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D O S U N I D O S U f ^ B R A S I L 
(Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932) 
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A N N O * V R I O D E J A N E I R O , 8 D E O U T U B R O D E 1936 NM 149 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL 

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

ás nove horas, para julgamento dos seguintes processos: 
1. Recurso eleitoral n . 493 (relator Sr. Desembargador 

Goliarès Moreira), sendo recorrente o Partido Republicano 
ràulistu' ti recorrido o Tribunal Regional de São Paulo. 
(Adiado a pedido do Sr.: proffessor João Cabral.) 

. . 2.. Recurso eleitoral n. 460 — São Paulo — (relator 
Sr. professor Cândido de Oliveira .Filho), sendo recorrente 
Üswaldo Stein Schittler e recorrido Arttiur Lucchini Bilac. 
(Adiado por' ter pedido vista dos autos o Sr. Procurador 
Üeral.) 

3. Itecurso eleitoral ti . 414 (reator Sr. ministro Laudo 
de-. Camargo),"sendo recorrente o Partido Liberal do Pará o 
recorrida a União Popular do Pará . (Da pauta anterior.) 

4. 'Recurso eleitoral n . 479 (relator Sr, ministro Plinio 
Casado), sendo recorrentes' Heliodoro Luiz Vieira, Franciseo 
Vivente de Athayde, Celso Ramos e Álvaro Ramos Vieira a 
recorrido o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catharina. 
(Da pauta anterior.) 

5. Recurso eleitoral i i . 480 — Pernambuco — (relator 
Sr. ministro Laudo de Camargo), sendo recorrente Ignacio 
Cavalcante e recorrido Abel Gonçalves Arruda. (Da pauta an
terior.) 

. 6. Processo n . 1.833 (relator Sr. desembargador Col-
fares Moreira).. Cancellamento de inscripções de eleitores do 
Estado de São Paulo. (Da pauta anterior.) 

7. Processo n . 1.835 (relator Sr, professor Cândido de 
Oliveira Filho*. Cancellamento de inscripções de eleitores do 
Estado de São Paulo. (Da pauta anterior.) 

8. Processo n . 1.838 (relator Sr. desembargador Ovidio 
Romeiro). Cancellamento de inscripões de eleitores ,1o Es
tado de São Paulo. (Da pauta anterior.) 

9. Processo n . 1.839 (relator Sr. desembargador Col
lares'Moreira). Cancellamento de inscripções de eleitores do 
Estado de São Paulo. (Da pauta anterior.) 

• 10. Processo n . 1.841 (relator Sr. professor Cândido de 
, Oliveira Filho). Cancellamento de inscripções de eleitores do 
•Estado de São Paulo. (Da pauta anterior.) 

11. Processo n . 1.849 (relator Sr. ministro Laudo de 
Camargo). Cancellamento de inscripções de eleitores do Es
tado dè Minas Geraes. (Da pauta anterior.) 

12. Recurso eleitoral n . 486 — Rio Grande do Sul — 
j(relator Sr. ministro Laudo de Camargo), sendo recorrente 
Hélio Fernandes e recorridos Leandro Kruel, Pedro Pinto e 
outros. (Da-pauta anterior.) 

13". Recurso eleitoral n . 488 — Piauhy — (relator 
Sr. desembargador Ovidio Romeiro), sendo recorrente A n 

tônio Dantas Valioso e recorrido Jayme Martins Nogueira. 
(Da pauta anterior.) 

* 14. Recurso eleitoral n . 487 — Minas Geraes — (relator 
Sr. desembargador Collares Moreira), sendo riecorrente o 
Partido Paraguassu' Autônomo e recorrido o Partido Pro
gressista. (Da pauta anterior.) 

15. Recurso eleitoral n . 489 —• Minas Geraes — (re
lator Sr. professor João Cabral), sendo recorrente o Partido 
Republicano Bomfinense. (Da paiâía anterior.) 

;16. Recurso' eleitoral n . 501 (relator Sr. professor Joãc 
Cabral), sendo recorrente Heider Villares Sucena e recorrido 
o Tribunal Regional do Estado do Rio de Janeiro. (Da pauta 
anterior.) 

17. Recurso eleitoral n . 503 (relator Sr. ministro Plinio 
Casado), sendo recorrente Álvaro Barcellos e recorrido o 
Tribunal Regional. (Da pauta anterior.) 

1S. Processo n . 2.025 (relator Sr. ministro Laudo de 
Camargo). O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Acre, em vista do Tribunal não poder se reunir, consulta ao 
Tribunal Superior se tem appíicaeão nos funccionarios da-
quelle Tribunal o disposto no art. 12 do decreto 14.663 de 
í de fevereiro de 1921, conforme entendeu o Director Geral 

da Fazenda Nacional, em opposição ao que dispoz o art. 115 
do Regime/ito Interno do Tribunal Regional e a lei do orça
mento em vigor. (Da pauta anterior.) 

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

Julgamento de 103* sessão ordinária realizada em 5 dt 
outubro de 1936, sob a presidência do Sr . Ministro Hermene-
gildo de Barros: 

Continuando o julgamento iniciado na sessão passada, do 
recurso eleitoral n . 483, Goyaz (relator, Sr . Prof. João Ca
bral), sendo recorrente Sebastião Gonçalves de Almeida e 
outros e, recorridos, Irany Alves Ferreira e outro, o Tribuna! 
resolveu rejeitar a preliminar de nullidade do processo ab 
inüio, unanimemente; de meritis, com relação aos recursos de 
Taciano Gomes de Mello e Guilherme Xavier de Almeida, pre
feitos, o Tribunal negou-lhes provimento, para confirmar a 
decisão recorrida, pelo voto de desempate, declarando cru*' 
elles perderam o mandato, contra os votos dos Srs. Ministro 
Laudo de Camargo, Desembargador Ovidio Romeiro e Pro
fessor João Cabral que entendiam não perdido o mesmo; •• 
com relação ao recurso de Vasco Reis Gonçalves, negou-lhe; 
provimento, unanimemente, para confirmar a decisão recorri
da. Quanto ao recurso de Sebastião Gonçalves de Almeida, 
resolveu o Tribunal dar-lhe provimento, unanimemente, de
clarando cassados os mandatos dos Deputados Irany Alves 
Ferreira e Oscar Campos Júnior . Continuando a tratar ão£ 
demais casos em pauta para julgamento, o Tribunal resolvpu 
ainda, adiar o julgamento do recurso eleitoral n . 493/ São 
Paulo (relator, Sr. Desembargador Collares Moreira), sendo 
recorrente o Partido Republicano Paulista e, recorrido, o T r i 
bunal Regional Eleitoral de São Pardo, depois de feito o rela
tório pelo Sr. Desembargadpr-relator. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitora!, em 
7. de outubro de 1936. — Agripino Veado, Director da Secre
taria. 
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Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Elettòral ...Mtf|»or^;«ft9t«f0!d6 adiantamento concedido aoDiíôctoíi 

EXPEDIENTEJ50Ô DIAS 5 E 6 DE OUTtJBRO D E 1934 ... $25. — Ao S*. fiireôtor da Imprensa Naoiôaal -s,Sk>lw 
citando o for&êcimèntò do ssèterial dê expediente. 

PRIMJSÍKA SifiOíô N . 626 — Aõ â r . D r . Juiz da g* Pretória CfriSaiDâl — 
' '•'• Apresentando ô Chefe dâ secção desta Secretária. 

Pàpeie protocollados: A u t o g a p r e s e n t a d o « e logo conclusos ao Sr . ' Ministro-Pre-i 
N . 2.414' — Razões dos recorrente ao recurso n< 497 por sidjfeHte:'' •• , ' .V " V"' 

intermédio do seu procurador. . ' "' 
N . 2.415 — Petição de Ruy Ribeiro Eíeebãr, fuBeaiòàafiõ 

da Secretaria do Tribuna! SuPê?íor, 
N . 2.416 — Petição de Laurindo £^201^1166? f i l h o . 
N . 2.417 — Telegramma n . 133, do Tribunal Regional 

do Ceará. 
N . 2,418 *— Telegraroma a . 10.490, do Tribuaal Regional 

do Pará . -
N . 2.419 — Télegramaia a . 2, do Tribunal Regional do 

Pafâná. 
N . 2.420 — Tribunal Regional dô p ã í á Recurso sem 

numero. 
N.. 2.421 — Office n . 352, do Tribunal Regioual do Ma-» 

ránfião» " 
. N . 2.422 Officio a. 423, do Tribunal Regional dê Per

nambuco» -
ÍST. 2.423 — Officio n . 289, do Tribunal Regional do , 

Amazonas. * 
' N . 2.424 — Tribunal Regional dó Pará — Carta testèaiu-

nhavel — Parte: Vfctor Engelhard. 
N . 2.425 — Tribunal Regional do Paraná —• Recurso sjn. , 

» — Recorrente, João Cândido de Oliveira. 
, í í . $.426 Urbano Bêrquó, advogado, impetrando, mâü-

dado.de segurança. 
• N.,2.427 —Tribunal Regional de Pernambuco ~ - Recurso 

n . 193 —. Recorrente, Severino Cordeiro de Arruda. 
- "". N . 2.42S— Tribunal Regional de Pernambuco— Recurso 
n. 194 — Recorrente, Recovaíò da Silva Curvelo.-

N . 2.429 — Tribunal Regional de Pernambuco -— Recurso 
a. Í41 — Recorrente, Reõõvatõ da Silva- Cufvélo. 

