida. S. S. 7 de outubro .de 
1935. — Arthur Soares, presidente. — Castro Nunes, rela
tor. • Dado-e passado na cidade do> Rio de Janeiro, em treze 
de outubro de mil novecentos e trinta e seis. —- Ptelo dire
ctor, Modesto Donatini Dias da Crus. , • 

O director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal, faz publico para conhecimento dos inte
ressados que o accordão proferido nos autos da represent«íle 
m. 270 — em que jé recorrente Antônio da Rocha Visem 
e relator o desembargador Souza Gomes é do teor seguinte': 
Vistos, etc. Considerando que o artigo 59 § Io do Código Elei
toral exige que na qualificação, o eleitor apresente elle pró
prio, ou por procurador ou delegado do partido, o seu requs» 
prio ou por procurador ou delegado do partido, o seu reque
rimento; etc. que no artigo. 61 § 1" para inscripção exig»1© 
Código, que o eleitor assigne a fórmula na presença do. «*» 
erivão; Considerando que o supplicante-pretende que o elei
tor ao qualificar-se, assigne logo a fórmula da inscripeio, « 
depois de qnaliíicado não seja mais ncessario a sua pres#8çé 
para inscrever-se, e accrescenta: "desde que a rubrica da es
crevente seja por elle reconhecida Verdadeira, e haja seme
lhança entre as assignaturas da inicial e da petição de tfualf* 
fioação"; Considerando, que a lei, justamente para evitar es» 
ses excessos de letras, etc, ê que exigem a presença do «leites? 
no acto da inscripção; Considerando que procede doutra fóp» 
nia dispensando sua presença, teria de ir de encontro ao diga 
positivo legal; Gonsiderando finalmente, que não se trata duas» 
consulta é sim, duma suggestão, na phrase do sruppllestttjfe 
para modificar o artigo 61 I 1° do Código Eleitoral,"em sus 
applioação, o que está fora deste Tribunal. Accordão os ju i -
2es do Tribunal Regional Eleitoral do Districto Federal, não 
reconhecer do requerido á fls. 2. Rio de Janeiro, 30 de se
tembro de 1936. — Sousa Gomes, relator. Dado e passado 
na cidade do Rio de Janeiro, em treze d© outubro de mil 
novecentos e trirala e seis. — Pelo director, Modesto Dpná* 
tini Dias da Crus. 

QUALIFICAÇÃO RlQtf lEíDÂ 1 -

Primeira Circumscripçio 

PRIMEIRA gOIfÂ ELEITORAL'. 

t C Districto municipal de CaadelcH»? 
Jnis •=—' Sr. Deoio Gesarío àlvlm 

Escrivão —. Dr. Carlos WaldasBar de Fitfesífsd» 
OÜALIFIGADOS POR DESPACHO DE ÍO DE OGTDBBÔ-. 

DE 1936 
3.004. Ruth Guedes de Mello. 
3.005.. Dioquína de Moraes e Vaseoncelloa. 
3.006. Oswaldo Baptista. 
3.007. Nadía Soledade Floresta de Miranda. 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 13 DE OUTUBRO 
DE 1936 .. 

3.008. Affonso Cabral Júnior. 

Edital de rectifieaeio 
Foi publicado no Boletim Eleitoral n. 116, do dia--i5.de 

outubro-de 1936 o.nome de: Francisco Torres Pires, processo 
de qualificação n. 2.852, como qualificado; entretanto, foi o 
mesmo indeferido pelo M.M. Juiz, em data de 19 de setembro 
de 1936. — Pelo escrivão, Juvenal de Araújo. • 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal de Sio José) 
Jniz — Dr. Martinho Garces (Saldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Walclemar ds Figueiredo 
QUALIFICADO POR DESPACHO DE S DE SETEMBRO 

DE 1936 
3.642.-Ayrton José Vieira Bastos. , ' 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 21 DE SETEMBRO 
DE 18C* . 

3.796. Alcides Guabiroba. 

QUOLIFICADOS POR DESPACHO DE 1 DE OUTUBRO 
DE 1936 

3.842. Débora Pimentel de Almeida. 
3.843. Raul Goulart de Macedo. 
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3.8 i í. .João Bezquco, 
::.*í5. José Ribeiro de Brito. 
• •.Sui. áübastkna A.yrea"<te Souza Silvai. 

.8(7. P-edi-o José da Silva Neto. 
: i . 8 já. Francisco "Chagas de Oliveira. 
.: 8.19,. Adger da Cunha''Mendes 'Barreto. . 
;..8ÜÓ; José de 'Sá Serrão."" '**' " 
:j.8oí. Annibal Gurgel do Amaral. 
3.832.. Estevitdo Antunes dos Santos. 
;j.853. Flavio Martins Meirelles. 
3.S54. Idio de Araripe Macedo. 
J.S55. Watdyr Fraga Coelho," 
o.836. YValdemar Allevato. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE % BE OUTUBRO 
- " " " ' "DE" 1936 " "*' 

3.857. Elisio José Justino Conoisio.. 
3:858. Gcorgefté Avellar Bastos." 
3.859. Rubem Siqueira* Gomes. 
3"8'SÚ* Armando "dá"Silvar 
3.861. Adçliá^Rirés Alyês. 
3.863. Claudíno da Costa. 
3.864. Dulce Colombo Vieira da Costa, 
3.863! Dora Raposo Duque Estrada Meyeiv 
3.836. Hermanh Kasírúp. ' 
3,857. José Barbosa Gõdoy. 
ÍTS69. Jardeüna Machado Corrêa de Albuquaríjua. 
3.870. Lais Velloso. 
3.871. Orlando Pylo da Silva Duarte, 
3.872. Octavia.no Pereira da Silya : 

3.87$. VilsorirMáttos. 
3.874. José Alexandre Pereira Júnior 
3.875. José Luiz Adolpho Bahiana. 
2.876. Manoel Porto Afonso. 
3.877. Maria Beatriz Roquette Pinto Bpjuno-a 
3.878. Paulíno dos Santos'. 
3.879. Altamiro Vargas Couünho, 
3.880. Sylvio Alves.' ' . 
3.881. ..Arnaldo Machado Guimarães. 
3.882. Renato Clark Baeeüar. 
3.883. Pedfõ Banhara. 

INDEFERIDO : 

3.482. Armando Braga Godinho. 
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 13 DE OUTUBRO 

' DE íyse 

3.885. Heber Franca Trinta. 
3.886. José dos Santos Silva. 
3.887. Luiz Felippe Tavares-Guerreiro. 
3.888. Manoel Fernandes,do Monte 
3.889. Aida Coelho Maia. 
3.890. Arthur Henrique Dapieve. 
3"89'1. Arthur de Carvalho Azevedo. 

.•3.892: Barnabé Moreira Lopes Júnior. 
3.893. Paulo'Augusto Stâmile.' 
3.894. Rddolphodé Castro. 
3.895. Lydia de Jesus*de Castro. 
3.896. José Goudim Menescal. 
3.897. Murillo da Costa Souza Soares.. 
3.898. José Cardoso Ribeiro. 
3.899. Yolandá Marapodf Coda. 
3.900. Aires do Rego Macedo.. 
3.901. José Hygino de Assif. 
3.902.' Linó Rangel Allão. 
3.9031 Antônio Espinõla Pessoa. 
3.904. Mario Fortunalo. 
3.905. Palmyra Bahia Gastaldo. 
3.906. Sylvip de Mattos Pires*.' 
3.908; Macia de Lòurdes Goutinho. 
3.909. Casimiro Pedra. 
3.910. Bellarmino Rodrigues. 
3.911. Antônio Francisco dos Santos. 
3.912. Eerber de Carvalho. 
3.913. Josué Pereira*. 
3.914. Antônio de Souza VâlloJ 
3.915. Miguel Francisco Pereira* 
3.916. José de Pinho. 
3.917. Paulo Ribeiro da Silva. 
3.918. Olga de Almeida Pires 

3.919. Rodolpho da PaLxão Linhares. 
3.920. Zénõbiã Baptista"Gonõalyes. 
3.921*. Gilberto Pereira Peterson. 
3.922. Giidetle Alves Barbosa,'" 
3.923. Edelbertô dé Lellis Filho. 
3.924. Qdysséa Lima~de"Mehezés, 
3.925. Abelardo"Roças Sobrinho. 
3.926. João Antônio "de Oliveira Barreis. 

Segunda Cirçumscripçãt» 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

Juiz — Dr. Eduardo, da Sousa Santop/ 
Escrivão — Dr. Francisco Faria?, 

(Districtos mnnicipaes de Gloria e Santa Thereza> 

QULIFICADO POR DESPACHO DE A DE SETEMBRO DE 
: ' ' " '" 1936 "" " ' '" " 

5.447. Austriçliniano de Oliveira Carvalho: 

-QUALIFICADO PQR DESPACHO DE 8 DE SETEMBRO W1 

- - - - - - - - - - . • — - - — 

5.486. Maria de Lourdes Tersa Slobçda, 

v Indeferido 
5.60&. ""o-atjuim Antônio Vasques. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE » DE OUTUBRO 
DE 1936 ' " *'"' ' 

5.509.. Deolinda da Rosa e Castro 
5.498. Alfredo Octavio de Mavignier Filho 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 14 DE OUTUBRO 
DE 1936 ' ' 

5.723, Mariano. Ferreira Leite, 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Lagoa, Copacabana e fiave|) 
Juiz — Dr. S|nl do Gasmfo. 

Escrivão — Dr. Francisco Faria* 
QrjALIFICADOS POR DESPACHO DE 9 DE OUTUBRO 

"DE 1936' --*" 
5.960. Olavo Estellita Cavalcanti Pessoa. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 10 DE OUTUBRO 
DE 1936 * 

í.961. .Manoel Gosta de Lacerda. 
5*9621 Isidro Moreno Rocha? " 

. 5.963: Oòtacilio Cardoso." 
• 5.964". Jos"é" Soares dé Andrade. 
5:965. Noemia da Bocha'Medeiros.-
5.966. Wilson'Pereira de Mello." 
5.967. Augusto Maia.. 
5:968. José'Joaquim Ferreira,-, , 
5 969. -Alcides Rezende. 
5.970. Raul dos Santos Querido. 
5.971. João Evangelista de Bulhões Carvalho.-
5.972. José Abdala rjaja. 
5"973. João Baptista de Souza. 
5.974' indecência" dè Jesus 'Correis. 
5.975. Ildèbrando Rodrigues. ' " 
fi,S76. Frederico Páulor ' 
fí.977. Fernando' Martinez. . -
SI 9.78. Enédina Rodpigü-es Reis. 
£.'979" 'Domingos 'Antônio dos Reis, 
<5."980: Gàrlihdò Silva'. * " ' 
5:981. Gárniêm de Carvalho Naja. 
15:982: Carlos "Villelâ.* "'" ' "" " 
6.'983. Arsénio IvYuniz Barbosa. 

" 6:984; José "Pereira'de~Óliyeír3 
Io.985. Jo§é Santos^Névei. 

Ü QGAlilFIGADOS POR DBSPA68O BB 13 &E eUÍBEHÕ 
' - — • ' " t m i m t ~l~ "' """ -'•—-•<-*«-
5.986. Léa Miranda, " ' ' 
5.987. Luiz Mega Filho; 
5.988. Luiz Teixeira, 
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5 989.'Maria Amanoia dos "Reis AragüO 
8.990 Maria Ricarda da Costa. 
6.991. Maria Sebastiana Cavalcanti, 
5 992. Mario Alves. 
6.993. Nize Accioly. 
5.994. Orgerio Francisco de Souza. 
5.995. Pedro Luiz da Silva. 
5.996. Ramiro Nunes Barreto Filho. 
5.997. Rodolpho Eusebio de Oliveira. 
5.998. Sebastião Pereira dà Silva Coelho* 
5.999. Mario Esberart Leite, 
6.000. Euclydes Boaventura, 
8.001. Francisco Nunes. 
6.002. Antônio Moreno. 
6.003. Adelia Minto. Quintanilha» 
6.004. Adauto Araújo Santos. 
6.005. Adelia Ferreira de Pinho* 
6.006. Octavio Gomes de Mattos. 
6.007. Trajano Luiz Lemos. 
6.008. Maria Beatriz Sucken de Oliveira.., 
6.009. Jorge Rezende Decourt. 
6.010. Antônio Porfirio Macena. 
6.011. Noemia da Paula Perez. 
6.012. Eduardo João Humphires. 
6.013. Gabriel de Souza Andrade. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE ií 33 0Ü2"ÜBRO 
DE 1936' 

6.014. Armanda Torres Galvão. 
6.015. Leonette de Rezende For&ter. 
6.016. José Augusto Valente da Fonseca.; 
6.017. Georgfe Felisberto Paes Leme. 
6.018. Luiz' Antônio Roioroiz de Bélford. 
6.019. Maria Arísthéa de Araújo*Jorge,. 

NONA ZONA ELEITORAL 

(Bistrietos municipaes de Tijuoa e Engenho Velho} 

JUÍE — Dr. Nelson Hungria Boffhauci 
Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 9 DE OUTUBRO 
DE 1935 

3.427. José puarte Freitas, 
3.428. Deolinda *de Araújo. 
3.429. Orlando Cabral. 
3.430. Carlos Adôlphõ Hasselmaan. 
3.431. Garlos Bento da Silva. 
3.432. Carlos Bastos da Silva. 
3.433. Carlos Eugênio Varady, 
3.434. Aldarico Rodrigues Pereira., 
3.435. Alfredo Cruz Garcia. 
3.436. Américo "dé Oliveira Botelho.. < 
3.437. Armando Costa. 
3.438.."Américo Pirondi. 
3.439. Antônio Lourenço Ferreira. 
3:44i: Wàtter" Freitas"' 
3,̂  $42." Sãlim ZanániEi. 
3'rltS: Péry" Castro. 
3.446. Ri'c"árdo~Damião Pinheiro de Vascott«sHaé.r 
3.447. Orbelig de piiyoirà. 
3.448. Qlegário Rodríguèsr^os Santos, 
3.449. Qdet.té"MàriVdo" NascihjeSto.' 
3.4^0. Octavio Prévot' Ribeiro. 
3.451. Norberto doe Santos'.*"" 
3.452" Maria"Thèrèzinhâ Guimarães Lopes, 
3.453; Maria déLoürdés Moraeé Eéssanha". 
3.454. Manoel Pinheiro de BrítpT. " " 
$.455. Maria Ephigenjá Ferreira, 
3.456.. João. " T e i x e i r a " . " ' " 
3.457. joâo .Queçada Rodrigues. 
3."458,: João Toèsatq. *' ' ' 
3.459. José Cóutínbo de Souza. 
3.46Ô* íflèl dá" Gosta. Dourado.: 

3.•463. Dario Cordeiro" de Souza. 
3,4)6â, Chakiít. Jâbòç. 
3.465,. (SKpstiB§'Vieif|. 
3.466. Cyriílò Barroso. 
3.467.. Diamantina de Souza Furtado.", 
1.469. Jorge de Vasconcellos. 

3.470. Narcisa Xavier, 
3.471. Salvador Lage Brandão. 
3.472. Oscar Fontgibell Ribeiro., 
3.473. Adolpho Bravo Obenza. 
3.474. Waldemar Tavares da Silva» 
3.475. César Dias Gostai 
3.476. Conceição Bessa. 
3.477. José Pinto da" Fonseca. 
3.478. Carlos Bastos Filho. 
3.479. Hijda da Silva. 
3.480. Conceição de Jesus. 
3.481. Clementino de Barros SanfAnna. 
3.482. Manoel de Barros Medeiros. 
3.483. Armando Gonçalves Pereira. 
3.484. Fernando Martins da Rocha. 
3.485'. Oldemar de SanfAnna Mattos. 
3.486. Jasé Francisco Penetre. 
3.487. Mario Mario Gusmão. 
3.489. Edgard do Nascimento. 
3.490. Nilo Ferreira Reis. 
3.491. Sylvia da Silva Gabrera. 
3.492. Germano de Souza Mendes. 
3.493. João Garlos de Castro Nunes. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 14 D E QÜTüB&fJ 
m 1936 *" 

3.494. Emílio Mansur. 
3.495. Carolina Saporite.. 
3.496. Ary Gama. 
3.497. Nair Lobato Freitas. 
3.498. Ranulphe Eduardo Barbosa-
3.499. Oswaldo Tavares. 
3.500. João Baptista Veiros Ferreira 
3.501. Renato Ferreira Baptista. 
3.502. Arthur Dale. 
3.503. Luciola Moreira: 
3.505. Fernando da Silva Paula. 
3.506. Eduardo Rezende. 
3.507. Mario Rodrigues de Souza» 
3.508. Moacyr Pacheco. 
3.510. Aprigio Rodrigues de Souza. 
3.511 r Manoel Gomes d'Araújo. 
3.512. Carlos de Freitas Rodrigues. 
3.513. Francisco Borges Leitão. 
3.514. Léo Marques de Freitas. 
3.515. Maria Adeliã Ribeiro"'Corrêa, 
3.516. Rodolpho Soares Barbosa. 
3.517. Yvonne Baptista Spêrlihg. 
3.518. Waldemiro Max. 
2.519. Henrique Tiburcio da Silva. 
3.520. Joaquim Freire de Mello Pinto. 
3.521. Ismarth de Araújo Oliveira. 
3.522. Dyonisia da Costa Ribeiro. 
3.523. Claudinette Tavares da Silva, 
3.524. Alvina Silva Bergallo. 
3.525. Alcindo Martins Maranhão. 
3.527. Aydir de Menezes Doría. 
2.528. Alice de Menezes Dpriã. 
3.529. Irmã Real Hohn. 
3.530. Ritta de Castro Carvalho. 
3.531. Paulo Salgueiro." 
3.553. Luiz Pinto dã Silva, 
3.534. Jayme Lopes. 
3.535. Abel Gomes Leite. 
3.537'. Anna Elfza "de Farias. 
3.538. Aristéa Luiza Ribeiro. * 
3.539. Ernani de Almeida "Dias, 
3.540. Martha Pereira Barbosa". 
3.541. Almir Pyrrho Moreira. 
3.542. Adalgiza Sargento Bèzerril. 
3.543. Photina Fonseca da Cunha e Silva. 
3.544. Thulio Maria Guimarães. 

DILIGENCIAS: 

3.443. Sylvia Carneiro Cardoso. 
3.444. Hilda Carneiro Cardoso. 
3.468. Estevão Albano da "Silva, 
3.488. Durval Monteiro"íavãreai 
3.626. Zelia Alves. 
3.532. ̂ Noemia de" Mendonça Furtado Õninímtfí!^ 
3.536. Octavio Sequeira Mello. 
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. INDEFEHIDOS: 

3.-ÍÍÜ. Waldemar.de Azeredo Coutinho. 1 

3.504. João Antônio de Oliveira. 
3.509. Sylvestre Barreira. • 

Tei*ceii*a Circumscripção 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 
(Districtos municipaes do Meyer e Inhanma) 
Juis —- Dr. Edmundo de Oliveira Figueiredo 

Escrivão — Dr, Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE ,6 DE OUTUBRO 
DE 1936 

9.541. Jpsé Pereira Mendonça. • 
9.542. Domingos Sobral Filho. 
9.543. Álvaro Francisco dos Santos. 
9.544. Fernando Antônio Marinho. 
9.545. Idalia Rosa da Silva. 
9.546. Manoel Moútinho de Rezende, 
y.547. Maria da Conceição.Palmos.. . . • 
9.548. Odette Santos Silva. .. 
9.549. Themistoclina da Rosa Dias. 
9.560. Judith Cavalcante Paixão, 
9.551. Elpidio Ramalho. ; 

9.552. Altair Baptista da Conceição. 
9.553. Adinilo Camarueíro Pinto. " 
9.554. Alfredo Jajah de Souza. . . . . 
9.555. Marta Lobo. 
9.556. Analia Manoel da Silva,. . 
9.557. Adalberto Moreira da Costa Lima SÍRIOS, 
9.558. Alvisa Pereira Nunes. . ..-. . 
9.559. Almeirinda Faria. 
9.560. Antônio Fernandes Vieira Júnior, 
9.561. Angélica da Costa Flores. 
9.562. Abigail. Ribeiro Barcellos. 
9.563. Almerio Vaz de Rezende. 
9.564. Bertha Machado de Oliveira, 
9.565. Carmen Gonçalves da Rocha. 
9.566. Dolores Ferreira da Cunha-
9.567. Daura Goulart Vieira. 
9.568. Dalina Soares Pinto. 
9.569. Elvira Fernandes de Carvalho. 
9.570. Francisca Souza Barros. 
9.571. Hélio de Andrade. 
9.572. Henriquete da Silva Duque Estrada. 
9.573. Isabel de Oliveira.' 
9.574. Yára dos Santos Fen-eira. 
9.575. José Veríssimo Francisco Moreira. 
9.576. José Gabriel de Oliveira. 
9.577. José Vieira. ' . • • ' • ' • 
9.578. José Silvino Ferreira Lixa. . 
9.579. João Paes Esteves. 
9.580. João Pinto de Aragào. 
9.581.. Jovencia Pereira. 
9.582. Jacintha Paula Meziat. 
9.583. Luiz Silva. • ' - . . ' • 
9.584. Laudelino Santos Donalo. 
9.585. Lucinda FeiTeira - Camillo. 
9.586. Maria da Conceição Bezerra. 
9.587. Maria Neuza Montalvão. 
9.588. Maria de Castro Guimarães Conrado. 

'9.589. Maria Clara Faria. - -
9.590. Maria da Gloria Gornes, 
9.591. Militino Ferreira. 
9.592. Marcellino Seraphim Lopes dos Reis. 
9.593. Nicola Miguel Vercillo. • . 
9.594. Nestor de Almeida Júnior • 
9.595. Nelson Nogueira da Gosta. 
9.596. Nelson da Maia. 
9.597. 'Oswaldo Chrispim Grosso. 
9.598. Odiüa Monteiro Bernardes. . -
ir).599. Oswaldo Pereira Barbosa. 
9.600. Orlando Nascimento. 
9.601. Orlando de Carvalho. 
:>.60ü. Palmyra Gonçalves. • . 
9.603. Rodolpho Francisco Ferreira. 
9.604. Raul'Pereira da Silva. . 
9.60.". Ruy-Abreu e Lima de. Barros, 
•'.üOü. Syl-vio Ruy Ferreira Lixa. 
9.607.' Thereza Peixoto de Carvalho, 
V 008. Walter Rodrigues Chaves. 

9.609. Alcebiades Chagas. 
9.610. Antônio Launes Vieira. 
9.611. Augusto Pinto da Motta. 
9.612. Arlindo Cunha. 
9.613. Antônio de Moraes. 
9.614. Alberto Andrade de Melleu. 
9.615. Antônio Fernandes Felice, 
9.616. Ahayde Ignacio Osen 
9.617. Benoni Salin Simão. 
9.618. Braulina Fernandes Pinheiro, 
9.619. Beatriz:Emilia de Siqueira. 
9.620. Celina Cordeiro Valente. 
9.621. Carmen Rodrigues Peres. 
9.622. Francisco Alexandre Campos, 
9.623. Guilherme Gonzaga dos Santos. 
9.624. Hermogenes Neves. 
9.625. Isaura da Silva Moura. 
9.626. João Marcos Ferreira. 
9.627. Juvenal José Sant'Anna, 
9.628. José Lessa Martins.. 
9.629. José Ibrahim Haddad 
9.630. Juvenal Villote. 
9.631. José Canuto Peixoto Filho.-
9.632. José Augusto. 
9.633. Luiz Vieira. 
9.634. Lourenço Dantas Barretoc 
9.635. Marina Estella de Vasconcellos. 
9.636. Manoel -Macedo. 
9.637. Margarida-Cavalcante. 
9.638. Marcus Venicius Machado Vieira. 
9.639. Manoel Simões da Silva Flores. 
9.640. Nelson Rodrigues Peres. 
9.641. Nelson Muvlaert de Freitas 
9.642. Olga de Andrade. 
9.643. Octacilio dos Santos Farinha. 
9.644. Renato Soares Rego, 
9.645. Rapha-el Machado.' 
9.646. Renato Plácido Corrêa. 
9.647. Severino Alexandre de • Vasconcellos, 
9.64,8. -UrCu.lino Jacomo da Silv? 
9.649. Walter Vasconcellos. 
9.650. .Waldémar da Silva Faro 
9.651. Miledo João. 
9.652. Marino Leite da Silva Gaatro Pinto. 
9.653. Rufino José Maria. 

EDITAES DE INSCRIPÇÃO 

Primeira Circumscripção 
PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

( Districto municipal de Candelária ) 

Juiz — Dr. Decio Cesario Alvim 

Escrivão — Dr. Carlos Waldémar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos art. 43 do Código e 25. 
do Regimento dos Juizos, e Cartórios .Eleitoraes, que por és* 
te Cartório e Juizo ria 1*. Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 
3.405. Leolinda Dinizvfilha de Fabricio de Castro e de-An-

tonia da Silva Diniz, nascida a 3 de dezembro de 
1910, em São Luiz'Estado do Maranhão, domestica,, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária, e residência á rua da Can
delária, n. 10. (Transferencia de Estado.) 

3.406. Ovidio da-Costa filho.de Manoel da Costa e de Caro-
lina Balilani Costa, nascido a 11 de maio de 1918, 
em JacuÜnga, Estado de Minas Geraes, operarja. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária, e residência á rua 1'. de 
Março, n. 87. (Qualificação requerida B . E . 104 
numero 2.,735.) 

3.407. 'Waldémar Silva Chuva- filho de José SanfAnna Chu
va e de Mariatina da Costa Chuva, nascido a 7 de 
fevereiro de 1905,'em Belém Estado do Pará, ma
rítimo, casado, com domicilio eleitoral no distrj-

I cto municipal de Candelária, e residência á ruã S. 
'Pedro n. 61 sob. (Qualificação requerida B . E . 
116 numero 2.893.) 

Confere com o O r i g i n a l 
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3.408. Zçferino Ladeira filho de Francisco Dias Ladeira e 
de Maria do Carmo, nascido a 26 de Agosto-de | 9 i l ? 

em Miraoema ÉEstadó do Rio de Janeiro, funceio-
©ária publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária, e residência á 
rúa d% Quitanda n. 163. (Transferencia de Estar 

•, do.) ' " :• 
3.409. Raphael Orsi Filho filho de Raphael Orsi e de Bene-

dicta Orsi, nascido a 12 de ju|ho de 1948, em í ' a _ 

tu Estado de São"Paulo, estudante, solteiro,, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária, e residência á rua São, Pedro n. 67 sob. 
(Qualificação requerida B. E . ' 116 n. 2.889.) 

3.4*10. Julia Lourdes filha de Alberto Pereira Gonçalves 6 
de Anca Joaquina Esteves, 'nascida a 23 de fevei-
reiro de 1913, no Districto Federal* commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Candelária, e residência..á rua do Ouvidor 
numero 86. (Qualificação requerida B . E . 102 n. 
2.658.) . , 

3,411. Qlga Coruja dos Santos filha de Nestor Viçtor dos San. 
tos e ã:i Alzira Coruja dos Santos, nascida a 9 de 
setembro de 1905, no Districto Federal, professo
ra, solteira, com domicilio eleitoral' no districto 
municipal de Candelária, e residência á rua "lá 
Quitanda, n. 127 4-°. andar.. (Qualificação reque-

.rida B, E , 116 numero 2.885.) 
'3.4.12. Ary Magalhães Barreto filho de Jayme Magalhães 

Barreto e de Iracema Laranja M, Barreto, nascida 
a fí de junho de 1918, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral. no distri
cto municipal de Candelária,, e residência ã rua 
Visconde de Itaborahy, n. 18, (Qualificação re
querida, B . E , 116 numero 2.830.) 

3.413. Maria Dagmar Barros da Cunha .Seixas filha de João 
Arthur Amado da.Cunha S6ixas e de Helena B-
Seixas, nascida a 30 de janeiro de 1914, no Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária, e residência á rua do Ou
vidor, n. 103. (Qualificação requerida B . E . 116 

( numero 2.887.). 
3.414. Jdfge de Arêa Almeida filho de Isaias Sebastião de 

Almeida e de Joanna de Arêa- Almeida, nascida a 

27 de fevereiro de 19Í5, em Therezina Estado de 
Piauhy, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral nó districto municipal de Candelária, e resi
dência á rua da Candelária, n. 15 sob? (Qualifi
cação requerida B. E , 116 B , 2.863.) 

$.4115. SilveriO ^Fontes Sobrinho filho de Sérgio Cçsarjo da 
Costa' Fontes e de' Maria Isabel Fontes, nascido a 
6 de março de 1901, em Santos Estado de São Pauol, 
•medico, solteiro, com domicilio eleitoral tjo dis
tricto municipal de Candelária, e residência a Ave
nida Rio Branco, ti . .95. sob. (Qualificação reque
rida .B. E , Í t6 numero 2,892.) 

&#3. Tòlànda Maggessi de Carvalho, filha, de. Eâwlges 
Ávila, nascida a 17 de abril de 1913, no 
Districto Federal, daetilographa, casada, eoní do-
misiíio' elejtpral no districto municipal de,' Çan-
'delajia; e residência á rüa 4a Alfândega, n. 28. 
fQuInjcação requerida . E . . H'& numero 2.895.) 

$tHB. Maria Arnaldo Franco, filha de Honorata da fíoncelr 
#o, nascida a 3 de julho de 1902, em 
São Goneâlo Estado do Rio de Janejro, domestica; 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni- • 
. cipál de Candelária, e residência á rua da Can-

"'• óéjaria, « . Í2 sob.. (Qualificação requerida B . E . 
i 16.'«úmero- 2,876.) 

.$.'<£& iawi Roi&en. filho de Moyses Roizen e de Cora Roizen, 
• nascido a 2 de dezembro de'190.8, em Bessarabia, 

Brasileiro Naiuraiisado, «ojíwiereiQ, • solteiro sana 
_ ,, úmteHla «fcHsral no- áW^cfe» ttúBfoJMi-dg.Vfta-

' - ; úeiãm, B residência d rua São Pedro, « , 41. 
IQualífiçação. pemjigrida B, I , 117 » . 2,949.) 

S*4f°í MfV«f }lMsv filho 4a fceon tfâim e de ZireJ Milner, 
nascido a 10 de aMI de 1009, em Juiz de Fora 

-/ -.- iístSdo do Minm mrasn,. ̂ ommsrom, .solteiro, mm 
êmteitio- sMk>ml no dliWeto -munie-ipai de tían-
delayift, ff çtsMeneia, i yua da Alfândega', « . |7 sob.. 
(Transferencia de Estado:) 

{S.43Í.J Antônio João filho de Jorge João © de Dibi João, nas
cido a ã i de julho de 1915, no Districto Federal, • 

eommereio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária;, e residência & rua 

• São Pedro, n. 28 (Qualificação requerida' |f, E . 
75 numero 2 .227.) 

3 , 4 2 J . Carlos da §ilva Fafiães filho de Manoel da Silva Ra* 
fiães, o de Alzira Gondon nascido a 7 d outubro de 
1917, no Districto (Federal, commerêio, solteiro, 
com dorhjcilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária, e residência á rua do Ouvidor, n. 14 
2". andar. (Qualificação requerida B. E . 116 u . 
2.841.) 

3 .423. Maria de Nazareth Gama Chuva filha de Antônio da 
Costa Chuva e de Raymunda da Gama Chuva, nas
cida a 4 de julho de 1906, em Belém Estado do Pa
rá, domestica, casada, com domicilio eleitoral. no 
districto municipal, de Candelária, e. residência é 
rua General Gamara, u. 57. (Qualificação reque
rida numero 2 ,661 . ) 

Districo Federal, aos 14 de outubro de 1936. pe*o Es-
crivão — Jvvcnal de Araújo'. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Djgtriçtos nmnjçipaés de Santa Rita, Sacramento § 
São Domingos} , 

Iiiiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Iscriyão — Dr. Carlos Waldémar do Figueiredo 

Faço publico, para os fins do'artigo 43 do Código e 25 âú 
Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por este <kr~ 
torip e JUÍZO da 3A Zona Eleitoral, estão sendo processados- es 
pedido? de inscripção dos seguintes cidadãos: * 

NELSON MARQUES DE LEMOS (6.668), filho de Lino Par
ques de Lemos e de Djanira Lopes Soares, nascido á 12 
de agosto de 1910,. no Districto Federal, solteiro, com
mercio, com domicilio eleitoral no districto municipal, de 
São Domingos. (Qualificação requerida. 3* zona. numero 
.5 .262). •' 

JAYME DÜS SANTOS PEREIRA (6.669), filho do Alexandri
no dos Santos Pereira e de Maria da Gloriíj Co!iar«s No
vaes, nascido a 10 de outubro de 1902, no Districto Fe= 
deral, casado, commerciario, com domicilio eleitora! 9$ 
districto municipal de São Domingos. (Quajiíieaçig re=> 
Querida» 3 A zona, n. 5 ,390) . . '. . -

HASOLDQ ALVES BIZARRO (6.'67£)), "filho de Ada]g«a -Al
ves, nascido a 10 de maio dé 1916, no Districto Federal, 
solteiro, commercio, com domicilio eleitoral ao áisvfçto 
municipal de Santa Rita. (Qpalifieação requerida. 3> sona, 
O. § .258) , 

DJALMA DA ROCHA PEREIRA (6,671), filho de Felippe 
Santiago Pereira e de Alzira da Roch,a Pereira, nascido 
a 15 de fevereiro de 1905, em Vassouras,. Estado «jo 
de Janeiro, solteiro, funecionario publico, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Tjnüss* 
-fereacia do Estado do Rio, inscripçfo n, 321). 

ÇABIÍQS CI.JNHA (6-672), filho de Custodio Fèlismjno da 
Cunha e de Virgisjâ pinito da Cunha, nascido a 8 da ja
neiro de 1917, no Districto Federal, sofj.eiro, eomnier-
ciario, com dOJSÍPilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos. (Qualificação requerira, 3* zona, numero 
6 . £ 9 4 ) . 

m$Wm RIVEKA .ESTEVEZ (6.673), filho de MaaoeJ R!= 
vera* Farinas e de Maria Éstevez Rivera, nascido ã 20 de 
outubro de 1900, na Hespapha, naturalizado, caijadçi, 
funeciopario municipal, com domicilio eleitoral rio dis
tricto municipal de Santa Rita. (Qualificação requeri
da, 3* zona, n. 5 ,475) . 

REtDEVALDO MARTINS DE ALMEIDA (6.674},. filho dé Ma-
' noel Martins de Almeida s de Rosa Augusta dé A"í8«id&, 

nascido a.7 de junho dè 1916, em Maceió, Essiado de 
Alagoas, solteiro, commercio,: com domicilia eleitoral uo 
districto municipal de •• Santa Rita. (TiransfsrçBfiia do 
Estado de AlagOas, titulo R . 5,-941). 

W A J J D E M A R JUÍLIXQ DE SQTJZA (6,675), fijha MJmí Ju-
íilo de Spu^a e .de AMn Alves, de gpuja, Basçiáo' â %% 
de janeiro de 1912, ao 'Pisiricto Wsâst&í, soífeir© me
cânico, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita. ,(Qualificação requerida, 3* sana, numero 
•5.329). 



MARIA JOSE' .TEIXEIRA RIBEIRO (6.676), filho de: Jo.a-
truim Teixeira e de Gorina Teixeira, nascido a í 5; de 
novembro • de. 1905, no Districto Federal, casada,. domes
tica, eom domicilio eleitoral no districto municipal/de 
São-Domingos. (Qualificação requerida, 3a zona, numero 
4.843). ' 

DESGORIDE AUCtYDES OCTAVIO (6.677), filho de-Luiz 
Piérre e de Catharina Migláno, nascido a 9 de setembro 
de 1915,' no Districto Federal,' solteiro,1 commercio, 'com' 
domicilio eleitoral no districto municipal de São Domin
gos,' (Qualificação requerida, 3* zona, u. 2.286). " .' 

MARIO BARBOSA LEITÃO (6.678), filho de Geraldino .Al
meida Leitão e de Gèüna Barbosa Leitão, nascido, a .14 
de maio.de ,1910, .no Rio Grande, .Estado, do Rio Grande 
do. Sul. solteiro, barbeiro, com domicilio eleitoral nó .'dis
tricto 'municipal - de: São Domingos, (Transferencia'.' dò 
Estado do Rio Grande do Sul, titulo n. 278).. 1 

ARNALDO FRANCISCO MARTINS (6.679), filho de Manoel 
Francisco Martins e de Amélia Rosa Martius, nascido a 
27 de abril de 1896, no Districto. Federai,'casado, com
mercio, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São-Domingos. (Qualificação requerida, 31 zona,-nu--
mero 5.1)87). •••• 

YEDDA MARQUES LAMOUNIER (6.680), filha de Gastão 
Marques Lamouniere de Sylvia Garrera Lamounier, nas
c i d a ^ 17 de outubro de 1915, .no. Districto'.Federal,, sol
teira, domestica, com domicilio eleitoral no districto niu-
nícÍDaTde São Domingos. (Qualificação requerida, 3* zóría, 
ní 5.451).. - - - .'.' 

JOÃO "DA CRUZ CUNHA -(6.6.81), filho de João Ignacio da 
Cunha e de Paula do Espirito Santo Ferraz, nascido a .24 
de'novembro'de 1888,.em São Luiz, Estado do Maranhão, 
casado, artista, com domicilio eleitoral no distdioto'muni
cipal'de São Domingos. (Transferencia do Estado do'Ma= 

' ranhão, titulo n. "3.009). • . ' • " . . 
JOIO GARCIA (6.682), filho de João Garcia e de.Manoela 

Garcia Martins, nascido a" 13 de" março de 1905, no Dis
tricto-Federal, solteiro, commercio, com-domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos. (Quatiíi--
cação requerida, 3a zona, n. 5.289). 

JOSÉ' GETULIO MONTEIRO JÚNIOR (6.683), filho de José' 
Getulio MO&teiro e de Adelina Bueno Lopes de Oliveira 
Monteiro, nascido a 22 de dezembro de 1391, em São Paulo, 
solteiro; jornalista, com domicilio eleitoral no'districto 
municipal - de • Sacramento. (Qualificação requerida, 3" 
zona, n. 4.493). 

JOÃO BAPTISTA MARTELLO (6.684), filho de Salvador 
Martello e de Martha Loth, nascido a 16 de janeiro de 
1906, em Porto União, Estado do Paraná, casado, com
mercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sacramento.. (Qualificação- requerida, 3* zona,"numero 
5.419). . . '. : - - . 1 . ., : 

ZELIA DA.ROCHA GUIMARÃES. (6.685), filha,de Octavio Gon
çalves Guimarães e de Herméngarda da Rocha Passos,Gui
marães, nascido a 2 de setembro de 1911, no Districto Fe-

• deral, solteira, estudante, com domicilio eleitoral' no -dis
tricto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 
3a zona, n. 5.257). . ' ' 

VIRGÍNIA. QUEIROZ GUIMARÃES (6.686), filha de Domin
gos Gonçalves Guimarães e de Armando Queiroz Guima
rães, nascida a 12 de janeiro de. 1912, no Districto -Fe
deral, solteira, perito contadora, com domicilio eleitoral 
no districto.municipal de Sacramento, (Qualificação re
querida, 3* zona, n. 5.278). 

JOÃO ABRANCHES (6.687), filho de Adriano Pereira Abran-
tes e de Antonia dos Santos Abranchès, nascido a 14 de 
julho de. 1918, no Districto Federal, solteiro, commercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de-São Do
mingos. (Qualificação requerida, 3' zona, n. 5.307). 

FLORENTINO FRANCISCO PEREIRA (6.688), filho de • Bal-
bina Maria das Neves, nascido a 8 de maio de'1896,-em 
Itapemirim, Estado-do Espirito Santo, easado,' operário, 
cóm 'domicilio eleitoral no districto municipal de. Sacra
mento, (Qualificação requerida ,3a zona, n. 5.200). 

AFRA' -GONÇALVES VARELLA (6.689), filha de Francisco 
Leopoldo Gonçalves Lima è de Sophia Lopes Gonçalves 
Lima, nascida a 19 de novembro de 1896, em Olinda,'-Bs-

• tado de Pernambuco, casada, funccionaria publica,- com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida; 3* zona, n. 5.013). 

JQSEVDINIZ DA MOTTA (6.690), filho de Adelino Dinsz-da 
Motta e de Maria Libania da Silva Motta, nascido a H de 

setembro. des 1916,, no Districto Federal, solteiro, comtrier-
ciario, cóm, domicilio eleitoral'no districto municipal-de 
São Domingos, (Qualificação requerida, 3* zona; numero 

, 5.482). . . . ,-; - . -•' l ,-•-.'.'• 
ANTÔNIO RAMOS DA : SILVA (6.691), filho de Manoel RámoS 
. da Silva e de Thereza Silvem* Ramos, nascido ,a 3 • de% ou

tubro-., de 1912,; em. Itapéruna, Estado do Rio* de Janeiro, 
solteiro, operário, com domicilio:eleitoral no districto mu

nicipal , de. Santa' Rita. (Transferencia do Estado do - Rio. 
titulo n.:5.143). . . - .', . . • - ' 

• DisrtictoFederal,-aos 15 de outubro de 1936. -'—Pèhpes-
crivão, Maurício Teixeira de Mello. • '/'." 

Segunda Circumsçripyão 

OITAVA 20NA ELEITORAL . . 

C Bisfcríc.tos municipaes de Rio Comprido e Andaraay) 

Juiis — Dr. Ra«l Camargo 

Escrivão — Pr. Francisco Farias 
Faço publico, para os fins dos arte.', 43. do Código'e. 25 

do Regimento dos,JUÍZOS, e Cartórios-Eleitoraes,.que pjr-esle 
Cartoriq e Juízo da 8*. Zona Eleitoral, estão.sendo*proces'6áqos 
os pedidos de "inscripção. dos seguintes cidadãos:-' '.;' 
CARLOS LOTT FILHO • (6.107>, filho de-Carlos Lott e de.Au-

tonietta Florinda Lott, nascido a 21 de agosto de 1911, 
Iguassu, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Barão 
de Mesquita n. ' 253, operário, solteiro, com - domicilio 
eleitoral no districto. municipal de Andarahy'. . (Qualifi
cação - requerida). • 

DIVA-ABERÇADANTE (6.337), filha de. José Eduardo,.Aber-
• cadacíte* e de Julia -Furiati, -nascida a 1,7' de janeiro de 

.1.908, no Districto Federal, residente á rua Visconde,.,de 
Abaet.é n. 88, commercio, solteira,, com domicilio, eleito
ral n.O . districto municipal - de Andarahy. (Qualificação 
requerida)'. .-,..». 

AMALIO GOMES FLORES, (6.374), filho de José. Gomes.'FIO--
res e de'• Josephina Gomes Flores, nascido a 2 de junho 
dè 11911, no Districto Federal, residente á' travessa .Ca
minha'n. 17, operário, solteiro, com domicilio eieitqrai 
no, districto. municipal de Andarahy. (Qualificação re
querida),, ' ' . . ' - . • • ' • • • 

ORLANDO MALAQUIAS DA SILVA (6.375), filho de Victorino 
' Raymundo da Silva e de Maria do Carmo, nascido a-2f.de 

fevereiro de 1913, no Estado de Minas Geraes, residente 
á rua Theodoro da Silva n. 30, operário, solteiro, com do
micilio' eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida). 

JOSÉ' DA ; COSTA CHRISTINO (6.376), filho de Antônio da 
Costa..Christi.no .e-de J.osepha Gomes da Cunha, nascido a 
20 de dezembro, de 1894, em Portugal, brasileiro natura
lizado, residente á rua Maxwell n. 209, empregado'mu
nicipal, casado, com domicilio eleitoral; no districto nm-
nicipal de An-darahy. (Qualificação requerida.) 

JOSE'LEAL (6.377), filho de Francisco de Castro Leal e,de 
Flogencia; Gomes Leal, nascido a 28 de janeiro de 1901, 
no. Districto Federal, residente á rua Barão de Mesquita 
n. 938, ferroviário, casado, ;com domicilio eleitoral no dis
tricto'municipal, de Andarahy. (Qualificação requerida). 

WALDÉMAR. CARNEIRO (6.378), filho de Antônio,Carneiro 
e de Anna Simões Carneiro, nascido a 17 de novembro de 
1907, r/o Districto Federal, residente á rua Amaral n:? 18, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral • nO districto 
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida). 

OSWALDO CARLOS DA ROCHA (6.379), filho de Anthero 
Carlos da Rocha e de Leopoldina Margarida Requião,,nas
cido aMOde novembro de 1910, no Districto Federal, re
sidente á rua Ara.xá n. 26,-typographo,*solteiro,; cóm,do
micilio eleitoral no :districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação; requerida 1) 

JULIA SANTOS LISBOA (6.380), filha de Sebastião dos San
tos Lisboa e de Zulmira Baptista-dos Santos, nascido^a-22 
de. maio de 1909, no Districto1 Federal,-, residente-á' rua 
Pereira :Nunes n. 138, funccionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto imunicipal de Anda
rahy. (Qualificação requerida). 

NATHANAEL IGNACIO DOS SANTOS (6.381), filho .de-An
tenor Ignacio dos Santos e de Ephigenia Albina dos San
tos, nascido a 29 de "junho-de 1914, nò Estado' do Rio ã& 
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Janeiro, residente á rua Mearim n. iij commercio, sol
teiro, cóm domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy. (Qualificação requerida.) 

LUlZ GONZAGA BRAUNE (6.382), filho dê Luiz Henrique 
Braune é de Hercilia do Amaral Braune, nascido a 2 de 
janeiro de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, Nova Fri-
burgo, residente á rua Petrocochino n. 68, comínereiOj 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy. (Qualificação requerida) » • 

HELENA MACHADO (6.383), filha de Olivia Machado, nascida 
a 15 de dezembro de 1914, em Nova Iguassu', Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto' municipal de Andarahy. (Qualificação 
requerida). 

OSWALDO DE SOUZA (6.384), filho de Claudionor de Souza 
• e de Lourdes de Souza, aascido a 21 do abril de 1918, no 
Districto Federal, residente â Avenida 28 de Setembro 
n, 199, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida), 

JÒAO FERNANDES (6.385), filho de Manoel Fernandes Ju-
... niòr e de Maria Váz de Medeiros, nascido a 7 de maio de 

19ÍO, no'Districto Federal, residente á rua.Maxwell n. 26, 
commercio, solteiro, -cora domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida).. 

AMÉLIA AZEVEDO (6.386), filha, de José Teixeira da Matta 
iè de Marianna Narciso da Motta, residente á rua D.-Ma-
ria n. 12, domestica, casada, com. domicilio eleitoral no 

• -Districto municipal de Andarahy. (Qualificação reque-
-'• '-rida.) - . • -
RUBENS ALVES DO VALLE (6.387), filho de Rubens Alves 

do Valle e de Herminia Alves do Valle, nascido a 25 de 
julho: de 1908, nó Districto Federal, residente á rua D. Ma
ria 34, commercio, casado, com domicilio eleitoral'no dis-

'• ' tricto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida). 
OSWALDO AUGUSTO- (6.388),-filho de Amiibal Augusto e 
•'-" de Anna dos Santos, nascido a 1 de março de 1918, m 

Districto Federal, residente á Avenida 28 de Setembro 
ii. 131, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 

v '. districto municipal de Andarahy. (Qualificação reque-
• rida). •• ' . • 

vvERTHER RUSSO DA SILVA (6.389), filho de Ataliba do 
-Amaral-Silva e de Carmella Russo da Silva, nascido a 9 
dè fevereiro de 1915, no Districto Federal, residente á rua 
D. Maria n. 14, operário, solteiro, com domicilio eleito-

• fàl- nó districto municipal de Andarahy. (Qualificação 
requerida). 

-LUIZ GONZAGA PAVAN (6.390), filho de Júlio Pavan e de 
Maria Anto-nietta Pavan, nascido a 19 dè outubro de 1912, 
nó Estado de Minas Geraes, residente á rua Visconde de 

••' Santa Isabel n. 15, operário, solteiro, com domicilio elei
toral iiõ districto municipal de Andarahy. (Qualificação 
requerida). 

NELSON CRUZ (6.391), filho de Rozendo Francisco'da Cruz 
'Sobrinho e dé Maria, de Oliveira Gruz, nascido a 12 de 
junho dé 1914; em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
residente a rua Senador Nabuco n. 38, policia municipal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy. (Qualificação requerida). 

DIAMANTINO PINTO (6.392), filho dè Antônio Cabo Pinto 
è de Isabel dà Conceição Pinto, nascido a 10 de dezembro 
dè 1915,- nó Districto Federal,' residente á- rua Amaral 
n.~ 22, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy. (Qualificação reque-

' rida). ' 
"ÍDITH DA NOVA EIRA-S (6.3-93). filha de Paulino Fsrr.an-
"' des Eirãs e de Maria da Nova Éiras, nascida a 21 de agosto 

dè 1913," no-Estado do Pará, residente ã rua da Univer-
,- : sidade n. 104, estudante, solteira, com domicilio eleito-

fál no districto municipal de Andarahy. \ Qualificação re-
oivoridá). 

RUBENS GONÇALVES PIMENTA (6.394), filho de Gastão 
- Leal Pimenta e de Democracina Gonçalves Pimenta, iasci-

s '--'•dõ á 23'de novembro dé 1917, no Estado-do Rio de Ja-
•' •-. heirOj residente á rua B. de Mesquita a. 48, commer-

1- '-cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni- • 
cipãl de Andarahy. - (Qualificação requerida.) 

EMÍLIO.BARBOSA DA SILVA (6,395), filho de Ângelo Bar-
-.. -bòsá -dà Silva e de Maria Barbosa da Silva, nascido a 9 
"• l dè dezembro de 1899, no Estado da Bahia, residente á rua 

Souiá Franco n. 21, commercio, casado,'com domicilio 
eleitoral. nô distriéto municipal dè Andarahy. ÇQüalifi-
saçâo requerida.) 

JOÃO Í>A COSTA LEITE (6.396), filho de Euclydes da &ôsla 
Leite e de Ernestina Augusta da Silva Leite, nascido a 
16 de março de 1909, no Districto Federal, residente á 
rua Aristidès Lobo n . 73, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. 
(Qualificação requerida.) 

AIDA DA CRUZ RANGEL (6.397) filha de Arthur Frago.o 
da Cruz Rangel e de Maria Concidia da Rocha Rangel, 
nascido a 26 de janeiro de 1912, no Districto Federal, 
professora,, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

VICTOR MARQUES PAULA ROSA -(6.398) filho de Joaquim 
José de Paula Rosa e de Joanna Araújo de Paula Rosa, 
nascido a 12 de abril de 1888, no Districto Federal, resi
dente á rua Aristidès Lobo n. 90, industrial, viuvo,, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido. (Qualificação requerida.) 

WILSON FERREIRA DE OLIVEIRA (6.399), filho de Anto-
•nio Ferreira de Oliveira e de Etelvina Ferreira de Oli
veira, nascido a 26 de novembro de 191Ó, nó Districto 
Federal, residente á rua Dr. Aquino n. 78, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

ADRIANO ALVES PEREIRA (6.400), filho de Antônio Maria 
Pereira e de .Cecília Cabral, nascido a 13 de janeiro de 
1903. em Portugal, brasileiro naturalizado, residente á 
rua Santa Luzia n. 55, casa 4, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

HELENA PINTO LEITÃO (6.401), filha de José Luiz Fer
reira Pinto e de Rosalina dos Santos, nascido a 7 de 
outubro de 1907, no Districto Federal,' residente à rua 
Torres Homem n. 120, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Quali
ficação requerida.) 

MERCEDES DOMINGOS LEITÃO (6.402), filha de José Fer
reira Pinto e de Rosalina Ferreira Pinto, nascida a 24 
de abril de 1905, no Districto Federal, residente á rua 
Torres Homem n. 120, domestica, calada, com domici-
lio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qua-

.lificacão requerida.) 
PEDRO PULLIG (6.403), filho de Antoriío Pullig ede Olym-

pia Carolina de Jesus, nascido a 13 de outubro dè 1897. 
no Estado de Minas Geraes, residente á rua Luiz Barbosa 
n. 30, commerciario, casado. 

BRIGIDA BALLES BARTINS (6.404), filha de Emiliõ Baile*, 
e de Luiza Lourenço Garcia, nascida a 1 de fevereiro de 
1911, no Districto Federal, residente á rua Araxã n. 3, 

. domestica, casada, com domicilio eleitoral no -districto 
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

CARLINDA TAVARES DA SILVA (6.405), filha de José Fer
reira Pinto e de Rosalina Ferreira Pinto, nascida a 1 de 
setembro de 1906, no Districto Federal, residente, á rua 
Torres Homem n. 120, domestica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qua
lificação requerida.) 

SEBASTIÃO LARANJA DE LIMA E MOURA (6.406), filho de 
José. Coitinho de Lima e Moura e de Garolina Laranja de 
Lima e Moura, nascido a 4 de unho de J1916, nó Districto 
Federei, residente.á rua Barão de Mesquita n..23i, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dé Andarahy. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO LOPES (6.407), filho de José Luiz Lopes e dt 
Luzla Ferreira Lopes, nascido a 7 de novembro de 1911 
no Districto Federal, residente â rüa Oüteiro n. 35, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

ODETTE HUCS (6.408), filha de Theophilo José Hucs e th' 
Ernestina-Hucs, nascida a 13'de maio dè 1917, em .Can-
tagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Barão 
de -Mesquita n. 87, commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualifi
cação requerida.) 

HELENA MARTELLI (6.409), filha de José Gonçalves M..-I-
gaço e de Ceciliã Accioly Rego de Oliveira, nascida a l i 

- d é setembro de 1903, np Districto Federal, residente ú 
riia Souza Franco n. 112, professora, casada, com donr'-
cilio eleitoral no districto municipal de AndarahyI^(QU:I-
lijicaçãó requerida.) 

ALCIDES ANTÔNIO DE SOUZA (6.410), filho de João Mar: 
de Paiva e de Maria Procopia de Jesus, nascido a l í c!--> 

Confere com o O r i g i n a l 
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abril de 1910, no Estado de Minas Geraes, residente á rua nascida a 22 de maio de 1917, no Estado do Rio de Ja-
D. Maria n, 32, funecionario publico, solteiro,* com do- neiro, residente à rua Campos da Paz n. 74, professora, 
miciíio eleitoral no districto municipal de Andarahy.- ~ solteira,, com domicilio eleitoral no districto municipal 
(Qualificação requerida.) - de Rio. Comprido. (Qualificação requerida.) 

^AÜLO MONTEIRO DA SILVA (6.411), filho d e Eufrazio ADHEMAR JUDICE LARANGEIRA (6.425), filho de, Adelino 
Ferreira da Silva e de Anna Ferreira da Silva, nascidô a • victor da. Fonseca e de Maria Joanna de Mattos Judice La-
24 de fevereiro de 1914, em Campinas, Estado de'São 
Paulo, residente á rua General Belfort n. 86, commer-j 
ciario, casado, com domicilio eleitoral no districto mu-' 
nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

LAURO DA ROCHA PITTA (6.412), filho de Braulioda 

rangeira. nascido, a 5 de setembro de 1887, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Campos da Paz n. '74,-
commerciaàte,.casiado, com domicilio eleitoral no.dis-
trieto municipal de1 Rio Comprido. (Qualificação reque
rida.). 

.Rocha Pitta e de Almer.inda Peixoto da Rocha Pivta,' BENEDIGTO' DE DEUS JULIANO DE OLIVEIRA. (6.426), 
nascido a 20 de novembro de. 1917, no Districto Federal, 
residente á rua Theodoro da Silva n. 329, casa-1, .estü-;. 
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

•WALDÉMAR. BENTO DE SOUZA (4.413), filho de Antoniu 
Bento dé Souda e de Escolastica dos Santos, nascido..a 3 
de dezembro de 1916, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Araújo Lima n. 34, operário, solteiro, • com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) • . • * 

ARTHUR OSCAR LAND (6.414), filho de Oscar Hamilton 
Land e de Maria Camillá Fontes Land, nascido a 2 de.se-

filho de.Manoel Ferreira de Oliveira e de Locadia Ju
liana, de Oliveira, -nascido . a 29 de janeiro de 1911, em 
Belém Estado do Pará, residente á rua-Maia Lacerda, nu-

• mero 39, casa .3, official da Marinha Mercante, solteiro, 
com domicilio .eleitoral no districto municipal do Rio 
Comprido. (Qualificação requerida.) ' . 

JOSÉ' MACHADO DOS SANTOS. (6.427),'filho de Antônio. 
Machado e-de Júlia Maria da Conceição, nascido a/19 de 
fevereiro de. 1912,-no Districto Federal, residente á rua 
Maquine, n. '24, ferroviário, solteiro, com domicilio elei
toral -• no districto municipal de Andarahy. .(Qualificação 
requerida.) • • ' ' • ' ' • . 

tembro cie loól" n ^ E s ^ JORGE GOMES -'DA SILVA (6.428) filho de Theophilo Gomes 
á rua Carvalho Alvim n. 148, commercio, solteiro, com & ^ l í v ?- * d f l ,Ant™f Telles; Çorrea de^Bntto, nascido, a 
domicilio eleitoral.no districto municipal'de.Andarahy. . . f ? . ' % & r

 d e

a ^ ™ Y^^J^L™1^» 
/•OiTalifinicTn rpmiprirla ) i- ™a Theodoro da Silva n; 18, operário, solteiro,, com do-
tQuaiiiicaçao lequerma.; micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. 

MARIO CAMARINHO DA SILVA (6.415), filho de Manoel (Qualificação requerida.) 
Joaquim da Silva e de Laurinda da Silva Camarinha, WALDÉMAR MARQUES BEZERRA (6.429), filho de : José 
nascido a 21 de março de 1918, no Districto Federal, re- Marques Bezerra e de Débora Raphael Gomes, nascido a 
sidente á rua Fernandes'Vieira n. 52, estudante, solteiro, 25 de julho, de 1905, no Estado de Minas= Geraes, resi= 
com domicilio eleitoral.no districto municipal de An- dente á. rua Torres Homem. n. 268, commercio, casado, 

- darahy, (Qualificação requerida.) • com domicilio eleitoral no districto municipal .de -Árida-
MAURICIO MACHADO (6.4Í6), filho de Gaspar. José Machado" rahy. (Qualificação requerida.) " , 

e de.Joanna Hilário Machado, nascido a 5 de agosto.de JOÃO GOMES SARDINHA (6.43Õ), filho de Sebastião Gomes 
•1915, no Districto Federal, residente á rua Barão de , Sardinha* e de Maria de Souza Gomes, nascido, a 24 de 
Mesquita n. ©88, official da Marinha Mercante, solteiro, 
com" domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy. • (Qualificação reauerida.) 

JOSÉ1' AFFONSO-. RAMOS JÚNIOR (6.417.),. filho .dé Jo.se 

abril de 1908, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e-residência, á rua Emitia Sampaio n . 20. (Quali
ficação re"querida.) 

Affonso Ramos e de Rosalina dos Santos.Ramos, nascido JOÃO BAPTISTA MONTEIRO MARCIAL (6.431), filho :dè 
a-23 de outubro de 1910, no Districto; Federal residente 
á rua Souza. Franco n. 36, commercio, solteiro, com do-
miciio'eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

PEDRO BAPTISTA TEIXEIRA (6.418), filho de Antônio. Luiz 

Clarisseau dé.Mattos Marcial e de Noemia,Monteiro. Mar
cial, nascido a 19 de fevereiro de 1912, no Districto Fe
deral, ferroviário, casado, com domicilio eleitoral no ..dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua Er
nesto Souza n. 23. (Qualificação requerida.) 

Teixeira, e de Isabel. Teixeira, nascido a 16 de dezembro ANTÔNIO RIBEIRO DA CRUZ (6.432), filho de Maria Ma 
de 1915, no Estado do Rio de Janeiro, residente ~á~ rira 
D. Rita n. 53, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação 
requerida.) 

gdalena da Cruz, nascidoa 22 de agosto de 1916, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no -districto municipal de Andarahy e residência á 

^ . „ . _ _ _ - , . . . rua Barão de Mesquita n. 431. (Qualificação requerida.) 
MANOEL GONÇALVES COELHO (6.419), filho de Antônio ALFREDO GOMES (6.433), filho de Justino Gomes e de Fe-

Gonçalves Coelho e d e Maria Rosa Teixeira, nascido a ZA lismina-de Jesus Gomes, nascido a 22 de fevereiro de 
de janeiro de 1913, no Districto Federal, residente a rua 1 9 0 7 ) n o Dj stricto Federal, ferroviário,- solteiro, com do-

- D. Maria n. 8, ferroviário, solteiro, com domiciUo elej- micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy:-e 
toral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação residência á rua Paula Britto n. 18. (Qualificação re-
requenda.) querida) 

"»SE; PEREIRA (6.420),filho de Antônio Pfereira^de^uiza ANTÔNIO SEVERINO ALVES (6.434), filho de Severino ,A1-
Pereira, nascido a 7 de março de 1897, no Estado de Sao v e s e d Q R o ; . a T h e o d o r a de Jesus, nascido a 8 de janeiro 
Paulo, residente á rua. Alegre n. 63, commercio; casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal, de-An
darahy.- (Qualificação requerida.) ' 

JOSBPHA. MARIA MAGDALENA NABUCHADONZOR (6.421), 
filha de Antônio Biphàno e de.Maria Joaquina Biphano, 
nascida a 25 de de maio de 1900, no Estado de Pernam
buco, residente á rua do Bispo n. 115, operaria, viuva, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido. (Qualificação requerida.) 

de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, commerciario, sol
teiro,, com domicilio eleitoral no districto municipal tde 
Andarahy, e residência ;á rua Araújo Lima n . 25. (Qua
lificação requerida.). 

MATHILDE GOMES GAROFALO (6.435), filha de Maria José 
Gomes,.nascida a.30 de junho de 1912, no Districto Fe
deral, jornalista, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto. municipal de. Andarahy e residência á rua.D. Ma
ria n. .32;. (Qualificação requerida.) 

OLGA DE OLIVEIRA (b.422), filha_de Ahpio de Olive.ira^e J 0 S E , MENEZES NUNES (6.436), filho de João Menezes 
de Maria Teixeira Neves nascida a 18 de^setembro de Nunes-e de Marcionilla Menezes Nunes, nascido a 8 de 
1913, no Districto Federal, residente á rua.D. Maria nu- d e 1 9 0 § m E s t a d o d e Sergipe,, operário, solteiro, 
TTA V ^ n t ^ / ° l t S r ^ à?^}Z^ÚOlelZ° com domicilio eleitoral, no districto municipal de An-ídí) municipal de Andarahy. (Qualificação reque- -daráby e residência á rua Maxwell n. .231, (Qúatifi-

AMAROaG'OMES DE OLIVEIRA 1 (6.423), filho de Manoel B f «^feA^E*CÀmVALHO T30RGES (6 437)"• filha'dé" José 
Francisco de Oliveira e de Maria .Gomes dos Santos, nas- - " ^ K I ^ rW. 

• ^ cido a 13 de julho de 1905, no Districto Federal; rèsi 
dente á rua Aristidès Lobo n. 160, commercio, solteiro, 
com domicilio -eleitoral ;no. districto municipal de Rio 
Comprido. (Qualificação'requerida.) 

IONE PEIXOTO LARANGEIRA (6. 
Judice Larangeira e de Mariettá Peixoto Larangeira» 

Rodrigues de Carvalho e'de Umbeüna Cerqueira-de Car
valho,' nascida-a.28 de abril de -1900, 'no Estado(de Ala
goas,' domestica, casada,! com domicilio' eleitora!1 no- «ji»* 
tricto municipal' de Andarahy e residência á avenidav.2? 

Í9ÍV Yithn Hn -'Arihim.i. d e Setemhro n." 339. .(Qualicaçio' requerida:) * ' • ['•-;•.'• 
Há PpiToto T araníÍf4 LEONARDO JOSE' LEOPOLDO ; (6.438),' filho -de ^ José: Leo-
tta Peixoto Laratwetra. ç o l do e de Bernardina-Maria.da Conceição, nascido'a*7 
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de'-março de" 1910,-'etti >Mar de Hespaana,:no Estado de 
Minas Geraes,. operário, casado, com domicilio eleitoral 
no-districto^ municipal*de Rio Comprido e residência a 
;tua-MajorH-Freita8--n. -'54.- (Qualificação requerida.) 

tfANOEL' MARTINS.'BARREIROS JÚNIOR (6.439), filho de 
Manoel; Martins Barreiros e de Alice' Monteiro Barrei
ros,- nascido • a-11 de* setembro - de,! 1899, nO Districto Fe
deral, commercio,-viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal -de Rio' Compr idores idênc ia ; á? rua 
'Aristidès- Ltóò;:.n-.-.-'36./--(0u^ifíbàçao,requerida.-)-!. 

DORIVAL ; DE • OLIVEIRA BRAGA' (6.440), filho i de Mario de 
Oliveira- Braga e,de 'Ah'na Maria Braga,; nascido; a* 6~.de 
julho de 19i2, no,Districto -Federal,' commercio, solteiro, 
com" domicílio eleitoral.no districto municipal de Rio 
Comprido e residência á rua Azevedo Lima n.. 201. (Qua= 
ííficâção ('rGQticriási •) í - • 

J0ÍÓ*;'MIGUEL'--"(6;441),' filho de José Miguel Leandro! e de 
Guilhermina Maria da Conceição, nascido a 20 de agosto 
de:i892;,na. Ilha'Grande, Estado do Rio de Janeiro, fun
ecionario publico,' solteiro,, e residência á rua Christiania 

' numero 43. ' ; -. 
!FERNANDO GOMES PEREIRA (6.442), filho de Saturmmo 
1 Gomes Pereira edé-Alexandrina Venancia Pereira,, nas

cido a 27 de-abril de 1916, no Districto Federal,-fiel: de 
cartório- solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal -de Andarahy e residência á rua José Mau= 
ricíò n. 18.-(Qualificação reauerida.) 

[OLEGARIO'. FRANCO (6.443), filho de Donato Franco e;de 
i Jóaquina Gomes Franco, nascido a 22 de junho de, 1909, 

no''Estado do Rio; de. Janeiro, commercio, solteiro, cóm 
domicilio eleitoral' no districto municipal de Andarahy 

: . e ; residência á rua Uruguay n. 198. (Qualificação; re-
/ . querida.) 
DANIEL FIGUEIREDO (6,444), filho ,de Canuto de Figuei= 

' rédo~e de Caridades Cortes, nascido a 14 de .dezembro de 
1914, no; Estado do Rio de Janeiro,; operário,; solteiro, 

'com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda» 
;ráhy e residência á rua Maxwell n. 26. (Qualificação 
•requerida;)- . --' 

-IZAURA DE OLIvEIRA íFERREIRA (6.445), filha de- Anthe-
nõr de Oliveira é.de .AHce de Oliveira, nascida .a 3 "de 

."-sètemsbr.o-: ide-31902, no-diitric.td Federal,. operâriai casada, 
coní. ;do.micilio Veleitorar no districto municipal-de Rio 
Comprido- é.-residência,á rua Santa Alexandrina numero 
,102. (Qualificação requerida.) • 

ORLANDO DE .OLIVEIRA BARROS (6.446), filho de Luiz 
, de Barros 'e dé Frâncisca de Oliveira Barros, nascido - a 

26 "de junho de 1912, no. Estado da Parahyba do Norte, 
alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no districto ih'u-

• nicipal .de Andarahy e; residência.á rua José Vicente nu
mero 26. (Qualificação requerida.) 

SALVADOR STAVELE (6.447),. filho de Nicolau Stavele; e 
de Màrià da Conceição. Stavele, nascido a 24 de março 
de 1906;-no'Districto' Federal, empregado' publico, ','sol-

, téiro, com domicilio - eleitoral ho;; districto . municipal de 
Andarahy. e residência á rua Caçapava n. 140. (Qua-

lífÍC3.ÇãÒ' CSQÜGpidcl' )" 
CARl.OTA SANTANXA (6.448),,'filha de Medebiades José 

de SanfÀnna, e de Rita 1 Jesüina de Souza, nascida a i 
de maio-.de 1913̂  nó Districto Federai, operaria, sol-

,. teirá, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
RioComprido é residência à rua Itapirü n. 472. (Qua
lificação requerida.) 

JOSE' THOMAZ LEÃO (6.4-49), filho de Aula. Maria da Con-
'; cèição, nascido, a 10 dè novembro.dè 1903, no Districto 
Federal,, operário,-casado., com domicilio; eleitoral'.'nó.-disr 
tribto Jmunicipal de Rio :Comprido, e, ,residência a, rua 
Santa •Âléxandri'na; n. '120. '(Qualificação, requerida.) 

WALDÉMAR I'GNAeÍÕ;.DE' LEMOS (6!.45u"), filho de.RjoI 
Ignàoio dè Lemos e -dé Floribella de Coração Lemos, 

] nascido a 17 dè dezembro de ,1908, no Districto Federal, 
Operário, casado, com domicilio eleitoral, no districto 
municipal'•; de Andarahy e residência á rua José Mau-
Tlcio-n'. gO. (Qualificação requerida.)1 

WALDETH.VAZ'.; SODRE'.. (6.4,51), filho. de. Aristidès-.Vaz 
Soc-ré-e dertÈlizàbethf .Leal So<iré, nascido a.. 16 de , á o r í ' 
de, 1915, jnó; Eftádo.da. Bahia, empregado. dàLagtb,'. sol
teiro, corp..domicilio eleitoral nó districto. municipal'.\dè,' 

l Andarahy f.è", residência ,á irua Paula '.Britto n . 179.(Qiia-., 
lificafiâó-requerida.) ' . ' ' • ' ' .,: ' .'.-'..-' :' :""-" 

ANTONÍO. MANOEL' LOPES FILHO- (6.452)-, filho .de - An
tônio Manoel Lopes, e de .Geraldiha-ippes, nascido a; ãi 

, ie. • fey&elró ••' do.- i-9,09,,-' no .Districto '• Federal, 'commercio, 

solteiro, com domicilio eleitoral no dístríeto municipal 
, . de Rio Comprido e residência á rua Aristidès Lobo nu

mero 2 5 . , (Qualificação requerida.) -
JOSÉ" LOPES NOGUEIRA (6.453), filho de Antônio Lopes 

' Nogueira, e de Esther Gonçalves • Nogueira, nascido a i ! 

de julho de 1895, no Districto Federal, commercio, ea« 
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal dè 
Rio Comprido e residência á rua Aristidès Lobo n . 37.. 
(Qualificação requerida.) 

DBLFINO' DOS SANTOS (6.454),, f i lhote Leogivil José deá 
.Santos e.de Georgina Gomes dos Santos, nascido a' 7vd$ 
maio de 1913, no Districto Federal, forneiro, solteiro, 

: com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda-* 
rahy e residência ,á rua José Vicente n . 115, (Qualifi
cação requerida.) 