N . 2.43Ó — Petição dê Pacifico Gomes Caldeira. 
N . 2.431 — Tribunal Regional tíò Estãdô do Rio «— Pro

cesso 256! —» Parte, Sebastião da Fonseca Teixeira. 
- N . 2.43*2 — Tribunal Regional dó Ceará — Recurso seria 

nuas&m — Eècoffente, laudo Nogueira. 
1 N . 2.43-3 — Officio n . 368, do Tribunal Regional do 

Piauhy. , . 
N. 2.434 — PãíiçSe dê Sebastião- de ^Magalhães Me-

dei rM. , 'A 
N-. 2.. 435 ~ Officio n . 286, do Tribunal Regional de Ser

gipe. 
; N. 2.436 — Officio n . 594, do Tribunal Regional da 

Bahia. 
, t í . £í4$t — OíficiO n . â&- Tribunal Regional dó 

Pa? á. - -
-2.43a —. ôfíieis» « . 358,-do Tribunal Regional c'o 

Piâiifty. 
- • li*: 2.439 Officio- n . 458, dô Tíibunal Regional da Pa-

rahybâ. 
•Ni f «440-*- Officidít. 441, do Tribunal-Regional de P è í -

• Ü. 2.441 - * Officio n , 427, áô> Tribunal Regional de Per
nambuco. 

- Officio ft. 429, <ío Tfíbü&al Regional de Pôr-
EáfftííU«0. ' 

N . 2.44$ •«* Õíficiè B . 3èi, do TfibiWâl Regional dô 
Piáüfiy\ ' 

N . 3,444 — Pèüçâõ d« Ayrtôn Plâiáãflfc. 
N . 2.445 dffició Í.511-S, do Tribunal ftegiõflâl dô 

Disti?iétó Fedéiâ i . 

.Còtféspõndêiiciâ èxpêdiâã 

T*Iêáíèíaft*-dd èr* -Ilíinfetfé^PíetódeaU: 

2S* —~Ao Sr. Píésidéntè do Ts-ibunâ! Regional de 
Ooyaz Comhlunieândo ò resultado dó julgamento do re
curso n. 483. . • • 

.Offictós d4 S"f,- Diíécto.í:. • \ . 1 . . . 
' N ; 624 — Ao Sr. Director Geral da Contabilidade- d ô ^ i í -

uUlerio da Justiça —Transmittindc» os documentos compro-

Reourso eleitoral — Minta Geraes — Recorrente, "AHiaaça 
dè ParUdõl áe Uberaba" « recorrido, o Partido Progressista. 

Rèoursõ eleitoral — Minas Geraes i — RefeorreEtó» o.Par? 
tfdo^Progíesíitã Dt. Benedioto Valladares com' sede em Bra
sília e recorrido, o Partido Progressista. 

SeeuMo e le i tora l '—-Pará — Recorrente, Bernardo Reys 
Leal ô.recorrido, Oswaldo Scáffi. . .. . . . 

Recurso eleitoral Paraná —* Recorrente, João-Gaâdido, 
de Oliveira é recorrido, Serz.edello Siqueira. ;. 

Reourso efeitorãl — Pernambuco Recorrente, .SèverihOv 
Gordêifo de Arruda e recorrido, Renôvato da Silva Gurvóllo'." 

Recurso eleitoral — Pernambuco -t- Recorrente, Rêriõvato 
da Silva Curvello e recorrida, a Légerida "Pela Pas e Progresso 
de Taouaratinga". , ...... .... 

Recurso eleitoral — Gèaíá. —. R-écòtrente, o Juiz eVeitoraV 
Lauro Nogueira e recorrido,.o Juiz de Direito .Cursino de-Fi
gueiredo. " • • •• •;-.: ' 

Recurso eleitoral — Rio de Janeiro — Recorrente, Sobas* • ; 

tião da Fonseca Teixeira e recorrido, o-Tribunal/Regional. 
Carta testemuhhavel — Pará —• Tôstemunhante, 'V.ictoí' , 

Engelhard e testemunhado, o Tribunal Regional.- •" ' • ' 

Autos - conclusos: . : . • . > . 

Ao Sr. Ministro Plinio Casado: • 

Recurso n. 4^5}:—: Classe 3*,— Para —. Recorrente, João . 
Malâto Ribeiro'e' recorrido, Bernardés Borges'Pires'Leal. 

Recurso n. -503 Classe 3* — Rio de Janeiro — Recor
rente, Álvaro Barcellos e recorrido, o.Tribunal Regional. . . 

Appoilação criminal n. '50 — Classe 5* — Piauhy''— Ap-
peüãnte, Helvécio Gctõlno Rodrigues e ãppellados, .Cãp. Landry 
Êalles Gonçalvso!. :"' ' 

Autos com vista ao Sr. Br. Procurador Geral: 

Recurso n. 514, classe 3* — Districto-Federal — Re-
.corrênte, Eduardo Carvalho Ribeiro e recorrido, Antônio -
Telles Martins. 

Recurso n . 515. classe 3* —-Piauhy — RecorrenteKJo-
nâtbas de Moraes Corrêa e recorrido, Mirocles de Campos 
VÉras. 

Recurso n . -iS-i, classí 3* — São Paulo — Recorrente, 
Partido Constitucionalista o recorrido, o Tribunal. Regional. 

ÂMtOt dctOividos á Seerztáríu: 

Pelo Sr. Ministro Laudo Camargo: „ ..:»:. 

Processo n . 2.035, classe 6* — Acre — Consulta do Prev. 
sidénte do Tribunal Rêgiõiiât.' 

Pêlo Sr . desembargador Collares Moreira: 

Recurso c . 481, classe 3a. — Minas Geraes —. Becor^eriie,-
Partido Progreãsista è v&S6tridos,' Partido Republicano M i 
neiro e Partido Progressista de Muriahê. 

. PelovSf. desembaffãdof Ovidio Romeiro: .;>• 

Recurso n . 494, classe 3* — Pernambuco *-» KéCõírèfitê, * 
Pedro Malta de Albuquerque Maranhão e recorrida, -o Tribu
nal'Regional. ". _ , - . - V i ' -

'-Pelp Sr. -próféisbP ÍOab Cabra!;' . ..' ; V . ' : / , ; ' 

-Recurso P . 483, .ôlâsáe 3* — Goya? RêCõfrêdtôSi'Se
bastião Gonçalves d$ Alífieidà, Táèiániõ/Gõn^es dô iMalíõ è'ÒW>* 
tros e recorridos, í râny Alves Ferreira è -dutro. . j 

Recurso1 n . 4ã9, classe . 3 * , ^ Miâasí. Gèraês. .Recbrfjeat^ .. 
Partido Progressista de Bõmfim é recorrido, 0 PártM»' fie-T 
puBlicano Bomfiiiense. 

C o n f e r e com o O r i g i n a l 
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Pelo-professor Cândido do 'Oliveira f i lha: 

Recurso a., 484, classe 3* — ; S5o> Paulo—Recorrente, 
Partido Coastitucionalista e recorrido,'o Tribunal Regional. 

Processou. 2.013, classe 6 V — Espirito Saaío —• Re
presentação do Tribunal-Regional. 

Pelo'Sr. Dr.Procurador Geral: 

, Recurso n. 419, classe.3»—Pernamtme©—'.jiecarreaíe. 
TSomaz.Aquino Cavalcante - -e'recorrido,'Manoel Gonçalves 
dès.Sáhbs,. Araújo. , . . 

' Recurso n.' 460, classe 3* —.'SSo Paulo ~ Recorrente, 
, «swaldo-Stein cSchlitÜere^recorrido,. Arlhur- Luccini Buac. 

, \- Accordãos.publicados;iia Secretariai. 

Recurso/n.' 468, classe;3*—.Pernambuco' —Relator, se-
nSor. Ministro'Laudo; Camargo.. . . . > . 5- .« .' * 
> > ; Recurso-n.'>,481, classe;3' —;Minas Geraes — Relator,'se
nhor- desembargador Collares'; Moreira. '•• , 

E D I T A L 

SEGUNDA" SBCÇSO : .." 

. 'Documentos archivados: . . . ' " ' ' 

Um officio n. 358, do.Tribunal Regional: Eleitoral,do 
:EStado 'dó' Piauhy, commünicando• a rectificação, de nome de 
jum eleitor/ 
' ''• Um officio n . 458,' do Tribunal .Regional.;.. Eleitoral '.d* 
Estado:-da Parahyba, commünicando a transferencia de elei
tores de outras regiões para o referido Estado., 

Três • of f iciõs números 427, 429 e ; 441, do Tribunal-Re
gional'Eleitoral do Estado de Pernambuco, • acompanhados de 
terceiras vias ide-títulos eleitoráes* e referentes ás seguintes 
zonas, i.eleitoraes:. \\ 8o, 15*. e 37". zona: •• 

Um officio n . 594, do Tribuna!. Regional Eleitoral do. 
Es tado 'dá Bahia, acompanhado de, terceiras'vias'.de, títulos 
eléitoràes.••' • " •*••' "" ' , .. .. 

Preparadas para serem numeradas: ' • • • 

21.000,terceiras vtas.de títulos eleiloraes.-',. 

Numeração d.e.terceiras vias: . . . . ... ;> • • i 

21.000. terceiras vias de. títulos eleilpr.aés'. ,' 
Foi: Organizado e publicado o numero.118 d o : Boletim 

.Eleitoral.' r y . 

JURISPRUDÊNCIA . ' . • ' ' > , 

Revisão.... de provas 

• Foram revistas as provas dos accordãos dos seguintes 
1 processos: ' . . 

Recurso eleitoral • n . • .4-45, classe .3".—'Estado, de São 
Paulo. ~r- Relator,' o Sr. Desembargador Collares 'Moreira. 

Recurso • eleitoral "n.. 458, classe .3" — Estado-do'Espirito 
Santo'. - 7 Relator, o Sr. Desembargador GviÜio- Romeiro.' 

., ( Consulta n. 2.006, classe""6* — "Fitado do Maranhão —• 
.Relator, o,Sr. Ministro Laudo de Camargo. • '•••- • ' 

O bacharel Agripino Veado, director da Secretaria do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral: 

Faz saber aos que o presente edital virem que, na pri
meira- secção desta Secretaria, será, sexta-feira, 9 de outubro 
ás 15,horas, aberta vista pelo prazo legal para os interessa
dos falarem sobre o seguinte recurso eleitoral, já com pa
recer da Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral: 

Recurso,eieitoral o. 499 — Classe 3* — Recorrente, Tho-
maz-Aquiao. Cavalcante. Recorrido, Manoel Cavalcante dos 
Santos. Araújo. .(Eleições municipâes). —• Pernambuco.. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
7; de outubro de 1936. —• Agripino Veado, director da secre
tária. 