JUVENCIO DE OLIVEIRA BEZERRA (6,445), filho de Ti-* 
, berico Bezerra e de Maria Rosa da Conceição, nascido § 

iode março de 1910, no Eàtado de Sergipe, ferroviário, 
! solteiro, com domicilio eleitoral no districto municinal 
de Andarahy e residência ã rua Gama a. 54. (Qua!iíi=! 
cação requerida.) ' . 

HENRIQUE PALMA DA COSTA (6.456), filho de Manoel 
da Costa e de Alcena Palma da Costa, nascido-a 1 âk 
março de 1901, no Districto Federal, onerario, casádoi 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anâa* 
rahy e. residência á rua D. Rita n . 14. "(Qualificacãe 
reauerida.) •.-. w . 

JOIO . . M E S S I A S DE SOUZA (6.457), filho de Messias - W 
reira de Souza e de Maria Senhora do Carmo, nascido a 
15 de outubro de 1900, no Estado de Alagoas, emnregadq 
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto nu> 
nicipal de Andarahy, e residência á rua Pere>ra Nüneâ 

.numero* 35. (Qualificação requerida.) 
MIGUEL MEDINA NIYA (inscripção 6.458), filho de Modí 

na•. Gebelli e • de Maria Noya Martim, nascido a Í4 d? 
março de 19J5, no Districto Federal, commerc'0," §oí 

.tei.ro, com: domicilio eleitoral no districto mun<ciDar di 
Andarahy. e residência á rua José Vicente n, 132. ~(Qua/ 
lificaçáo requerida). < 

JOSE' MARTINS DE FIGUEIREDO (inscripção 6.459)V ív 
,, lho de -Francisco Martins Figueiredo e de Antonia Fm 

nandes, nascido a 28 de novembro de 1904, no Estado,d4 
. Minas, Geraes, alfaiate, solteiro,, com domicilio eleitora} 

no districto municipal de Andarahy e residência á rua 
D. Rita n. 130. (Qualificação requerida). 

HÉLIO DE SOUZA (inscripção 6.460), .filho de Francised 
Luiz de Souza e de Luiza Gulla, nascidoa 10 de julho de 
1916,'no Districto Federal, commercio, solteiro, com do< 
micilio .eleitoral no districto municipal de .Andarahy e 
residência, á rua Theodoro da Silva n. 242. (Qualifica* 
cão re^se^i^E).. , 

JOÃO DIAS MACIEL (inscripção 6.461). filho, 'de Miguel 
K..Dias.Maciel e.de Marai Alves de Carvalho, nascido a 
5 de março de 1880, no Estado de Minas Gerafe3, fun» 
ccionarió publico', casado, com domicilio eleitoral. nd 
districto municipal de Rio Comprido e residência"á rua 
do.Mattoso n. 133. (Qualificação requerida). 

ISAJVC BOTELHO DE ALBUQUERQUE (inscripção 6.462), 
. filho de Leonel Mello de Albuquerque e de Noemi Pe. 

feira Quintas, nascido a 22 de' dezembro de 19tí, nd 
Districto Federal, commercio, casado, com domicilia 

"' eleitoral no' districto municipal de Andarahy :e'residen. 
cia.á má Tones Homem n. 23. (Qualificação reque
rida) . • " . 

HÉLIO MONTEIRO DA SILVA (inscripção 6.463), filho de 
Rubens Monteiro da Silva e de Olympio Ferreira da SiL 
va, nascido a 10 de junho de 19.15, no Districto Federal, 

' òóiiimerció, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Barão. da São. 

, Francisco Filho, 333. (Qualificação requerida). 
JAYRO. THIMOIEÓ DE SOUZA (inscripção 6.464), filho da; 

José; Thiinoteo de Souza e de Ignacia Pereira de-Souza,, 
nascido a 20 de outubro de 1903, no Estado da Bahia, 
commercio,, solteiro, com domicilio eleitoral no districto) 
municipal de Andarahy e residência á rua -Morro do An< 
darahy 'sem numero. (Qualificação requerida).- -

OLGA LANNES ,SILVA (inscripção 6.465), filhotde Josd 
Aúgtisto Ferreira Lahnes e de Augusta Ferreira Lannes 

.„ nascida' a-3 de outubro-de 1894 no Estado do Rio'd€ 
Janeiro, enfermeira, viuva, com domieilio eleitoral, sní 

: districto 'municipal- de Andarahy e residência á. Rua 
: -Barão dé'Mesquita, n. ' 142. (Qualificação reauerida). 

JOSE'' FERREIRA (inscripção 6.466), fi)ho dp Joaquim .Fer« 
: reira"e" de Maria Ferreira, nascido a 2 de junho de i89©4 
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a» Districto Federal, motorista, casado, com: domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residen-

• * i r r ^ 6 « í S â « S l I ' ^ J ? Í n < í í n - 2 7 • (Qualificação requerida)., 
SYLVIO PINTO LOPES (inscripção 6.467), filho de Domin

gos Eduardo Lopes e de Sara Qnartim Pinto Lopes, nas
cido a 22 de junho de 1915, no Districto Federa!, enge
nheiro civil, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua D . Maria n. 
63. (Quilificação requerida). 

ARY SANT'ANNA ÁVILA (inscripção 6.468), filho do José 
de Souza Ávila e de Maria SanfAnna Ávila, nascido a 6 
de junho de 1918, no Districto Federal, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no 'districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Uberaba n. 73, casa V. 
(Qualificação requerida). 

IVONE FREITAS FEITOSA (inscripção 6.469), filho de João 
' Alvos Feifosa e de Isaura Freitas Feitosa, nascido a 17 

de novembro de 1917, no Estado da Bahia, estudante, 
solteira, corn domicilio eleitoral no districto municipal 
de Rio Comprido, e residência a rua Aristidès Lobo n . 
118. (Qualificação requerida). 

FRANCISCO ANTÔNIO SOARES iinscripção 6.470), filho 
de Manoel Antônio Soares? e de Maria da Conceição Soa
res, nascido a 4 de abril de 1899, no Espado de Minas 
Geraes, commercio, casátio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua D. 
Maria n. 43. (Qualificação requerida). 

OSWALDO DE OLIVEIRA LIMA (inscripção 6 471). filho 
de Antônio de Oliveira Lima e de Florinda Julianelli, 
nascido a 24 de abril de 3913, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto mu-
üicip^l de Andai'ahy e residência á rua Maxwell n, 54, 
(Quilificação requerida). 

0ERALDO HYPPOLITO DA SILVA (inscripção 6.472), fi
lho dè Jisé Hyppolito da Silva e de Julia Maria da 
Silva, nascido a 6 de janeiro de 1910, no Estado de 
Minas Geraes, operário, solteiro, cóm domicilio eleitoral 
00 districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Alegre n. 23.' (Qualificação requerida). 

SEBASTIÃO MARQUES (inseripçãa 6.473), filho d© Salvador 
Marques e de Ernestina de Aguiar, nascido a l i de 
junho de 1310, no Distrieto Federal, commercio, casudo, 
cora domicílio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Duque de Caxias n. 44. (Qua
lificação reauerida). 

<B3LDA DE SAXTANNA (inscripção 6.474), filha de Plinio 
SanfAnna e de Maria Corral SanfAnna, nascida a 14 
de dezembro de 1905, no Districto Federal, domestica. 
Solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
da Andarahy o residência á rua Uruguay n. 199, casa 
V. (Qualificação requerida). 

BERNARDO A l BINO NUNES (inscripçoã 6.475), filho' de 
Maria Josepha Nunes, nascido a 10 de maio de 1894, no 
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, cmi domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e re
sidência á rua Caçapava n. 86. (Qualificação -reque
rida).. . . . . 

AâTRÒGlLDÒ DA FONSECA (inscripção 6.476), filho de 
Francisco Paulo da Fonseca e de Alzira da Fonseca, nas
cido á 8 de dezembro de 1903, no Districto Federal, pin
tor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dè Rio Comprido e residência ã rua do Bispo n. 
•95. (Qualificação requerida). 

JAYME SARZEDÁS (inscripção 6.477), filho de Domingos 
tía Silva Carvalho e de Maria Sarzedas de Carvalho, 
nascido ã 14 de novembro de 1892, em Nictheroy. Es
tado do Rio de Janeiro, alfaiate, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido e resi
dência á rua Aristidès Lobo n. 175. (Qualificação 
requerida). . 

ARACY ALVES MOREIRA (inscripção 6.478), filha de. João 
Alves Moreira e de Maria da Silva Moreira, .nascida a 21 
de janeiro de 1916, no Districto Federal, operaria, sol
teira, cora. domicilio eleitoral no districto. flauni3ip.al;,de 
Andarahy e residência á; rua Maxwell a. 84. (Qualifica
ção requerida',. -', • - , 

AKAHY ALVES MOREIRA (inscripção. n, .6.470),, filha de 
João Alves Moreira e de Maria da Silva Moreira, nas
cida a 9 de novembro de. 1917 no Districto. Federal, fun
ccionaria da Light. solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy residenóia a rua 
Mai-veel n. 84. (Qualificação requerida). 

JOSE' MEDEIROS (inscripção 6.480), filho de Fraáklhi Me
deiros e de Maria Isabel da Conceição, nascido a i i do 

. janeiro de 1897, no Distrieto Federal, operário, ©asado, 
com domic.iio eleitoral no districto tniioi-upal de An
darahy e residência á rua Alegre n. 112.; ^Qualificação 
requerida). . -

JOSE' NELSON CARROZZINO (inscripção 6.4811, filho de> 
Pedro Cárrozzino e de Maria Domingas Chrispina, nas
cido a 11 dê abril de 1912, no Districto Federal, com--
meroio, ^olieiro, com domicilio eleitoral Uo districto 
municipal do Andarahy e residência á rua Barão de 
Vassouras n. 17. (Qualificação requerida). 

ALCINA GOULART DE BARROS (inscripção • 6.'482)i 
filho de Gil Diniz Goulart e de Emilia Teixeira Gou
lart, nascida a 22 de outubro de 1885, em Cachoeira 
de Ilapemerim, Estado do Espirito, Santo, domestica, 
viuva, com domicilio eleitora! no districto municfpsi de 

• - Rio Comprido e residência á rua Estrella n. 81. .(Qua
lificação requerida). 

ONOFRE CORRÊA DA SILVA (inscripção G.483), filho dè 
Jacques C<rrêa da Silva e de Adelaide Alves da Silva, 
nascido a 1 de janeiro de. 1909, ho Districto Federal, 
operário casado, corn domicilio eleitoral no districto 
municipal dp Andarahy e residência á rua Cachamby n. 
50. (Qualificação requerida), 

.ZAIDA PEREIRA DA. SILVA (m*'cripeão 6.484),. filha dé 
Godoíredo iPereirá da Silva e de Georgina .Pertrfra' df» 
Silva, nascida a 2 "de maio de 1916, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domiclio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Bclla.de São 
Luiz n. 84. (Qualificação requerida). 

ALZIRA MARIA RODRIGUES (inseripção- 6.485), filha de 
Euzehi'> José Rodrigues e de Ppolinda Maria : Rodrigues, 
nascida a '17 dó janeiro- de 1890, no Districtj Federal, 
domestica, - cegada, com domicilio eleitoral no 'districto 
municipal de Andarahy e residência á ma Vis.'de San
ta Isabel n. 71. (Qualificação requerida). : . . . 

ESUMARJO DA SILVA MORAES (inscrição 6.4r!6),. tiíhO 

ral no districto municipal dè Andarahy e r&Sideneia á 
Bm Marechal Joffre n. 17. (Qualificação requerida). 

GERALDO RIBEIRO DA CUNHA (6.487), filho da João.Corrêa 
da Cunha e deJSsítfiqueta Luiza da Cunha, nascido a 5 de 

. dezembro de"T898, no Districto Federal, residente, á rua 
do Bispo n. 49, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio' Comprido. (Qualificação re
querida.) . .. „ 

..JOSE' MOREIRA FERRO (6.488), filho de José Moreira Ferro 
e de Maria José da Silva, nascido a l i dè outubro de 1899, 
no Districto FéderaÇ^ssidentc á rua da Universidade, 
commerciario, casado, conv-Üomicilio eleitoral :iõ districto 
municipal de Andarahy. (Qualificação requer ida- • 

MANOEL RODRIGUES D1 ÁVILA (6.089), filho de José Rodri
gues dos Santos é de Francisco d'Avila Rodrigues, nascido 
a 25 de setembro de 1905, no Rio de .Janeiro,'residente á 
rua Barão de Mesquita n. 120, commercio,'solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

ALDA SOARES DA SILVA (6.490), filha de 'Manoel Francisco 
-da Silva e de Marciunilla Soares da.Silva, nascida a 27 de 
novembro de 1913, em Belém, Estado do Pará,-residente 

.-. .á rua Araújo Lima n: 90, commerciaria, solteira; com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

•WALDEMIRO."DE.AZEREDO COUTINHO (6.491), filhode A l 
bino de Azeredo Coutinho e de Maria-da Conceição Couti-
nho, nascido a 12 de abril de 1906, no Districto Federal, 
residente á rua Theodoro da Silva n. 126, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal,de 

• . Andarahy. (Qualificação requerida.) ••-" "''--' 
JOVELINO SILVA (6.492),filho de Sebastião Silvando/Maria 

José da Silva, naseido.a 1 de janeiro dè "1903,;ém Padua, 
;- Estado do Rio de Janeiro, residente" á rua Soüzà Franco 

. n. 23, operário, solteiro, cóm domicilio ;eíèitorat ho dis
trieto municipal de Andarahy.. (Qualificaçãorèjrmeridâv) 

AMÉRICO GONÇALVES DE BRITTO (6.493), filho" dé Manoel 
Gonçalves do :Britto e d ô Maria Rosa, nascido a l.de de
zembro de 1916, no Districto Federal, residente & rua 
Luiz Barbosa n . 21, marcineiro, solteiro, com domicilio 
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eleitoral-no districto municipal de Andarahy.; (Qualifi-
, cação requerida.) , • „.„ •'",•„ c 

JOSE' DE * SOUZA AFFONSO JÚNIOR (6.494), filho de José 
de; Souza Affonso e de Christina,Elias Pereira, nascido a 
19rde maio de 1915, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua da Estrella n. 25, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qua

lificação'requerida.) -
SYLVIO MAGNO DA SILVA (6.495), filho de Domingos Magno 

'Pereira-da Silva e de Camilla Pereira Magno da Silva, 
• nascido"a'26 de junho de 1914, no Districto Federal, re

sidente 'á rua. Campos da Paz n. 85, commercio, solteiro, 
com.1 doniicilio eleitoral no- districto municipal de Rio 
Comprido. (Qualificação requerida.) 

LOURIYAL BARBOSA (6.496), filho de Nicolau Herdy Bar-
bqsa;e]de Julieta.Soares Barbosa,' nascido a 7 de julho/de 

.1891,:ho Estado do Rio de Janeiro, residente á. rua,Barão 
, dèltapagipe n. 101, commercio, solteiro. ' > 

LEO0ÁDIO- PEREIRA DE CARVALHO (6.497), filho.de.João 
. . PioPére.ira e de.Francisca Teixeira de Carvalho, nascido 

.a 15:de.dezembro de 1889, no Districto,Federal, residente 
••á rua da Estrella n. 93, commercio, casado. 

JUSTÍNA"RODRIGUES. SANTOS (6.498), filha de Martinho 
*, Dionysio dos Santos e de Joanna Rodrigues da Silva, *nas-

,-• cida a 3 de junho de 1899, no Districto Federal, residente 
á rua. Santa Alexandrina n. 203, operário, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. 
(Qualificação requerida.). 

ANTONIA.FERREIRA (6.499), filha de Georgina Joanna Maria 
da' Conceição, nascida a 5 de junho de 1897, no Estado do 
Rio^de Janeiro, residente á rua do Bispo n. 29, operaria, 

. solteira,.com domicilio eleitoral no districto municipal, 
de Rio Rio Comprido. (Qualificação:requerida.) 

JOÃO RIGHETTI (6.500), filho de Antônio Rigeotti e-de 
. Amedea'Ferrari Righetti, nascido a 27 de junho de > 1916, 

u,o..:Estado de Minas Geraes, residente á rua Campos da . 
Paz .n.,8:4, pesponteador, solteiro,-com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação 
requerida.) •• ' • 

AFRO :ALVES•BOMFIM (6.501),. filho .de Clemente Martins 
da Silva e/de Jacyntha Luiza de Jesus, .nascido a 3 de .maio 
de 1894, no Districto Federal, residente á rua Aristidès 
Lobo/n'. 30, commercio, casado, com dqmicilio eleitoral no 

' districto 'municipal de Rio Comprido. (Qualificação re-
'•• querida.) ,f, ' 

ISISDÈ "ARAUJá SILVA (6.502), filha de Eduardo José da 
Silva e de Anua de Araújo Silva, .nascida a 9 de dezembro 
de .1917, no Districto Federal,, residente á travessa, da'.Paz 
n.. 16, cantora, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida.) 

ACCÁCIO RODRIGUES CAVALHEIRO (6.503), filho de José 
Rodrigues Rosa e de Encarnação Cavalheiro Vargas, nas
cido a 15 ile julho de, 1905, no Districto Federal, residente 
á rúa Campos da Pazm. 175, mecânico, viuvo, com domi
cilio, eleitoral no diswííito municipal de Rio Comprido. 
(Qualificação requerida.)^, 

FLODUARDO FERREIRA DA CUNHA (6.504), filho de Fio-
duardp-Corrêa da Cunha e de Isolina de Souza Ferreira, 
nascido a 27.de janeiro de 1915, no Districto Federal/re
sidente a--r.ua Mattos Rodrigues n. 22, commercio, solteiro, 
com domicilio'eleitoral no districtomunicipai de Rio Com
prido. (Qualificação requerida.) 

ANTONIA ROSA DOS SANTOS (6.505), filha de Manoel Fran-
' cisco dè Lima e de Maria Magdalená da Conceição, nascida 
a-26.de.-fevereiro de-1877,'em Maceió, Estado de Alagoas, 
residente.á rua Barão de São Francisco Filho n. 222, do
mestica,' desquitada, còm domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy, (Qualificação requerida.) 

ALBINO DE CARVALHO PEREIRA (6.506), filho de Aíziro 
Pereira etde Zina Jansen Pereira, nascido a 9 de novembro 
de 1 ̂ .16, èm Coroatá, Estado'do Maranhão,, residente á rua 
Araxá,h../18, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação re
querida/,): • • • • 

MANOEL• ANTÔNIO DA SILVA (6.507), filho de Victorino 
Antônio da Silva e de Amélia Libanja da Silva,, nascido'a , 
25' de: outubro de. 1883, no Districto Federal, residente á 
rua Pereira Nunes n. 89, commercio, solteiro, com domi
cilio .eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qua-

: lifícaçãò requerida.) 
,TOEQUATO BASTOS VILLARES (6.508), filho de Rodolpho 

' Rodrigues- Villares e de Carolina Magalhães Bastos. Villa
res, nascido a 7de maio de 1887, no Districto Federal, re

sidente á rua Visconde de Santa Isabel n. 83, commercio 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal dí 
Andarahy. (Qualificação requerida.) 

LôLA VASQUES VILLARES (6.509), filha de Cláudio Car-
ballo Vasquez e de Ambrozina Garcia Vasquez, nascido 9 

. 18 dé março de 1897, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Visconde de Santa Isabel n. 83, domestica 
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal dí 
Andarahy (Qualificação requerida.) 

EURYDES MOREIRA (6.510), filha de Joaquim Raymundo dí 
Silva e de Abrandina Tavares de Souza, nascida a 30 ds 
julho de 1891, no Districto Federal, residente á rua Torrei 

• • Homem n. 183, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
-no districto municipal de Andarahy. (Qualificação re
querida.) 

LUDOVICO DAS NEVES (6.511), filho de Manoel das Neves e 
de Julia Paulina das Neves, nascido a 20 de fevereiro de 
1915, no Districto Federal, residente á avenida Vinte « 
Oito de Setembro n. 216, operário, solteiro, com acmicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy. .(Qualifi
cação requerida.) 

FELISBERTO ABREU (6.512), filho de Francisco Maria de 
.Abreu e de Fermina Nobre, nascido a 22 de dezembro de 
1916, no Districto Federal, residente á rua Torres Homem 
n.' 41, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

ILDEFONSO GASPAR DE MIRANDA (6.513), filho de Antônio 
. Gaspar de Miranda e de Amélia Franco de Miranda, nas

cido a 26 de janeiro de 1900, no Districto Federal, resi
dente á rua B . de Vassoura n. 51, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

HORACIO PINTO CARNEIRO (6.514), filho de José Pinto Car-
- neiro e de Rosa Rodrigues Pacheco, nascido a 13 de julho 

de 1916, no Districto Federal, residente á rua Barão de 
Bom Retiro n. 876, operário, solteiro, com domicilio elei
toral ho districto municipal de Rio Comprido. (Qualifi
cação requerida.) 

MARIA MARTHA MACHADO BASTOS (insc. 6.515), filha ds 
Bertholino dos Machados e de Amhrozina Theophilo Ma
chado, nascida a 11 de janeiro de 1901, no Estado de Mi
nas Geraes, commercio, • casada, com domicilio eleitoral 
no- districto municipal de Andarahy e residência á rua 

• Araújo Lima n. 90. (Qualificação requerida.) 
RÂULMACHADO (insc. 6.516). fvlho d6 Antônio Machado e 

de Alzira Moraes, nascido a 2'3 de fevereiro de 1897, no 
Estado de Minas Geraes, photographo, casado, com do
micilio «eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua Jorge Rudge n. 147, casa 16. (Qualifi
cação requerida.) 

NELSON DE SOUZA JÚNIOR (insc. 6.517), filho de João de 
Souza Coutinho e de Francisca Vieira de Souza, nascido 
a 16 de julho de. 1906, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Ferreira Pontes n. 194. 
(Qualificação requerida.) 

ÁLVARO DE SOUZA CAMILLO (insc. 6.518), filho de Fran
cisco de Souza Júnior e de Maria de Oliveira Camillo, 
nascido a 12 de julho de 1915, no Districto Federal, ope
rário, ' solteiro, com domicilio eleitoral-no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua Barão de Mes* 
quita n. 741. (Qualificação requerida.) 

JOIO ARAÚJO VILLAGA (insc. 6.519), filho de José Antô
nio Villaça e de Euphrosina Maria de Araújo, nascido a 
2 de agosto de 1916, no Estado do Amazonas, commercio, 
solteiro, • com domicilio eleitoral no districto ir-unicipal 
de Andarahy e residência á rua Barão de Mesquita nu
mero 136. (Qualificação requerida.) 

DELMARY JARDIM BANDEIRA (insc. 6.520), filho de Ál
varo Bandeira da Silva e de Dulvina Jardim Bandeira, 
nascido a 6 de setembro de 1912, no Districto Federal, 

. operaria, solteira, cóm domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Guilhermina 
n.. 165. (Qualificação requerida.) 

KÜRT HORST VON ZIMMERMAM . (insc. 6.521), filho de 
Geor Villy Von Zimmermam e de Augusta Minna Zim-
mermam, nascido a 28 de janeiro de 1898, na Allemanha, 
brasileiro naturalizado, commercio, casado, com domicí
lio eleitoral no districto municipal de Andarahy e resi
dência' á rua B , de Drumond n. 30. (Qualificação re
querida.) 
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C A R L O S B A L D U I N O DE SOUZA FREITAS (insc. 6.522), fi
lho de Alfredo de Freitas é de Fraaoisca de Souza, nas
cido a 3 de dezembro de 1898, no Estado de São Paulo, 

i commercio, casado, com domicilio eleitoral'no districto, 
municipal de Rio Comprido e residência ã -rua Aristidès 
Lobo n. 95. (Qualificação requerida.) 

IÍOEMIA DE ASSIS MOURÃO (insc. 6.523), filha de João 
- Francisco de Assis e de Itália de Assis, nascida a 13 de 

maio de 1901, no Districto Federal, costureira, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residência á rua Campos da Paa n. 74. 

r . (Qualificação requerida.) 
CRESCIA BARRETO (insc. 6.524), filha de Olegario Barreto 

e de Alice Duarte dos Santos, nascida a 27 de setembro 
de 1912, no Districto Federal, costureira, solteira, com 
domicilio elietoral no districto municipal de Rio Com
prido e residência á rua do Bispo n. 46. (Qualificação 
requerida.) 

MARIO MACHADO (insc. 6.525), filho de Domingos Ignacio 
, Machado e de Oetavia Gomes Machado, nascido a 4 de 

fevereiro de 1912, no Districto Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua D . Maria n. 25. (Qualificação 
requerida.) \ 

. JOSE' BERNARDINO MONTEIRO (insc. 6.526), filhei de 
• ' Bernardino Monteiro e de Antonia da Encarnação riion» 

teiro, nascido a 5 de janeiro dô 1906, ao Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua Barão 
de Mesquita m 823. (Qualificação requerida.) 

JOÃO COUTO DA SILVA (insc. <5.527), filho de Augusto do 
Couto e de Maria da Silva, nascido a 3 de julho de 1908, 
no Districto Federal, commercio, -casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andatatiy ç residên
cia á rua Araxá n. 126. (Qualificação requerida.) 

HASEMIRO SILVA DE ALMEIDA (insc. 6.528), filho de 
Casemiro Almeida e de Josépha dos Prazeres da Silva, 

• * ' nascido a 22 de maio da 1899, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Rio Comprido e residência á rua Aíistides 
Lobo n. 83. (Qualificação requerida.) 

CLOTILDE COSTA (insc. 6.529), filha de Angelina Rosa da 
Costa, nascido a 23 de dezembro de 1909, no Districto 

" •'• Federal,' enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Rio Comprido e residência á rua 
do Bispo n. 18. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO CORRÈA DO V A L L E (insc. 6.5303, f«ho de Anto-. 
' nio da Silva Valle e de Emilia Corrêa Valle, nascido a 

19 de fevereiro de 1898, no Districto Federal, industrial, 
•' 'casado, com domicilio eleitoral no districto municipal <ie 

! Rio Comprido e residência á rua Costa Ferraz n. 39. 
(Qualificação requerida.) 

ISABEL GORRÈA FERNANDES (insc. 6.531), filha de José 
Loureiro e dé Firmina Corrêa, nascida a 1 do janeiro 

" de 1909, no Districto Federal, operaria, viuva, com do
micílio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido 
a residência á rua Aristidès Lobo h. 175. (Qualificaçãc 
requerida.) 

ALCIDES JOÃO SAMPAIO (insc. 6.532), filho de Alcides 
Franejseo .Sampaio e de Violeta Pereira - Sampaio, nas* 
cido a 3 de outubro de 1914, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Rio Comprido o residência á rua Aristidès Lobo 
n. 189. (Qualificação requerida.) • • 

JOSE* MARTOÍEZ ALONSO (insc. 6.533), filho de "Cândido 
Y M^tiaez Alonso e de Therezã Neiva AlensQ, nascido a 
9 de março dé 1899, no Districto Federal, •commerciaute, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Rio Comprido e residência á rua Aristidès Lobo n. 128. 
(Qualificação requerida.) 

GERALDINA RODRIGUES D A COSTA (insc. 9.534), filha de 
Silvèrio José da Costa e de Bernardina Rodrigues da Gos
ta, nascida a 24 de maio de 1915, no Districto Federal, 
operária solteira, cóm domicilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido « residência á rua Campos 
da Paz n. 48. (Qualificação requerida.) 

ODELA MAGNO D À SILVA (inso. 6.535), filha de Domingos 
Magno .Pereira da Silva « de Camilla Teixeira Magno da 
Silva, nascida a Á de mov«nfl>ro >de Í90Ô/ no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicílio eleitoral no 
districto municipal de Rio Comprido e residência, á rua 
Sampaio Vianna n. 28, (QuaUficação requerida.), 

MARIA DA GLORIA MAGNO DE CASTRO MENEZES (ia* 
scripção 6.536), filha de Domingos Magno Pereira (ia 
Silva e de Camilla Magno Teixeira Magno da Silva, nas
cido a 21 de maio de 1907, no Districto Federal, domés
tica, casada, com. domicilio eleitoral no districto munici
pal de Rio Comprido e residência á rua Sampaio Vianna 
n. 28. (Qualificação requerida.) 

.EELÕ1ZA MAGNO DA SILVA (insc. 6.537), filha de Domin
gos Magno Pereira da Silva e de Camillã Teixeira Magno 
da Silva, nascida a Í3 de dezembro de 1898, no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Rio Comprido e residência á, rua 
Navarro n. 20. (Qualificação requerida.) 

JOÃO BAPTISTA DE PAULA FONSECA (insc. 6.538), filho 
do Dr.-Antônio Gabriel de Paula Fonseca e de Maria 

' Josephina d'Aguiar Paula Fonseca, nascido a 30 de - ja
neiro de 1889, no Districto Federal, artista (professor), 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal-de 
Andarahy e residência á rua Borda do Matto n; 214. 
(Qualificação requerida.) 

ARISTÓTELES DE SOUZA IMÈNES (insc. 6,539), filho do 
Joaquim .de Souza Imenes e de Josepha Nascimento Ime-
nes, nascido a 27 de maio de 100, no Districto Federal, 
official da Armada, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Rio Comprido e residência á rua 
Itapiru' n. 183, casa 2. (Qualificação requerids.) 

ROSA RIBEIRO LOBO (insc. 6.540), filha da Albino Ribeiro 
Lobo e de Miquelina Novelina Lobo, nascida a 24 de ju
nho do 1911,. no Districto Federal, auxiliar de enfer
meira, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Rio Comprido e residência á rua Catumby nu
mero 103. (Qualificação requerida.) 

POSSIDONIO FERREIRA TORRES (insc. 6.541), filho de 
João Pinto Ferreira Torres e de Florehça Ferreira de 
Miranda, nascido a 1 de fevereiro de 1870, no Estado de 
Minas Geraes, ferroviário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy o residência á 
rua Juiz de Fora n. 56. (Qualificação requerida.) 

ARTHUR AKERMAN (6.542), filho de Mathias Aberman e de 
Maria Âkerman, nascido a 10 de setembro de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua Gonzaga Bastos n. 127, 
estudante; solteiro, com domieilio eleitoral .no districto 
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

OCTAVIO DE ANDRADE (6.543), filho de Luiz de Andrade ê 
> de Amélia de Andrade, nascido a 29 de março dé 19883, 

no Districto Federal, residente á rua Gonzaga Bast03 nu
mero 346, empregado publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação 
requerida.) 

CLÁUDIO CARNEIRO DE MIRANDA (6.544), filho de Childe-
rico índio do Brasil Miranda e de Maria Carneiro de Mi
randa, nascido a 5 de fevereiro de 1915, no Estado do Pará, 
residente á ruà dos Artistas n. 68, cancario, solteiro, com 
domicílio eleitoral no districto municipal de Àndarabyf 

(Qualificação requerida.) 
CARMEN SERQUEIRA MORENA (6.545), filho de Antônio Fa

ria de Cerqueira e de Laura da Silva Gerqueira, nascido a 
19 de maio de 1914, no Districto Federal, residente árua-
Frei' Caneca n. 325, commercio, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualifica
ção requerida.) 

E0RICO HENRIQUE CAMPOS (6.546), filho de Vicente Hen
rique Campos e de Leonor Maria Christina, nascido a 1 do 
janeiro de 1904, no Estado de Minas Geraes, residente á 
rua do Bispo n. 71, escrevente, casado, com domicíMe elei
toral no districto municipal de Rio' Comprido. (Qualifi-

• " cação requerida.) ^ 
ERNESTINA PRESTA (6.547), filho de Vicente Presta e dé 

Pia Maria, nascida a 28 d» julho de 1907, rió Districto Fe
deral, residente á rua D. Cecília n. 18, operaria,.solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido . (Qualificação requerida.) 

ROSIEL PEREIRA DE CASTRO (6.548), filho de Carlos Po* 
reira <?e Castro e -de Umbelina Cabral de .Castro, nascido 
a i de janeiro de 1917, no Districto Federal, residente â 
rua Silva f.into n. 82, sapateiro, .solteiro, .com domicilio 
eleitoral no districto municipal ,dç Andarahy, íSualifi-» 
cação requerida.) 

MARIA AMÉLIA DE ARAÚJO (6.549), ftfto d» rAlvax© 64 
Araújo « de Amphitrjte Machado de Araújo, B*$OÍ4» a 10 

- de junho de 1914, no Districto Federal, residente á rua 
Jerónymo de Lemos n. 41, dactylographa, solteira, eoo$ 
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domicilio, eleitoral uo districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

EMERENTINA CÂNDIDA VILLELA (6.550), filha de^José da 
Cruz Vi 11 ela e de America Cândida Siqueira, nascida a 28 
de. maio de 1904, no Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Campos da Paz n. 23, domestica, casada, com.domi
cilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido., 
(Qualificação requerida.) 

MARIA IOLANDA DE ARAÚJO (6.551), filha de Álvaro de 
Araújo e de Amphitrite Machado de "Araújo, naseida a 3 
de março de 1908, no Districto Federal, residente á rua 
Jeronymo de Lemos n. 41, commercio, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

•ASÇENDINO GOMES DA SILVA (6.552), filho de José Gomes 
da Silva e de Isabel Fernandes da Silva nascido a 17 de 
maio de 1909, no Districto Federal, residente á rua do 
Bispo n. 105, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação 
requerida.) - . 

JUREMA 'CELINA DE ARAÚJO (6.553), filha de Álvaro de 
Araújo e de Amphitrite Machado de Araújo, nascida a 19 
de abril de 1913, no Districto Federal, residente á rua 
Jeronymo de Lemos n. 41, auxiliar de escríptorio, solteira, 

• com domicílio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy. (Qualificação requerida.) 

ANDRELINO DE ANDRADE (6.554), filho de José Andrade 
.. de Araújo e de Francisca de Araújo, nascido a 24 de 

agosto de 1908. no Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Carvalho Alvim n. 171. pedreiro, solteiro, com domi
cilio' eleitoral no districto municipal de Andarahy. • (Qua-

. . lificação requerida.). 
.JOSE' DA MOTTA MORAES (6.555). filho de Manoel da Motta 

Moraes e de -Maria Trindade Motta, nascido a 29 de ja
neiro de 1911, no Districto Federal, residente á rua Barão 
tíô' Petropolis n. 120, commercio. casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, (Quali
ficação requerida.) 

LUIZ .-SILVA'FILHO (6.556). filho de Luiz Silva e de Maria 
.Alves da Silva, nascido a 11 de junho de 1911, no Estado 
de Minas Geraes, residente á 'rua Muniz Freire, n. 15, 
operário, 'solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahv. (Qualificação requerida.) 

JOÃO- DA CUNHA BARBOSA (6.557), filho de "Maria • Ar T 

chanjo Growes. nascido a 6 de maio de 1873. no Districto 
Federal, residente á rua do Bispo n, 68. operário, casado, 

. com domicilio eleitoral no districto municipal de.-Rio Com
prido. (Qualificação requerida.) 

'CONSTANTINO BALDISSARA (6.558). filho de Alberto Bal-
•di.ssara-e de Mercedes Fadini Baldissara, nascido a 28 de 
fevereiro de 1916, uo Districto Federal, residente á rua 

' Santa Alexandrina, n. 84, casa 2, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dè Rio Com
prido. (Qualificação requerida.) 

MANOEL PEREIRA DA COSTA (6.559), filho de Innocencio 
Pereira Sardo e de Ànna da Costa Pereira, nascido a 22 
de novembro dó 1884, no Districto Federal, residente á 
rua Amaral n.. 72,. commercio, casado, comjf domicilio elei-
tqral n* districto municipal de AndarahyV. (Qualificaçãu" 
requerida.) 