• 'ACT& • 
103» SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 5 DE OUTUBRO 

DE 1936 ' 

•PSESIDgJWCíA DO SR. MINISTRO HBRMENEOÜJDO DB BARBOS 

Aos cinco dias do mez de outubro do anno do mi! no
vecentos e trinta e seis, ás nove horas, na sala das sessõea 
do'Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os jui
zes. Srs. Ministros Plínio Casado e Laudo de Camargo, De
sembargadores Collares Moreira e Ovidio Romeiro, profes
sores João Cabral e Cândido de Oliveira Filbo, presente ainda 
o-Sr. Procurador Geral, Dr. José Mac-Dowel da Costa, foi, 
pelo. Sr. miuislro-presidente, Hermenegildo de Barros, de
clarada aberta a sessão. 1? lida e approvada a acta da sessão 
anterior. Continuando o julgamento, iniciado na sessão pas
sada, do recurso eleitoral u. 483 — Goy&s (relator, Sr. pro
fessor João Cabral), sendo .recorrente Sebastião Gonçalves de 
Almeida e outros e recorridos Irany Alves Ferreira e outro, 
o \ Tribunal resolveuregeitar a preliminar de sulHdade do 
processo:. "ab initío", unanimemente, "de meritis", eom rela
ção aos recursos deTaciano Gomes de Mello e Guilherme 
Xavier; de Almeida, prefeito, o Tribunal negou-lhe provi
mento, para confirmar a decisão recorrida, pelo vote de des
empate, declarando que elles perderam o mandato, contra 
os :votos dos Srs. ministro Laudo de Camargo, desembarga
dor Ovidio Romeiro e professor João Cabral, que entendiam 
não-perdido'o-mesmo; e com relação ao recurso de Vasco 
dos Reis Gonçalves, negou-lhe provimento, unaaiotjemenfce, 
para;.confirmar, a decisão recorrida. Quanto ao'recurso de 
Sebastião Gonçalves de* Almeida, resolveu o Tribunal dar-
lhe provimento, unanimemente, declarando cassados os man
datos das- deputados Irany Alves Ferreira e Oscar Campos 
Júnior. Continuando a tratar dos demais casos em pauta 
parav julgamento, o Tribunal resolveu ainda, adiar o Julga
mento do recurso eleitoral n. 493 — São Paulo (relator, o 
Sr. oesembargador Collares Moreira), sendo recorrente o 
Partido Republicano Paulista e recorrido o Tribunal Regio
nal Eleitoral de São Paulo, depois de feito o relatório pelo 
Sr: d.esembargador-relator, por já se achar a hora bem 
adiantada,'tendo em seguida o Sr. ministro-presidente en
cerrado .a. sessão e convocado outra para.o dia 7 do corren
te,, ás mesmas noras.'Do que para constar lavrei a presente. 
Eu,.Raul Pacheco de Medeiros, auxiliar da secretaria a es
crevi. E* eu. Agripino Veado, secretario do Tribunal a-sub
screvo'.;Hermenegildo de Barros, 'presidente. 

•... Processo n. 2.019, classe 6 a — Districto "Federal 
la tor .o Sr. Ministro. Laudo* de Camargo. 

; Accordão3;publicados:.- , - : : '•".--' -' ' 

•Foram.;;mandados publicar : os^.aCcordãos-vdos- seguiates 
processos: .'•-.''"• 

Recurso eleitoral n. 445, classe. 3* — .Estado-de;São 
Paulo — Relátpr, o Sr. .Desembargador Collares Moreira. 

Recurso .eleitoral, n. 458,, classe .3* — Estadot ,do Espi
rito Santo'—- Relator," o Sr. .Desembargador Ovidio Ronveiro. 

Consulta n.- 2.006,.classe 6*:— Estado do Maranhão — 
Stelator, o Sr. Ministro Laudo-de..Camargo. ; . 

•Processo n. 2.019,elásse 6» ~ Districto-Federal >-= Re-
||§tOr,!o Sr:'Ministro-Laudo' de Camargo. ;. ' 

JURISPRUDÊNCIA 

Estado de São Paulo 

Recurso1 Eleitoral n . 445 —-'Classe 3* do art. 30 do Reg. Int. 

O funecionario publico demissivel "ad-nutum", 
eleito Deputado, perderá o mandato se exercer 
aquelle c/argo. 

Accordâo 

O Partido Liberal do Pará, devidamente representado, fea' 
ao respectivo Tribunal Regional a seguinte consulta: 
•.-*' '1.'0 fuhceioaario do Estado que pelo Procurador Consti

tucional'haja sido nomeado, sem concurso, e antes de promul-
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gada a respectiva Constituição, director .effectivo de uma re
partição, e que, contando menos de dois annos no exeroioio da 
profissão, tenha sido eleito Deputado, representante de sua 
classe á Assembléa Legislativa, perde, uma vez empossado, O 
cargo que exercia á data da sua eleição? . 

2,° Dada a hypothese de nâo perder o cargo cujo des-
' empenho deu ao funcoionario publioo a principal condição de 
elegibilidade para representante de sua classe & Assembléa 
Legislativa, pode, o Deputado eleito neSsas condições, reassumir 
o exercício de suas funcções de director de repartição publica, 
no intervallo das sessões da respectiva Assembléa ? 

O Tribunal 'Regional respondendo á consulta declarou 
que eleito Deputado o funocionario publioo, demissivel ad~ 
nuturn, perde o cargo para o qual foi nomeado, não podendo 
réassumíl»ú no intervallo das sessões, nos termos do art. 3Õ 
n. 2, da Constituição Federal, combinado com o art. 33 
§ i°, numero 2. , „ i n . 

O D r . Procurador Geral, no seu parecer de fls. 10, íun~ 
dando-se no artigo 10 § 3a, da Constituição do Estado que 
manda regular os casos de perda de mandato pela Constituição 
Federal, entende não tratar-se de perda de emprego e sim 
de perda de mandato, opina pelo provimento do recurso para 

•declarar que o funcoionario não perde o emprego, podendo 
no intervallo dás sessões, reassumir suas funcções. 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça E l e i - . 
loral em dar como dão Movimento ao recurso pára julgar que 
o funoccionario publico, demissivel ad-nutum, eleito Deputado, 
perderá, o mandato se exercer aquelle cargo. 

Rio de Janeiro, 12 d© agosto de 1936. — Hemener/iMn dê 
Sarros, Presidente. — Collares Moreira, Relator. 

Estado dô Espirito Santo 

Recurso eleitoral o. 458 — Classe 3', do art. 30, do Reg. Int. 

Não se conhece de recurso interposto fora dò 
proso legal, , 

Accordão 

Vistos estes autos de recurso eleitoral, sob o u . 458, do 
Estado do Espirito Santo, recorrente Olyínpio Cunha, recor^-
vidos Roberto Couto e outros, aocordajn os Juizes do Tribunal 
Superior Eleitoral nãô tomar conhecimento do recurso por 
tér sido interposto fora do prazo legal. 

Rio, 2 dê setembro de 1936. — Eermenegildo rdê Barros, 
Presidente. — Ovidio Romeiro, Relator. 

Estado do Maranhão 

Consullla n , 2.006 =— Classe 6*, do art. 30, do Reg. Int. 

Os eleitores domiciliados nos termos creadbs 
m restabelecidos, ãhi passarão a votar sem ne
cessidade dê requererem iuà transferencia.. 

— Os eleitores nestas condições conservarão 
ò mesmo numero de insCrípçãó, figurando somente 
ito livro de transferência, e • nâo estão sujeitos, 
pàtà o èseèréicio do voto, ao prazo de ires meses á 
quê se refere o art. 73, § 1", do Código Eleitoral. 

Accordão 

Vistos, rélàtaáôe © díèeüiidos estes auíóg de ôoasulta nu* 
mero 2.006, Estado• do Maranhão: 

O Tribunal Regional dali consulta sobre: 1", se'os elei
tores domiciliados nos termos, ultimamente creados ou resta
belecidos devem requerer á êüá transferência para estes ter
mos ou se deve fâíet* èx-òfficio èssà transferencia, indepen
dentemente de petição escripta do interessado;. 2°, si, 6m 

. qualquer dessas duas hypothèseè fica ellè isento do prazo de 
tres meze-s para poder exercer o direito do voto e,. finalmen
te, 3°, si transferido o eleitor, èni qualquer das fiypòthesès-
formuladas] deve o seu nome constar do livro geral de i n -
serlpèão ira dò livro especial dè eleitores transferidos de uima 
zòhh $àra òutíà, Instituído em obediência ào Accordão no pro
cesso n . 1.714, deste Tribunal Superior e publicado no Bo
letim Eleitoral n . 3, de 7 de janeiro do corrente anno. 

Apreciando a matéria arguida, accordam os Juizes do 
Tribunal ei» responde? dâ seguinte fôrma è consulta: 

a) os eleitores domiciliados nos termos ereádòs otí resta
belecidos í à s s à r i è & votar êli .sem. necessidade, de qualquer 
iciò de transferencia; 

o) taes eleitores não se acham sujeitos ao prazo de tres 
mezes, para o exercício do direito de voto, e, ] 

c) o nome do eleitor que continuaria com o mesmo nu» 
mero de inscripção, figurará no livro de transferencia (Bole» 
tim Eleitoral de 13 de fevereiro de 1939, de 26 de dezembro 
de 1935 e de 14 de março de 1936). 

Tribunal Superior de. Justiça Eleitoral, elm 21 de agosto 
de 1936, — Hermenegildo dé Barros, Presidente. — Laudo d# 
Camargo, Relator. 

Districto Federal 

Processo n . 2.019 — Classe 6*, do art. 30, do Reg. Int. 