SETIEMBRE LAUDEIRO (6.560), filho de José Maria Lau-
deiro e de Cândida Maciel Laudeiro, nascido a 86 de se
tembro de 1908, no Estado do Espirito Santo, residente á 

. . rua Ferreira Pontes n. 46, estudante, solteiro, com domi-
. . cilio. eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qua

lificação requerida.) 
XYBIA PACHECO PASSOS (6.561), filha de Francisco de 

. Paula Pacheco e de Leopoldina Penna Forte Pacheco, nas-' 
. eida a.23 de julho de 1908, em Caclíoeiro do Iíapemirim, 
Estado do. Espirito Santo, residente á rua Rosa e Silva 

• _ n. ,118, casa 8, commercio, casada; com domicilio eleitoral 
'.no'districto municipal de Andarahy. (Qualificação re

querida . ) ' • ' ' 
ALFREDO GOMES DE LIMA (6.562), filho de Benedicto Go

mes e de Maria da Conceição Lima, nascido a 8 de setem-
• bro de 1903, etmCampos, Estado do Rio de Janeiro, resi

dente á rua Gaçapava n . 65, operário, solteiro, com domi-
'. cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qua= 
• lificação'requerida.) 

ARTHUR VILLÃS BOAS (6.563), filho de Francisco Villas 
Boase de Francisca Telles Villas Boas, nascido a 1 de 
setembro de 1900, no Districto Federal, residente á rua 

. Barão de Mesquita n . 871, motorista, casado, com domi

cilio eleitoral no districto municipal'de Andarahy. (Qua
lificação requerida.) 

LUIZ DE FREITAS JÚNIOR (6.564), filho de Francisco Luiz 
de Freitas e de Maria Rosa de Jesus, nascido a 17 de 
abril'de 1913, no Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Amaral n. 10, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy. (Qualificação reque
rida.) .•' ' , • 

JOSE' CARDOSO DA COSTA (6.565), filho de João Cardoso-da 
Costa e de Christina Machado, nascido a 17 de janeiro de 
1918, no Districto Federal, residente á rua D. Zulmira 
n. 153, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

LUIZA RIBEIRO PAIVA DE CASTRO (6.566); filha de Joa
quim Ribeiro de Paiva-e de Maria Barbosa Valle, nascida 
a 27 de setembro de 1895, no Estado de Minas Geraes, re
sidente no morro do Andarahy sem numero, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. Andarahy. (Qualificação requerida.) 
ANTÔNIO'DO ESPIRITO SANTO (6.567), filho de.Thereza 

Maria do Espirito Santo, nascido a 12 de novembro de 
1917, no Districto Federal, residente á avenida 28 de Se
tembro n. 109, estudante, solteiro, .com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação 
requerida.) 

BENEDICTO'QUINTINO JÚNIOR (6.568), filho de Januário 
Vicimte Júlio e de Hermenia de Souza Brandão,. nascido 

- a 20 do julho de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua' Ambrozina n.' 29, operário, casado, com domi* 
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.. (Qua
lificação requerida.) 

FERNANDO ONETO LEITE (6.569), filho d© Levy Pereira 
Leite- e de Georgina Oneto Leite, nascido a 6 de abril .ds 
19-18.' no Districto Federal, residente á r u a Barão, de Mes-
quita vi. 518, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação - re
querida,) 

ADALBERTO GUIMARÃES (3.570), filho de Antônio da Cos-
ta Guimarães e d6 Gregoria de. Lima Guimarães, nascido 
a 15 de outubro de 1909, no Districto Federal, residente 
á rua Maia Lacerda, operário, solteiro,' com domicilie 
eleitoral no districto municipal de Rio Colmprido. (Qua
lificação requerida.) 

MANOEL RODRIGUES DA SILVA (6.571), filho de Izidort . 
Rodrigues da Silva e de Geraldina Maria da Silva, nasci
do a 10 de junho de 1896, no Districto Federal, residente 
á rua Juiz de Fora n. 43, ferroviário, casado, com domi
cilio eleitoral no. districto municipal de Andarahy. (Qua-
li fícâção r*6Ç[usricici ) 

OPHÊLIA BORGES FORTES (6.572), filha de Raul Borges 
Fortes e de-Alayde Borges Fortes, nascida a 16 de novem
bro de 1912, no Districto Federal, residente á rua. Aris
tidès. Lobo n. 25, professora, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qua
lificação requerida.) 

PEDRO-DE ALCÂNTARA SILVA (6.573), filho de Silvino da 
Silva to de Antonia Florencia da Silva, nascido, a 19 ds 
out-ubrç de '1897, no Estado de Pernambuco, residente á 
rua Ma% Lacerda n. 35, casa 3, commercio, casado, com 
domicilia eleitoral'no-districto (municipal de-Rio Com
prido. (Qualificação requerida.) 

EDUARDO PEREIRA DA SILVA (6.574), filho de Alberto 
Pereira da Silva e de Arminda Maria da Conceição, nas
cido a 12.: de abril de 1904, uo Estado do Espirito Santo, 
residente á rua Dr." Pinza de Almeida n. 17, marcineiroi 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal d6 
Andarahy. (Qualificação requerida.^ 

ANTENOR DE OLIVEIRA MORAES (6.575), filho de Flò-
riano Pires de Moraes e de Zelinda efe Oliveira Moraes, 
nascido a 25 de dezembro de 1900, na Caoital Federal. 

- residente á rua Conselheiro Paranaguá n. ÍO, operário^ 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy. (Qualificação requerida.) 

GYBELE NUNES RODRIGUES (6.576), filha de Juvenal 'dè 
Araújo Rodrigues e de Dalila Nunes Rodrigues, nascida 
a 30 de março de 1917, no Districto Federal, residente a 
Av. 28 de Setembro n. 341, estudante, solteira, com do-

. .Imicilio eleitoral no districto .-municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

NOEMI WHATELY-(6.-577), filha de Luiz Thomaz Whaí-K 
e de Celina Julia- Corrêa Whately, nascida a 27 de outu
bro de 1901, no Estado do Rio de Janeiro, residente ri 
rua Amaral n. -10, domestica, solteira, com domicilio elei-
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toral no distrieto municipal de Andarahy. (Qualificação 

DORALCE MENANDRO WHATELY (6.578),filha deLuizTho-
maz Wbately e de Celina Corrêa Whately, nascida a 19 
de outubço de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Amara! n. 10, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.. (Qua
lificação requerida.) 

ISIDORO VIANNA GOMES (6.579), filho de Ângelo Ribeiro 
Gomes e de Pastora Vianna Gomes, nascido a 31 de ju
lho de 1910, elm Campos, Estado do Rio de Janeiro, re
sidente á. rua Barão de Mesquita n. 174, alfaiate, soltei
ro, com domicilio eleitoral, no districto municipal de 
Andarahy. (Qualificação requerida'.) 

THQME' DOS SANTOS (6.580), filho de José dos Santos e 
de Maria dos Santos, nascido a 26 de maio de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua Barão de Mesquita nu-

1 mero 971, ferroviário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy. (Qualificação reque
rida.) 

OSCAR PEREIRA MÁXIMO (6.581), filho de Ananias Pereira 
Máximo, e de Inaocencia Anna Máximo, nascido a 6 de 
junho de 1896, no Districto Federal, residente á rua Vis
conde de Santa Isabel n. 15, mecânico, casado, com domi
cilio-eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qua-

NICANOR MICHAEL (6*. 582), filho de Hilário Gdmes Michael 
e de Adelina Rosa Michael, nascido a 23 de dezembro de 
1908, no Districto Federal, residente á rua Souza Franco 
n . 8, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

ADHELARD DE SEIXAS LIMA (6.583), filho de Luzio Ho-
raoio Lima e de Odelita de Seixas Lima, nascido a 22 de 
dezembro de 1914, em Belém, Estado do Pará, residente 
á rua Pereira Nunes n. 34, commercio, solteiro, com do-
(micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. 
(Qualificação requerida.) 

OCTACILIQ TEIXEIRA DE CASTRO (6.584), filho de José 
Teixeira de Castro e de Maria Isabel Teixeira de Castro, 
nascida a 16 de junho de 1904, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Theodoro da Silva n. 137, 
artista, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

PAULO GARCIA (6.585), filho de João Garcia e de Virgínia 
Garcia, nascido a 24 de março de 1916, em Nova Fribur-
go, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Silva Pinto 
n. 16, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy. (Qualificação reque
rida .) 

ARTHUR ROCHA (6.586), filho de' Francisco Mario Rocha, e 
de Maria Pereira da Rocha, nascido a 9 de abril de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua D . Maria n. 24, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

• imunicipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 
ADRIANO BANDEIRA DE OLIVEIRA (6.587), filho de Alfre

do Augusto de Oliveira e de Henriqueta Correia Bandei
ra de Oliveira, nascido a 8 de junho de 1894, no Distri
cto, Federal, residente á rua do Bispo n . 27, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Rio Comprido, (Qualificação requerida.) 

MAURÍCIO AMAR ANTE MONNERAT (6.588), filho de Sebas
tião José Monnerat e de Judith Amarante Monnerat, nas
cido a 1 de agosto de 1917, em Carmo, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Senador Nabuco n. 221, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no djstricto mu
nicipal de Andarahy. (Qualificação'requerida.) 

'ALCIDES DE MATTOS SERRANO (6.589), filho de Altino 
Francisco Serrano e de Maria de Mattos Serrano, nasci
do a 14 de imarço de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente no morro do Andarahy sem numero, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
ndarahy. (Qualificação requerida.) 

PJCILIA AMORIM LEMOS (6.590), filha de "Francisco de 
Paula Lemos e de Isaura de Amorim Lemo, nascida a 18 
de novembro de 1915. no Districto Federal, residente á 
rua Paula Brito n. 16, estudante, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qua
lificação requerida.) 

LUGILLA MARIA OOUTINHO (6.591), filha de Olavo José 
Coutinho e de Clalmara Maria Coutinho, nascida a 8 de 
novembro de 1905, no Districto Federal, residente á rua 
Aristidès Lobo n. 45, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Cotaprido. (Qua
lificação requerida.) 

JOSE' JOAQUIM (6.592), filho da Amadeu José e de Joeeph 
Augusta, nascido a 20 de junho de 1914, no Districto F< 
deral, resideite á rua Itapiru n; 8, commercio, solteir» 
çom domicilio eleitoral no districto municipal de Ri 
Comprido. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO NUNES DO NASCIMENTO (6.593), filho de Jos . 
Nunes do Nascimento e de Naralia Nunes do Naseimentt 
nascido a 13 de junho de 1907, no Districto Federal, re 
sidente a rua Uberaba n. 28, operário, casado, com do 
toicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
(Qualificação requerida.) 

SATYRO EPIPHANIO DE SOUZA (6.594), filho de Clara Ma 
ria de Jesus, nascido a 7 de abril de 1889, em Riu Braw 
co, Estado de Minas Geraes, residente á rua Araxá n. if 
operário, casado, com domicilio eleitoral no districf 
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 

ÁLVARO DA SILVA AMARAL (6.595), filho de José Aman 
e de Augusta da Silva, nascido a. 26 de setembro d 
1915, em Santos, Estado de São Paulo, residente á ru 
Mearim n.- 52, operário, solteiro, com domicilio eleitora 
•no districto municipal de Andarahy. (Qualificação re 
querida.) 

ANTON.IO LUDOVICE DE MENEZES, (6.596), filho de Fran 
cisco Vieira Menezes e de Maria Lodovice Menezes, nas 
cido a 30 de abril de 1908, no Estado de Sergipe, resi 
dente á rua I n. 246 (Maria da Graça), operário, soltei 
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de. An 
darahy. -(Qualificação requerida.)< 

OLYMPIO FERNANDES PRADO (6.597), filho de Ayrelian. 
Fernandes do Prado e de Al tina Georgina Fernandes d' 
Prado, nascido a 29 de setembro de 1910, no District> 
Federal, residente á rua do Bispo n. 149, operário, sol 
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal d-

•Rio Comprido. (Qualificação requerida.) 
JOSE' BRANDÃO BATALHA (6.598), filho de Manoel Vieir. 

Batalha e de Marina da Soledade Brandão Batalha,' nas
cido a 8 de novembro de. 1914, em Penedo, Estado d' 
Alagoas, residente á rua Araxá n. 200, estudante-, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de An 
darahy. (Qualificação requerida.) 

MANOEL ANTÔNIO MARTINS (6.599), filho de Virgílio Mar 
tios e de Maria Rosa Martins, nascido a 6 de junho di 

. 1898, em Portugal, residente á rua Luiz Barbosa n. 32, pro-
• prietario, casado, com domicilio eleitoral no districü 

municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 
DJALMA PEREIRA MADRUGA (6.6QO), filho de José Pe

reira Madruga e de Caríota Maria de Jesus Madruga 
nascido a 9 de junho de 1910, to Districto Federal, re
sidente á rua dos• Coqueiros n.^47, funecionario publico 
solteiro, com dotmicilio eleitoral no districto municipal d* 
Rio Comprido. (Qualificação requerida.) 

WASHINGTON RIBEIRO DE FIGUEIREDO (6.601), filho,df 
Thimoteo Paulo de Figueiredo e de Alexandrina Ribeir.; 
de Figueiredo, nascido a 3- de fevereiro de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Barão de Mesquita n. 975. 
ajudante de chaüffeur, solteiro, com domicilio eleitora) 
no dUliclo municipal de'Andarahy. (Qualificação re
querida.) v 

FORTUNATO DA SILVA CABOATAN (6.602), filho de Feli
zardo da Silva Caboatan e de Maria Salustiana da Silva 
nascido a 15 tio março de 1901, em Viçosa, Estado d* 

, Alagoas, residente á roa Araújo Penna n. 23, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida.) 

JAIR AUGUSTO DE AGUIAR\ (6.603), filho de Guilherm* 
Augusto de Aguiar e de Adelaide Margarida de Aguiar 
nascido a 3 de dezetahro dt̂  1912, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Bella de São Luiz n. 23, 0Pe-
rario, casado, com domicilio eleitoral no districto mu-

• nieipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) 
ANTÔNIO MACHADO VICTORIO (6.604), filho de Rosa Can: 

dida de Castro Marques, nascido a 31 de clezembro de 
1906, no Districto Federal, residente á rua José Maurício 
n. 56„ commercio, casado, com domicilio, eleitoral no dis
tricto. municipal de Andarahy. (Qualificação reauerida.) 

ELZA FERREIRA PINTO (6.605), filha de Alberto de Souza 
Pinto e de Eloisa Marques Ferreira, nascida a 6 da 
março de 1914, no Districto Federal, residente é rua 
Barão de Mesquita n. 80, commercio, solteira, com. do
micilio eleitoral no dístrioto «municipal de Andarahy. 
(Qualificação reauerida.) 

JW8E' AUGUSTO PEREIRA (6.606), filho de Fernando Au
gusto Pereira e de Victoria da Coaeéisia D&rair*. 
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do a 16 de janeiro de 1911, no Districto Federal, commer̂  
oio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residência á rua D. Maria n. 10, 
(Qualificação requerida B . E.) 

1NTQNIO GOMES MÔYA (0.807), filho de André Gomes Ro
drigues e de Maria Moya Rodrigues, nascido a 3 de maio 
ie 1903, no Districto Federal» operário, casado, com do
mei lia eleitoral no districto municipal dé Andarahy e 

residência á rua Paula Britto n., 102. (Qualificação re
querida B . E.) 

DÈA MARIA BORJA (6.608), filha de Francisco Ernesto 
Borja Juuior e de Neomesia SanfAnna, nascida a 16 de 
junho de 1917, no Districto Federal, estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Uruguay n. 199. (Qualificação 
requerida B . E.) 

ROSALINA LOPES GODOY (6.609), filha de Fraincisco de 
Souza Lopes o de Isaura Fereira Lopes, nascida a 13 de 
setembro de 1913, no Districto Federal, domestica, casa
da, com domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy e residência á rua Leopoldo n. 126. (Qualificação 
requerida. B . E.) 

MARIA FERREIRA COELHO (6.610), filha de Joaquim Fer
reira Coelho e de Guilhermina Ferreira Coelho, nascida 
a. 14 de março de 1913, em Cataguazes, Estado de 'Minas 
Geraes, doméstica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua Pe
reira Nunes u. 84. (Qualificação requerida, B. E.) . 

ÁLVARO FERREIRA DA COSTA (6.611), filho.de Manoel 
Ferreira da Costa e de Lucinda de Medeiros Costa, nasci-, 
do a 23. de junho de 1908, no Districto Federal, commer-

. rio, casado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Andarahy o residência á rua Jorge Rudge n. 129. 
(Qualificação requerida, B . E.) 

ADUERBAL DE A.NDRADE PINTO MACHADO (6.612), filho 
de Antônio Seraphim' Pinto Màehado e de .Margarida de 
Andrade Pinto Machado, nascida a 36 do outubro de 1906, 
ao Estado do Rio de Janeiro, comercio, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto' de Andarahy e residência á 
rua Paula Britto n. 126. (Qualificação requerida, B . E.) 

JARLOS BRIGIO (6.613). filho, de'Francisco Carlos c de Leo-
nor Bricio; nascido a 20 de maio de 1889, no Estado do 
.Minas Geraes, commercio.. casado, com domicilio eleitoral 
no districto de Andarahy e residência á rua Uberaba nu
mero 82. (Qualificação requerida,' B . E.) 

ÍOVELINA ROSA DOS' SANTOS (6,614), filha de João Fer
reira dos Santos e de Maria Francisca Rosa, nascida a 10 
de outubro.de 1915, no Districto Federal, commercio, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal 
Andarahy e residência á rua B . de Mesquita n. 87. (Qua
lificação requerida, B . E.) 

JANDYRÀ PAIVA DINIZ (6.615), filha de Tancredo de Cas
tro Diniz e de Cerylla da Rosa Diniz, nascida a 1 de ja
neiro de 1906, no Districto Federal, modista, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua B . de Vassouras' n. 27. (Qualificação 
requerida, B . E.) 

VICENTE LEANDRO LAGO REY (6.616), filho de José Ma
noel Lago Lourenço e de Carmen Rey Lopes, nascido a 11 
de novembro de 1914, no Districto Federal, estudante, sol
teiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência â rua Maia Lacerda n. 49. (Qua
lificação requerida,, B. E.) 

MIGUEL MENDES BRAGA (6.617). filho de Joaquim Braga 
• Sobrinho e de Carlina Mendes Braga, nascido a 29 de de

zembro de 1853. no Districto Federal, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no, districto municipal de An
darahy e residência á rua França Júnior n. 20. (Qualifi
cação requerida, B . E.) 

LYDIÀ TORRES (6.618), filha de (Pedro Augusto Torre3 e de 
Elvira da Conceição Torres, nascida a 27 de novembro 
de 1917, no Estado do Rio de Janeiro, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Ângelo Bittencourt n. 42. (Qua-

. lificação requerida. B . E.) 
JOSE* PEREIRA (6.619), filho de Adelia de Lima Pereira, 

nascido á 19 de fevereiro de 1913, no Estado do Rio de 
•Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Andarahy e residência á rua Pe
reira Nunes n. 144. (Qualificação requerida, B. E.) 

fcAYMUNDO SOARES'FREIRE (6.620), filho de José Duarte 
Freire e de Maria Theodora Freire, nascido á 26 de abril 
de 1909, no Estado da Bahia, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua Justiniano da Rocha n. 39. (Qualifica
rão requerida, B . E . v 

MARIA LEONTINA MILVILLE (6.621), filha de Affonso Mil-
ville e de Anua -Milville, nascida a 22 de dezembro de 
19Q4, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy o residência á rua Sampaio Vianna n. 32. 
(Qualificação requerida, B . E.) 

MARIA RITA GUIMARÃES (6.622), filho de Josepha Rita, 
nascida a 12 de março de 1897, no Estado de Alagoas, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua B.. de Mesquita 
n . 65. (Qualificação requerida, B . E.) 

LAÍS SGHUELER (6.623), filho de Leonel Luiz de Sohueler 
e de Hercilia Moreira de Schueler, nascido a 28 do maio 
de 1915, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy e residência á rua D. Zulmira n. 152. (Qualifi
cação, requerida, B. E.) 

FELIPPIuYO SOLOU (6.624), filho de Felippe Solou e de Ma-
ria Solou, nascido a 16 de janeiro de 1902, no Estado da 
Minas Geraes, advogado, casado, com domicilia eleitora! 
no districto municipal de Andarahy e residência á rua 
B. de Mesquita n. 1.069. (Qualificação requerida, B, E.) 

JURACY BERNARDES LIMA (0.625), filha de Antônio Ber-
narclo Lima c de Leontina de Souza Lima, nascida a 21 
de junho de 1918, no Districto Federal, operaria, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência' á rua Leopoldo n.' 26. (Qualificação 
requerida, B . E,) 

JOÃO PEDRO THOMAZ PEREIRA (6.626), filho do Carlos 
Tliomaz Pereira e de Augusta 'Moutinho dos Reis, nascido 
a io de março de 1905, em São Paulo, Estado de S. Paulo 
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no districto. municipal de Andarahy e residência a. rua 
Borda do Matto n. 167. (Qualificação requerida, B . E.) 

ARMANDO ÂNGELO MARTINS (6.027), filho da Henrique 
Martins e {lo Theodora Mousoro Martins, nascido a 25 de 
dezembro de 1909, no Districto Federal, militar. 2* sar
gento, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua B . de S. Fran
cisco n. 423. (Qualificação requerida, .B. E.) 

EiiORINA MOTTA (6.628), filha de Francisco Corrêa da Silva 
e de Luiza Martins da Silva, nascida a 17 de julho de 
1899, no Estado do Minas Geraes, domestica, casada, com 
domicilio eleitora! no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua B.. de 'Mesquita n. 791. ( Qualificação 
•requerida. B. E.) 

OLGA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (6.629), filha de Eva-
risto Manoel, Antônio fie Oliveira e de Maria'Romana de 
Oliveira, nascida a 2 dà\ novembro" de 1912, no Estado de 
Minas Geraes, domestica casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência ã rua 
D. Maria n. 24. (Qualificação requerida, B. E.) 

YVONNE DA FRANCA FERNANDES (6.630), filha do Manoel 
da I rança Fernandes e de Castorina Lourenço Fernandes, 
nascida a 24 de setembro de l'9il, no Districto Federal, 
districto municipal de Andarahy e residência á rua Vise. 
de S. Izabel m 38. (Qualificação requerida, B . E.) 

ARCILIO ÁLVARO DA ROCHA PINTO (6.631), filho de Pe
dro Josep da Rocha e de Vietoria Vale/íte da Rocha Pinto, 
nascido a 4 de junho de 1914, no D^íricto'Federal,-estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua Ferreira Pontes 
n. 184. (Qualificação requerida, B . E.) 

ADELTNO JOSE' DA COSTA É SILVA (6.632). filho de José 
Albino da Costa e Silva e de Mathilde de Jesus Gonçalves, 
nascido a 11 de setembro de 1-903, em Portugal, bras. na
cionalizado, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
professora de musica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto de Andarahy e residência á rua Souza Cruz n. 31. 
(Qualificação requerida, B . E.) 

MARIA STELLA FONSECA REGO (6.633), filha de Joaquim 
Rodrigues Rego e de Luiza Fonseca Rego, nascida a 12 de 
idezembro de 1914, no Distrioto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Rio Comprido o resideneia á rua do Bispo n. 37. (/Qua
lificação reauerida, B . E.) 

FARIDB HALABI (6.634), filho de Moysés Antônio Halab: 
e de Futin Halil Saguiah, nascido a 14 de setembro dc 
1913, no Districto Federal, commercio, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Gorpprick 
e residência á rua Aguiar n. 47. (Qualificação reque
rida.) 

CELIDONIA PEREIRA DE JESUS (6.635), filha de Mar- . 
tinho Pereira dos Anjos e de Lina Maria de Jesus, nas
cida a 13 de julho de 1902, no Estado do Espirito Santo, 
domestica, casaria, nnm domicilio eleitoral no districto 
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municipal de Andarahy e residência á rua Amaral n. 8. 
(Qualificação requerida.) 

JOSE' RAMA CERNADAS (6.636), filho de Pedro Rama Prego 
e de Rosa Cernadas Lago, nascido a. 18 de abril de 1888, 
na Hespanha, commerciario, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residência 
á rua D. Maria n. 18. (Qualificação requerida.) 

JOSE' AMARAL FILHO (6.637), filho de José Amaral- e de 
Emilia. de Almeida, nascido a 28 ,de agosto de 1907, no 
Districto Federal, operário casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Barão de São Francisco Filho n. 3. (Qualificação 
requerida.) 

SEVERINO ALVES DOS SANTOS (6.638), filho de José 
Alves dos Santos e de Maria Leopoldina dos Santos, nas
cido a 25 de janeiro de 1897, no Estado do .Espirito 
Santo, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua D. Maria 
n. 192. (Qualificação requerida.) 

LUIZ CARLOS' PEIXOTO (6.639), filho de Carlos Augusto 
Peixoto e. de Leonor, Cunha Peixoto, nascido a 10 de 
junho de 1917, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
estudante, solteiro; com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Felippe Ca
marão n. 35. (Qualificação requerida.) ' 

SEBASTIÃO NASCIMENTO (6.640), filho de João do Nas
cimento e de Deolinda' Guimarães do Nascimento, nas
cido a 24 de outubro de 1912, no Districto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residência á rua Barão de São Fran
cisco Filho n. 227. (Qualificação requerida.) 

JANUÁRIO MARQUES. DA .SILVA (6.641), filho de Mariano 
Marques da Silva e de Balduina Guimarães e Silva, íias-

. cido a 10 de julho de 1882, em Belém, Estado do Pará, 
commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 

. municipal de Rio Comprido- e residência á rua Borda do 
Matto n. 313. (Qualificação requerida.) 

MANOEL DO NASCIMENTO (6.642), filho de João:do Nas
cimento e de Deolinda Guimarães do Nascimento, nas
cido a 15 de abrilde 1916, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Barão de São Francisco 
Filho n . 221. (Qualificação requerida.) 

1BBASTUO FARIA (6.643), filho de Pedro Faria e de Maria 
Eugenia Faria,, nascido a 20 de janeiro de 1909, no Es
tado do Rio de Janeiro, ferroviário, solteiro, com domi
cilio' eleitoral no districto muaicipal de Andarahy e re
sidência á rua Barão de São Francisco Filho n. 423. 
(Qualificação requerida.) 

DOMINGOS SOARES DE BRITTO (6.644), filho -de Manoel 
da Silva Soares e de LaUrinda Britto Soares, nascido a 

, 22 de agosto de 1915, na Capital Federal, funco. publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto. municipal 
de Andarahy e residência á rua Júlio Furtado n. 7, 
(Qualificação requerida.) 

iWALDEMAR DE MIRANDA (6.645), filho de Gastão de Mi
randa e de Carolina Zaminga de Miranda, nascido, a 11 
de abril de 1903, no Estado de São Paulo, linotypista, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência á rua Sá Viaona n. .106. (Qua
lificação requerida.) 

ARTHUR DA SILVA LEITÃO (6.646), filho de • Manoel da 
Silva'Leitão'e de Adelaide Maria da Silva Leitão, nas
cido a 14rde junho de 1877, no Districto. Federal, com
merciario,.'casado^ com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Muniz Freire 
n. 18, casa 4. (Qualificação requerida.) 

SAUL LANDAU (6.-647), filho de Elias'Landau e.de Fanny 
Landaü, nascido a 17 de fevereiro de 1917, no Distrieto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio .eleitoral no 

' districto municipal de Andarahy: e residência á rua Luiz 
Barbosa n. 33. (Qualificação requerida.) 

WALDÉMAR NUNES BARBOSA (6.648), filho de José Nunes 
Barbosa. e -de Celina da Silva Nunes Barbosa, nascido a 
3 de novembro de 1909, no Districto Federal, operário, 
casado, com domicilio - eleitoral no districto-municipal de 
Andarahy e residência á rua D. Maria n. 42.' (Qualifi
cação requerida.) 

fíOEME RIBEIRO DE CARVALHO .(6.649), filha de Fer
nando Ribeiro de Carvalho .© de Serakdina Atnalia, nas
cida á 3 de novembro de 1880, no Districto Federal, 
dactylographa, - solteira, com domicilio eleitoral" no dis
tricto municipal de Andarahy e residência á rua Barão 
de Mesquita n» 914. (Qualificação requerida.) 

DANIEL SOARES (6.650), filho de Manoel da Silva Soares 
e de Laurinda de Britto Soares, nascido s 3' de maio 

de 1912, no Districto Federal, funco. publico, solteiro* 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Júlio Furtado n. 7. (Qualificação 
requerida.) 

LUIZ 'SERRANO SANCHES (6.651), filho de Luiz Serrano 
Bueno e de Maria Sanches Martins, nascido a 16 de se
tembro de 1904, no' Districto Federal, commercio, ca-

' sado, com domicilio eleitoral no districto municipal d~f 
Rio'Comprido'e residência á rua Santa Alexandrina nu
mero 406. .(Qualificação requerida.) 

ANTENOR ALDEIA (6.652), filho de Cypriano Ferreira Al
deia e de Mariano Rodrigues da Silva, nascido a 24 de 
setembro de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, • solteiro, sprjj domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Andarahy e residência á rua Gama n. 27. .(Qua
lificação requerida.) ' 

ALBANO PRAXEDES DE ASSIS (6.653), filho de Felippa 
Praxedes de Assis e de Etelvina Vieira, nascido a 2 
de agosto de 1913. no Estado do Rio de Janeiro, operário 

' solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Maxwell n. 126. (Qua
lificação 'requerida.) 

IGNEZ FELISBERTO DA SILVA (6.654), filha de Felisbertc 
Ribeiro e de Rosa Thereza, nascida a 28 do setembro de 
iSüS, no Estado do Rio do Janeiro, domestica, solteira, 
co mdomicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua Andarahy n. 16. (Qualificação 
requerida.) ' / 

LUCILIA. FALCÃO (6.655), filha dc Felipue Augusto Coute 
• e de Elisa Couto, nascida, a 17 de janeiro de 1890, nc 

Districto Federal, domestica, casada, corn domicilio elei
toral no districto municipal de Andarahy e residência á 
Av. 28 de Setembro n. 156. (Qualificação requerida.) 

ANTÔNIO PEREIRA CABRAL (6.656), filho de José Pe
reira Cabral e de Maria dos Prazeres, nascido a 25 dí. 
agosto de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, operário 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Ribeiro Guimarães n. 44, 
(Qualificação requerida.) 

SYLVIO TASSO DA SILVA (6.657), filho de Tasso da Silva 
e de Maria Elisa da Silva, nascido a 21 de fevereiro de • 
1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy « 
residência á rua Barão de São Francisco Filho n, 423. 
(Qualificação requerida,) 

VICTALINO JOSE*/DA ROCHA (6.658), filho de Victor José -
• da Rosa e de Idalina Maria da Conceição, nascido a 18. 

de.abril de 1891, no Districto Federal, ferroviário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e'residência á rua D. Maria u. 91 . (Qualificação 
requerida.) 

GERALDO RIBEIRO DA ROCHA (6.659), filho de Antônio 
Moreira da Rocha e de Senhorinha Moreira da Rocha, 
nascido a 2 de novembro de 1905, em-Juiz de Fora, Es
tado-de Minas Geraes, empregado bancário, casado, coro 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Com
prido e residência á rua Feüx da Cunha H . . 1 1 2 . (Qua
lificação requerida.) 

JOFFRE MATTOS-DA MOTTA (6.660), filho cie Joaquim 
Alves da Motta e de- Leonidia Mattos da Motta, nasc.idc 
a 11 de junho de 1916, no Distrioto Federal, commercm 
solteiro, com domicilio eleitoral • no. distrieto municipal 
de Andarahy e residência á rua Rocha Fragoso ri. 40. 
(Qualificação requerida.) 

ALMIR TATI DE OLIVEIRA (6.661), filho de Álvaro • Pintt • 
de Oliveira e de FirminaTati de Oliveira, nascido a3.de 
dezembro de 1910/ no Estado do Rio de Janeiro, com-

' mercio, solteiro,' com domicilio eleitoral no districto 
municipal'de Andarahy e residência á rua Universidade 
n. 70. (Qualificação requerida.) 

ARGEU RODRIGUES DE OLIVEIRA (Insc. 6.662), filho de 
Laurentino Rodrigues de Oliveira e de Solera Claudia de 
Oliveira, nascido a 28 de fevereiro de 1912, no.Estado 
do Espirito Santo, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no' distrieto municipal de Andarahy e residência 
á rua Araxá n. 19. (Qualificação reauerida.) 

ÁLVARO EUGÊNIO MARTINS (Insc. 6.663), filho de Ernesto 
Martins e de Maria, da Gloria Paiva Martins, nascido-a ' 
16 de outubro de 1911, no Districto' Federal, mecânico, 
solteiro, com domieilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua do Bom Retiro n.469. 
(Qualificação requerida.) 

ALEXANDRE DA SILVA FIDALGO (Insc. 6.664), filho de 
Arthur da. Silva Fidalgo e de Ottilia da Gosta Fidalgo, . 
nascido a í? de janeiro de 1916, no Districto Federal, 
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eemoiercío» solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Barão de Mes-

1 quita n. 731. (Qualificação requerida.) 
-ATJOIJSTO VICENTE (Iusc. 6.665), filho de João Vicente e 

de Eulalia da Conceição, nascido a 25 de maio de 1900, 
ao Estado do Rio de Janeiro, funecionario, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua Leopoldo n. 46. (Qualificação reque
rida.) : • 

AKTGÍÍIO BARBOSA DA SILVA NETTO (Insc. 6^666), filho 
- ' de João Barbosa da Silva e de Izolina da Conceição Silva, 

nascido a 2 de junho de 1902, no Districto Federal, 
-. . commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de Andarahy e residência á rua Dr. Aquino 
"- n. 32. (Qualificação requerida.) 
ÉLIZA NUNES DA SILVA.(Insc. 6.667), filha do Raymundo 

., Nunes da Silva e de Lydia Rosa da Silva, nascida a 7 
de outubro de 18&5, na Capital Federal, commercio, viuva, 
com .domicilio eleitoral no districto municipal de Anda-
Tahy e residência á rua Leopoldo n. 160. (Qualificação 

- requerida.) 
.- ANTÔNIO PEREIRA DE MELLO (Insc. 6.668), filho de Ge-

, raldo Pereira de Mello e de Portulina Cândida Pereira, 
nascido a 14 de novembro de 1905, no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com. domicilio eleitoral no 
districto. municipal de Andarahy e residência á rua Barão 

{••• de Mesquita n. 720. (Qualificação requerida.) 
--ROMEU.DA SILVA REIS (Insc. 6.669), filho de Rivadavia 

. ; . ;da Silva Reis e de Floripe Limada Silva Reis, nascido 
;.; a 26 de outubro de £917, na Capital de São Paulo, Off. de 
':, • '. Notas-Cartório, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

tricto municipal de Andarahy e residência á avenida 28 
de Setembro n. 341. (Qualificação requerida.) 

JOÃO DA SILVA (Insc. 6.670), filho de Pedro da Silva e de 
T, Êiiza Generosa da Trindade, nascido a 13 de-setembro 

de 1913, em Rio Branco, Estado de Minas Geraes, ope-
^ rario, casado, -com domicilio eleitoral no districto muni-
- • • DÍT»aI de Andarahy e residência á rua Navarro .n. 24. 

(Qualificação .requerida.) 
ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA (Insc, 6.671), filho de 

Beato José Ferreira e de Joaquina Gonçalves do Rosário, 
r , • nascido a 13 de junho de 1907, no Districto Federal, 

. -operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Luiz Barbosa 
n. 35. (Qualificação requerida.) 

. ANTÔNIO ÈSTEVES (Insc. 6.672), filho de Guilherme Este
ve s e de Amélia Rosa da Costa, nascido a 5 de -abril 

'. de 1899, no Districto Federal, operário, solteiro, com do-
micüio eleitora! no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua Alegre n. 63. (Qualificação requerida.) 

"ANTÔNIO DAMASCO MORENO (6.673), filho de José Da
masco Moreno e de Elisa da Conceição Moreno, nascido 
a 22 de fevereiro de 1916, no Districto Federal, com-
merciOj solteiro, com domicilio eletioral no districto mu-
Ricipai de Andarahy e residência á rua Luiz Barbosa 
n. 82. .(Qualificação requerida.) . . 

GBÇITTE FERREIRA DA COSTA (Insc. 6.674), filha de Hen
rique José Ferreira e de Maria Francisca Ferreira, nas
cida a 27 de outubro de 1901, no Districto Federal, do-

*; • mestiça, casada, com. domicilio eleitoral no districto mu- • 
• ndçipal de Andarahy e residência á rua Paula Britto 

n. 126. (Qualificação requerida.) 
- ANTÔNIO HESS (Insc. 6.-675), filho de Lourenço Hess e de 

Josephina de Carvalho Bastos, nascido a 10 de fevereiro 
'-" de 1911, no Dishricto Federal, commercio, casado, com 

:-" • domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy 
'-- - e fesfdenoia ã rua Gurupi n. 15. (Qualificação reque-

'"'flÍANÇpSOO FERNANDES GASTELLO (Insc. 6.676), filho de 
Leouel Fernandes Castello e do Adelaide âa Rocha Cas-

- . tello, nascido a 2 de novembro de 1895, ao Estado do 
~ y -•' Espirito Santo, militar, sargento, casado, com domicilio 
H Ç : eleitoral no districto muniGipal de Andarahy e residência 

: ; • "> rua Barão de São Francisco Filho n. 428. (Qualificação 
^requerida.) 

..r^tàfrWb PA GOSTA FAWA (Insc. §,677), filho de Antônio 
r-.- . Faria e-de -Selestina da •Costa > Souza,' nascido 
X::.,: ;* i f da maio êe iHQ, no Pistífeic ; Federa), funecionario, 

«•asado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência é rua Barâa de Mesquita u. 751. 

. (Qualificação requerida.) 

JOSE* GAIO DE AZEVEDO (Insc, 6.678), filho de Manoel 
Teixeira de Azevedo e de Augusta da Cunha Gaio, nascido 
a 18 de dezembro de 1911, no Districto Federal, oom-
mérciante, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Araxá n. 68. 
(Qualificação requerida.) 

DEOLINDA ROSA DE ARAÚJO (Insc. 6.679), filha de Vi
cente José dé Araújo e de Deolinda Rosa de Araújo, nas-

. cida a 16 dè fevereiro de 1911, em Jaquiba, Estado do 
Rio de Janeiro, domestica» solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Alegre n. 17. (Qualificação requerida.) 

MIGUEL GOMES DA. SILVA (Insc. 6.680), filho de José 
Miguel da Silva" e de Zeferina Pereira de Gouvêa, nas
cido a 1 de maio.de 1898, no Estado do Piauhy, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Andarahy e residência á rua Justiniano da Rocha 
n. 14. (Qualificação requerida.) 

EULINA SEABRA (Insc. 6.681), filho de Alexandre Mello 
Prudente e de Leonor Prudente, nascido a 26 de agosto 
de 1906, no Districto Federal, domestica, casada, oom' 
domicilio eleitoral no distrioto municipal de Rio Com
prido e residência á rua Santa Alexandrina n. 233. (Qua
lificação requerida.) 

MARIA RUTH DE MATTOS VIEIRA (6.682), filha do dou
tor Francisco de Mattos Vieira e de Mercedes Lydia de 
Mattos Vieira, nascida a 2 de junho de 1917, no Distrioto 
Federal, dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Rio Comprido e residência á 
rua Santa Alexandrina n. 235. (Qualificação requerida.) 
Rio, 13 de outubro de 1936. — Pelo escrivão, Annibol 

Alves Moreira. 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 
Primeira Circumscripção 

P R I M E I R A Z O N A E L E I T O R A L 

(EXPEDIÇÃO DE QUARTAS VIAS) 
' De ordena do Dr. Juiz Eleitoral da 1" Zona, da f* Cir-' 

cumscripção do Districto Federal, faço publico, para co», 
ohecimento dos interessados, que foram mandadas expedir, 

'pelo M . M, Juiz, as quartas vias de titulo-dos seguintes elei
tores: 
21.449. Octavio José de Carvalho, filho de.Firmico José dé 

Carvalho e de Ermelinda Rodrigues de Carvalho, 
nascido & 15 de maio de 1899, casado, commercio, 
no Município de Conceição dos Guarulhos, Estado 
de S:. Pauto, titulo n. 19.681, domfeilio eleitoral -
Candelária, residente á rua João Homem n. 38.. 
Qualificação requòx*ida n. 2.657, 1* Zona. 

Districto Federal, 14 de outubro de 1936.*-— Pelo es
crivão, Juvenal de Araújo. 

T E R C E I R A Z O N A E L E I T O R A L 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 3* zona, da 1*. Cir« 
cumscripção dò Districto Federal, faço público, para coube* 
cimento dos interessados, que, despacho de dò corrente 
mez foram mandados expedir pelo MM. Juiz os titulos de 
eleitores dos seguintes cidadãos.: ? 

6.319. Áureo Fernandes (6.141), filho tíe Alberto Joaquim' 
Fernandes e de Maria da Conceição Fernandes, nas* 
cido a 12 de setembro de 1897, em Passa Tres, Es
tado - do Rio de Janeiro, marítimo, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
(Rita e residência á rua Sacadura Cabral nume
ro f 17. (Qualificação requerida 3* Zona nume
ro 4.740.) 

6.f@0. Armando de Mattos (6.371), filho de Joaquim. Antônio 
,.-'* ""• de" Mattos e. de Cártotta de Mattos, nascido a 25 

- dé setembro de 1904, no Districto Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral "no districto 

• ' • municipal de São Domingos "e residência á rua 
". da Alfândega n. 2§9r-sob, {Qualificação reque

rida, 3'ZQna n. 5.161.) 
6 S2i. Walfanga Coelho de Souza '-6.425), filha de Cândido 

Pereira da Silva e de Albertma Coelho de Souza* 
, nascida a 11 de novembro de 1913, no. Dístrictó' 

Confere com o O r i g i n a l 
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6.323 

6.324 

6.326 

6.327. 

6.328, 

6.329. 

6.330. 

6.331 

6.332, 

Federal, solteira, domestica, com domicilio, elei-
* toral no districto municipal de São Domingos ere-. 

sidencia á rua da Alfândega n. 371. (Qualificação 
requerida, 3a Zona, n. 5.147.) . , 

.Camillo Borges Júnior (6.426), filho de Camillo Borges 
de Azevedo e de Delphina Maria de Jesus,: nascido 
a 20 de agosto de. 1886, em Além Paráhyba; Estado 

- de .Minas Geraes, viuvo, commercio, com < domicilio 
eleitoral no districto municipal de São, Domingos 
e• residência á- rua General • Gamara, 87.- (Qualifi-

.. cação requerida,'3a Zona, n. 5.268.) • -. , 
Firmino do Nascimento (6.427), filho de JoséiMaria 

do Nascimento e de Luiza Saldanha, nascido'a, 19 
de abril-de 1907, no Districto Federal, casado, .ope
rário, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Sacramento e residência á rúa'Senhor* dos 
Passos n. 16 2o andar. .(Qualificação" requerida 

' . 3*-Zona u. 4.675.) 
José de Abreu Goutinho (6;.428), filho,de Ganganelli 

' -'de-Abreu Coutinho e de Abigail Accioly-Coutinho, 
nascido a H de fevereiro de 1906, no Districto 
Federal, casado, I o sargento do Exercito, com'dò-
micilio eleitoral mo districto municipal \de São 

' Domingos e residência á Avenida Passos nume
ro 99-sob. (Qualificação requerida, 3" Zona -nu
mero 4.80-7.) ' • - ' • • ' " . • 

Ary,dos Santos (6.429), filho "de Joanna dos Santos, 
nascido a 20 de agosto de 1913, no Districto-Fe
deral, solteiro funecionario publico, com domicilio 

• eleitoral no districto municipal de São Domingos 
e residência á rua Theophilo-Ottoni n. 81. (Qua
lificação requerida, 3a Zona, n. 2.170.) 

Walter Assis Ribeiro (6.430), filho .de Argemiro-de 
• Assis Ribeiro e de Delphina de Souza Ribeiro, .nas

cido a 15 de. maio de 1907, em Muriahé, Estado.,de. 
Víihas, Geraes, casado, commercio, com domicilio 
?leitoral.no districto municipal de ' São • Domingos . 

"3 residência á rua Câmara h.- 76. • (Qualificação "re
querida, 3*. Zona, n. 5.269.) ,.: 1 

Annibal Emiliano- de Mendonça (6.431),-.filho; de João 
Evangelista de Mendonça e de Arma . de, Freitas 
Mendonça, nascido a 26. de. janeiro de 1906/em 

- •• .Santa'Leopoldina, no Estado do Espirito'Santo, 
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no dis

tricto- municipal de Sacramento e. residência-á'rua 
Lêcfo n. 3.2-sob. (Qualificação requerida, 3* Zona, 
n. 4.864.) 

Odith França Vieira (6.432), filho de José da .Silva 
Vieira e de Maria França Vieira, nascido a 2 de 
janeiro.de 1910, .no'Districto Federal, "funecionaric-
da Companhia Telephonica, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santa Rita 

. e residência á rua do Acre n. 12. (Qualificação 
requerida, 3" Zona n. 3.099.)' 

Armênio Lucas Pereira (6.433), filho de Antônio Pe
reira e de Anna Lucas, nascido a 6 de abril de 

, 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita e-residência á rua dos Ourives nume
ro 124.' (Qualificação requerida, 3' Zona nume-. 

' ro 2.187.) • . . . . 
• Armando Ramos (6.434), filho de Manoel Anacleto 

. Ramos, e de Maria Luiza, nascido a. 24 .de janeiro 
de 1911, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

• ' São Domingos e residência á rua dos Andràdas-riu-
\ mero '72. (Qualificação requerida 3* Zona, nume

ro 5.116.) * 
Pedro;de Alcântara Nabuco de Abreu Filho (6.4.35), 

filho de Pedro Alcântara Nabuco de Abreu e de Anna 
Gouveia Nabuco de Abreu, nascido a 17, de julho 

'-dé 1894, no Districto Federal, cônsul, cásadò;,com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita e residência ã rua Marechal Floriano nume
ro 196. (Qualificação ex-officio, B . E . 18 nume
ro 1.359.) i , 

Antônio José de Paula Fonseca Filho (e^Stf), filho 
, de Antônio José de Paula Fonseca e de Alice 

Porto de Paula Fonseca, nascido a S de i novembro 
.de 1896, no Distrieto Federal, cônsul, casado, cóm 
.domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 

" '-. (Rita e,'residência á'rua Marechal'Floriano:-nume-* 
: ro 196: (Qualificação- exrofficio.B. ,E„ 18mume-

. . . ro-.1.438,), - . . • -,, •' , , 
6.333. Orlando Washington de Oliveira. (5.437), ;filhO'..de 

Miguel,de Senna de Oliveira e de.FlordeiinasMar-
• tins-de-Oliveira, nascido a 4 de'dézembro,deH916, 

• . . no .Districto Federal, operário graptoco,-solteiro, 
.com, domicilio eleitoral no districto muniçipâl^de 

, • Sacramento'e residência, á rua BuenosCAiríesfnu-
.« merò'240-sòb. (Qualificação requerida^ 3»'; Zona 
-. -in!.'-5.:l'92,)' -. • y.;V 

6.334. Américo ' Carneiro Cabral (6.436), filho t de > Arthur 
-Cabral-ede Maria Luiza • Carneiro Cabral, nascido 
a 18 de outubro de 1912, no Districto ..Federal,; e.s-

' '-'• - --tudanfe-; solteiro, com ' domicilio eleitoral no; dis
tricto municipal de Santa Rita ,.e residência .ásrua 
do Camerino n. 25. (Qualificação requerida,ster-? 

' ''ceira, Zona, n. 2.742v) - \ 
6.335. Paulo'Dias ̂ Fadigas (6.439), filho de Antônio; Fadigas 

e .'de Adelina Moreira, nascido- a 24 de agosto,-de 
1906. •no. Districto s Federal, funecionario • munici
pal, casado, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de São -Domingos e residência á rua, .da 

. ' 'Alfândega n. 13'3 sob. (Qualificação - requerida, 
. 3' Zona n. 5.225.) . '-• ,-

6'.336. .Antônio da Silva Filho'(6.440), filho.ide-.Antonio:,.da . 
Silva''.e-. de Maria Jorge da Silva, nascido,a'19;.d6 
outubro, de 4914, no Districto.Federal, commercio, 
solteiro,' com domicilio eleitoral no. districto mu
nicipal de'Sacramento e residência á r u a dos'Ou
rives' n. 41 1° andar. (Qualificação . requerida, 
3»:Zona n.'5.337.) 

«.337. Sylvia Pontes da Silva Mafra (6.441). filha deJJoão 
.,-Francisco'Pontes .e de Carmen Franco Pontes, nas

cida a 7 de abrilde .1910,. professora, casada,', com 
: ' V 'domicilio''eleitoral no districto municipal dé'::,São 

. Domingos, e residênciaá'rua 'dos Andràdas. núme
ro '59. (Qualificação, requerida, 3* Zona..n'. 5126,7,.) 

6,338'.. Jorge -da -Silva Mafra. -Filho' (6.442);, filho .de -Jorge 
'da Silva Mafra e de Ólga 'Ferreira Mafra,' nas
cido- a '1 de março de 19.08, em. Nictheroy, -,-np -Es
tado-.do Rio de, Janeiro, bancário, casado, com do-

- micilio.', eleitoral .no districto municipal'-de'--. São 
' Domingos e residência á rua dos Andradas-nume-

- -•' rõ. 69.'- (Qualificação requerida, 3* Zona.-n. 5.265.-) 
6.339. Aziz Nicòláu Antônio (6.443), filho de Nicoláu Antônio 

de'R'0'saElale, nascido a 5 de setembro de 1915Í no 
- Districto' Federal, commerciario, solteiro,' com' do
micilio eleitoral ho districto municipal de São- Dp-

• mingos e residência á rua da Alfândega n. 360 so. 
brado. (Qualificação requerida, 3' Zona nume
ro 5.079.) - • ;'-.' 

6.340. Carlos Cavalcanti da Silva (6.444), filho de Gesario 
Soares-da Silva e de Maria do Carmo Silvainasci
do a-18.de. maio de 1895, em Areia, no Estado da 
Paráhyba do-Norte, commercio, solteiro, com ; do
micilio eleitoral no districto municipal de' São 

- Domingos e residência á rüa de São Pedro nú
mero 179-sob. (Transferencia do Estado de Per
nambuco. Titulo n. 3.422.) 

6.341. 'Martiniano Alves da Costa (6.445); filho; de Gabriel 
.dá Gosta-.e de Antonia Libania' da Costa, nascido a 

16 de outubro de 1901, em São Luiz, noEstado.do 
Maranhão, carpinteiro, solteiroji.com domicilio elei
toral no-: districto municipal; de São. ••Domingos; e 
residência á rua General,Câmara n. 275. (Transfe
rencia do Estado do Maranhão, titulo n. 5.933.) , 

6.342. Atanagildo Buarque (6.446), filho de Anizio Buàrqus 
e dê Julieta Buarque, nascido a 10 de agosto de 

.191.4; em.Jaraguá, no Estado de Alagoas,-commer
cio, solteiro,. com • domicilio eleitoral nb .districto 

; municipal. de Sacramento e residência • á rua'- dos 
Ourives-, n.. 45-sob. .-(Transferencia '.do. Estado, de 
•Alagoas, titulo n. 6.757.) . , . . . . , ' . . 

6.343. : Carlos, Pereira Bastos (6.447), filho- de Bernardino 
Pereira Bastos e de Maria de Freitas Guimarães, 
nascido;a,̂ 7.de. março de 1911, em Queluz, no ÍES-» 
tádode São Paulo, operário, solteiro, com domici
lio, eleitoral no districto municipal de. Santa - Rita 

•, e residência á Ladeira'Pedro Antônio ,n. 171 (Qua
lificação requerida,,3* Zona n. 2.147.). 
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8.34í.->José Corrêa de Souza (6.448), filho dè Mariano de 
Souza e de Belmira Corrêa de Souza, nascido a 30 
da outubro de 1909, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
tricto municipal" de São. Domingos é residência 
á rua dos Ourives n. 110, (Qualificação requeri
da, 3» Zona, n . 5.361.) 

- ($.345. Manoel Silva (6.449), filho dé Balbina Maria da Con
ceição, nascido a 18 de março de 1909, no Dis
tricto Federai, commercio, solteiro, com domicilio 

••' elpitdral no districto municipal de São Domingos 
e residência á rua dá Conceição ti. 99. (Qualifica-

- V . ção requerida, 3* Zona, n. 5.358.) 
"" C.346. Floriano Gonçalves Pinto (6.450), filho de Antônio 

- Gonçalves Pinto e de Maria Passos Souza Araújo, 
nascido a 4 de maio de 1899f em Portugal, natu-

• " ralizado, solteiro, commercio. com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos e 

' . . residência .á .rua Regente Feijó n. 149. (Qüalifi-
" . : "cação requerida, 3a Zona, n. 5.288.) • 

» 347. Ruy Sátiro Rodrigues da Silva (6.451), filho de Júlio 
; ' " Rodrigues da Silva e de Francisca da Silva Mello, 

nascido a 12 de janeiro dé 1913, em Itauua, Es
tado dé Minas Geraes, solteiro, estudante, com do
micilio eleitoral no districto munieipal.de Sao Do-

• •'..--" mingôs e residência á rua dos Andràdas n. 127. 
. W A ? : 'Qualificação requerida, 3S Zona.-n. 5.263.) 
- S " 348V-ütóssés-Ferreira.:Dias (6,452), filho.de Avelmo lerrei-

: .-. : . . ' t& :Dias e. de Cândida. Conceição. Dias, nascido a 26 
- • .v." --' dé janeiro de i914, no Districto Federal, casado, 

- eommmercio, com domicilio eleitoral no districto 
.. municipal de São Domingos e residência á rua 

>?;•-..•*- -•" dos Andràdas n. 62,sob. (Qualificação requerida, 
~<= • • 3* Zona, n. 5.026.) . - , . 

-8.349. Wilson Pinta Brandão (6.453), filho de José Pinto 
- ; . -Brandão e de Hortencia Brandão;, nascido a 11 de 

. jualio de. 1908, no Districto Federal, casado, com-
- . meroio, com domicilio, eleitoral no tíiâtricto- muni-

"• cipat de São Domingos e residência á rua ürugua-
-- ••• yana n. 222. (Qualificação requerida, 3" Zona, nu-
• : - mero 5.360.) • • -
' -6.350.'Felinto Macedo Rodrigues (6.454). filho de Francisca 

Rodrigues de- Freitas, nascido a 5 de junho de 
1916, em São1 Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, 
solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos e residência á 

j uá da Alfândega íi. 68. (Qualificação requerida, 
ri* Zona,' n. '5.378.) 

6.351. Odaléá Ferreira Rodrigues (6.455), filha de Miguel 
Mathôus Ferreira e de Marietta Frite Ferreira, nas
cida a 24 de novembro de 1900, em Nictheroy, 

. Estado do Rio de Janeiro, casada, domestica, com 
' : . d o m i c i l i o eleitoral no districto municipal de São 

-s. Domingos e residência á rua doí.Andràdas n. 69. 
- ' (Qualificação requerida', 3 a Zona, h. 5.352.) 

.-6.-352. Egberto da Silva Mafra (6.456), filho- de Jorge da 
. Silva Mafra e de Olga Ferreira Mafra, nascido a 

. - 14 de agosto-de 1917 ,em Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, estudante, com domicilio 

•• eleitoral no districto municipal de S. Domingos 
é residente á rüa Andràdas n. 6. (Qualificação 
requerida, 3» Zona, n. 5.353). 

6.353. íràcyi? de Oliveira Leite (6.457), filho de Moacyr de 
'Oliveira Leite é dé Iracema Mattos de Oliveira 
"Leite, nascido a 25 de novembro de 1916, no Dis
tricto Federal, solteiro, estudante, com domicilio 
eleitoral ntí distrieto municipal de S. Domingos e 

- " J residente á rua da Alfândega" n-. 133, sobrado. 
: ' : - - (Qualificação; requerida, 3* Zona,: n,. 5.226). 

6:.354. Francisco Carlos Pedra da'Luz (6.458)', filho de Fir-
mino Ancora da Luz e dé Maria Emília Pedra An-

: cora da Luz, nascido a 23 dé maio de 1916. no 
-. •: '. - Districto Federal, solteiro, commercio, com domi-'-

èilio eleitoral no distríctom municipal de S. Do-
•r .•".•-.' mingos e residente1 á* rua dos Ándrades n. 68, 

(Qualificação requerida, 3* Zona, m 5.386). 
6:335. Antônio Casado AlVârez (6:459), filho-, de Santiago 

Casado o de. Róbleda Alvarez, nascido a 23 de 
:•-..'. mala de i9Ôf,na -'Héspãnha, naturalizado,casado, 

- " guindàsteifô, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Sacramento e residência á rua Ledo 
n„ 84, sobrado. (Qualificação requerida, 3a Zona, 
a. S.186). 

r 6.356. Aldemar de Souza Victoríno (6.460), filho de Carton 
de Souza Viclorino e de Aurora Soares Victorinn. 
nascido a 8 de junho de 1917, no Districto l i 
derai, solteiro, commercio, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Sacramentp e residência 
á : rua SéDhor dos Passes n. 112, sobrado. (Qua
lificação requerida, 3" Zona, iu 4.385). 

6.357. Antônio de Aráujo Braga (6,461), filho de José do 
Araújo Braga e de Corina Carmo Netto Braga, nas
cido a 15 de julho de Í905, no Districto Federal, 
casado, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dé S. Domingos e residência 
á rua dos Andràdas n. 81). 

6.358. Edgard Dias .Machado (6.462), filho de Bernardino 
José Machado e de Mariartna Alves Diás Machado, 
nascido a 16 de outubro de 1911, em S. Mártinho, 
Estado do Rio de'Janeiro, solteiro," commerciario, 
com. domicilio eleitoral no districto municipal do 
S. Domingos e residência á rua Theophilo Ottoni 
n. 179. (Qualificação requerida, 3* Zona, numero 
5.152). 

6.359. Aluysio Soriano Aderaldo (6.463), filho de Francisco 
• Antônio Aderatdo è de Eliza SOrianO Aderaldo, nas

cido a 11 de dezembro de 1914, em Brejo, Estado 
do Maranhão, solteiro, estudante, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de S. Domingos 
e.residência á rüa General Câmara n. 76. (Qua
lificação requerida, 3a Zona, n. 5.395)., 

6.360. Álvaro-Azarem Pereira (6.464), filho de Manoel José 
Pereira e de Maria da Gloria Vaz Pereira, nascido 
a 18 de novembro de 1903, em Tauhaté, Estado de 
S. Paulo, casado, commerciario, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Domingos 
e residência á rüa Marechal Floriano n. 180. 
(Qualificação requerida, 3* Zona, n. 5.445).-

0.33t. Má anel Muniz da Silva (6.4-65), filho de Ananias José 
da Silva e de Maria Muníz da Silva, nascido a 21 
de junho de 1911, no Districto Federal, solteiro, 
ccmmereiario, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Rita e residência á rua 
Marechal Floriano n. 180. .(Qualificação reque
rida, 3* Zona,'n. 5.445). 

6:362. Regina Helena da Silva Miranda (6.466),.filha de 
Bermenegildo de Lobas Miranda, e de Ódette da 
Silva Miranda, nascida a 1 de fevereiro de 1915, 
no Districto Federal, solteira, commercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos e residência á avenida Rio Branco nu
mero 52, sobrado. (Qualificação requerida, 3a 

Zona, n. 5.247). 
G. 363. i Nelson Durange (6.467), filho de Antônio Durange e 

de Amalia Martins Durange, nascido a 12 de julho 
de 1915, no Districto Federal, solteiro, operário, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de-

, Sacramento e residência á rua do Núncio n. 41, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3* Zona, nu
mero 3.455). 

6.364. Benjamin Costa (6.468),, filho de Manoel Domingos 
Costa e de Felicidade Perpétua Pires Costa, nas
cido a 1 dé maio de 195, ho Districto Federal, sol
teiro,, commercíiariõ, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Domingos e residência 
ã avenida Rio Branco n. 52. (Qualificação reque
rida, 3' Zona, n. 3.455). 

6.365. Zillali Seixas de Souza (6.469), filha-de João de Brito 
/ Seixas e de Nemesis Pereira Seixas, nascida a 31 

de maio de 1914, em S. Paulo, Estado de São 
Paulo, casada,, professora, com domicilio eleitoral 

nó distrieto municipal de Santa Rita e residência 
á rua Cãmerino n. 23.: (Qualificação requerida, 

- 3* Zona, n. 5.221). ! 

6.366. Zulmira de Araújo"(6.470), filha de Francisco Rocha 
• . Lima é de Maria de Araújo, nascida a 12 de outu

bro de 1889, ho Districto Federai, solteira, coslu-
. reira, Com domicilio eleitoral no districto munici

pal de Santa Rita e residência á rua Leandro Mar-
• t insni 26. (Qaulifieação requerida, 3» Zona, nu-
:, mero-5.327). <- ! 

6',"367'.: Ahfóni-o Soares Nuhes (6.471), filho de José Soares 
Nunes e de Maria Rosa Nunes, nascido a 21 de 
novembro del906, em Portugal, naturalizado, ca
sado, commercio, com domicilio eleitoral no dis-

Confere com o O r i g i n a l 
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tricto municipal de Santa Rita e residência á rua 6.379.-João de Alencar (6.483), filho de Gentil de Alencar, e 
Marechal Floriano n. UO, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3* Zona, n. 5.369). 

•)368. Raymundo de Albuquerque Lima (6.472), filho de Joa
quim de Souza Lima e de Francisco Martins Lima, 
nasoido a 7 de fevereiro de 1908, em Oitezerre, 
Estado da Paráhyba do Norte,.casado, sargento doa 

Exercito, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua Marechal 
Floriano n. 71, sobrado.> (Qualificação requerida, 
3" Zona, n. 5.218). " • 

6.369. Américo d'Aguiar (6.473), filho de Francisco Lopes 
de Aguiar e de Nicanora de Aguiar, nascido a 25 
de fevereiro de 1908, em Porto Murtinho, Estado 
de Matto Grosso, casado, radio-telegraphi.pt.a, .cqm, 
domicilio eleitoral no districto municipaí de Sa
cramento e residência á rua da Constituição nu
mero 20. (Transferencia do Estado de S. Paulo, 
titulo n. 6.716). 

3.370. Crestes dos Anjos (6.474), filho de Seraphim dos 
Anjos e de Maria Rosa Pinheiro, nascido a 8 de 
janeiro- de 1181'7, no Districto Federal, solteiro, 
operário, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento e residência á r u a Regente 
Feijó n. 7" i°. .(Qualificação requerida, 3a Zona, 
n. 4.428). 

•6.371. Adriano de Souza Vieira (6.475), filho de Thomé :de 
Souza Vieira e de Maria Felix dos Santos, nascido 
a .1' de março \ de 1906, em Nova Friburgo, Estado 

• do Rio de Janeiro, solteiro, operário, com domir-
cilio eleitoral no districto municipal, de Santa 
Rita e residência á rua Marechal Floriano n. 18, 
sobrado. (Transferencia do Estado do Rio ™ t i
tulo n. 10.831). 

6.372. João de Medeiros Braga (6.476), filho de João de Me
deiros e de Celeste Monteiro de Souza, nascido a 

, . 29 de agosto de 1917, no Districto Federal, sol-
.U'i.. ÍV ieiro, operário, com domicilio eleitoral no distri-
- ; eto municipal de Sacramento e residência á. rua 

Senhor dos Passos n. 31. (Qualificação requerida, 
, 3* Zona, n. 4.676). 

6.373. Antônio Paes (6.477), filho de Herculano Fernandes 
Paes e de Joanna Caixão Paes, nascido a 8 de maio 
de 1914, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
solteiro, commercio, com domicilio eleitoral, no 
districto municipal de Sacramento e residência .5 
rua Senhor dos Passos n. 130, I o andar. (Qualifi
cação requerida, 3" Zona, n. 4.956). 

6.374. Angenor Furtado Arrepia 6.478), filho de Jayme Fur-
> tado Arrepia, e de Aurora Bittencourt...da..Sil\;a,.,.. 

nascido a 28 de março de 1915, no Districto Fe
deral,- solteiro, operário, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sacramento e residência 
á rua Senhor dos Passos n. 130, 1° andar. (Qua
lificação requerida, 3" Zona, n, 4.433). 

6.375. Athaide Furtado Arrepia (6.479). filho de Jayme Fur
tado Arrepia e de Aurora Bittencourt da- Silva, 
nascido a 12 de dezembro de 1917, no Districto 
Federal, solteiro, operário, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Sacramento e resi-
den-cia á rua Senhor dos Passos nT 130, 1* andar, 

(aulificação requerida, 3* Zona, n. 4.433). 
6.376. Nicodemos Augusto de'Souza (6.480),. filho de Octa

vio Joaquim de Souza ede Elvira Augusta de 
Souza, nascido a 3 de agosto de 1893, em Palmares, 
Estado de Pernambuco, funecionario municipal, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Domingos e residência á rua da Con-^ 
ceição n . 79, sobrado. (Qualificação requerida," 
3a Zona, n. 5.357). 

6.377. Orlando Copelli (6.481)', filho "dé Amilcar Copelli e 
de Carolina Copelli, nascido a 12 de setembro de 
. 1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral, no districto municipal de São 

'Domingos, e residência á rua S. Pedro n. 300. 
(Qualificação requerida, 3'1 Zona, n.' 4.418). 

6.378. Esbrezalina Rangel Fortes (6.482), filha de João An
tônio Fortes e de Maria Rangel, nascida a 3'de 
março de 1916, no Districto Federal, doméstica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua dá Con=> 
ceição n. 142. [(Qualificação requerida,. 3*. Zona, 
n. 5.344). 

de Marcilia Lopes de Alencar,-nascido'a 31 de ju-
. llio de 1904,, no Districto Federal,. funecionario 

municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto, municipal de Santa Rita e residência á rua 
Marechal Floriano n. 173. (Qualificação reque-
rrida, 3". Zona, n . 5.328). 

6.380.-Adayl Gomes (6.484), filho de Antônio Joaquim Go
mes e de Josepha Rita Gomes Monteiro, nascido a 
29 de• setentbro de 1903, no Districto Federal, • 

. commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis= 
tricto municipal de Santa Rita e residência á rua 

, Acre.n. 24. .(Qualificação requerida, 3* Zona, nú
mero 5.364). 

6,3.81. AveJinO..Xavier (6.485), filho de José Luiz Xavier, e 
de Rosaria' Gouvèa nascido, a 11 de fevereiro _ de 
196, no Distrioto Federal, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral'no districto municipal dè Santa 

, Rita e residência á. rua Acre n. 60. (Qualificação 
requerida,'3* Zona, n. 5.373). 

6.382., Francisco'Gomes de Penedo (6.486),- filho de Fran-
'• cisco Antônio Penedo e de Regina Gomes Penedo, 
nascido a 29 de janeiro de 1904, em Valença, Es
tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral'no districto municipal de Santa 
Rita,e residência á rua Acre n. 19. (Qualificação 
requerida, 3a Zona, n. 5.355). 

6.383. Armando Pereira Thomé ' (6.487), filho de Nicoláo 
Thomé e de Maria Pereira Belém, nascido a 5 de 
agosto de 1912, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rüa Marechal 
Floriano n. 37. (Qaulificação requerida, 3* Zona, 
n. 5.334). 

6.384. Augusto de Azevedo (6.488), filho1 de Carlos A . L . 
L . de Azevedo e de Olga Franco Cerqueira d-3 
Azevedo, nascido a 3 de setembro de 1913, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no; «tricto municipal de Santa Rita e 
residência á ---sa Camerino n. Í9. (Transferencia 
do Estado do Rio —• titulo n. 362). • • - " . ' 

6.385. Antônio Cofrêa de Paiva (6.489), filho de José Corrêa 
de Paiva e de Maria Teixeira de Paiva, nascido a, 
19 de abril de 1913, no'Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Domingos e residência á rua da 

- Alfândega n. 264. (Qualificação requerida, 3a 

Zona, n. 4.171). 
6.386. Mario Rosa da. Silva (6.490), filho de Antônio da 
™ . , Silva .e de .Maria- Rosa da Conceição, nascido a; 6 

de março de 1890, no„Districto Federal, commer
cio, . casadOj com domicilio eleitoral np districto 
municipal de S, Domingos e residência á avenida 

• Thomé de Souza. n. 188,2°. (Qualificação reque
rida, 3a Zona, n. 5.175). 

6.387. Judely Monteiro (6.491), filho de Júlio Pereira Mon-
"• ' • • " teiro e de Adelaide Monteiro, nascido a 1 de março 

de 1898, no Districto Federal, commercio, viuvo, 
•com domilio eleitoral no districto municipal de 

,S. Domingos e residência á rua da Conceição'.nú-
• mero 66. (Qualificação requerida, 3a Zona, nu

mero 5,385) . . . . - • . - ' ' 
6:388. Adriano Augusto Pitta Filho (6.492), filho de Adria

no Augusto Pitta e de Aurora Quadros Pitta, nas
cido a 2 de setembro de 1918 no Districto Fe
deral,' estudante, solteiro, com domicilio eleíio-

. rai no;districto municipal de São Domingos c re
sidência á rua dos Andràdas n. 72. (Qualificação 
requerida, 3a zona, n. 5.387.) 

6.389. João Galdino de Oliveira (6,493), filho de Manoel' 
Galdino ede Bellarmina Rodrigues, nascido a. 5, 
de maio de 1911 em São Miguel de Campos,'Esta
do de' Alagoas, barbeiro, solteiro, com domicilio 

. eleitoral no districto municipal de São Domingos 
e residência á rua da Alfândega n. 211. (Quali
ficação requerida, 3a zona, n. 4.Í78.) 

6.390. Severino. de Oliveira Lins (6U94)„ filho de Virgíliã 
dé, Oliveira Lins e de Maria.,Cecília da Conceiçã-J, 
nascido a 8 de-agosto de 1913 em-,Natal, Estado' 
do , Rio Grande do Norte, commerciario,-solteiro, 

' cem domicilio eleitoral no districto/municipal' de 
São-Domingos e residenfcia á ^rua dos Andraiiaâ 

. ' n., 109, sobrado. .(Qualificação "requerida,-. 3* 
íónà, n, 5.303',) 
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6.405, 

6.406, 

6.391, Olga Ferreira Mafra (6.495), filha de :MigueLMaÜieuê 6.403. 
Ferreira e de Marietta Fritz Ferreira, nascida- a 

'. • 17 de' julho de-1887 no Districto- Federal, tíõines-
;-v>- tica, viuva, com- domicilio eleitoral no districto 

municipal de São - Domingos. (Qualificação re-
. i < querida,'3* zona, n. 5.384.) . 