Havendo, nos Tribunaes Regionaes, vaga de 
membro de 3" categoria, è não existindo os respe* 
ctivõs substitutos, devem o$ Tribunaes providen*L 
ciar, afim- de que, nomeados estes, pelo Presidente 
da, Republica, a Corte de Appellação dé cumpri
mento ao disposto no artigo 22 do Código Eleitoral* 

— Ao membro substituto-dos Tribunaes Re~> 
gionaèS, de qualquer categoria, não. se applica o 
disposto no artigo 9 do Código' Eleitoral, pois quf 
a prohibição ahi estabelecida só se refere "ao e/t 

- , • fectivo exercido" {Código Eleitoral, artigo 183.. 
n. 13). 

Accordão 

Representa o Sr. Dr . Procurador Geral sobre a convém 
niencia de se estabelecerem normas certas relativamente ás 
nomeações dos membros effeotivos e dos substitutos dos T r i 
bunaes Regionaes, Mra assim quanto ao preenchimento das 
vagas dos seus juizes effectivos. 

Decisões varias ha deste Tribunal Superior a respeito do 
assumpto. i 

Resolveu elle que as nomeações de que trata o artigo 21, 
§ 2", jetra rf> da leini. 48, cabe ao Presidente da Republica. 

Isto, porém, no tocante á composição do Tribunal Re
gional. 

Féitâ, entretanto, a sua composição, as vagas serão pre
enchidas pôr promoção dos substitutos, na forma do artigo 22 
da citada lei . 

Sobre a applicação do disposto nos artigos- 21 e 22, ha OÉ 
aocordãos no Boletim Eleitoral n. 57, p. 1.386, e nos de ns. 93, 
p . 2.596, e 77, p . 2.063. 

E' certo quê no Boletiim fi. 13, de agosto ultimo, se en<» 
contra uma decisão, dizendo caber ao Presidente da Repu» 
blica a nomeação do effectivo e dos substitutos constantes do! 
artigo 21, § 2°, letra d, dò Código Eleitoral. 

Mas, essa decisão só pode prevalecer, no ponto referente 
aòs substitutos, pois, como se fez sentir linhas atrás, procedei? 
contrario iria infringir o artigo 22, que estabelece regras para; 
o preenchimento das vagas. - , 

Deixe-se também consignado que os substitutos deveiri 
continuar na lista, mesmo depois de decorridos dois annoS 
com essa qualidade, pois à próhibiçãò legal só se refere ao 
effectivo exercício por esse prazo, nos termos dos artiftos 8 
e 183, n. 13, âò Código Eleitoral. 

E é nesta conformidade que resolve o Tribunal Superior. 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 10 de setem

bro dé 1938. * - SêfmenègÜãà de Èarfos, Presidente. — Laudtí 
de Camargo, Relator. - , 

PROCURADOBIA GERAL DA JUSTIÇA 
ELEITORAL 

Estado do Espirito Santo 

Gonèulta n . 3,015 

CONFUCTO, POSITIVO, DE JÜRÍSDICÇÂO 

Êgregíà Corte Suprema I 
1 — Ó P/rôcuràdor Gôfát da Justiça eleitoral, .üètò<Í& ttg 

attrifrúiÇoes lègàès què lKè são conferidas pèló Código l l è i * 
toral vigente (lèi h . 48» de 4 dè maio dé 1985h ârfc, Mé letras 
d, e, que lhe impõem o dever dè defender a jurisdicção deste 
Colendo Tribunal Superior dê Justiça Eleitoral, ô representar 
o què entender Mcessãnõ é ..fiel. ô&sèrvàociâ da lèi êleiterai' 
em modo espeeiarpara.que «lia seja executada- vmfònnemèMèl 
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Véjêft á presença dest» Vôuôraada Corte Suprema levantar o 
presente conflicto, positivo, de jurisdíceãô entre 6 Tribunal 
Superior da Justiça Eleitoral e a Corte de Appellação dò 
tèíadò d» espirito Santo. . ' 

2 — Á Constituição Federal, art. 7<S? e, 1, letr* j e n . S, 
III, letra d Outorga a esse insigrie Collegio Judiciário o poder 
dê processar ê julgar, originariaminte, os eonfliotos de j u r i -
üiôçSô entra Juizes ou tribunaes íedéraee e os dós Üstâdós, 
è- quando óccórra diversidade de interpretação definitiva dé 
íei federal entre Cortes de Appellação e tribunaes federaes. 
E pelo paragrapho uhico; desse artigo igualmente se reconhece 
ao Ministério Publico o poder de interpor o recurso. 

3 — A espécie que reclama o pronuhoiãinento da mais 
alta Corte de Justiça do Brasil é a seguinte: 

4 ó Presidente do Tribunal,; Regional Eleitoral do Es
pirito, Sunto, em officio de 1 de julho do corrente aiino, com-
munícóu ao Presidente do Tribunal. Superior que-a Corte de 
Appellação daqüelle Estado, em sessão, plena de 28 de junho, 
em obediência ao preceituado .'pela' Constitui „ão Federal, em 
áéü art. 82, §. 5°,: deiibtírára que: 

"Tanto 06 Jüizeê./èfíeotivqs coípo ôs süpplentes, éra 
fáoé da Constituição.Federal;, não pódetó.servir por mais 
de dóiS bienníosj pelo. què devem ser "sorteados dois 
Juizes, effectivdft fe. doiti süpplentes, da i" categoria, e 
què, quanto aos Juizes dà 3" categoria, deve ser organi
zada urna lista com seis nomes dè advogados de íioravcl 
saber jurídico, pára ser enviada-ao Presidente da. Re
publica, para .a nomeação, de um Juiz effectivo e dois 
süpplentes, contra os votos dos Desembargadores Barros 
Waúderíey e Waidemar Pereira." 

5 — De accordo com. essa deliberação, foram sorteados os 
Desembargadores Dahlo.n Bastos, e ílaymundo; Gufcerrcs do 
Válle para servir como membros éffectivos dó Tribunal Regio
nal e, como membros substitutos,, os Desembargadores. Octavio 
Lemgruber e João Manoel de Carvalho, bem como foi enviada 
âo Sr . Presidente- da Republica .a relação de nomes pára a 
escolha de um membro effectivo. e dois,substitutos,. na classe 
dos juristas. Os Desembargadores nomeados tortiaram posso. 

6--*-i Ouvida esta Procuradora Geral, opinou qtíè "embora 
sè trate dê üftià còmmunicação, penso que o Tribunal Superior 
deve tomar uma providencia, no sentido de rectificàr o que 
foi decidido, visto, como contraria o que o Tribunal Superior 
estabeleceu na resposta dada á consulta n. 1.864, h.-2, con
forme 89,10 no Boletim Eleitoral n . 57,' do corrente ànno, pa
gina 1386". ' 

7 — Segundo a legislação vigente, em material oleiiorul, 
compete àò Tribunal Superior expedir instruoções necessárias 
á áppiicaçãò das leis eleitoraes (Cód. E L , art. 13, letra jj), 
è aos Tribunaes Regionaes compete cumprir è fazer cumprir 
ãs decisões è determinações do Tribunal Superior (Cod. E I . , 
art. .27, letra a). 
. . Uo exercício de suas attribuições lègâes, o Tribuna! Supe

rior, sé Citado âccôrâãò dè. 6 de abril dó corrente amio, .pos
terior à- Constituição.- Fêdèràl,. é anterior á deliberação' da 
Corte de Appellação do Estado do Espirito Santo estabeleceu 
regras sobre a substituição e preenchimento dè vagas no T r i 
bunaes Regionaes, conforme consta dà emenda desse accordão. 
Dentre essas regras, figura a seguinte: "O substitutivo M o 
promovido não perde o cargo pelo decurso dè prazo de quatro 
âSn&s, visto que õ Tribunal Superior já decidiu varias vezes 

àè '•Biàf&iosy fiados os qúaès devêm substituir-se às mein-
tíéòi dós Tribunaes Elèiíòraeà, se contam dò effectivo exer
cício1-, t ' : ' j . . . ' . • .... 

8 *e< « í o téflao siâo este critério observada na rèèomposi- -
§£ó dó Tribunal Règioríaí do Espirito Santo, decidiu ô Tribunal 
Superior, por áfecraâõ dé 27 dè julho do corrente afino, orde
ns? quê fosse èúmprldá á dèeigâô côristàiitè dõ citado accordão 
8ê 0 dé kMil dâèò r r èn t é ànnõ, publicado no' Èòtèiim jÊteitòral 

57, ipáf. l áè t i Bêra còmó õ dispòst-d ha Còdliõ. Eleitora!, 
â r l . 22, reméitèndòtèe côpià dâ decisão, á'ô SK Minis t ro4a 
Justiça e ao Presidente do Tribunal Règiòftaí dô Espirito 
Santo. ., ' , . , . - . • " . . 

' ' g m FèSlás ás comfflllhicàçèés, 6 Presidente âô Tribunal 
Regional do Espirito Santo dirigiu ao .Presidente dã Còrtè dè 
Apjpèllaçio o officio n.. 5, no qual pedia que fosse escolhido, 
í êh í rè ãs iótiiaès.s'tiMtítütõs d"à â* câtè|dirií,-Dfé. Jôsias Soa» 
rés è.ÀntêiricS Coèlhõ; acruèüô què devia preencher à vagá, indi-
èiôaò, aò mèsího tempo, em lista ao Sr. -.Presidente 4A Repu
blicai os nomes de cidadãos de notável saber jurídico e repu

tação illibada dentre os quaes deveria ser nomeado o respectivo 
Substituto, na vaga aberta com o preenchimento do cargo <:lo 
Juiz desta categoria, na fôrma do art. 21 do Código Eleitoral. 

10'-f A . Corte de Appellação respondeu ao • mencionaclo 
officio noâ seguintes termos <fís. 7): 

"Exmo. Sr, Desembargador Presidente do Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado dó Espirito Santo. 

Tenho a honra de açcusar o recebimento do officio sob 
n . 448, em o qual V . E x . , enviando 0 acCbrdão do Egrégio 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral que mandou continuas
sem a servir nesse Tribunal os süpplentes dos juizes éffectivos 
até quê completassem os respectivos quatriènniòs, pede quu 
««tá Corte faça a escolha apenas, dentro dô$ actuaes substi
tutos de terceira categoria, do que dava preencher a vaga. 

Sm resposta devo declarar a V . E s . que a Corte de 
Appellação dô Espirito Santo resolveu nãô proceder ad sor
teio em razão de, já haver decidido, interpretando o texto 
CóMtituicjoüal do art. 82 Ü 2 o, S", 4° e 5', que Os desembar
gadores quê, éffectivos ou süpplentes fizeram parte do T r i 
bunal Eleitoral durante 4 annos, devêm s&r substituídos por 
novos. 

Expondo a V . E x . as razões por que esta Corte dè Appel
lação, em decisão proferida por maioria dé votos, não pro
cede áo novô sorteio, aproveito ó ensejo para apresentar a 
V . E x . os meUã- protestos de consideração 6,apreço." 

• 11, Dâhi, ó seguinte õfficío dô Presidente dó Tribunal 
Regional (fie. 3) i 

"Exmo.. Si". Ministro Hermenegjldo de Barrós, D . D . Pre
sidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral; 

Tenho a honra de fazer chegar ás mãos dé V . . Ex» 'as 
demarches- havidas, ém-torno do assompto dà renovação doa 
Juizes.deste Tribunal, e, bêní aesjm, trazer ao conhecimento 
desse Collendo Tribunal õs officíõs trocados entre. o Tribu
nal Regional Eleitoral e a Corte de. Appellação, que,- inter
pretando de hlódo. que sé lhe afigurou máiâ acertado, o ar
tigo 82,' §§ 2°, 3*, 4* e .5" da Constituição Federal, decidiu não 
levar a effeito o sorteio solioí.tado em meu dfficiò, cuja 
cópia remetío a este, digo, remetío junto a este". 

Vale dizer, neste officio, que, na Corte de Appellação, 
salientei que o art. 82, § 5", da Constituição Federal, segundo 
a jurisprudência assente desse Egrégio Tribunal Superior, 
órgão superintendente de toda matéria eleitoral dô .Paiz, não 
ae applicava, aós Juizes substitutos èlêítoraêiS, ê, depois dé 
expender • algumas considerações, sobre,o ãssurapto, cheguei 
á-seguinte conclueão: qüe as Cortês de Appellação, nos Es
tados, ao se. reunirem para tratar dà composição òü renova
ção dos Tf ibúhaês Regionaes, '-passam ã exercer, por assim 
dizer, nessa ôccasiSo, è desse momento, nltó. funcções da Jus
tiça conimum, mas funcções da Justiça Elèitotàí, dê vez que 
estão decidindo matéria eleitoral, como «"êja â composição, ou 
renovação, de Tribünáèé Règiõfiáèãj é, assim ãèndõ, têm que 
attender á jurisprudência dò Tribunal Superior dé Justiça 
Eleitoral, què è*, èm matéria eleitoral, o mãi i rnè interprete 
em ; tôdo p Paiz.*' . ,., 

12. Cumpre salientafi^que,.ó.Egrégio .Tribunal Superior, 
conforme consta do accordão citado, dè 6 de abril dó corrente 
anno, já havia firmado, nó exercício dè suas âttribuiçõès le-
gaès, o critério^ a ser observado àobfe a. susbâtitüiçâo e_-pre
enchimento de'Vagas nos Tribunaes-Regionaes. Contra esse 
critério sê rebèlloü, ern.datâ, gòStèriõf, a Corte' dô Appellação 
4ê- Estàdè. dò MpMío Sâètô. .Õrà, • como. muito • -bèni observa 
o P'rjèsiâe.ntè to TriBufail Regional; âè Gôrtés dé Appellação, 
nèê Êèiàdòâ, áô Sè fèúmrèm para I r ã t i r da -cémp^ésição -óu 
réáovâçSõ dós TriíJünàès .Rêgiènáés, passam à exercer, por 
assim dizer, nessa reunião, não funeção da Justiça cómmum 
mas sim funcções da .Justiça Eleitoral, de vèz qúè estâà deci
dindo i fHàtefla éleítâíâl, côínõ 'sôjà, à éõmpôSiôSã ou, reno
vação de Tfibüflaéi 'Réiíô'riâê|, e ; ãèsini -seàdò» têm que áttêti-
der á jürlsgrüáenciá dèsté Tribunal. 

13. Ém 10 dè setembro deste Sftno, déòldindõ umfc.féerè-
'«etttàéSõ desta Procuradoria Gêrál; réàffirmoã 0 Sôlfendô T M -
BÜnSrl Superior é èegiiintê: 

Aècorâao: 

R^jfèèéfti o é#. t>r.. píòciiíàâôr Ôèrll sobre a 
Èèn'vè'níên'òla dè sè êstlBèlèôefèm jriprmâs pèrtás rela-
tivSinènte ás nôlnêàçôil dos mêmÉfBâ èífectivps o rios 
éüSstitufôs dós Tfibúâàés Regionaes, bém assim quanto 
ao preenchimento das vagas dos seus Juizes éffectivos. 

C o n f e r e com o O r i q i n a l 
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" ." Decisões varias ha deste Tribunal Superior a res-
< peito; do assumpto. 

Resolveu elle que as nomeações de que trata?o 
; art. 21, | 2°, letra d, da lei n. 48, cabe ao Presidente 

da Republica. 
v Isto, porém, no tocante-á composição do Tribunal 
Regional. • • 

Feita, entretanto, a sua composição, as vagas-serão 
preenchidasípor promoção dos substitutos, na forma do 

. art. .22, da citada le i . 
: Sobre a applieação do.disposto nos arts. 21 e 22, 

ha.:os vaccordãòs.no "Boletim* Eleitoral" n.57, pagina 
1-.38G e:nos de ns. 93, pag. 2.596, e 77, pag. 2.063. 

E* certo que.no Boletim n. 13 de agosto ultimo, 
se encontra uma decisão dizendo caber ao Presidente 
da/Republica a nomeação do effectivo e dós substi-

' , tutos'constantes do art. 21, § 2°,Tetrad>do Código Eléi-
•• toral. 

Mas,.essa decisão só pôde prevalecer, no ponto 
referente aos substitutos, pois, como se fez sentir 

.-. Unhas .atraz, proceder contrario iria infringir o ar
tigo 22, que1 estabelece regras para o preenchimento 

' das vagas.• 
Deixe-se também consignado, que, os substitutos 

devem continuar na lista, mesmo depois de decorri
dos dois annos com essa qualidade, pois. a prohibição 
legal; só-se refere ao effectivo. exercício - por esse 

, Pãrzo, nos termos dos- artigos 9 e • 183, n . 13 do- Código 
Eleitoral. .: 

- • E ' é nesta ' conformidade que resolve o'Tribunal 
. Superior. 
Y Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em.lQ.de 
setembro de. 1936. .— Hermenegildo de Barros, Pre

sidente. —-.'Lauro de Camargo, Relator. 

14.'A'.Egrégia Corte de Appellação do Estado, do Espirito 
Lánlo houve, por*bem descumprir as determinações do-Vene-
rando',Tribunal.'Superior de Justiça Eleitoral pelos, motivos 
segühites de'peças dos autos: ; j . ; 

'••"•* a) • que o poder competente pára deliberar sobre 
-" substituições •' nos Tribunaes Regionaes não é o T i i -

bunal' Superior (fls. 9) e sim a própria CO rio de Ap-
• pellação; 

.6) que.de, modo violento.o.Tribunal Superior cas-
üqu uma decisão, da Corte de Appellação, (fls.. 9 v.) 

• proferida-dentre de suas attribuições legaes --e: 'acerla-
damente.,; (Fls. ICO; 

. • e.).qúe?essa decisão da Corte de'Appellação pas
sou 'em. julgado, delta não tendo havido .interposiéão 
de,qualquer recurso.(fls. 10); \ . 

d) que ;,á. Corte de Appellação cabe defender, as 
suas pr.erogativas, a sua independência e q prestigio 
dos seus julgamentos (fls; 10); 

',." e) .que ninguém de 'boa -fé, pode' negar- á 'Corte' de-
Appellação o direito que a Constituição Federal lhe 
deu,'-e ella exerceu, de interpretar um texto consti
tucional, do' modo que julgar mais acertado (fo-

' lhas 13); " 
••'"' /)•-que a .Constituição Federal attribue' expressa-
• mente: és Cortes de Appellação competência para a 
• formação dos Tribunaes Regionaes (fls. 17); 

- .-- • '• g) 'que "na .interpretação - da Constituição Federal 
as-Cortes dos Estados só teem que attender á juris
prudência da Corte Suprema, não sendo. obrigado, 
portanto,. a seguir a que for dada pelos demais T r i 
bunaes, inclusive o Tribunal Superior Eleitora! (fo-

." lhas. 19). ,'- • .- . ,- '..'.. 

.15/A, esta .Procuradoria Geral defensora legal da jü r i s -
dicção do Colendo Tribunal. Superior de Justiça Eleitora! 
(Lei n . 48, art. 52 letra d), se afiguram .inconsistentes os 
argumentos dá Egrégia Corte de Appellação' do Estado do 
Espirito-Santo para negar obediência aos arestos do. Tr ibu
nal Superior.de Justiça Eleitoral. 

E com a devida venia e respeito que nos merecem 
.iquèlle .austero Collegio. Judiciário, passaremos a alinhar, 
"per summa,capita", os argumentos que se nos apresentam 
rorno. demonstrativos do desacerto daquella deliberação. 

., f i . A allegação de que passou em julgado a decisão 
proferida pela Corte de Appellação, pois "delia não 'houve 
interp.osicao.de qualquer recurso"; — não se me,afigura 
perfeitamente jurídica porquanto — segundo está provado 

pela certidão, de fls. 9 a 11,; o assumpto debatido a foi 
na "parte administrativa" não .houve "decisão" ; no sentido 
de "julgamento" em "processo". 