6.392v.Ernesto Kopschitz (6.496),.filho de Henrique Kopschitz 6.404. 
e dé EHza Meyer Kopschitz,- nascido a 5- de deíétu-

' • bro de 1889. èm São Paulo, Estado de São Faulo, 
• ' . interprete • commercial, casado, com domicilio 

- - eleitoral no districto'municipal de Sacramento e 
1 • ; residência á rua da Constituição n. 20. (Quali

ficação- requerida, 3° zona,-n. .5.429:) 
6.393.: Antenor, de Oliveira Nery (6.497), filho tíe Theophila 

- 1 > ' d á Costa Néry e de Maria de Oliveira Nery, nas
cido a 16 -de outubro de. 1901 no Distrieto: Fa-

' • derãl, -commerciario, casado, com domicilio elet-
• > tora! no distrioto, municipal de São'Domingos e 

residência,á. rua de S. Pedro n. 358, soprado.. 
(Qualificação requerida, 3a zona, n. 5.162.) 

6.394Jorge Machado Gomes (6'.498),. filho, de Germano Joa
quim" Gomes e de Isaura Machado Gomes, nas
cido a 3'de setembro de 1914 no Districto* Té-

- ' ' déral; funecionario municipal, solteiro; com .do-
• ' • micilio eleitoral no' districto municipal, de' Sa.u*a-

' mento "e residência á rua da Conceição'-,n. &, so
brado, (Qualificação,requerida, 3a zona, n. 4.166.) 

•S.395. Adelia Moreira (6.499), filha de Alfredo Costa Maga-
. .Ihãés Pereira.e de Augusta da Silva Dias Pereira, 

- -nascida.a'16 de março de 188, -no Districto Fe
deral,; '.- chapèléira, viuva, com domicilio eleitoral 
nó districto"':municipal de' São' Domingos e- r^si-

. , dencia-á rua Theóphilo Ottoni" n. 179. (Quali
ficação requerida; • 3a zona, n. 5.29.3.) 

6.396. : Zoroastro, Chaves (6,500), filho de;'Renato Chaves e de 
• Eüsa.Chaves, nascido a 25 de fevereiro de 19C8 

• em. Taipú, Estado do Rio Grande do Norte, com
merciario, solteiro,, com domicilio eleitorai "rio. 

1 distrieto municipal de São Domingos e residência 
• á rua .da Alfândega n. 257, sobrado. (Transfe

rencia do.Estado do Rio Grande do Norte, titulo 
; ' ' n." 1.071.) • ' - - - . ; • ' : . . , 

6.397, Dora Augusta Pitta (6.502), filho de Adriano Augus
to-' -Pitta <e- 'de Aurora-Quadros Pitta,-nascido'"a"3Ü 
de* junho de 1916 no Districto Federal, solteira, 
doméstica, com domicilio eleitoral no districto 

6.407. 

6.408; 

6.409. 

municipal, de São1 Domingos e • residência a rua 
dós Andràdas n. 72. (Qualificação requerida. S4 

6.410. zona, n. 5.359.) 
6.398. Hélio Mario Monteiro (6.503), filho de José Cerqueu-a 

Monteiro e de Thereza Antonia Esther Cazzulo 
Monteiro, nascido a 1 de maio de 1918 no-Distri
cto Federal, solteiro, funecionario, publico, com 
domicilio eleitoral,'no' districto municipal de'Sa
cramento e residência á rua Buenos Aires n. 71, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3a ,zona, nu-

•. mero 5.405.) / ' 6.411. 
6.399. Domingos' de Oliveira Gomes (6.504), filho de Cas-

siano de Oliveira Gomes e de ísolina da Silva 
-' "'Gomes, nascido á 23 de agosto de. 1909 em Ma-

cahé, Estado do-Rio.de Janeiro,. solteiro, com-
' ' '• * mérciario, com domicilio eleitoral no districto 

municipal' de . São Domingos e residência a rua 
dos -Andràdas n. 71, sobrado. (Qualificação rc-
querida, 3a zona, n. 5.356.) 6.412. 

6:400. "Hercilio da.,Silva Alves (6.505), filho de José Antônio 
. Alves e de' Josephina, Francisca Ferreira, nascido 

a 23 de setembro de 1914 no Districto Federal, 
. , no districto municipal.,de Sacramento e resinen-

cia á r u a do Nüneion.. 37,; 2° andar,'3a zona, nu-
. ... mero-4.431.) ; ^ .. . 

6.401,; Pedro Gismopdi (6.506), filho "de Rodolpho Gismendi 6.413; 
e, de'Carmelló Guerrieri'Gismondi, nascido a'30 ; " 

> • . de janeiro de 1895, em,'São Paulo, Estado do; São 
• ' 'Pauto, casado, engenheiro- construetor, com domi-** 

'.cilio-eleitoral-;no districto- municipal de-.Sántn, 
• , < .Rita e-residência á rua Felippe Nery. n. 8. (Qua-

• - " lificação .reguérida,. 3* zona, n. 5,322,) 
6 .'402.'-Manoel Antônio Bittencourt - (6.507),. filho -de.-.'Pedro 6;'4i4. 
" - " Antônio-' Augusto'^Bittencourt: e de" Maria -Rosando 
j . .'Oliveira, nascido-a 22,de maio de 1887, no Diátri- • • 

",ctoPi^Jerài;-.'casado, operário,,com-, domicilio eiet-
- .' íerá}>nb 'dk^cto^mujâbf páT-tfe-iSanta-' Rita e' resi-

dencia â;rua'S.;Francisco daPrainha n. 4'0'(Qua-
t:r \.lificação- requerida,' 3* zona, tu. .4:;055.) ••' 

. Manoel Pinheiro de Oliveira (6.508), filho de Deo
linda Dias dê Oliveira, nascido a 20 de maio di 

• 1912' no Districto Federal, solteiro, operário, cóm 
• •- domicilio eleitoral no districto municipal de San

ta-Rita e residência á rua Coronel Jülião n. 8. 
(Qualificação requerida, 3a zona, n. 4,154.) 

José de Albuquerque Ferreira Pinto (6.509),; filho 
• de Luiz.Colombo Ferreira Pinto e de Adelina \ \-

•• huquerque'Pinto, nascido a 25 de outubro dç lüil 
em-.Mossoró, Estado do Rio Grande.do Norte, .*o!-

1 tetro, desenhista, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal • de'-Santa Rita e residência á rua 
Camerino -n." 23. (Qualificação requerida, 3" 
zona, D . 5.209.) , 

Lerio- Gomes (6.510),.filho de Maria Gomes de -Alva
renga, nascido a 26 de junho de 1910 cm São 
João.da Barra/Estado do Rio de Janeiro, casado, 
commerciario, com domicilio eleitoral no distri-

. cto .municipal' de Santa Rita e residência á rua 
Felippe Nery n. 3. (Qualificação requerida, S* 
zona, n..1.824.) 

Antônio <Padua" dos Santos (6.511), filho de João Ba
ptista dos. Santos' e de Honorata dos Santos, nas-

, cido a 13 de março de 1900 em Estância, Éslado 
de Sergipe, casado, commerciario, com domicilio 

' èíeitoraPno'-districto municipal em-Santa Rita e 
residência á rua João Homem n. 26. (Quaiiii-

. cação requerida, 3a zona, n. 2.9,32.) 
Magno -Ferreira.de Azevedo (6.512), filho de Manoel 

Ferreii-a.de Azevedo e de Maria da Gloria, na.sei-
. do. a 11 de junho de 1913 no Districto-Federal, 

solteiro, operário, com domicilio eleitoral no.dis
tricto municipal de Santa Rita e residência ã I U I 

' Leandro Martins n. .48. (Qualificação requerida, 
3" zona, n.. 4.300.) 

Luiz Alves da Costa (6.513"), filho de Joaquim Luiz A l 
ves- e de.Julia Reis Alves, nascido a 1 de abril 
de 1900,no Districto Federal, solteiro, opcario, 

- com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita" e residência á rua Gamerino n. 19. 
(Qualificação requerida, 3? zona, n. 5.210.) 

Antônio Dias de Carvalho (6.514), filho de Manoel Diaj 
de Carvalho e de Emilia de Souza França, na---

• cido;a .2.de maio de 1912'em Carapebús, Estado 
do Rio de Janeiro, solteiro, commerciario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita e'residência á rua do Acre n. 68. (Qualifi-

, .cação requerida, 3a zona, n. 5.362.) 
Oíympio Vieira Lima (6.515), filho de Justino Vieira 

Lima'e Luiza Carolina de. Lima, nascido a.31 d<-
dezembro de 1909 em Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do'Sul, casado, commerciario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc Sãi 
Domingos e residência á rua dos Ourives n. l t . 
sobrado. (Qualificação requerida, 3* zona, nu
mero 5.355.) . 

Júlio Arantes Sanderson de Queiroz (6.516), üilio 
de José Sandei-son de Queiroz e de Maria Juliy 
de Queiroz, nascido a 30 de março de 1914 em 
Ayuruoca, Estado dé Minas Geraes, solteiro, es
tudante, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento, e residência á rua da Con
stituição n. 47, 2° andar. (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 88, n. 885.) 

Clara Corrêa da Silva (6.517), filha de Leonel Corrêa 
da Silva e de Albertina Corrêa da Silva, nascida 
a 19 de agosto de 1912 no Districto Federal, sol-
téira, contadora, com domicilio; eleitoral no' dis
trieto municipal de São Domingos e residência a 
rua dos Andràdas n. 84, apartamento n. 36. 

\^ (Qualificação requerida, 3a zona, n . .5.315.) 
Manoel Nunes da Silva (6.518), filho de Manoel Nuiia? 

da Silva e de Maihilde da Conceição, nascido a'18 
. de'maio de 1905, no Districto Federal, soltsiro 
. commerciario, çom domicilio eleitoral no distri

cto municipal de São Domingos e residência a rua 
de S. Pedro n. 300,- sobrado. (Qualificação re
querida, 3a zona, n. 4.336.) 

Sebastião Fonseca (6.519), filho de Julião Antônio da 
, Fonseca e de Isabel da Conceição, nasóido a 19 

de, janeiro, de 1911 em Campos, Estado dò Rio de 
. Janeiro, casado, funecionario publico, com domi-
.- cilio-eleitoral'no, districto municipal de São'-Dr>-

mihgos e residência á rua da Conceição h: 66. 
(Qualificação requerida, 3a zona, n. 5.004.)-
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6.415. lherô. Bastos (6.520), filho de João Fonseca Ribeiro 
r Bastos c de Maria Jardelina da Silveira Bastos, 
U nascido a 23 de outubro de 1902 no Districto Fe

deral, casado, funecionario publico, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Do
mingos e residência á rua dos Andràdas n. 109, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3".' zona, nu
mero 5.396.) 

6.4.16. Manoel Fernandes dos Reis (6.521), filho de Leonardo 
José dos Reis e de Isabel Fernandes Reis, nascido 
a 1 de dezembro de 1888 em Portugal (nacionali
zado), ca,sado, engenheiro-chimieo, com domici
lio eleitoral no distrioto municipal de Santa Rita 
e residência á rua Marechal Floriano n. 227, so
brado. (Qualificação requerida, 3a zona, numero 
5.157.) 

6.417, Manoel Monteiro (6.522), filho de Valentim Monteiro & 
de Maria Francisca Martins, nascido a 23 de ja
neiro de 1915 no Districto Federal, solteiro, com
merciario, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Santa Rita e residência'á rua Jogn 
da Bola n. 36. (Qualificação requerida, 3a zoua. 
n. 5.393.) 

6.418. Orlando Pégurie.r (6.523), filho de Luiz Pégurier e de 
Rosalina Pégurier, nascido a 9 de outubro de 1914 
no Districto Federal, solteiro, operário, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Sa*. 
pramento e residência á rua Ledo n. .95, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3a zona, n. 4.718.) 

fí 419. Joaquim Egydio da Costa (6.524), filho de-José Egydio 
da Costa e de Maria Thereza da Costa, nascido s. 
25 de abril de. 1892 no Districto Federal, soltsiro, 
commerciario, cqm domicilio elietoral no distri
cto municipal dé Santa Rita e residência á rua 
Gamerino n. 19. (QualificaçãoXrequerlda, 3aL zona; 
n. 5.349.) 

S.42Q. José Lucas Alves (6.525), filho de José Lucas Alves e 
de Maria Borges, nascido a 22 de maio de 1910 em 
Portugal (naturalizado), solteiro, funecionario -
publico, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua S. Fran
cisco da Prainha n. 8. (Qualificação requerida, 
3» zona, n. 5.318.) 

6.421. Manoel Leite dg, Silva (6.526),.filho de Líno Leits ds 
Silva e- de Augusta Alves Quintanilha. nascido a 
27 de julho de 1906 em Vargem Grande, Estada de 
Minas- Geraes, solteiro, commercio, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santa Rita 
e residência á rua João Homem n. 32. (Qualifi
cação requerida, 3a zona. n. 4.907.) 

6.422. Alfeertina da Rpçha (6.527), filho de Antônio da Ro-iha 
o de Luiza "Vieira, nascido a 8 de junho de 1892 
em Portugal (naturalizado), solteiro, operário, 
com domicílio eleitoral no districto municipal dc 
Santa Rita e residência á rua Sacadura Cabral 
p. 85. (Qualificação requerida, 3a zona, n. b.225.) 

6.423. Arnaldo da Fonseca (6.528), filho de José da Fonseca 
e de Mathilde Pereira da Fonseca, nascido a 8 
de agosto de 1912 no Districto Federal, solteiro, 
operário, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua do Acre 
n. 19. (Qualificação requerida. 3a zona. n. 5.205.) 

6.424. Vicente Pereira-Pacheco (6.529), filho de José Fran
cisco dos Santos Pacheco e de Andrelina Felis-
doro da Gama, nascido a 1 de janeiro de 1905 em 
Penedo, Estado de Alagoas, casado, enfermeiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sacramento e residência á rua da Constituição 
U, 74. (Qualificação requerida, 3a zona, n. 2.533.) 

Districto Federal, 15 de outubro de 1936. -r- Pelo escri
vão, MOiúriçiQ Teixeira de Mello. -

Segunda Çireuinscvipção 
QUINTA ZOHA ELEITORAL 

iDe ordem do P r . Juiz Eleitoral da Quinta- Zona, da Se
gunda Çireumspripção. do Districto Federal, façq.D.uhlico, para 
conhecimento dos interessados, que foram expedidos os ti-
tuios^eleitüraes dos seguintes cidadãos:. • . ' -
4.507. René Gelabert (4.577), filho de Guilherme Gelabert e 

de Lazareth Picard Gelabefto," nascido a 17 de de
zembro* "de 1894, no Districto Federai, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Canta Thereza. (Residência á rua Áurea 
n. 40.): 

4.608. Armando dos Santos (4.578), filho de José Joaquim 
dos Santos e de Libania Agostinha, nascido a 17 de 
de novembro de 1914, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-., 
cto municipal de Gloria. (Residência á rua Estevés -
Júnior n. 1.) 

4.609. Oswaldo Gallego Rodriguez (4.579), filho de Adelina 
Salgado, nascido a 10 de agosto de 1918, no Dis
tricto Federal, commercio. solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. ( 

(Residência á rua Curvello n. 115.) • 
.4.610. Joaquim Murillo Passos (4.580), filho de-Manoel Pas

sos é de Jpsepha Passos Murillo, nascido a 15 de 
outubro de 1912, no Districto Federal, jcommercio, 
solteiro, casado, com domicilio eleitoral no distri-, 
cto municipal de Santa Thereza. (Residência á rua. 
Curvello n. 115.) - - .- -5 

4.611. Antônio Cazimiro da Silva (4.581), filho de José 
Maria da Silva e de Maria Benedicta Antunes,, nas-
íido a 10 de março de 1880, em Portugal, brasilei
ro naturalizado, funecionario municipal, casado, 
conqdomicilio eleitoral no districto municipal, .de 
Gloria. (Residência á rua do Cattet en.-310.) ' " -
.'minia Brito Martins (4.58S), filha de Ramon Ron
do Martins e de Balbina Brito Martins-, nascida a 
8 de novembro de-1909. no Districto'Federal, func
cionaria municipal, solteira, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Gloria. (Residência, 
á rua Marquez de Abrántes n. 152.) : •' :' 

4.613. Maria do Carmo.o Silva (4.583), filha de Leopoldo 
José da Silva evde Joaquína da Silva, nascida a 7 
de setembro de~ 1904, em Entre Rios, Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, casada, cóm domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria, (Resi
dência á rua das Laranjeiras n. 443.}.. • -' * \ 

4;614, Diogenes Pontes Filho (4,584), filho de Diogenes dos 
Santos Pontes e de, Maria-Reis Pontes, nascido a 27 
de fevereiro de 1914, no Districto; Federal, com
mercio, 'solteiro, com domicilio.eleitoral no distri
eto municipal de Gloria, (Residência á rua das La
ranjeiras n. 19.) • • . • . s 

4,615, .Lafayette-de Souza. (4.585), filho - de Albertina . dé 
Souza Muuiz, ndspido a 12 de dezembro de 1915, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipah.de Gloria. 
(Residência á rua Farani n. 21.) 

4.6<« "iguel Gomes da Silva Filho (4.586), filho de-Mi
guel Gomes da. Silva e de Beatriz Faria de Ass^ife' 
pção, nascido a 13 de abril- da 1917, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sanig, Thereza. 
(Resideneia á rua Áurea n. 28.) 

4.617, Carmelino Teixeira Campos (4.587), filho de Chjds-», 
tina Elidia da Conceição, nascido a 15. de dezem
bro de 1901, em Itapéruna, Estado do Rio de Ja-

- < neiro, alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria. (Residência 'á riiá 
do Cattete n. 317.) 

4.618. João Moura (4.588), filho de Antônio .Pedro e de 
Maria Romana, nascido a 9 de setembro de 1908, 
no Districto Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de. Gloria. 
(Ròsideiieia á rua Machado de Assis."n. 71.) 

4.619- José Maurício Ribeiro (4.589), filho de . Çyprian.Q 
Bruno Ribeiro e de Manoela Goulart Ribeiro", nas
cido a 3 de março de 1916, no Distrioto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dp Santa There,za. (Residência 
ã rua Petropolis n.' 111.) 

4.620. Emilia de -Novaes Aguiar (4.590)., filha de Manoel de 
Aguiar Mello e de Maria José de Novaes Aguiar, 
nascida a 25 de dezembro de 1907, em Sergipe, Es
tado de Alagoas, domestica, solteria, çam domicilio' 
eleitoral' no districto municipal dé .Santa Thereza. 
Residepcia á r u a Áurea n. 30.) 

4.621. José Duarte Filho (4.591), filho, dé José Joaquim 
. Duarte e de. Maria da Luz Duarte, nascido a 11 de 

janeiro de 1910, èm Maceió, Estada de Alagoas, 
comraçrcio, solteiro, com. domiciliq . eleitoral-. no 
districto'municipal dé Glória. ' (Residência á rua 
Almirante Tamandaré n. 2.5.) 

4.632/ lzabel -Horiorina eapqto de Azevedo (4.§92). filha de 
Pedro Capúto ede Joanna Maria Gonçalves, nasci
da a 24 de abril de 1906, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Thereza. ,(Residencia á rus 
Bento Lisboa n. 97.) 

Confere com o O r i g i n a l 
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8.623 ./daria José Medeiros de Oliveira (4.594), filha de Pe-
*»A dro Vieira e de Maria Maroia Vieira, nascida a 4 

de s março de 1905, em Itabaiana, Estado de Ser
gipe, .domestica, casada, com domicilio.eleitoral no 

; districto municipal de Santa Thereza. (Residência 
tá rua Magalhães n. 70.) • 

j§. 624.. Juvenil-Gomes de Oliveira (4.595),'filho de Alfredo 
Gomes de Oliveira e de Garolina Gomes de Oli-

. veira, nascido a 8 de janeiro dè 1916, no Districto 
Federal, empregado publico, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Gloria." ̂ Re
sidência á rua do Gattete n. 330.) 

9.625, Augusto Pereira.da Rocha (4.596), filho de Martinho 
Francisco da Rocha e-de Anna Augusta da Rocha, 
nascido a 22 de março de 1918, no Districto Fe

deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
;.no districto municipal de Santa Thereza. (Resi-

" " dencia á rua do Curvello-n.*95.) . ' - " 
$.626. Maria Luiza de Oliveira Couto (4.597), filha de An

tônio de Oliveira Couto Filho e de Maria das Do-
, „rès ̂ .Couto, nascida a 10 de julho de 1917, em São 

.Pau(p, cqmmereiarria, solteira^ com domicilio elei
toral no. distrioto municipal de Santa Thereza. 

. (Residência á rua Hermenegildo de Barros, n. 51.) 
1.627.' Radagazio de Carvalho (4.598), filho de Manoel Maria 

de Carvalho e de Mathilde Eugenia Pimentel.de 
Carvalho, nascido a-13 de novembro de 1884, no 
Districto Federal, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Residência á rua/do Cattete n. 92, casa 39.) 

1.62-8. Affonso da Silva Asáumpção (4.600), filho de Manoel 
dá Silva Assumpção e de Rosalina Rosa, nascido a 

• 12 de maio de 1906, em Nictheroy, Estado do Rio 
de'Janeiro, motorista, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza-. (Re
sidência á rua do Curvello n. 35.) 

Í.629.'Lindalva Pereira da Silva (4.601), filha de Francisco 
•Pereira da Silva e de Francisca Pereira da Silva, 
nascida a 16 de outubro de líJl-4,-em João Pessoa, 
Estado da Paráhyba do Norte, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Residência á rua_Fluminense nu
mero-18.) -

'1.680. João Tavares Iracema Júnior (4.602), filho de João 
Tavares Iracema e de Laudelina Neves Iracema, 
nascido a 10 de novembro de 1910, em Fortaleza, 

'Estado do Ceará, advogado, solteiro, com domicilio 
.eleitoral no districto municipal de Gloria. (Resi
dência á.rua do Cattete n, 339.) 

Í .631 . Maria .Eugenia de Oliveira (4.603), filha, de Manoel 
' Augusto da Silva e de Henriquetta Maria da Con-

' ' ceição, nascida a 24-de setembro de 1906, no Dis
trioto Federal, domestica, casada, com domicílio 
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Resi
dência á rua do Gattete n. 339.) 

H".632."• Paulo<Martins (4.604), filho de Domicio Martins da 
Silva'e de Petrolina Motta e Silva, nascido á 15;de 
agosto de 1916, era Pau Gigante, Estado do Espi
rito ..Santo, estudante,, solteiro, com, domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza. 

- '(Residência á rua Monte .Alegre n. 332.) 
S4-.633, Cluvio; Moreira Giffoni (4.606), filho de Vicente Gif-

foriie de Anna'Rosa Moreira Fiffoni, nascido a 14 
., •'. , de 'fevereiro de 1915, em. Santa Maria, Estado dp 

Rio Gírande do Sul, ..revisor-graphico, solteiro, com 
.- . .domicilio eleitoralno districto municipal de Glo-

.',.. ' , ríav, (Residência á rua "Almirante' Tamandaré nu-
' mero. 46.) "- '••. 

i .'634;-José jCjhristovão da Rocha (4.607), filho de Alexandre 
1 Christovão dá Rocha e de Francisca Pereira da 
' • Silva, nascido a-6 de junho de 1914, no Districto 

.Federal, operário, solteiro, com-domicilio eleito--
' ' raP no districto municipal de Gloria. (Residência 

; A- rua -do Gattete n. 339.) » • • . 
4.635. "E]pidio dá Silva Galvão (4.608), filho de Hildebra.ndo 

>'âa Torre Galvão e de Antonia Leopoldina da Silva 
Galvão/nascido a 5 de maio de 1905, em Pesqueira, 
Estado de Pernambuco.̂  funecionario. publico, ca~ 

• > sa<lo, com domicilio eleitoral no districto munici-
'• pai-de Santa Thereza. (Residência á rua Silveira 

;Martins n. 87.) . , 
1.636, -Francisco Luiz Pereira (4.'609), filho de José Luiz Pe

reira, e de Maria- Rosa, nascido a 23 de março de 
1891, no Districto Federal, operário, solteiro, • com 
domicilio eleitoral no districto municipal de. Glo-

', ria. (Residência á r u a das Laranieir as n. 3.) 

•i.637.,-Carlos Luiz Fraga (4.610), filho de Arthur Luiz Fraga 
ede Benta Maria Fraga, nascido a 20 de fevereiro 
de -1896,; no Districto Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria e residência á rua do Cattete n . 214. (Qua
lificação requerida.) 

. .4.638. Aluysio Gomes de Faria (4.611), filho de Otto Gomes 
de Faria e de Francisca Clementina de Faria, nas
cido, a-6 de janeiro de 1918, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza e residência á 
rua Augustan. 40. (Qualificação requerida.) 

4.039. Ruy Barbosa de Almeida (4.612), filho de Argeu Bar
bosa de Almeida e de Noemia Vieira de Almeida, 

•nascido a 13 de dezembro de 1913, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria e residência á La
deira do Ascurra n. 125. (Qualificação requerida.) 

4.640. Jayme dos Anjos Pereira (4.613), filho de João da 
Cruz Pereira e de Primitiva Maria Pereira, nasci
do-a 14 de dezembro de 1908, em Jacioça, Estado 
do Maranhão, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza e 
residencial rua Magalhães n. 153. (Transfe
rencia.) 

4.641. Consuelo Pereira Loyola (4.614), filha de Conrado 
Delphim Pereira e de Elisabeth de Freitas Pereira, 
nascida a 13 de julho de 1912, em Rio Grande, Es
tado do Rio Grande do Sul, commerciaria, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza e residência á rua Áurea n. 46. 
(Qualificação requerida.) 

,4.642. Laureano Pinto (da Silva (4.616), filho de Alexandre 
Pinto da Silva e de Umbelina Pereira da Silva, nas
cido a 5 de julho de iMb, no Distrieto Federal, 
ajudante de copista, solteiro, com domicilio eleito-

• ; • ral no districto municipal de Santa Thereza e re
sidência á rua Paula Mattos n. 89. (Qualificação 
requerida.) 

4.643.. Cacilda Ferreira da Silva (4.617), filha de Leopoldo 
Alves da Silva e de Escolastica Ferreira da Silva, 
nascida a 8 de abril dé 1914, no Districto Federal, 
doméstica, solteira, com domicilio eleitoral no dis-

' tricto municipal de Gloria e residência á rua do 
Cattete n. 186. (Qualificação requerida.) 

4.644. Manoel Carlos Alberto (4.618), filho de Carlos A l -
. berto e de Anna Joaquina, nascido a 14 de outu

bro de 1898, no Districto Federal, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici-

••- pai de Gloria e residência á rua Pereira Vianna 
n. 53.-(Qualificação requerida.) 

4.645. Dyonisia Villas Boas Freitas (4.619), filha de Rosalio 
de Freitas e de Cândida Villas Boas Freitas,* nas
cida a 5 de dezembro de 1907. em Curvello, Estado 

. . de Minas Geraes, domestica, solteira, com domici
lio .eleitoral no districto municipal de Gloria e re-

, sidencia á rua Cardoso Júnior n. 5. (Qualifica
ção requerida.) 

4.646. José Ary (4.620), filho de Amin Ary o de Zaira Ary, 
nascido a 25 de dezembro de 1911, em Fortaleza, 
Estado do Ceará, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gloria e 
residência á rua Almirante Tamandaré n, 59. 
(Transferencia.) 

4.647. Juracy Martins (4.621), filha de Manoel José Mar-
" lins e de Rosalina da Silveira Martins, nascido a 

' 15 de novembro de 1900, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal-de Gloria e residência á ladeira 
dos'Guararapes n. 315. (Qualificação requerida.) 

4.648. José,Pedro de Azevedo Lemos (4.622), filho de Poly-
doro de Azevedo Lemos e de,Rita de Abreu de 
Azevedo Lemos, nascido a 24 de maio de 1913, 
era. Cambuquira, Estado de Minas Geraes, es.tu-
tande, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria e residência á rua São 
Salvador n. 97. (Qualificação requerida.) 

-^.649 .-Gloria- Pinto Peixoto (4.605), filha de Antônio Ale
xandre Pinto e de Sebastiana Maria da Silva, 

. nascida a 15 de agosto de 1910, no Distrioto Fe
deral, domestica, viuva, .com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Thereza e residência 
â rua da Gloria n . 6. (Qualificação requerida.) 

Districto Federal, 2 de outubro de 3936. — Pelo escri
vão,, A. Botelho Filho-
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QUINTA ZONA ELEITORAL 

Dt ordem do Dr. Juiz Eleitora! da 5* Zona, da 2* Cir-
cumsoripção do Districto Federal, laço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foi expedido o titulo eleitoral 
da seguinte cidadã: 
4.608. Idalina dos Reis (4.665), filha de Manoel dos Reis 

e de Emilia Jorge, nascida a 11 de dezembro de 
1911, no Distrieto Federal, commercio, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria e residência á rua São Salvador numero 
53. (Qualificação requerida.) 

Districto Federal, aos 10 de outubro de 1936. — Pelo 
escrivão, A.^Botelho Filho. 

OIT ATA ZONA ELEITORAL 

Faço publico para os finB do art. 66 paragrapho -3o da 
lei 48, de. 4 de maio de 1935, que por despacho do M. M. 
Juiz, foram mandadas expedir as 4" vias de titulos dos se
guintes cidadãos: 
10.076. Thomé Cardoso Borges (8.078), filho de Tnçmé Car

doso Borges e de Carmelinda dos Santos Borges, 
nascido a 1 de março de 1888, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Andarahy e residência 
á rua Ernesto de Souza n., 28. (Qualificação re-

- querida.) 
Rio, 13 de outubro de 1936. Pelo escrivão, Annibal Al

ves Moreira 
Terceira Circumscripção 

D É C I M A P R I M E I R A Z O N A E L E I T O R A L 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da it* Zona, da 3* Gir-
éumscripçãb do Districto Federal, faço publico, para conhe-
cimento dos interessados, flue foram expedidos os titulos 
eleitoraes-dos seguintes cidadãos: 

. 9 ,404 . Octacilio Sampaio, filho de.Manoel Anselmo Sampaio 
e de Edwiges Barreto Sampaio, nascido a 18 d« 
abril d 1917, no Districto Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrioto muni
cipal de Meyer e residência" á rua Ramiro Maga
lhães n. 17. 

9.403. Moacyr Cândido, filho de Saturnino José e de Gase-
mira Maria da Conceição, naseido a 4 de julho de 
1911, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Marta Paula n. 34. 

9.406. Milton Mesquita, filho de Benedicto de Mesquita e de 
Claudina de Mesquita, nascido a 19 de maio de 
1916, ho Distrioto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyèr e residência à rua Camarista Meyer n. 7. 

9.407. Gustavo Souza, filho de Oscar ViclOr de Souza e de 
Maria Capitulina de Souza, nascido a 43 de março 
de 1914, no, Districto Federal, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência-á rua Maria Paula n. 14. 

9.408. Pedro Luiz de Moura,.filho de Paulíno Luiz dè Mòúra 
•e de Zélia Corrêa de .Moura, nascido a 17 de março 
de 1905, no Estado do Bio de Janeiro, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Wencesláu nu
mero 80. • ' . 

$.410. Octavio de Oliveira Filho, filho de Octavio de Oliveira 
e de Maria Francisca de Oliveira, nascido a 24 de 
ninho de 1916, nó Estado de Alagoas, artista, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto. muni
cipal dè Meyer e residência á rua Dr. Bulhões 
numero 72. 

9.411. Maria de Lourdes Carvalho Monteiro, filha de Fre
derico Rodrigues de Carvalho e de Corina Aguiar 
Carvalho, nascida a 3 dè setembro de 1900, no Dis-

i tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Lopes da Crua n. 57. 

§,412. Herminio dos Santos Machado, filho,de Antônio Jus-
tiniano e< de Thereza de Jesus, nascido a Si de ja
neiro de 1884, em Portugal, empfagado publico, 

Outubro de 1086 

casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma e residência á rua Bento Gon
çalves n. 11. ' 

9.413. José Martins de Andrade, filho de José Martins de An
drade e. de Rosa Anjos Martins, nascido a 18 de 
naio de 4900, em Portugal, commerciante, casado, 
;om domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Magalhães,a. 91. •'. . : 

9.414. José Demetrio de Moura Accioly, filho de Francisco 
Demetrio de Moura Accioly o de Joanna Vianna de 
Moura Accioly, nascido a 6 de. agosto de 1901, no 
Estado de Pernambuco, 2" sargento do Exercito, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Daniel Carneirq; 
numero 36. 

9.415. Maria das Virgens Pinto Sá, filha-de José Carneiro! 
Pinto Silva e de Maria das Virgens, nascida a lã 
de junho de 1897, no Estado da Bahia, domestica, 

j casada, com domicilio eleitoral' no districto muni-
*' , cipal.de Meyer e residência á rua'Hermengardaí 

numero 161,' casa 31. 
9 416. João Estacio Palhares, filho dé João Bento da Paixão 

e de Altiva Ramos Palhares, nascido a 10 de ja
neiro de 1912, no Estado de Minas "Geraes, carpin
teiro, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma e residência á rua Macedo, 
Braga n. 131. 

9.417. Sebastião Ignacio, filho de Sérgio Ignácio e de Mariüf 
Cecília, nascido a 11 de novembro de 1809, no Es
tado do Rio de. Janeiro, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyê  
e residência á rua Francisca Meyer n. 105. 

1.418. Miguel Santos Jornaud, filho de Miguel dos Santos! 
journaud e de Carolina Emilia dà Costa Journâüdi 
nascido a 18 dê janeiro de 1908, no Estado do Rio 
de Janeiro, commerciario, casado, com domiciliai , 
eleitoral do districto municipal de Meyer e resiu 
dencia á rua Villela Tavares n. 103. 

9.418. Yolanda do Espirito Santo de Azevedo, filha de Alberto1 

Garlos do Espirito Santo e de Dulce Duarte do' Es« 
pirito Santo, nascida a 18 de julho de 1911,'nfl 
Districto Federal, domestica, casada, com domi-* 
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer ê, 
residência á rua Claudina n. 53. 

9.420. Nair Cardoso Pinho, filha de João Cardoso de Melld 
e de Albina de Mattos Cardoso, nascida a 17 dõ 
janeiro de 1908, no Districto Federal, domestíéá', 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni* 
cipal de Inhaúma e residência á rua Conde Azam-
buja n. 243. 

9.421. Etelvina Augusta de Oliveira, filha de Manoel de Oli
veira e de Benedicta Augusta de Oliveira, nascidít 
a 6 de fevereiro de 1918, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residência ã ruaj 
Conde Azambuja n. 99. 

9.420. Clara Pereira, filha de Antonia Maria da Conceição, 
nascida a 18 de agosto de 1905, no Estado do Rio 
de Janeiro, domestica casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma e resi-i 
dencia á rua Silva Rosa n. 167. 

9.423. Elvira Rodrigues, da Costa, filha de Mariano Rodri
gues è de Maria de Jesus, nascida a 17 de novem
bro de 1903, no Districto Federal, domestica, cã* 
sada, com domicilio eleitoral lio districto muni-, 
cipal de Inhaúma e residência á rua Conde Azam
buja n. 273. 