E se não houve processo-nem> julgamento *por- sentença 
ou accordam, e apenas deliberação da Corte, parece não deva 
existir cousa- julgada. - -

17. Acceita, comtudo, como .perfeita,; a these esposada 
pela Egrégia v Corte .de Appellação ido; Espirito; Santo, • ain
da ahi nâo lhe. assistiria razãotporquanto não.pode .ser va
lidada uma' decisão que expressamente - infringe' uma outra 
"anterior". , ; • ' , ' , ' - Y 

Ora, a decisão em apreço',,proferida pela CÔrte-de-Ap
pellação lé de-7;de iágosto-' (certidão a-fls'. 23), ao passo que 
•o Egregio>Tribunal*• Superior • de • Justiça Eleitoral; desde 6.'de 
abril-atiteribr se havia-manifésta-do; 

* ."Estabelecendo íregras. sobre a substituição• e; pre-
• enchimento'de- vagas-nos Tribunaes * Regionaes".. • 

E o havia feito não por .decisão, ou, deliberação .admi
nistrativa; e sim riq pleno .exercício d.e.sua funcçãO; julgadora, 
por accordão•/proferido-vunánin%'n)^p|e-.'e->publicado no Boi . 
E l . de .lC.de maio seguinte; data,'esta .ultima que, também 
é "anter ior" .á deliberação tomadas pela Corte - de, Appellação 
em apreço. - ~. . Y . . / Y ... ,. -: 

E tal julgamentofoi reaffirmado pelo. ..accordão, profe
rido no processo' de consulta n. 1.986,Vem 27 de julho u l 
timo (Boi,."EL' de 18'de' agosto seguinte'a s*feér:-Y 

Vistos, etc. i. • 
' í . O "Presidente do Tribunal Regional Eleitoral' 
do Jtio Ttirapde do "-Sul .consulta a-este. Tribunal Su
perior.:-1°)-se,a disposição, dà .pr imeira alínea do ar-
tigo'22 do Cod-,;''eleitoral abrange lainbèrh o caso de 
vaga• de- juiz .'effectivo, nomeado pelo Presidente"da. 
Republica; isto ••é.: se o preenchimento 'da vaga-, no caso 
é de~ competência do.."mesino" Presidente • ria Republi
ca, mediante nova., indicação -em: lista organizada pela 
Côrte.cie-Apriellação do. Estado ..ou rse' dá competência da 

' alludida: Cftrtc, promovendo .substituto; .2°) '.se, escolhido 
para. membro effectivo da vaga.alludida algum.dos, sub
stitutos da. 3". categoria; cumpre de-,logo providencias 
para, ser remettid;t pela • Corte .de. Appellação,; ao; Pre
sidente da Republica; nova ; lista, coríi, os ...nomes dos 
juristas 'de notável .saber'pará'.preenchimento da vaga
do substituto promovido. * -" ' . . , '-.-'' . . . . 
• . 11. . Erti face.,, da legislação, 

assumpto., -.: •"' '.'. . 
• III, Acçordaiii os Juizes, da Tribunal Superior Eleito-

• ral.responder: Quanto ao"primeiro ":-tem"'—que a dis-
\ posição'da-'prime-i'ra alinea doart.-22 dò Cod. Eleitoral 

abrange .também o .caso de vaga de.Juiz effectivo, no
meado, pelo. Presidente da-Republica,:isto' é; a promoção 
dò' Juiz substituto da terceira '-categorja a : effectivo é 
feita mediante -escolha dá.-.Corte.- de- Appellação; • quanto 
ao segundo "item" — -. affirmativamente. (G.o.digo Ele i 
toral, art.. 21, ,§ -2*,'.,létra/d)5?po'is-' de-' outra sorte .'ficaria 
o Tribunal, Regional desfalcado. .'. 

Está Procuradoria Geral,» em .parecer de 25. de setembro 
ultimo' sustentou: . . " . . Y ; '_' ,;'' - \ . ' , - ' . " ' . ' . ' . ' " " ' • ' i 1 •'•;'.''' ...,'• 

.- ''"Não;se! diga qué-nòs casos! de' consulta,á 'decisão 
seja urn -mero parecer. 0 ; ar.t; -3*0!do Regimento totérno 
deste; Tribunal-:. Superior, - ent.ré os;" "processos" • ènnü-
mera o s d à classe •6*. "Consultas", representações ;eí re
clamações aoTribunal ou.quaesquer outros papeis que, 
a juizo-dp presidente,>dèvam ser distribuídos "para' pro
nunciamento do Tribunal". E das?decisões, actos, re
soluções ou,. despachos / dos., Tribunaes-; -Regionaes, ca
berá dentro de 10 - dias, xrecurso- para a - instância * supe
rior (Código .Eleitoral arts. 28 e 179); principalmente 
porque a este Tribunal Superiqricompete "fixar normas 
uniformes para a applieação das leis; e - 'regulamentos 
eleitoraes" (Reg. Int. art. 16. n . 2).. 

Determina a. GDnstituüçãp Federal .em seu- art.-83, 
| 6* que:' ' \ " ' ' i ( ' • " ' \ ' ' i t 

* 83^ »».•• • ^••>*-•«•••••«•••• ' • •••«« •.•.«•«••••) 
§;6." Ao./.Tribunal-íSííperior' compete -regular' a 

. fôrma e o-processo'dos recursos' de que' lhe caiba- co-
; nhecer- - - .. 

expressa,, que rege o 

C o n f e r e com o O r i g i n a l 
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Isso vem relembrar que, pelo % 5*, se dedu*a obrigato-. 
riôdade da adopção de sua jurisprudência visto caber recurso 
"extraordinário"; J ,. ' ' ; - , -

"quaado nãõ observada â juriíprudeâôiâ- dò mesmo 
Y ítríbünãl Superior". . • 

• Pontes âè Miranda (Cômmèütâüdo a Constituição) "'.en
sina' â p a g ; 687: ' • 

"Nos Casos em que houver de applscâr leis dos 
•• Estados, â Justiça federal*', dizia o aft." 59, da Con

stituição à»'i9Si (â r t . 60, •2 o, de .1925^-1926), ^con
sultará a- jurisprudência dos tribunaes locàes, e vice-» 
Versa a§ justiças-dos- Estados consultarão a-•jurispru
dência dos ~tnbunaes federaes, quando houverem de 

•interpretar leis da-União" . Os dois preceitos desappa-
rõeeram da Constituição dè 1934. Qué se hã d e . e n -
tender? Quê a Justiça lóóál interprete còmó melhor lhe 
parece,, sem- nenhuma consulta, ás Iéis fêderaês? Não 

• h á pcnsar-se que isso fosse possível, pois o - art. 76, 
2)i- III, d, nos mostra o contrario: havendo divergência 
na. interpretação, a rÇdrte Suprema intervém, ó que, 
dê si. só, pôV em evidencia o propósito dê mandar, que 
seja "Uniforme e una" a interpretação. 

---49. M o sendo licito suppor n a Egrégia Gòrte de A-Doel-
laçló desconhecimento desses dispositivos eonstituclonáes e 
nem dõ "Boletim Eleitoral", parece que esse íactò seria süf-
ficiente para demonstrar o menor acerto com, que agiu, ne
gando obediência á jurisprudência Üo Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral. 

.20--.Verdade seja quê, no entender daquellà Corte de Ap
pellação, a obediência constitucional devida pela Justiça Es
tadual, ê somente á emanada dessa venerafida Corte Su
prema. • - • 

Ainda ahi, áò que entende esta Procuradoria Geral, não é 
consistente o argumento. 

Constituição. Federal no Cap. .IV, seeção.I, art. 63, i n -
cluèNíentre.-. os órgãos do-Poder Judiciário - da União os Juizes 
e Tíibunaes-.Eleitoraes e conforme a regra do â í t . 83 §§ 5° e 
6° a jurisprudência firmada pelas decisões do Tribunal Su
perior, é .de acceitação obrigatória. ' 

' 2 1 . Ainda que o não fosse, porém, houve julgamento 
proferido no processo de'consulta n . 1.864, publicado no 
"Boletim Eleitoral" de 16 dè maio deste annó, exactamente 
sobre a matéria em debate. Essa decisão foi prolatãda com 
âpõio na Lei n . 48, art. 13 letras m, o, p, é art. 14, que 
(nesse particular) não differem do anterior Cõd. Eleitoral, 
(decreto- n. 21.076, dé 24 de fevereiro dê 1932), expedido 
pêlo-©overno Proviàorio, e cujos arts. '14 n . í e 15 dispunham 
semelhantemente. E no qüe parece, á Egrégia Còrtê dè A p -
•pellaco étó apreço não inquinà de inconstitucionaes êssês dis
positivos do Código Eleitoral. 

Z2. Assim, pois, se rne afigura (apoiado na Constituição) 
qu& é.â' este Tribuna"! Superior de Justiça Eleitoral qüô cabe 

• defender" as suas prerogativas, a sua independência e o pres
tigio'-dos seus julgamentos solennes; sem que dahi ressaltar 

-possa qualquer desdouro ou desprestigio para a iüustrada 
Côrtô de Appellação, cõnsíituciónalménte posta — pelo menos 
em matéria eleitoral ou quando em funeçãõ eleitoral — em 
piano diverso ao do Tribunal Superior. 

23. ; A esta Procuradoria Geral, na defesa das attribuições 
do Tribunal Superior, parece, também, menos acertada a 
thèse"esposada-pela Corte de Appellação/ do-ser esta ô poder 
legáí para "deliberar sobre substituições, è ter competência 
para a' formação do Tribunal Regional. 

24. Quer me parecer á vista do -texto-do art. S2 § 3 o da 
Constituição Federal, què as Cortes^ de Appellação dos Es
tados nâo tee.m competência para a formação dos Tribunaes 
Regtóflâês. Eílás "eõlláboram" mas ftâò teefb o "poder" para 
a "formação"; o qué faria pfésuppôr á fldméâçãó (dü ãò 
mèíio-s a indicação ou escolha) de todos os membros dos T r i 
bunaes- Regionaes pelas Cortês dê Appôllãêâo. Mas o texto 
constitucional ó bem claro, nègandô-íbês competência Dara 
s-iqUer "indicar" o juiz federal Componente dô TíiBUnaÇ ou 
él-egfér 0-- ultimo, têrçõ, que apenas "indica" ao Sr . Presi
dente, da iRepubhca. 

25. Se ás Cortês d© Appellação doe Estados failece com
petência para a formação dos Tribunaes Regionaes embora se 
lhes reconheça o direito indubitavél que" têm. de interpretar 
as iéis e a Constituição, não é Doâsivél dar-,-'ã-essa interpretação 
o élástério pretendido: i r ia ferir fundo outíôs dispositivos da 
mesma Carta Magna, como o art. 83, § 1.% e tornar letra'morta 
o disposto no Código Eleitoral, art. 22. 

26. E ' ainda de Pontes de Miranda üo citada livro de 
Cjaua, ã Constituição a seguinte; lição: 

A Constituição d© 1034 não sd o r g á n M a à Justiça 
eleitoral como também reduziu aõ miniiílò a füticção das 
legislaturas a respeito. Basta qué So diga qué só lhes 
cabo íixây ás attribuições dós juizes eleitoraes singu
lares (art 82), designar o juiz federal dà-ârt . 82, e or
ganizar as juntas especiaes, de tres membros, dos quaes 

. dois, pelo menos, serão magistrados, pará a apuração 
das eleições municipaes (art 83, § 3.*), orgamzar a ro
tatividade dos membros dos tribunaes eleitoraes (arti
go 82, § 6.°* 2." alinea), crear incompatibilidades, além 
das que j á se. consignam nós arfe. 66, 112, 1), aos mem-
bros que não sejam juizes (art 6.°>, é determinar quaes 
õs juissès lôcáês vitalícios que devera exercer as fun
cções de juizes eleitoraes, com jurisdieçaô plena- (ar^ 
tigó 82, | 7.°), Outrosim, quanto aos presuppostos, para 
os recursos e a competência do Tribunal Superior, E l e i -
tora!, dos Tribunaes Regionaes e dos juizes eleitoraes, 
pois é o qué se deprehende de se lhes não haver, na Con
stituição, discriminada ás atlribüições conforme se. 
procedeu a respeito da Corte Supremo e dos juizes fe
deraes. A forma e o processo dos recursos de que o T r i 
bunal Superior caiba conhecer ( á lei dizer quaes são* 
observados os §§ 2.% ín fine, & 5." © 4.°) nãó são.matéria 

• dè legislação, mas de Regimento Interno e de Instruações 
do próprio Tribunal Superior. A fôrma e o processo dos 
recursos para òs Tribunaes Regionaes cabem á legisla
tura (ãrt. 5.", XIX, f). 

Já ao- tempo da anterior Constituição Federal, doutrinava 
dâf los Mãximiliano (boje ornamento illuâtre dâ Gôrtô Supre
ma) a pag. 895 dos seus commentatioé á ConStituigão Brasi 
leira: -

Não prevalecerá jamais o esforço evidente dé va^ : , 
fios Estados para transformar a indôpeodédcía, de fa-
etó, a áutottómia que possuem, de direito. Acima da 
süá autoridade paira, vigilante e efíéctivâ, a da União. 
Deliberam ©lies, sem alheia interferência, sõbré os as-
sumptos dâ süâ exclusiva competência; desde, porém, 
quê ultrapassam as raias da mesma, age, com autori
dade superior e repressora, a federal: executiva, le
gislativa ÔU judiciaria, conforme a natureza do assum
pto é da transgressão constitucional. Segundo Laband 
e Jèllmeck, os' Estados não são soberanos: nôs paizes 
subordinàdos aó regime federativo, só_existe uma so
berania — a haôional. 

1 o insigne Pedro Lassa, in dó Poder Judiciário, pag. 432, 
expunha: 

§ 67. Fixados pelos arts. 5* é W os- limites do 
domínio das duas justiça*, a da. União, e a dos Estados, 
estatuiu o legislador constituinte como um comple
mento lógico a regra de que nenhuma das duas ordens 
do,jurisdicção pôde intervir em qUéstôes sübíhettidas á 
outra, nem annullar, alterar oú suspender as suas sen
tenças, ou ordens. Essa discriminação dô attrípúíçdôs 
dós dois podsres judiciários aésentá. nós princípios do 
direito público federal; é uma exigência d» reginjê fe
derativo; no qual os assumpto»-de necessidade ,áU dé 
utilidade nacional «ão confiados aos. podéíes federaes, 
é ós dô interesse local aos dos Estados oi» províncias. 
EêtabélècídãS num mesmo nivel, sem supremacia de 
uma em relação á outra, fazem as diias justiças pára i -
lelamente um extenso percurso, ao cabo do qual, a Jus
tiça' dõ EôtftdO- cedo •' á 'Justiça da União. « , . 

A v règrá qüe declara de igüâi categoria aà duas jus
tiças, è -prôhlbe que Cada. uma déilas int'érVé:nha nas 
questões sujeitas á outra, ha excepçfíes abertas : pela 

. . própria .Oonstitüiçãó. ..Esta prescreve de modo absoluto 
"quê as justiças, fôcãég núftoa. intérvenhám em. Contefl-

•- das da competência da justiça federal; pias quatídò veda 
reciprocamente á ingerência da justiça federal nos l i -

. tigios da. competência dà justiça estadual, déCIára logo 
- qué ficam êxceptuados os .casos expressos, na Consti

tuição. Pará a regra qué interdiz a.intromissão,da jus-
•tiça «f|iOnají--iiá» controvérsias judiciãéá dá dónimio-da 
justiça da fínião, nâo ba excepçãó alguma, áõ passo que 
para a regra antitheticá que impede intervenha a jus-
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tiça federal nas questões da justiça dos Estados, em 
varias excepcões. 

Em primeiro logar, é necessário um tribunal, que 
resolva os confliefcos de jurisdiccão entre os juizes < 
tribunaes do* Estados entre si, ou entre elles e os juizes 
íederaes. E, como é evidente que tal missão nunca po
deria ser confiada a um dos tribunaes locaes, aqui te
mos a justiça federal a intervir nas decisões da justiça 
local, a suspendel-as, a annullal-as. E ' o que compete 
ao'Supremo Tribunal Federal em virtude da disposição 
do art. 59, I, e, 

Em segundo logar, importa manter a preponderan-
sia da. Constituição e das leis federaes. üem como dos 
serviços públicos e interesses nacionaes. r>;.t caso de 
collisão é sempre a parte que deve ceder ao todo. Dahi 
a intervenção da justiça federal por meio dc S-vpremo 
Tribunal Federal nos casos de recurso extraordinário, 
em que se faz valer a autoridade das leis federaes, e 
do recurso do artigo 61, 2° (espolio estrangeiro), em 
que se acautelam os interesses internacionaes.; tão es
treitamente ligados aos da nação. 

Barbalho cuja autoridade no comroentar a Constituição 
de 1891 ninguém põe em duvida, assim.se expressa, a respeito 
do art. 62 daquelle Estatuto Politico: 

Ar t . 62. As justiças dos Estados não pudem in
tervir em questões submettidas aos tribunaes federaes, 
nem annullar, alterar ou suspender as suas sentenças, 
ou ordens. As razões que determinam a existência de 
um poder judiciário próprio e exclusivo da União, im
põem também a inviolabilidade da sua esphera ju -
risdiccional e vedam a immixtão n'ella da:, jurisdi-
cções locaes (salvo, quando invocado, o auxilio destas 
oas condições que a lei tem estabelecido). Vide supra 
commènt. ao art. 60 §§ 1 e 2. 

E reciprocamente. A esphera jurisdiceional es
tadual é também autônoma, e por sua vez independente 
da federal. Compete-lhe conhecer das questões que a 
esta não pertençam por sua natureza ou pela qualidade 
das partes; decide todos os casos não federaes, os são 
comprehendidos nos arts. 59 e 60 como pertencentes 
ás justiças da União. 

A disposição que se contem neste art. ti2. não 
vinha, em nenhum dos projectos preliminares. — 
D'ella o projecto do governo provisório apenas in
clui a primeira parte. O congresso constituinte, porém, 
não se contentou com isso. Era pouco garantir a acção 
da justiça federal contra qualquer obstáculo opposto e 
invasões possiveis pelas dos Estados. Pareceu con
veniente amparar também estas e tornar saliente que 
a divisão do poder judiciário, em nacional e estadual, 
constituo duas justiças separadas, cada uma com sua 
jurisdiccão diversa, — parallelas, mas não rivaes, 
nem tampouco subordinada qualquer dellas á outra nas 
matérias de sua respectiva e exclusiva competência. 

Portanto, 'se nos afigura que as Cortes de Appellação 
(como accertadamente sustenta o Sr. Presidente do Tribunal 
Regional do Espirito Santo: 

A — Ao se reunirem para tratar da composição ou reno
vação dos Tribunaes Regionaes passam a exercer por assim 
dizer, nessa reunião e nesse momento, não funcções da Justiça 
communm; mas funcções da Justiça Eleitoral, de vez que 
estão decidindo matéria eleitoral, como seja a composição ou 
renovação de Tribunaes Regionaes, e assim sendo, teem que 
attender á jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral, que é, em matéria eleitoral, o máximo interprete 
em todo o Paiz". (Const. Federal, art. 83 §§ I o, principio, 
5' ô 6'). 

ou * • 
B — ao agirem nesse sentido para a comDosição dos T r i 

bunaes Regionaes as Cortes de Appellação funecionam como 
justiça commum, estadual, e pois, dentro de sua esphera de 
acção não podem infringir o disposto no art. 70 d<i vigente 
Constituição, intervindo em questão submettida ao Poder Ju
diciário da União e alterando, annullfmdo, uma decisão pro
ferida por este Poder, como na espécie oceorreu. 