9.424. Maria José Cardoso Fernandes, filha de João Cardoso 
de Mello e de Albina Eugenia de Mattos, nascida 
a 22 de abril de 1906, no Districto Federal,. dô« 
mestiça, casada, com domicilio eleitoral no distei» 
cto municipal de Inhaúma e residência á rua Con
de Azambuja o. 243. 

9.425. Maria de Lourdes Coelho de Britto, filha de Jo3« 
da Silveira Britto e de Rfariâ Suzana Santos, do 
Brito, nascida a 9 da fevereiro dè 1915, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domici
lio eleitoral no districto munieipal de Meyer è re« 
sidencia á rua Viletia Tavares n. ,259, casa 2 . 

9.426. Amaro José Ramalbo, filho de José Ramatho e de Ale» 
sandrlflâ da Conceição, nascido â 16 de setemJwaí 
de 1908, no Districto Federal. fuaeeiôBafi* 'mmim 
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cipal, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma e residência á rua Cardoso 
n. 176. 

•Irene Nobrega da Cunha, filha de Odairo da Nobrega 
Ferreira e de Antonietta Baptista Ferreira, nas
cida a 19 de agosto de 1916, no Districto Federal, 
operaria, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Ca-
marista Meyer n. 56. ' " 

Gíselia da Silva, filha de Severino Marques da Silva 
e de Maria Pragues da Silva, nascida a 24 de outu
bro de 1915, no Districto Federal, estudante, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Ernestina n. 55. 

#.'429../ Julia da Silva, filha de Severino Manoel da Silva e de, 
Maria Praiguer da Silva, nascida a 18 de maio de 
1918, no' Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer e residência á rua Ernestina.n. 55. 

Adilazir Carneiro da Cunha e Lyra, filho de José Car
neiro da Cunha e de Maria de Moraes Carneiro da 
Cunha, nascido a 15 de agosto de 1904, no Estado 
de Pernambuco, domestica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer e 
residência á rua Ernestina n. 21. 

Martinho Ramos, filho dg J.ão Gaudencio e de Ignez 
da Conceição, nascido a 5 de março de 1902, no Es
tado do Rio de Janeiro, operário, casado, com do
micilio eleitoral no 'districto municipal de Inhaú
ma e residência á rua Franciáca Coutinho n. 53. 

>9.432.' Isaltina Paes Leme, filha de Jacintho Augusto Ma
cedo Paes Leme Júnior e de Virgilina Moreira dos 
Santos, nascida a 20 de junho de 1894, no Districto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer'e residência árua 
Dr. Leal n. 21. 

-5.433. • Adamastor Cabral, filho de Theothonio de Paula Ca
bral e de Ignez Coelho Cabral, nascido a 1 de 
março de 1911, no Districto Federal, graphico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Dr. Bulhões 
n.k 124. 

'9.434. Álvaro Pereira Borges, filho de José Joaquim Pereira 
Borges e de Maria Pereira Borges, nascido a 17 de 
junho de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, com
merciario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Silva Rabeilõ ri. 28. . 

'9.435. Octavio de Castro Dias, filho de Àchilles Quintiliano 
Dias, nascido a 22 de janeiro de 1887, no Estado 

,] de Minas Geraes, cirurgião dentista, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Dias da Cruz n. 245. 

;9/436 Euclydes Pereira.Rosa, filho de Eugênio Pereira Rosa 
e de Cândida Pereira Rosa, nascido a 7 de junho 

.' de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Gabuçu n. 8. 

9.437, Ari indo Macedo, filho de Pio Macedo e de Thereza 
• ' Maria, da Conceição, nascido a 4 de fevereiro de 

1905, no Estado do.Rio de Janeiro, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto rounici-

•• • pai de Meyer e residência á rua Allan Kardec, 55. 

tricto Federal, domestica, solteira, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de Meyer 9 rest-. 
dencia á rua Jorge Veríssimo n. 20. 

9.442. Jandyra Paes Leme, filha de Jacintho Augusto Mace
do Paes Leme Júnior e de Virgilina Moreira dos 
Santos, nascida a 10 de dezembro de 1896, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
sleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência a rua Fábio da Luz n. 35. 

9.443. Angélica de Moraes Duarte, filha de Macario Rijo 
Duarte e de Enoarnação Salgado Rijo, nascida a 
12 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no disr 
tricto municipal de Meyer e residência á rua Meyer 
n. 21. 

9.444. Paulo Ivar Dreux, filho de Ivar Dreux e de Maria 
Conceição Borba Dreux, nascido a 10 de abril de 
1916, no Districto Federal, empregado do com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dietri* 
cto municipal de Inhaúma e residência á rua Caçi 
tro Alves n. 34, oasa 8. 

9.445., Armando de. Souza e Silva, filho de Joaquim- Souza 
Silva e de Aurora Pereira de Jesus, nascido a 21 

/ de outubro de 1915, no Estado de Minas Geraes, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trioto municipal de Inhaúma e residência á pia 
da Abolição n. 150. 

.9.446. Benedicto Marciano, filho de José Marciano e de Blaa» 
dina Maria. Conceição, nascido a 20 de agosto d« 
1892, no Estado de S. Paulo, funecionario publióOí 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni-

* cipal de Meyer e residência á rua Conselheiro 
Ferraz n. 15. 

9.447. José de Araújo Lima, filho de Antônio Arauje Lima « 
de Maria Thereza Grangerio, nascido a 19 de agosto 
de 1905, no Estado de Alagoas, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d8 
Meyer e residência á rua Dr. Bulhões n. 146. 

9.448, Maria Emilia Augusta da Silveira, filha de Pedro Au» 
gusto da Silveira e Souza e de Emilia Barbosa Ma
chado Silveira, nascida a 3 de abril de 1916, ao 
Districto Federal, estudante/solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma e rasi* 
dencia á rua Cachamby n. 46. 

9,449. 

.9.438. Rozaria Licurci Stortti, filha de José Carlos Licurci e 
de Carmeüa Martins Licurci, nascida a .4 dà feve
reiro de 1890, . uo Estado do Rio de Janeiro, do-

' mestiça, viuva, com domioiiio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer e residência á rua Izolina 
n. 3. 

» A39, Manoel Telles Gàllindo, filho de João Telles Gallindt 
;• e de Luiza Càrlota da Silveira, nascido, a 17 de 

junho de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, operá
rio, casado, com' domicilio eleitoral no districto 

' municipal de Inhaúma, e residência á rua Getulio 
n. 46. 

9.440. Viotoria da Gloria Mattos, filha de Maria Thereza, 
nascida a 26 de dezembro de 1888, no Estado de 
São Paulo, domestica, casada, com domicilio elei= 
toral no districto municipal de Inhaúma e resi
dência-á rua Cardoso n. 411. 

9.441. Alice Marques Peixoto, filha de Antônio Joaquim 
Marques Peixoto e, de Bemvinda Fonseca Prata 
Peixoto, nascida a 12 de julho de 1869, no Dis 

Theotonio Alves de Oliveira, filho de Caseiano Alves 
Oliveira e de Amélia Alves de Oliveira, nascido a 21 
de maio de 1875 no Estado do Rio de Janeiro, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Inhaúma e residência á rua Álvaro 
Miranda n. 209. 

9,450. João Raymundo de Oliveira, filho de Aurora Parauhos 
de Oliveira, nascido a, 2 de julho de 1909, no Die-
tricto Federal, commerciario, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer e re
sidência á rua Piranga n. 115. • 

9.451,, Acindino José da Silva, filho de Joaquim José da Silv» 
e de Augusta Soares da Silva, nascido a 9 de abril 
•de 1916, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma e residência á rua Fernando Esquerdo 
n. 67. 

9.452- Augusto Barbosa, filho de Joaquim José Barbosa • d& 
Maria Conceição Barbosa, nascido a 8 de abril de 
1916, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma e residência á travessa Malafaia n. 19. 

9.453, Álvaro Barbosa, filho de Seraphim Rodrigues Barbosa 
e de Palmyra de Jesus, nascido a 26 de abri] de-
1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma e residência á rua Ernesto Pujol n. 6, 

t.454, Waldémar Gomes d6 Lemos filho de José Ayreg'de 
Lemos e de Philomena Gomes de Lemos, nascido a 

/ 4 dé outubro de 1908, no Districto Federal, empre*-
gado no commercio, solteiro, com domicilio eleitora! 

'no districto municipal de Inhaúma e residência "a 
rua Garolina'Meyer n. 50. 

'§.455. Deodoro Candito da Silva, filho da Lucas Candiío s 
de Elisa- Alves da Silva, nascido a 15 de novembro 
de 1913 no Estado do Amazonas, empregado no 

• sommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dfe-
íricto municipal de Inhaúma e residência á rua 
\tvaro Miranda n. 9.95 

Confere com o O r i g i n a l 

file:///tvaro


3430 .SaJbbado 17 BOLETIM ELEITORAL Outubro de 1936 

9.456. José Moreno de Souza, filho de. Leopoldino José de 
Souza e de Anaa Moreno de Sí^jza nascido a 2i de 
dezembro de 1902, no Estado da Bahia, sargento da 
Armada, casado, com domicilio eleitoral nò districto 
municipal de Meyer e residência á rua Leite Ri 
beiro n. 17. . 

6.457. Julia Couto Marcelino, filha de Adolpho Marcelino e 
de Elvira Couto Marcelino, nascido a 28 de setembro 
de 1912 no Districto Federal, cabellereira, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua .Coronel Gotta n. 5 7 . 

9.458. João Baptista dos Santos, filho de Antônio Joaquim da 
i . Luz e de Maria Anna Rosa dos Santos, nascido a 13 

de junho de 1910, no Estado de Alagoas, commercio, 
. -casado, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de Meyer e residência á rua Dr..: Bulhões 
n. 33. 

9.459. Hélio de Almeida Pinto, filho de Luiz Pinto Pereira 
de Carvalho e de Sebelina de Almeida Pinto, nascido 
a 23 de junho de 1915, no Estado de Minas Geraes, ~ , 
estudante dé medicina, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer e residência 9.474!. 
á rua Grão Pará n. 22. 

9.460. Aiuiibal Antenor da Silva, filho de Antônio Garcia da 
Silva e de Jovelína Blaria José nascido a 10 de julho 
de 1907, no Estado de Minas Geraes, operário, sol-: 
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Meyer e residência á rua Cabuçú n. 35. 

9.461. Antônio dos Santosj filho de Cassiano dos Santos e de 
Florida dos Santos, nascido a 15 de julho de 1900, 
no Estado de Minas Geraes, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Lopes da Cruz n. 17. 

9.462. Herminia Carvalho da Motta, filha de Antônio da Motta 
e de Carolina Carvalho da Motta, nascida a 4 de 
dezembro de 1915, no Distrieto Federal, commereiç}, 
solteir-a, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Dias da Cru; 
n. 202. 

' dante, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer e residência á rua João FeJip-
pe n. 16. 

9.471. Jorge Leite Sampaio, filho de João Leite Sampaio e 
de Amélia da Silva Sampaio, nascido a 2 de agosto 
de 1913, no Districto Federal, empregado publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Venancio R i . 
beiro n. 43. . 

9.472/ Wanderlim Mendes da Cunha, filho da Pedro Mendes" 
da Cunha e de Maria da Conceição Paranhos, nas
cido a 24 de junho de 1917, rio Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Ra-
miro Magalhães n, 17, 

9.473* Nicornelio Baptista Filho filho dô Nicornelio Baptis
ta e de Polyoarpa Baptista, najcido a 15 de junho 
de 1900, no Estado de São Pau& commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral Ed districto muni
cipal dó Meyer e residência 6 iua Dias da Cruz 

' * n. .489. ' •' I 

9.47o. 

a.476. 

9.463, Dionysio Tiburcio de Souza,"filho de.'Bellarmino Ti-
burcio de Souza e de Guida Thereza Conceição, nas-
.oido a 8 de janeiro de 1918, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residência á rua 
Guineza n. 138. 

9.464'. Waldémar de Carvalho Alves, filho de Francisco de 
Carvalho Alve3 e de Angelina* de Carvalho Alves, 
nascido a 12 de maio de 1907, no Estado de Sãr 
Paulo, commercio, casado, com domicilio eleitoví 
tio districto municipal de Meyer e residência á rub. 
Barão do Bom Retiro n. 120 

9.465, Arthur Rodrigues de, Vasconcellos, filho de Antônio 
Emilio Vasconcellos e de Clara Rodrigues, nascido a 
4 de abril de 1894, no Districto Federal, commercio, 
jasado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Dr. Leal n. 189. 

9.46o. Tragildo Alves, filho de Jacomo Alves e de Maria 
Theodora Tosta, nascido a 27 de março de 1898, 
no Districto Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto ^municipal de Meyer 
e residência á' rua Barão do Bom Retiro numero 

' 202. 
9.467. Acrisiò Velaseo Soares, filho de José Soares Moreira e 

de Sebastiana Velaseo Soares, nascido a 2 de no
vembro de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, 
rriiircineiroj.'solteiro, com domicilio eleitoral no 

. districto municipal de Inhaúma e residência á 
rua José Bonifácio n. 100. 

9.468. Uka Vieira Galvão, filho de Luiz Galvão e de Alice 
Alperlina Vieira Galvão, nascido a 16 do junho de 
1914, no Estado do Rio de Janeiro, estudante, sol
teira, com domicilio eleitoral' no districto muni
cipal de Meyer e residência" á rua Barão de Bom 
Retiro rt.' 131. . 

9.469. Ivette Vieira Galvão, filha de Luiz Galvão e da Alice 
Vieira Galvão, nascido a 16 de junho de 1915, no 
Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
a residência á rua Barão de Mesquita n. 131. 

V.470J Nelly Pereira Nunes, filho de Francisco Paula Pereira 
' Nunes e de Maximiana Pereira Nunes, nascido a 

12 de março de 1915, no Distrioto Federal, estü-

«.477. 

9.478. 
\ 

9.479. 

9.480. 

y.481. 

9.482. 

9.483, 

9,484, 

Francisco Joaquim dos Santos, filho de Joaquim' 
Francisco dos Santos e de Josepha Januário dos. 
Santos, nascido a 22 de maio de 1907, no Estado' 
da Paráhyba do Norte, agricultor, solteiro, com1 

• domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á ruã Dr. Bulhões n. 74, 

Uelio Corrêa Machado, filho de Bento Nunes Macha
do e de Christina Corrêa Nunes Machado, nascido 
a 1 de janeiro de 1915, no Districto. Federal, j 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-j 
íricto municipal de Inhaúma e residência â rua 

. Atalaia n. 12. • . 
En.ygdio Marques de Oliveira, filho de Emygdio Cae

tano Oliveira e de Jacíntha Marques de Oliveira, 
nascido a 2 de março de 1911, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal.de Meyer e residência á 
rua Lopes da-Cruz n. 90, casa 2. 

Moacyr Terra de Avellar, filho de Alix Ribeiro de* 
- Avellar e de Maria Cândida Terra Avellar, nasoi-

eido a 28 de fevereiro de 1915, uo Estado do Rio 
de Janeiro, estudante, solteiro, com domioijio elei
tora) no distrioto municipal da Inahuma e resi
dência á rua Cachamby n. 341. 

Ernmanuel Terra de Avellar, filho de Alix Ribeiro ds -
Avellar e Üe Maria Cândida Terra de Avellar, nas
cido a 4 de julho de 1917, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residência á, ru$ 
Cachamby n. 341 / 

José de Oliva Maya, filho de Ismael de Oliva Maya O 
de Clarice de Oliva Maya, nascido a 18 do julho 
de 1917,'no Distrieto Federal, commerciario, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto m_uai- • 
aipal de Inhaúma e residência á rua Carolina 
Meyer o. 32, 

Murillo Armond 'Vaz, filho de Júlio Cezar Fonseca 
Vaz, nascido a 22 de dezembro de 1915, no Estado! 
de São Paulo, bancário, solteiro, com domicilio; 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma e re-í 
sidencia á rua José dos Reis n. S i . 

Izaurá Bentes de Mattos, filho de Arlindo Rodrigueá 
Pereira e de Maria Alves Bellinhos, nascido a 27] 

. de agosto de 1904, no Districto Federal, domesti-i 
ca, casada, com domicilio eleitoral no districto; 

' municipal de Meyer e residência á rua Medina nu-
- mero 5. 

, Eutronio Bentas de- Mattos, filho de Francisco Anto«' 
nio de Souza Mattos e de Francisca Bentes de Mat
tos, nascido a 3 de agosto ,de 1902, no Estado do) 
Pará, sargento dò Exercito,' casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi-9 
dencia á rua Medma n. 5. 

Manoel Mendes dos Passos, filho de Sebastião Eleun 
terio dos Passos e de Florizes Mendes dos Passos, 
nascido a 30 de julho de 1908, no Estado de Minaa 
Geraes, operário, solfciero, com domicilio eleitoral 
BP districto municipal de Meyer è residência â rual 
|4 de Maio n. i:332. 

Adhemar Norton Mqrat, filho de 'Luiz ?iorton Murafy 
e de Noreiza Gonçalves Mural, nascido a 25 d«( 

jaaeiro de .1905, no Districto Federal, operárias 
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caiado, coro domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência â rua Joaquim Meyer 
», 42. 

».48õ. Octavio Christiani, 'filho de Walter Villemoilt Chris
tiani e de 'BJancbe' Dueas Christiani, nascido a 10 
de dezembro de 1916, no Districto Federal, fune
cionario municipal, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer e residência 
ã rua Leite Ribeiro n. 23. 

9.486. Ivan Barbosa Guilhon, filho de Ovidio Gauífert Gui
lhon e de Lucy Barbosa Guilhon, nascido a 11 de 
julho de 1915, no Distrieto Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrioto muni
cipal de- Inhaúma e residência á rua Guilhermina 
n.,170. 

9.487. Maria Conceição da Costa, filha de Osório Costa e de 
Fr&ncisca Ferreira Costa, nascida a 5 de agosto tí3 
1911, no Districto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitora] no districto municipal de 
Inhaúma e residência á rua São Gabriel n. 94. 

19.488. Eulina de Saboya Ribeiro, filha de Antônio Pereira 
de Jesus e de Bernardina Aguiar Pereira, nascida 
a 21 de outubro de 1914, no Estado de Minas Ge
raes, domestica, casada, com .domicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma e residência á 
Avenida Automóvel Club'n. 1.000. 

'9.489. Octavio Barros, filho de José Pinheiro Barros e de 
Anna Ferreira Barbosa, nascido a 10 de junho de 
1909, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, 

. solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Fábio da Luz 
numero 36. v 

9.Í90. Eulina Pereira Machado, filha de Francisco .Pereira 
_ Machado e de Honortua Pereira Paiva, nascida » 

8 de- fevereiro de 1914, no Estado do 'Rio de Ja-
uèiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
Magalhães Couto n. 12. 

'8,491. Maria Ramalho, filha de Plinio Ramalho e de Julieta 
Soares Ramalho, nascida a 7 de julho de 1914, no 
Districto Federal, funccionaria municipal, soltei
ra, com domicilio, eleitoral no districto municipal 
de Inhaúma e residência á rua Carolina Meyer 
numero 17. 

8.492. Maria da Gloria de Maciel Ferreira; filha.de Waldo-
miro "Vasconcelos Ferreira e de Osmina Maciel 
Ferreira, nascida a 15 de setembro de 1916, no. 
Estado do Rio Grande do Sul, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Magalhães Couto n. 49. 

9.493, Secilia do Paula Fernandes Vianna, filha de Antônio 
Francisco de Paula e de Francisca Emilia de 

. . Paula, nascida a 22 de novembro de 1897, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma e re
sidência á rua Guilhermina n, 131. 

Carlos Constantino Fernandes Vianna, filho de Carlos 
Fernandes Vianna e de Cecília de Paula Fernan-

v des Vianna, nascido a 22 de maio dé 1917, no Dis-
• tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma e 
residência á rua Guilhermina n. 131.- / 

£.495. Francisco Delfino de Souza, filho de Manoel Delfino 
de Souza e de Maria Rodrigues de Souza, nascido 

., a 10 de março de 1904, no Estado do Ceará, sar
gento da Armada, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Meyer e residência á rua 
Maria Antonia n. 35. 

495. Hpraçio Pereira da Cunha, filho de Antonietta dos 
Santos, nascido a 6 de maip de 1917, no Districto 

- Fe.der.al, oQmmercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma e resi
dência á rua Vasco da Gama n, 36, 

Í.497, Angenor Assis, Mathias, filho de Cândido Francisco 
! Mathias e de Guilhermina Assis Mathias, nascido 

-a 2'1 de Junho de 1898, no Distrjcto Federal, em-' 
pregado no commercio, casado, com domicilio 
eleitòyal no districto municipal de Meyer e resi
dência & ma Joaquim Meyer n. 50. 

9,498. Álvaro Tavares Laranjeira, filho de Adão Tavares 
Laranjeira e de- Rosa Tavares Laranjeira, nascido 

.494, 

a 18 de agosto de 1914, nò Districto Federal, em
pregado no commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal.de Meyer e resi
dência á rua Paraguay n. 32. - c 

9.49.9.; Álvaro Fernandes Villar, filho de Álvaro Fernandes 
Villar e de Carmen Fernandes Villar, nascido a 12 
de março de 1900, no Districto Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no 'districto 
municipal de Meyer e residência á rua Isolina nu
mero 4. 

9.500. Carlina Gasquilho Coelho, filha ds Carlos *da Silva 
Casquilho e de Carlina Levrero Gasquilho, nascida 
a 7 de fevereiro de 1907, no Districto Federai, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Joa
quim Meyer n. 11. 

9.50Í. Benedicto Cypriano dos Reis, filho de João Guilher
me dos Reis e de Alzira Cypriana d03 Reis, nascido 
a 24 de maio de 1899, no Estado do Rio de Ja
neiro, funcieonario municipal, casado, com domi-
eilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma 
e residência á rua Cardoso n. 72, casa .5. 

9.502. Antônio Querubim de Mello, filho de Manoel Queru
bim de Mello e de Manoela Querubim do Nasci
mento, nascido a 4 de maio de 1909, no Estado cie 
Pernambuco, empregado no commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Santos n. 17, casa 5. 

9.503. Orlando do Nascimento Domingues, filho de José do 
Nascimento Domingues e de Maria Soledade Nu
nes, nascido a 23 de agosto de 1916, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Inhaúma e residên
cia â rua José dos Reis n. 3. 

9.504. Adhemar da Silva Tamanqueira, filho de Adelino da ' 
Silva Tamanqueira e de Maria da Penha Montei
ro, nascido a 20 de fevereiro de 1918, no Districto 
Federal, commercio,, solteiro, com domicilio elei-' 
toral no districto municipal de Meyer .e residência 
á rua Dr. Bulhões,n. 213. 

9.505. Domingos Antônio Fernandes, filho de Domingos 
Antônio 'Fernandes e de Josepha Maria Fernan
des, nascido a 2 de junho de 1907, no Distrioto Fe
deral, empregado no commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Dias da Cruz n. 472. 

9.506. João da Rey Quaresma, filho de Cyrillo Francisco 
Quaresma e de Basilia Neves Quaresma, nascido u 

. 2i de npvembro de 1900, no Estado do Rio de Ja
neiro, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal dé Meyer e residência 
á rua Dias da Cruz n. 877. 

5.507. José Benza.no do Lago, filho de Fernando-Benzano e 
de Thereza do Lago, nascido a 14 de janeiro do 
1876, na Hespanha( naturalizado), engenheiro, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência' á rua Villela Tava
res n. 70. 

9.508. Darcy Rodrigues Roxo, filho de Francisco de Paula 
Roxo e de Alzira Rodrigues Roxo, nascido a 25 de', 
março de 1918, no. Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Inhaúma e residência ã rua Ibiracy nu
mero 28. 

9.509. Floriano Corrêa Machado, filho de Alfredo Corrêa 
Machado e .dé Maria Luiza Corrêa Machado, nas
cido a 23 de abril de. 1895, no Distrieto Federai, 
escrevente, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Inhaúma e residência á rua 
Atalaia n. 14, 

9.510. Lourival de Figueiredo, filho de Mario Regazolli de 
Figueiredo e de Judith Adrien Figueiredo, nas
cido a 18 de janeiro de 1914, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis 

! tricto municipal de Meyer e residência á rua V i l 
lela Tavares n. 62. 

•9.511. Pedro Caetano de Mattos, filho de João Caetano de 
Mattos o de Luiza Ferreira/nascido a 12 de julho 
de 1902, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de ' 
Méyer e residência á ruaDr. Bulhões n. 189. 
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S . J Í Í . AI-ÍJSIO iMendes.de Carvalho, filho de Alipio. Mendes 5. 
de Carvalho e de Violeta de Carvalho, nascido a 
9 de dezembro de 1913, no Estado de São Paulo, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal, de Meyer e residência á rua 

0 ízolina n. 33. , 
'9.513. Antônio Queiroz Menezes, filho de João Alencar Me-- . 

nezes e de Octacilia Queiroz Menezes, nascido a 4 «>• 
de dezembro de 1904, no Estado da Bahia, estu-
cador, solteiro, com domicilio eleitoral no.distri
eto'municipal'de Meyer e residência á rua Borja 

„ .'Reis n. 29. 
Faço sciente que: os titulos-serão entregues, na forma '. 

estabelecida pela lei, a quem-restituir o recibo de inscripção °* 
Rio de Janeiro, D. F . , 16 de outubro de 1936. — Pêlo 

Escrivão, A. S. Borges. 

D É C I M A QUARTA ZONA ELEITORAL 

De ordem.do M. M. Juiz da 14* Zona Eleitoral, faço , 
publico; para conhecimento dos interessados, que foram ex-
pedidos os titulos dos seguintes eleitores: 

5.101.. Emmanuel - Dutra da Silveira, inscripção n. 5.099, 
filho de José Dutra da Silveira e de Amélia Alice 
da Silveira,'nascido a"3"dé junho de 1908, no 
Districto Federal, militar, casado, com domicilio 5. 
eleitoral'no districto municipal de Campo Grande 
residência á avenida Cesario de Mello n. 94. 
(Qualificação requerida, n. 5.856). 

5.102. Laura Alves do Nascimento, inscripção n. 5.100, fi
lho de Belisario José do Nascimento ede Fran
cisca Alves dos Reis, nascido ;a 1 de junho de 1901, 
no Districto'Federal, domestica, solteira, com do- D -

-, .micilio eleitoral, no - districto municipal ie 
Campo Grande, e residência, no morro dos Cabo
clos n . , 26. (Qualificação requerida, n. 5.594). 

•5.103. Maria.Luiza dé Jesus, inscripção n. 5.101, filha de 
Virgílio Gardoso Labre e de Emiliana Cardoso do 
Espirito Santo, nascida a 31 de maio de 1902, no „ 
Districto-Federal, domestica, solteira, com domi- a -
cilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e residência no morro dos Caboclos n. 286, 
(Qualificação requerida, n. 5.623). 

5.104. Irene Alves do Nascimento, inscripção n. 5.102, filho 
de Belisario Alves do Nascimento e de Francisca 
Alves dos Réis, nascida a 7 de agosto de 1902, nô _ 
Districto Federal, domestica, solteira, com domi- a • 
cilio eleitoral no districto municipal1 de Campo 
Grande e residenciavno morro dos Caboclos.n. 266. 
(Qauíificação requerida, n. 5.562). 

5.105. 0'dette de SanfAnna,'inscripção n. 5.103, filha de Hor-
tencia Maria de SanfAnna,1 nascida a 31 de - mait 
de 1909, no Distrioto Federal, domestica, solteira, _ 
com; domicilio eleitoral no districto municipal de a. 
Campo Grande. e" residência" á rua Júlio .Cesario 
n. 154. (Qualificação requerida, n. 5.644). 

5.106. Waldémar Nogueira, inscripção n. 5.104,-filho de Ma
noel Martins Nogueira e de Maria do Carmo, nas
cido a 14 de agosto de Í914, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, dom domicilio eleitoral. uo 
districto municipal de Realengo e residência á rua 5. 
Oliveira Braga n. 19. (Qualificação requerida, 
n. 4.271) 

5.107. José Pinto Schuler, inscripção n. 5.105, filho de-Adeo-
dato Iteinne Schuler'e de Maria Pinto Schuler, nas
cida a 4 de agosto de 1908; em Muriahé, Estado de 
Minas Geraes, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo e re- 5 

-sidenciaá rua do-Retiro n. 39. (Qualificação re
querida, n . 5.335). 

5.103. Gabriel José dos Santos, inscripção n. 5.106, filho de 
Jorge José'dos Santos e dé Maria Francisca dos ' 
Santos, nascido a 23 de junho dé 1902, em Para- . 
hyba do Sul,.Estado do Rio de Janeiro, operário, § 
casado, com domicilio-eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande e residência á rua Coro
nel "Agostinho n. 14; (Qualificação requerida, nu
mero'6.099). 

109. Octavio Marcelíino, inscripção n. 5.107, filho de Ber
nardo Marcellino e de Sébastiana Marcellina de 
Jesus, nascido a 6 de janeiro de 1912, no Distri
cto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gampo Grande e 
residência á Estrada do Imboatyba n. 212. (Qua
lificação requerida, n. 5.404). 

110. José Francisco da Silva, inscripção n. 5.108, filho de 
Honorio Francisco da Silva e de Vieentina das 
Dores Xavier, nascido a 19 de março de. 1916, no 

• Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
elitoral no districto municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida, n. .5.705). 

U1 . Geminiano José Seabra Sobrinho, inscripção n. 5.109, 
filho de Antônio José Guimarães Labre e de Isa
bel Cândida de Oliveira, nascido a 1 de agosto de 
1916, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d« 
Campo Grande e residência á rua Alice n. 9. (Qua
lificação requerida, n. 4.979). ' 

112. Oscar Pinto Filho, inscripção n. 5.110, filho de Alcina 
Maria de Jesus, nascido a 9 de maio de 1916, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Gampo 
Grande e residência á rua Ferreira Borges n.. 16. 
(Qualificação requerida, n. 4.991). 

113. Avelino de Oliveira, inscripção n. 5.111, filho de Ave
lino de Oliveira e de Leonor de Oliveira, nascido 
a 6 de janeiro de 1914, na Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Campo Grande e residência á rua 
do Rio A sem numero., (Qualificação requerida, 
n. 6.186). 

114. João Eugênio da Fonseca, inscripção n. 5.112, filho 
de Eugênio Luiz da Fonseca e de Rosa Maria da 
Conceição, nascido a 23 de junho de 1890, em 
Rio. Claro, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no - distrioto muni
cipal de Campo Grande e residência á rua Iraeema 

.. n. 35. Transferencia. 
115. Delfim Antônio Dias,' inscripção n. 5.113, filho d>3 

Luiz Antônio Dias e de Erminda Magdalelia da 
Paz, nascido a 23 de setembro de 1910, no Distri
cto Federai, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal, de Campo Grande e 
residência á rua Seabra Filho n. 86, (Qualifica
ção requerida, n. 4,243). 

116. José de Paula Silva, inscripção. n, 5.114, filho de 
Francisco de Paula Silva e de Olympia Augusta 
da Silva, nascido a 2 dé abril de 1903, em Itu', Es
tado de S. Paulo, operário, solteiro, com domici
lio leitora! no districto municipal de Santa Cruz e 
residência á Estrada do Morro do A sem numero. 
(Qua/ificação requerida, n. 4.932). 

117. Maria de Jesus Francisca, inscripção n. 5.115/filho 
de Luciano Annibal Teixeira e de Felicia de Je
sus, nascida a 8 de fevereiro, de 1911, no Distri
cto Federal, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto. municipal de Campo Grande o 
residência á rua Iracema n. 61. (Qualificação re
querida, n. 3.960). 

118. Oswaldo José da Silva, inscripção n. 5.116,. filho de 
José Abra hão da Silva e de Juventina Maria Fe
lippe, nascido a 7 de abril de 1917, no Districto 

. Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo e residência á 

: Claudino. Barata n, 47. (Qualificação requerida, 
n. 3.657). 

.119, Gabmriel Dib, -inscripção n. 5.117, filho de Felinos 
Dib e de Maria Dib, nascido a 19 de outubro" d 6 
1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, 

« com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande e residência á. rua Coronel Agos
tinho n. 50. (Qauíificação requerida, n. 3.704). 

.120. Aglibolo Muniz Peixoto, inscripção n. 5.118, filho 
de.Alfredo Peixoto e de Semiramis Muniz Peixoto, 
nascido a 26 de setembro de 1906, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com- domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande s regi-
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descia á rua Bàreellôs Domingos n. 104. (Quali
ficação requerida, n. 1.901). 

.121, Paschoàl Gonçalves Faria, inscripção n, 5.119, filho 
de Belièario José Faria è dò Maria Josepha Gon
çalves, nascido â 28 de abril de 1904, èm Macahé, 

- - Estado do Rio dé Janeiro, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande e residedcià & Estrada Real de Santa 
Cruz èèm ttuémró. (Qauíificação requerida, nu
mero 1.297). 

5.122. Altàmiro Augusto Xãvièr de Brito, inscripção nú-
: mero 5.120, filho de Frederico Augusto Xavier de 
..« Brito e de Alfreda Corrêa de Brito, nascido a 1 

de janeiro dè 1918, no Districto Federal, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

« . , , municipal de Guârtiba e residência á Estrada do 
Monteiro sem numero. (Qualificação requerida, 
n. 5.382), 

5.123. Henrique José dos Santos, inscripção n. 5.121, filho 
de Cofdolino José dos Santos e,de Làudelina do 
Rosário, nascido â 18 dè julho dè 1910, em S. Se-
bastião dò Pârahyba, Estado do Rio de janeiro, 

•• lavrador, solteiro,, cóm domicilio eleitoral no dis
tricto tóunicipàl dè Guaratiba e residência á'Es
trada da CáChamorra sem numero. (Qualificaçâí 

••• requerida, n. 5.245). 
o. 125. Mario Saraiva dos Santos, inscripção n. 5.122, filho 

de José Loureilço dos Santos e de Eulina Saraiva 
.: Guazé, nascido a 25 de outubro de 1914, no Dis

tricto Federal, nascido a 25 de outubro de 1914, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com do
micilio lêitúfal nô districto municipal de Campo 
Grande e residência á rua Guaratuba n. 208. 

,• ' ( Q a u í i f i c a ç ã o requerida, n. 6.000). 
5.125. Josentirto Rosa de Abreu, inscripção n. 5.123» filho 

de Leócadiá Cardoso dè Paiva, nascido â 28 dé 
junho de 1903, no Districto Federal, lavrador, 
Operário,' casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande e residência à 
Estrada do Rio da Prata sem numero. (Qauíifica
ção requerida, n. 4.821). 

5.126, Bernardino Lopes, inscripção n. 5.124, filho de José 
Maria,Lopes e de Maria dé Moura Lopes, nascido 
á 29 de agosto de 1912, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-

. Cto municipal de Campo Grande è residência á 
Estrada do Ihhoâhyba n.,766. (Qualificação re-

s querida, n. 4.344). 
5.128. Rubens Caldas, ihÈcripçãó n. 5.126, filho de Jesulno 

dò Nascimento Caldas e de. Erãnciscâ Palmyra Cal
das, nascido a 9 de julho dê 1908, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande é resi
dência á rüa Alice n. 15. (Qualificação requerida, 
n. 3.993).. 

5.129. Sèbastiana Ferreira de Souza, inscripção n. 5.127, 
filho de João Ferreira Junióf e de Pêreilianá Fer
reira dè Afâüjô) nâseido a 3 dé agosto de 1912, no 
Districto Federal, dónieática, casada, com domi
cilio eleitoral nõ districto municipal dé Realengo 
ô residência á rua Barão dè Capãftêma n. 171. 

. (Qauíificação requerida, n. 4.910).. 
SVÍSO. Álvaro Affonso Ribeiro, inscripção n. 5.128, filho de 

José Affonso Ribeiro e de Maria Soares de Araújo, 
\fiascido a 9 dè junho dè 1914, no Distrioto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto-mtinícígãl dè Realengo e residência i 
rua Eülita Ribeiro n. 88. (Qualificação requerida, 

' : n. 5.701). 
S.ÍStí Benedicto Pereira de .SanfAnna, inscripção n, §.129,. 

filho dé Ahtònío Pereira dè Sànf Antia e de Leó-
poldina Maria de SanfAnna, nascido a 29 dé junho 
de 19FI, ftõ BistriétO Federal, orièfarió, sòuêiFo, 
íóm domicilio eleitoral no districto municipal de 

- Santa Cruz é residência á Estrada Rèã! de Sepè-
i y t i f e à rf„ 279. (Qualificação rêqtiérida, n. 4.600). 

.."de Janeiro, à de outubro de 1936. — Pêlo escrivão, 
A&adar Jwn£e~ 

EDITAÈS DE TRANSFERENCIAS 

Primeira Circumscripçãõ 
TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

Juiz •— Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 
Escrivão — Dr. Carlos Waldémar de Figueiredo 

RESTITUIÇÃO DÉ TÍTULOS 
(TRANFÈRENCIAS) 

(Lei 48 de 4 dê maio de 1935, art. 69, § 4*); 
De ordem do Dr. Juiz da 3" Zona da lvCiroürnscripçãc 

Eleitoral do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dós interessados, que foram deferidos os pedidos de 
transferencias e mandados restituir os titulos eleitoraes. dos 
seguintes cidadãos:. ." ' 
1.497. José Matheus dos Santos (3.321), filho de Gabriel 

Mathéus dós Santos, nascido a 24 de maio de 
1893, no Districto Federal, solteiro, commercio, 
residente á rtia Lopes Trovão n. 9. (Transferencia 
do titulo eleitoral n. 3.321 dâ 11* zona, Meyer, 
para. a 3a zona, São" Domingos.) s 

1.498. Nelson Vianna de Assis (10.609), filho de Fran-
ciisco de Assis,-nascido a 31de maio de 1911, em 
Barbacená, Estado de Minas Geraes, solteiro, gal
vanizado!-, residente á rua da Alfândega n. 185 
sob. (Transferencia do titulo eleitoral numero 
9.940 da 2" zona, Ajuda, pára a 3" zona, São Do-

'• mingòs.) 
1.49Ô. Homero da Silva Braz (2.05Ò), filho dè Esperidiâo 

da Silva Braz, nascido a 4 de dezembro de 1904, 
em PetròpõliSj Estado dò Rio de Janeiro, sol
teiro, mecânico, residente á ruà Dias, 'da .Costa 
n. 6. (Transferenciado titulo eleitoral n. 2.039, 
dá 4* zona, Santo Aritonio, para ã 3a zona, São 
Domingos.) 

•1.500. Rubens Ribeiro da Silva 413,600), filho de Ly-
eurgo Gomes da Silva, nascido a 10 de maio de 
1905, no Districto Federal, solteiro, funecionario 
publico, residente á rua Câmeriâo n. 23. (Foi 
transferido em 3 de junho de 1934, de Candelária 
para Piedade e actüalmenté pede sua transferencia 
para a 3a zona, Santa Rita, titulo n. 19.842.) 

1.501. Sylvio - José Gonçalves (2.455), filho de Antônio 
José Gonçalves, nascido a 2 de agosto de 1908, nô 
Districto Federal, casado, oommerCiOj residente á 
rüa General Gamará n. 40-2 sob. (Transferencia 
do titulo eleitoral n. 2.385 da 8* zona, Rio Com
prido, pára a 3* zona, São Domingos.) 

1.502. Manoel Luiz de Azevedo (2.357),"filho de Mathias 
L . de Azevedo, nascido a 17 de dezembro de 1910, 
no Districto Federnl, solteiro, Commercio, resi
dente á rua São Pedro n. 350; '(Transferência dò 
titulo eleitoral n. 2.257 da I a zona. Piedade, para 
a 3a zofla, São Domingos.) 

•1.503. Armindo Antônio Pereira (3.062), filho de Domingos 
\ Antônio Pereira, nascido â 5 dê Outubro de 1904, 

solteiro, maritimo, residente á avenida Rio Branco 
n. 148. sob, (Transferencia do titulo eleitoral nu
mero 3.565 da 6a zona, Engenho Novo, para a 3' 
zona São Domingos.) 

1.504. Oity Soares (2.330), filho de Gregoriò José Teixeira-
Soares, nascido a 15 de maio de 1908,- no Districto 
Federal, solteiro, funecionario publico é residente 

•"á rua Luiz dé Camões Q; 98 áObv (Transferencia" 
dó titulo eleitoral n.. • 2.997, dá 4" zona antiga, 
SanfAnna, pára ã 3a Zona, Sacramenta.) 

l.âôS. Dirceu Mézavilla (218), filho dè José Mézavilla,•nas
cido a, 5 de outubro de 1907", em Santa Maria Ma-
gdalena, Estado do Rio dé Jâfiéifõ, solteiro, fun
ecionario municipal, resideâte á rüà dós Andradat 

. . ' - . - • ,'n. 95 sob. (Transferência ãô titulo eleitoral uu-
,.: , ôièró 184,.da. 5a zona, Gloria, gârã a 3" zona, São, 

' Dõifliüifós.) 
1.5,06, (teôíaôy .Môfitôirõ Guimarães (1.185); filho de Eduar

do Martins dá Gõstã Guimarães,- nascido a 18 iie 
novembro de 1906, no Districto Federal; solteiro, 
commercio, residente á rua Theophilo Ottoni nii-
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mero 123 B, 2o and. (Transferencia do titulo elei
toral n. 1.755, da 12° zona, Penha, para á 3' zona, 
São Domingos.) 

£.507. Mathias Luiz de. Azevedo (2.931); filho de.Joaquim 
Luiz de Azevedo,-nascido a 24 de fevereiro de 1886,' 
no Districto Federal, casado, funecionario -münicW. 
pai, residente á rua General Câmara n. 78.. (Trans
ferencia do titulo-eleitoral n. 3.273, da 4' zona. 
Espirito Santo, para a 3a zona,>São Domingos.) 

^.508. Rufino Lázaro de Miranda (6.837), filho de Pedro La-
• zaro de Miranda, nascido a 31 de dezembro de. 1901, 

no Estado de Minas Geraes, solteiro, funecionarie 
publico, residência á rua Theophilo Gttoni n. 132, 
sob. (Transferencia do titulo eleitoral n . 6.1TS, 
da 4" zona, SanfAnna, para a 3a zona, São Do
mingos.) 

1.509. Ai-ykerne Costa (943), filho de Manoel da Costa, nas
cido a 12 de julho de 1909, no Districto Federai, 
solteiro, operário, residente á rua Uruguayana 
n. 188, sob. (Transferencia do titulo eleitoral 
U. 902, da 5a zona, Gloria,-para a 3 a zona, São 
Domingos.) 

[l.SlO. Eelmar Fraga (7.167), filho de Luiz da Fraga- San
tos, nascido a 17, de maio de 1906, no •Districto 

. . Federal, solteiro, funecionario municipal, residente 
á rua Luiz de Camões n . 26, sob. (Transferencia 
do titulo eleitoral n. 14.710 da I a zona antiga 
(São José ) para a 3a zona Sacramento.) 

1.511. Fidelis Salvador Pinto de Almeida (66), filho de A l 
berto Carlos Pinto de Almeida, nascido a 17 de fe
vereiro "de 1891, Estado do Rio, casado, professor 
particular, residente á rua Luiz de Camões, 26, 
sob. (Transferencia do titulo eleitoral n>.'. 66 da 
8a zona (Andarahy) para a 3a zona, Sacramento.) 

1-512. Delmo de Arruda Arguelles (3.509), filho de Marcos 
•ftubio Arguelles, nascido a 13 de outubro de. 1911, 
• Estado, do Pará, solteiro, commercio, residente á 
fúa Leopoldo Fróes, n. 3, 2o and;'(Transferencia 
do-titulo eleitoral n. 3.509,'"da 11* zona (Meyer) 

. para a '3a zona Sacramento.) ' " • • ' • 
1.S13. Iracy'Jorge Henrique (1.344), filho de Manoel-Jorge 

Henrique Júnior, nascido a 30 de julho de 1910, no 
Districto Federal, solteiro, funecionario publico, 
residente á rua. da Conceição n. ,113.. (Transfe
rencia de titulo eleitoral, n.. 1.314, da 2* zona (São 
José) cara â 3a zona São-Domingos.) 

Í.SÍ4. Pedro Alves Pires (832), filho de Tdilio Alves Pires, 
•nascido a 11 de janeiro de 1888, no Districto Fe
deral, casado, commercio, residente á rua São Pe
dro, n. "145 sob. (Transferencia'do titulo eleitoral 
n. 820'da 5a zona (Gloria) para a 3a zona São Do
mingos.) 

.1.015. •«jlovis Oswaldo de Mello Mouzinho (10.994), filho de 
Manoel Lázaro: Mouzinho, nascido1 a 5 de agosto 
de 1905, Parnahyba, Estado do Piahy, casado, eom-

; mercio,'.residente á rua Andradás, n : 71,' sob. 
(Transferencia do titulo eleitoral n.\ 10;349 da 2? 
zona-(Gloria), para a 3a zona.São Domingos.) 

444. Florestam Theodoro da Silva (Insc. n . 1.175), filho de' 
Francisco Theodoro da Silva, morador á : rua da : 

. Lapa n. 36, transferido da 7* zona, Espirito Santo» 
para Santa Thereza. (Titulo n. 3.509). .''': 

445. Theophilo Ottóni Jacoud (insc. -n. 92.3), filho -de-Al
fredo Luiz Jaçoud, morador-á rua do Triumpbo; 
n. ,31, transferido da 31 zona, Sacramento,-pára -
Santa.Thereza. (Titulo n. 1.196). 

446. Domic-iaoo José.da Costa (Inscripção a. 5.532), filho 
de1 Amalio'José da Costa, morador á .nia das-Là-' 
ranjeiras n. 147.,transferido da 7a zona, Espirito 
Santo, para Gloria. (Titulo, n. 2.227). . * 

447. João de Deus Freitas (Insc. n. 1.941), filho .-.'da-Antônio-
José Freitas, morador á rua Bernardino dos San-' 
tòsn . 43, transferido da 6* zona, Copacabana, pára 
iSan.ta Thereza. (Titulo n. 1.953). 

448. Raul da Costa 'Nascimento (Insc. n. 2.061), filho de .Fá
bio de Albuquerque Nascimento .morador á. rua 
Paty n. 12, transferido da 2a zona, S. José, para 
Santa Thereza. (Titulo n. 2.001). -

449. Ary Souza (Insc. n. 153), filho de Luiz Antônio de 
Souza, morador á rua Dias de Barros n.. 7, transfe»'. 
rido da 12a zona, Piedade, para S. Theresa. (Ti-
tulo n. 139). 

450. Lourival da Silva-Machado (Insc. n. 230), filho de An» 
tonio Henrique da Silva Machado, morador áirus 
Occidental n. 133, transferido da-13a zona, Jacarê-
paguá, para S. Thereza. (Titulo n. 201). 

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1936. •— Pelo escrivão, 
A. Botelho Filho. . . . . 

SEXTA ZONA ELEITORAL 
{ Districtos mnnicipàes de Lagoa, Copacabana e.-flayea-).' 

jnia — Dr. Sanl de Gusmão 
Escrivão — Dr. Francisco Farias 

Faço publico oue o Doutor Saul de. Gusmão, Juiz'da-Sexta 
Zona ''Eleitoral, 'mandou transferir os . seguintes' cidadãos: 
477. Manoel, José' Telles,' ;inscripção n. 4.805 d© Piedade, 

" para CoDacabana. "•'••- • 
478. José Machado '.Cotia,' inscripção n, ' 8.627 ;de' Gloria, ;psra 

Gávea. . " ' . • - . ' ' • ' " . ' . . . . ' ' • - . ; •. :' 
479. .'Cícero Coelho'de.Faria, inscripção'n. 1.&66 de-São.José; 

pára'Copacabana. ' . ' ' . -
480. Reinatode Souza Bastos, inscripção n. 

para Gávea. • • * • ' . . 
481. Dulce de Araújo Costa, inscripção n. "12.159 de Meyer, 

para Copacabana. 
482. Domingos Duarte'Galvão, inscripção n. 

répaguá,. para Copacabana. ' -
483. João.Pedro Guimarães, inscripção n. 835 de SanfAnna, 

para Copacabana. -
484. Silvino,. ,José''. Gonçalves, inscripção 

José, para Gávea. 
485. Francisco Benedicto dé Oliveira," inscripção n. 

Espirito Santo, para Copacabana. 
486. Mario.da. .Silva, inscripção n. .3.696 "de SanfAnna-/. para 

Gaveai 

8.189 de'Penha, 

4.295- de Jaca-

n. 11.50.1 ..de São 

.'2:514 •••de 

Districto Federal, aos 15 de..-outubro de 1936. — ; Pelo 487. José Antônio dos.Santos, inscripção n. 12.720 de Sacra 
eserivão.-jJf armeio Teixeira de Mello. 

Segunda Circumscripção 

aUIKTA ZONA ELEITORAL 

í Districtos-munícipaes de Gloria e Santa Thsresa> 
Juiz — Br. Eduardo de Sonsa. Santor 
: Escrivão • Dr. Francisco Farias 

Forató transferidos os seguintes'• cidadãos! 

488. 

489. 

490. 

441. 

442 

Hermann-Landan (Insc. n . , 2.880), filho de Abrahão 
. .. Landan, morador á rua S. Salvador n. 45, tf ansíe-

' rido da 13*-': zona, Jacarépaguá, para Gloria. (Ti-
tulon. •-2.872). 

Narciso de Mendonça Motta (Insc. n. 19.475), filho;de 
Benjamim Augusto Souza Motta, morador» é-Tjia 
• Silveira Martins n. 38, transferido da 1* zona, Can
delária, Dara Santa Thereza. (Titulo n. 18.668). 

Miguel Alexandrino da Silva (Insc. n . 24.092),-filho de 
Antônio Alexandre• Pinto, morador á:rua do Cunha 

14. transferido da 1* zona, Candelária,'; para 
S. Thereza. (Titulon. 23.640). 

mento, pàrá Copacabana. 
Arthur 'da Rocha Nogueira, inscripção n . 1?.297;de?Sa

cramento, para Gávea. - . ' . . . . ."• 
Waldémiro-'Bento da ; Silva, -inscripção.'^'. 232-de ;Santa 

•Anna,-para-Copacabana. •••'.• • 
Gentil•' Martins,-- inscripção -n. 1.347' de SanfAnna,- para 

Rio, 15 de; outubro de 1936. — Pelo ''escrivão;.' Arnaldo' 
'Abreu. • , .. •••-,• * < 

• OITAVA ZONA :ILEITOHAL 
í Districtos municipaes de Rio Comprido ©Andarahy'.' 

Jniss — Br. Raul Camargo 
Escrivão'—«•. Dr.- Francisco Farias' " ' 

Faço publico,' t>ara conhecimento dos. interessados,, ,qu.e 
por despacho; do "MM. Juiz, foram transferidos; osí seguintes 
eleitores: .' ; . '- ".' • -í -

1.098.'•• Titulo n. 3.856, - Ângelo Severino, inscripção n . . 4 i594, 
- da 8*-zo"a, M&dureira, para a-8a-zona, Andarahy.. 

\ 099, T»tu!o-n.' H.459, Amélia.Rosales de Aguiar, inscripção 
n. 15,061, da 1* zona, São José, parará^ 1 zona,-An» 
darahy. ' = 
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i.iOft. Titule n. 7.493, Ernesto Moreira da Silva, inscripção 
/ • n. 9.101, da. ga zona, Ajuda, p.ara a 8a zona, An-

. - - darahy. 
S.tOU Titulo n.J 9.313, Maria Penaforte de Araújo Soares, 

inscripção n. 9.725, da 5a zona, Engenho Velho, 
para a 8a: zona, Rio Comprido. 

1.102» Titulo n. 9-314, Henrique Gaheio Pereira Soares, tor 
scripção n. 9.726, da 5» zona, Engenho Velho, para 
a 8 a zona, Riò Comprido. 

•1.103. Titulo n. 199 José Elias dé Barros, inscripção nu
mero 203, da 12* zona, Piedade, para a 8' zona, 
Andarahy. 

Í . 1 0 4 . Titule n. 916, Manfredo Olympio da Costa Filho,- ia-
."i • «scripção n. 2.926, da 5» zona, Tijuça, para a 8* 

zona, Andarahy. ' 
1,105., Titulo n. li.603, Leopoldina Amendoeira, inscripção 

n, 1.603, d% 11* zona, Meyer, para a 8* zona, An
darahy. • • ' ' 

1.106. Titulo n . f . 8̂ 9, Armando de Oliveira Santos, in-
*' scripção n. 22,185, d a l ' zonaVCandélarla, para, a 

S^zònár Andarahy. 
Í.107-. ^Titulo n. 6.379, José Gomes Macedo, inscripção nu-

\ mero 6,821, da 2a zona, Santo, Antônio, para a 8a 

zona, Andarahy. ( 

1.108. Tifuló" n." 208,' José Damasceno,Pinto de. Mendonça, 
inscripção n... 105, da 2* zona, Santo Antônio, para 
a8a"zona, Andarahy. 

'1.109. Titulo n~ 2.178, Roberto Bispo de Souza, inscripção 
n, 2.230, da 10* zona,, São Çhristovão,, para a 8a 

zom, Aridafahy. 
í . i iO. ; Titulo h."6Í187, Nolasco Pires dos Santos, inscripção 

a. 8.453, da 5a zona, Tijuca, para a 8a zona,'An-
darahy. 

l . í í l . Titulo H. 5.679, Henrique Ramos de Aguiar, inscripção 
a. 6.627, da S1 zona, Pavuna, para a 3* zomVÀn-

- : .- darahy. , - • ' ' . ' • ' 
1.112. Titulo n. 4.513, Antônio Ribeiro Fernandes, inscripção 

- n. 6.565, da I a zóha, São José̂  para á 8" zona," Ai -
: darahy. . ' " " " * 

d>;H3.- Titulo ii. 5.927, Antônio Ga!lu?sí, iascripçâo a. §,903, 
da 71 zona, Penha, para a 8a zona, A^hdaràhy. 

'Iiii4. Titule n.236, 0álè!iaè-dB~6iha *'Branâão^T''m8oripoSo 
n. 305, da ps zona, Jacarépágúá, para a 8a zona, 

•• Andarahy,. : " . ' * " ' " " . . ' ' """ " 
TituXo n. 2.27Í, Roberto Gomes de Oliveira, inscripção 

'; 2.721, da l i * zonaf MeyeyJ para â § a zona, Ag-
. ' darahy. . ' *• , ' * 

í . í i íJ. Titulo n". 4.924, Joaquim Antônio da Paixão, Jn-
gçripçãon. 8.364, da,5» zona,"Engenho Velho, para 
'%¥*" zèn.sb''Andaíah^t. ' , '• '" 

f.'|,17. Titulo n. 6.862, Gastão de Moraes e Silva, inscripção 
n. 4.227, dà 3" zona/Eagôa, para a 8a "zona," An
darahy. 

1.118. Titulo n. 8.032, Ernaai• Silva,.iaaçfipÇSo n. 8.397, da 
~"; 7* zona, Penha, para" a 8a"zona," Andarahy. ' 

1.119. Titulo n. 5.800, José Lopes dós/Santòs,' inscripção nu-
""•' mero 6.976, da 4» zona, Gamboâ  pára a"8a zona, 

Andarahy, '* ;' 
1.1.26. f i tüla "n". 20.903, Aurélio José Fernandes Guimarães, 

inscripção. n. 18.087, dà-1» zoha7 São"José, para a 
8*. zpiíaj Andarahy. ' .'*.' "" 

4.121. Titulo"n,"'2QVí?8,~Antônio de Souza Leão, inscripção 
n. 10.816, da I a iona, Candelária, para a 8a zona, 

. Andarahy., 
l i 122. Titulo n. 4.773, Edmundo Gonçalves de Menezes, lô-

scripção.n. 7.398, da 5a zona, Engenho Velho, para 
a 8a zona, Andarahy. 

1.123. Titulo n. 1.044, Waldémar Ardilha Garcia, inscripção 
h. 1.059. da IO* zona, São Çhristovão, para a 8a 

,.. zona, Andarahy.. - - - - - - ...... 
t, 124....Titulo,n.: 1.043, Walter Ardilha ;Garcia, . inscripção 

n. 1.058, da. 10a zona, São Çhristovão, pára a 8a 

. _ zona, Andarahy. 
1.125. Titulo n; 5.421, Osório José de "Souza, inscripção riu-

'•• ( m e r o 5:022, da•9a zona, Campo Grande, para a 8a 

zona, Andarahy. 
1.126. Titulo n. 300, Herminio Pinto Pinheiro, inscripção 

n. 304, da 10a zona, São Çhristovão, para a 8a zona, 
Andarahy. 

1.127. r Titulo n. 1.693, Cezar Santiago, íascribçãe a, 3.933, 
da 5a zona, Tijuca, para a 8* zòúi", Ándàràhy".. 

1.128. Titulo n. 8.068, Francisco Marques Couto, Inscripção 
D.- 8.256, da 6A"zona, Meyèr, para a 8* zona, A»* 
darahy. 

1.129. Titulo n. 1.235, Francisco Ignacio da Silveira, in
scripção n. 1.278, da 2 a zona, Santo Antônio, cara 
a 8a zona, Andarahy. " 

1.130. Titulo' n. 4.301, "Romeu Rocha Lopes, inscripção nu-* 
mero 4.162, da 8a zona, Madureira, para a 8A zona, 
Andarahy. ' 

1.131. Titulo n. 1.957, Armindo (Rodrigues Teixeira, in-
eoripçãq n. 1,166, da 8a zona, Jacarépaguá, para a 

. 8 a zónà,'Andarahy. 
1.132. Titulo ri'. 5.091, Helena Bailly Rezende Souto, in

scripção n. 5.417, da 2* zona, Ajuda, para a 8a 

zona, Andarahy. • ' ," 
1.133. Titulo n. 159, Sebastião Leão Soares, inscripção nu

mero 162, da 7a zona, SanfAnna, para a 8 a zona, 
Andarahy.,: " 

1.134. Tituk) n. 1.902, Claudino Martins Ferreira, inscripçSe 
n. 1.941, dã 10>' aona,' Engenho Novo, para a 8" 

. zona, Andarahy. 
1.135. Titulo n."607, Joaquim Lourenço da Silva, inscripção 

1 n. 680, da 8a- zona, Madureira, para a 8 a zona, An
darahy. : ". " ." 

1.136. Titulo n.' 2.034, Luiza Corrêa de Magalhães Penbã, 
inscripção p. 2.077, da'10a zona, Engenho Novo, 
para a 8"'zona,"Andarah'y. 

1.137. Titulo •a." 2.994, Júlio Baptista Garrido Penha, in
scripção" n. 177,, da 6a zona, estação do Riachuelo» 
para a 8* zona, Andarahy. 

1.138.. Titulo n. 1.141, Floriano Dias Garrido, inscripção ttüv 
mero 1.537, da 13» zona, Ma/iürsiTA, para a 8* 
zona, Andarahy.' 

í',139. Titulo n. 2.051, Aure Corrêa da Silva Fonseca» in* 
scripção n. 2.095, da 10» zona, Engenho Novo, para 
a 81 zena7 Andarahy. 

1.140. Titulo n. '4."474,"JõÍé""0'Reilly da Silva Lima, insoripoia 
n„ 4.474,. da 11a zona, Meyer, nara a 8*. zonâ  Asi 
dãráhy^ ' w " " * ".•". -

;i;i41.. Título n. 5.032, José Alves de Moura, ingcripelo nu* 
mero 2.721, da 1a zona, São José, para ã"8f aoiiâ. 
AndárãhyT 

1.140. TiiinVn". 91, By?ea Freire de Amorim, inserirão a»» 
mêro"93," dá 3a- ioãà, São DòmingÕa, pãrã a 8» áóaifc 
Riò'Comprido. " " ".' 

1.143. Titulo n. 9.637, José da Silveira Quadros Fialho, ia? 
"scripção n, 11.599,"da I a zpna, Çandelafiaj p3ra'a 
8* zona, Rio Comprido. 

1.144. Titulpa.' 2*.Í83,"" Laura-de La Rosque Rodrigues, ia-
scripção n. 2.186, da 6a"zona," Lagoa," para a 8a 

zona,'Rio Comprido." * ' " •*' ' " . 
1.145. Titulo h. "21.373, Álvaro Porto Barroso, inseriçção nu» 

mero 20.663, da 1* zona, JJhas, para a 8» zona, Bid 
Comprido! " ' . ' . * • ; " . • " ' 

1.146.1 Titulo n." 3.312, Nelson Ribeiro, inscripção n. 3.3Í2, 
da 115 zona, Meyer, pará a"8a zona, Andarahy. 

1.147. Titulo ú. 583,'GJtristotám'l^alheirós, insoripçãò au« 
mero 58Í," d f 4a zona. Santo Antônio, para a 8* 
zona, Aridàrafiyj 

1.148. Titulo 'o." 55", Rosa 'Mattos, inscripção n. 59, da 4a zo-> 
na, Santo Antônio, para a 8» zona, Andarahy.'. 

1.149. Titulo h."6.695, Rõssiní Leal Nogueira, inscripção au-
ihéro"10.57Ó, dá 6a zóha, Engenho Novo, para a 8a 

zona, Andarahy. 
1.150., Titulo n. Í.766, Álvaro Cardoso Queiroga, inscripção 

li. 1.766, da 11a "zona, Inhaúma, para a 8» zona, 
Andarahy. • 

1.151. Titulo ri! 2̂ 521, Jorge A.ssy Faya, inscripção n. 4.202, 
da 5a zona (antiga), Engenho Velho, para a 8a zona, 
Rio Comprido. 

1.152. Titulo n. 22.698, Oct.acilio da Cruz Sobral, inscripção 
n. 22.482,̂ 3̂ Ia zona (antiga), Candelária, para a 
8a zona, Rio Comprido. 

1.153. Titulo, n. 6.197, Heitor Palagio de Jesus, inscripção 
, n. 6.66Ô, da 2 a zona (antiga), Gloria,Já transfe

rido em 14 de julho de 1934 para a 3a zona, Sacra
mento, e nesta data pede a sua transferencia paî i 
a 8a zona, Andarahy. 

1.154. Titulo"a."4.632," "Francisco Caetano Rodrigues, in
scripção n. 4.632, da 6a zona i(antiga), Andarahy, 

C o n f e r e com o O r i g i n a l 
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iá transferido em 8 de janeiro de 198o p w » » J 
zona, Santa Rita, e nesta data pede sua transfe
rencia para a 8* zona, Andarahy. • . -

Titulo n. 861: Francisco de Souza CanuUo. Jumor, in
scripção n. 861, da 11» zona, Meyer, para a 8* zona, 
Andarahy. •' 

1 156 Titulo n 2.391, Floriano Augusto Mendonça, in
scripção n.2.498, da 12a zona, Penha, para a.8' 
zona, Andarahy. . . . - - n 

1 157 Titulo n. 5.091, Anezio Gatharino Brasil, inscripção 
' ~ n. 6.412, da 7' zona (antiga), Penha, para a 8» zona, 

Andarahy. ~ „ . . . -
I 158. Titulo n. 2.897, Manoel Marques Nogueira, inscripção 

n . 3.438,da 7a zona, SanfAnna, para a 8a zona, 
Rio Comprido. 

1 159 Titulon.2.504 , Oswaldo de Mattos, inscripção nume
ro 2.504, da 11a zona, Inhaúma, para a 8 a zona,. 
Andarahy. 

1.160. Titulo n. 7.903, Sylvio Maggioli. dos Reis Maia; in
scripção n. 8.299, da 6a zona (antiga), .Engenho. 
Novo, para a 8a zona, Andarahy. 

i 161.' THulo n.2.487, Castor Pedro de'Jesus, inscripção nu
mero 2.750, da 4a zona (antiga), SanfAnna, para,a 
8a zona, Andarahy. 

1.162. Titulo n. 16.832, José de Oliveira Rosa; inscripção 
n. 19.361, da I a zona (antiga), Sacramento, para 

v a 8a zona,'-Rio Comprido. 
1.163. Titulo n. 2.485, Antônio Joaquim da Silva Guimarães, 

inscripção n. 3.094, da 8a zona (antiga), Jacaré-
paguãV para a 8a zona, Rio Comprido. " 

i'.164. Titulo n. 9.814, Heitor de Carvalho e Silva, inscripção 
n. 10.239, da 5a zona. (antiga), Engenho .Velho, 
para a 8 a zona, Rio Comprido. 

Titulo n. 9.047, Nicia de Faria Castro, inscripção nu
mero 9.823, da 2a zona (antiga), Ajuda, para a 8* 
zona, Rio Comprido. 

1.166. Titulo n. 537, Arthur Arthurlie-Lowndes, inscripção 
n. 541, da 4a zona, Ajuda, para a 8a zona, Rio Com
prido. • • ' 

1.167: Titulo n» 8.834, Seni Perlin, Insteripção n. 9.476, da 
4a zona (antiga), SanfAnna, para. a 8a zona,.An
darahy 

1*168. Titulo n. 3.563, Harry Doctors, inscripção n. 1.536, 
da 7a zona, SanfAnna, para a 8a 2ona, Andarahy. 

1.169. Titulo n. 1.591, Leonidas Manoel Gonçalves, inscripção 
n. 1.603, da I a zona, Candelária, para a 8a zona, 
Andarahy. - • 

1.170. Titulo n. 751, Luiz da Silva, inscripção n. 676, da 9a-
zona, Engenho Velho, para a 8a zona, Andarahy. 

1.171. Titulo n. 7.490, Manoel Lopes Martins, inscripção nu
mero 2.609, da 5a zona (antiga), Tijuca, para a 8* 
zona, Andarahy. 

1.172. Titulo n. 1.024, Waldyr Bricio, inscripção n. ,986, da 
9 a zona, Tijuca, para a 8a, Andarahy., '' 

1.173. Titulo n. 1.883, Claudíonor José Pereira, inscripção 
n. 2.259, da 7a zona (antiga), Piedade, para a,8a 

zona, Andarahy. 
1.174. Titulo n. 788, João Roquette,'inscripção n. 813, da.2a 

zona, São José,-para a 8a zona, Andarahy. 
1.175. Titulo n. 1.357, Jorge Amendoeira, inscripção-nume

ro 1.357, da 11a zona, Meyer, para a 8' zona, An
darahy. . .. 

1.176. Titulo n. 672, Felix Coutinho de Araújo, ' inscripção 
n. 688, da 2a zona, São José, para a 8a zona, An
darahy. 

1.177. Titulo n. 4.036, Eurico Figueira de Almeida, in
scripção n. 5.448, da I a zona (antiga), Santa Rita, 
para a 8a zona, Andarahy. , 

Rk», 13 de outubro de 193*6., Pelo Escrivão, Annibal 
Alves Moreira, " ' 

OITAVA ZOH A ELEITORAL 

'- (Districtos snnnicipaes de Rio Comprido e Andarahy) 
Juiz — Dr. Ranl Camargo 

- , Escrivão — Dr. Francisco faria» , 
' -Faço publico, para fins do art. 69, I 2.°, da lei n. 48,. de 

4 de maio de 1935, que, por este cartório e Juizo e da Oitava 
Zona .Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de trans
ferencias dos seguintes cidadãos: 

1.196. Ladisláo"Pereira, titulo n. 4.660, inscripção n.' 3.891, 
da 8.a zona de Madureira para-a 8 a zona do Rio 
Comprido. 

1.197. Paulino Vieira Almada, titulo n. 528,inscr.ipção n 528, 
da l . a zona da Candelária para a 8.a zona do Anda
rahy. ' 

1.198...João dos Santos, titulo n. 4.608, inscripção n. 4.386, 
da 7 a zona de Inhaúma para a 8> zona do Andarahy. 

1.199. Raymundo de Paula Pereira, titulo n. 95, inscripção 
n. 113, da,I a zona de São José para a 8* zona.do 
Rio Comorido. . 

1.200. Ophelia Rodrigues, titulo n. 6.347, inscripção n. 6.585, 
da 4.* zona do Espirito Santo-para a -8.* zona.do 

' Andarahy. 
1.201. -'-Aocacio da Conceição Goimbra, titulo n. 1.104, inscri

pção n. 1.170, da 12* zona do Irajá para a 8.' zona 
do Andarahy. 

1.203. Euthaüa de Mello Vianna, titulo n. 1.928, inscripção 
n. 2.169, da 7.a zona do Espirito Santo para a .8." 
zona do Andarahy. 

'1.204. Manoel Francisco da Silva, titulo n, 1.520, inscripção 
n. 1.729, da 7.* zona da Piedade para a 8.' zona do 
Rio Comprido. . . . 

1.202. -Domingos Luiz dos Santos Júnior, titulo n. 4.563, in= 
scripção n. 7.120, da 1." zona de Santa Rita para a 
8.a zona do Andarahy. 

1.205. José Barbosa Rodrigues, titulo n. 23.574, inscripção 
n. 24.006, da zona de São José para a 8." zona 
de Rio-Comprido. . 

1.206. Trajano Barbosa Prata, titulo n. 8.051, inscripção nu
mero 8.734, da 4.a zona de SanfAnna. para a 8.a 

, zona do Rio Comprido. 
1.207. Francisco. Pinto da Silva, titulo n. 1.800, inscrinção 

n. 1.856,-dá 9 a zona da Tijuca para a .8.*-zona'do' 
Rio Comprido. . 

1.208. Massillon Marques, titulo n. 10.755, inscripção nu
mero 10.287, da 6.' zona do Engenho Novo pará a 
8.a zona do Andarahy. 

1.209. Carlos César de, Magalhães, titulo n. 1.729, inscripção 
n. 1.917, da 7 a zona do Espirito Santo para a 8.' 
zona do Andarahy. 

1.210. José Joaquim Lopes, titulo n. 530, inscripção n.131, 
da 8.a zona de Madureira para a 8.a zona do Anda
rahy. 

1.211. Joaquim Alves de Moraes, titulo n. 8.274, inscripção 
n. 3.007, da 5.a zona do Engenho Velho para a'8 a 

zona do Andarahy. 
1.212. Orlandino Porto da Cruz. titulo n. 6.606, inscripção 

n. 10..578, da l . a zona da Candelária para a 8." zona 
do Andarahy. 

1.213. Nestor Verissimo da Silva, titulo n. 563, inscripção nu
mero 565, da 3.a zona do Bio Comprido para a "8 * 
zona do Andarahy. 

1.214. Horacio Gomes, titulo n. 11.160, inscripção n. 11 450 
4 o í c „, d a 6 " ; o n a d o Meyer para a 8.a zona do Andarahy! 
1.215. Gluseppe Lopomo, titulo n. 10.568, inscripção n 11 074 

da 2.a zona de Santo Antônio para a 8.a zona do An-
aarany. 

1.216. Theophilo Nunes titulo n. 8.580, inscripção n. 8.548 
A ^ - C » £ ° n a " d e S a n í 0 A ntonio Para a 8 a zona do-Andarahy. 

. „ £ i o , de Janeiro^lS de outubro de 1936. —-Pelo escriva* Annibal Alves Moreira.. escrivão 

ltópr«B8S Nacional L-^ío"dé Janeiro 