Ainda uma vez me valho, neste passo, da lição de Pontes 
L<Õ Miranda, commentando esse dispositivo: 

Discriminadas as attribuições da Justiça Federal, 
o que fica fora dellas pertence á Justiça dos Estados-
membros, do Districto Federal ou dos Terri tórios. Não 

se comprebenderia que uma interviesse na outra, salvo 
(o que se dá muitas vezes) se expressamente o previu 

• . a Constituição. 'Taes excepcões não são, em rigorosa 
lógica, excepcões, e sim limites áquella competência es
tadual, do Districto Federal ou dos Territórios, que se 
estabeleceu como resto. O que "resta" de discrimina
ção é tudo que se não estatuiu em preceitos geraes e 
de éxoepção, e não s>5 b que só se estatuiu em "pre
ceitos geraes. Por isso, a proposição final do art. 70: 
"salvo os casos expressos na Constituição", que veio 
de 1891 ("exceptuãdos os casos expressamente decla
rados nesta Constituição"), nada diz, — taes casos já 
constituem attribuições da Justiça segundo os preceitos 
constitucionaes. O que. fica do art. 70 é o seguinte : 
a Justiça Federal annuíla, altera ou suspende as deci
sões, ou ordens, da justiça local nos casos expressos na 
Constituição. 

28 — A interpretação dada pela Corte de Appeílação ao 
texto constitucional do art. 82 §§ 5° e 6° não parece conforme. 
nem mesmo á sua letra, bem estudada. 

• 'Realmente, a Constituição não diz — como se.afigurou 
á corte de Appellação — que os membros dos Tribunaes Re
gionaes só serão juizes pelo período, máximo de 4 annos. O 
que alli," naquelles dispositivos se encontra estabelecido o que 
"os membros dos Tribunaes Regionais servirão pelo período 
de tempo fixado. ' 

Ora, servir é exercer quaesquer funcções (Cândido de F i 
gueiredo.^ e serviço é exercício de funcções obrigatórias, é 
duração de exercício (Ibidem). • " ' ' • • 

• Bonillet no seu conhecido e apreciado "Dictionnaire dei 
Sciences., des Lettres et des Arts'', define: . , 

service: Outre son acception vulgaire, service se 
dit en general de 1'emploi de ceux qui sprvent 1'Etat 
dans un des grands corps. deis que 1'armée' Ia. Magis^ 
frature 1'Instruction Publique les Finances, etc., ttíajf 
plus particulierement du service militaire.' ' 

Ora, os substitutos não servem, não desempenham o cargo 
ou funeção. . • • ' • . 

29 — Esta Veneranda Corte Suprema perdoará a" exten
são que as circumstaneias e as peculiaridades do raso for
çaram a dar ao presente que versa mp.teria' pela primeira vez 
ao que parece trazida ao conhecimento e submettida ao vere-
dictum irrecorrlvel do Tribunal máximo. 

30 — Em sua costumeira sabedoria, se pronunciará esta ' 
Veneranda Corte Suprema como 6 rle esperar e, se requer 
pela competência exclusiva c!n Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral para conhecer o decidir de Iodos os assumpfos per
tinentes á matéria eleitoral — privativa da .União —"sendo, 
em conseqüência, e nos termos do art. 83 1" (principio) 
— 5 o (in fine) e 6° da Constituição Federal obrigatória erga 
omnes a jurisprudência firmada e as normas fixadas para 
substituições dos membros dos Tribunaes Regionaes conforme 
os accordão* a esse respeito citados nesta petição. .• - > 

31 — Em assim fazendo esta Veneianda Corte Suprema 
se não afastará da: 

Justiça. 
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1936. —. Dr.José Maria 

Mac Dóivel da Costa, Procurador Geral interino. 

Estado de Santa Catharina :>, 

Recurso Eleitoral n . 498, classe 3' — Recorrente, José 
'Bayer — Recorrido, Henrique José Thernes. — Relator,.o 
Exmo. Sr. ministro Laudo de Camargo. < -

PARECER N. 612 • 

i. A fls. 146 e data de 8 de agosto ultimo,, se encontra 
o seguinte accordão do Tribunal Regional de Santa. Ca*-

"ina : . 
" Vistos, relatados e discutidos estes autos de re

curso da apuração da eleição da 14* secção (Boa Vista)» 
da 22* Zona-(Tijucás), em que é recorrente o Dr. João 
Bayer Filho, como fiscal do candidato Miguel Reis dà 
Silva : 

Considerando que o recorrente não arrázoòu o pre
sente recurso, de modo a tornar claro o seu objectivo; 

(*) Nota — Nova publicação por ter a primeira, sabiôè 
com incorreccões. 

http://assim.se
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Considerando, entretanto, que do estudo dos autos 
se deprehende que só pôde ter por finalidade a.solução 
das allegações constantes das folhas de observações dos 

• fiscaes, assumptos esses que já foram resolvidos em 
os recursos ns. 746 e 748 :. 

Accordam, em Tribunal, julgar prejudicado o pre
sente recurso. Sejam, opportunamente, estes autos ap-

• pensos «aos de n . 748. 
Florianópolis, 8 de agosto de 1936. 

A fls. 5 e data de 16 de junho anterior 
guinte termo de recurso : 

o se-

Termo de recurso -—Aos dezesete dias do mez de 
.• junho do anno de mil novecentos e trinta e seis, ás dez 

horas, na Secretaria do Tribunal Regional de Justiça 
Eleitoral, nesta cidade de Florianópolis, capital do Es
tado dé' Santa Catharina, compareceu o Sr. João José Ca
bral, 'fiscal do candidato José Bayer, o qual disse que 

• nãò se-cònformandp com a decisão da Junta Apuradora, 
que apurou a décima quarta (14*) secção da vigésima 
segunda (22*) Zona, Ti jucás, districto de Boa Vista, re
corria como recorre das decisões para o Egrégio T r i -

' bunal Regional,*na fôrma da lei e de seus protestos 
constantes da acta de apuração,- cujas razões apresen
ta e farão parte'integrante do presente recurso. Como 
assim-o dissera, mandei dactylographar o presente ter
mo que; depois de lido e achado conforme, vae assi-
gnadò pelo- recorrente e por mim, Arlindo Rogério de 
Mendonça Arraes, secretario em exercício do Tribunal 

' Regional de. Justiça Eleitoral do Estado de Santa Ca
tharina. Florianópolis, aos dezesete dias do mez de j u 
nho do anno de mi! novecentos e trinta e seis. 

. r Nas razões do recurso opposto da decisão da Junta Apu
radora, se allega coacção por parte da força armada e até 
mesmo o "rapto de diversas eleitoras". Esses factos, o recor
rente pretendeu proval-os com a juntada de jornaes e cartas 
missivas. Uma imica justificação foi feita, com quatro tes
temunhas, porém, não provando: repetem, apenas, as mesmas 
allegações do ^recorrente. 

A fls. 82 se encontra uma declaração assignada por elei
tores dados como coagidos e que declaram ter deixado de exer
cer o direito de voto por livre e espontânea vontade-: 

"Declaramos que somos eleitores da décima quar
ta secção eleitoral do município de Tijucas, em Bôa 
Vista e que na eleição que ali se realizou a quatorze 
dó corrente, deixámos de exercer o nosso direito de voto 
por nossa livre e espontânea vontade, não tendo pes
soa alguma nos impedido de o fazer. 
• • Para Clareza e todos os effeitos mandamos passar 
o'presente, que firmamos na presença de duas teste
munhas. Bôa Vista, 16 de junho de 1936. (Seguém-se 

. as. assignaturas.) 

- As firmas, estão reconhecidas por tabellião. 
3 — Do accordão que desprezou essas nullidades (folhas 

83), foi interposto recurso 13 dias depois. Não ha, porém, 
prova da publicação do accordão. Dess'arte não correu prazo 
contra p recorrente, que cita jurisprudência offendida. 

4 —- Se, pois, é de se conhecer o recurso, quanto ao mé
rito opino pela confirmação do accordão recorrido, que des
prezou asallegadas nullidades. 

5 ' — Provado que Henrique • Manoel Azevedo (tele-
gramnva a fls. 122) houvesse sido legalmente nomeado 1* 
gupplente da mesa;- nulla estaria a eleição por feita perante 
mesa constituída por modo differente do prescripto no Có
digo (artigo 160 n . 1), pois, da acta de installação (folhas 
125) i se vê, que :outro é o primeiro supplente. Teria, então, 
toda a procedência a reclamação do ora recorrente, existente 
a fls. 123. 

Mas : 
<z) aquelle supplente não compareceu ao aeto elei

toral, .e,. não ' reclamou; 
( ô) - o Departamento dos Correios e Telegrapbos de 

Florianópolis (fls. 138) informa officialmehte o se
guinte: 

, • Exmó. S r . Desembargador Francisco.Tavares 
da Cunha Mello Sobrinho. D . D . Presidente do 

, 3PribunaJ-Regional de Justiça Eleitoral. Of. 18-6=936. 

Respondendo ao officio n . 602, de 16 do 
• corrente, cumpre-me communicar a V. Ex. que, 
segundo informação prestada pelo agente- de T i 
jucas ao Sr. Chefe do Trafego Telegraphico desta 
Directoria Regional, não consta ter sido transmit-

j tido, ao Sr. Presidente desse Tribunal, • pelo juiz 
eleitoral de Tijucas, Dr . Nelson Guimarães, ne
nhum' te,legramma, durante o período de 30 de 
maio próximo findo a 12 do corrente mez, com
münicando a nomeação de süpplentes e secretá
rios da mesa. receptora da 14a secção eleitoral, da-
quelle Município. 

Apresento a V . E x . os protestos de minha 
estima e consideração. — Paulo Dalle Afflalo, 
Director Regional. 
c) não ha prova de .que o supplente que funccio-

nou haja sido nomeado illegal ou irregularmente; 
d) não-se provou que a nomeação de Henrique 

Manoel Azevedo haja sido publicada (Código E l e i 
toral art. 11*1, § 3 o ); 

. e) a arguida nullidade contra o supplente que 
funccionou, se procedente, deveria attingir toda a mesa 
que se suppõe nomeada na mesma occasião (Código 
Eleitoral, art. 111), e contra ella nada foi arguido. 

6 — Assim, á decisão recorrida merece confirmação e 
estando confessado o delicto eleitoral previsto no art. 183 
inciso 2, requeiro a remessa dos autos á Instância a quo para 
que o D r . Procurador Regional proceda cott.'o de direito. 

•Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1936. ~ - José Mario 
Mac Dowell da Costa, Procurador Geral interino. 

Estado de Pernambuco 

Recurso Eleitoral n . 490, classe 3* —. Recorrente, Tho-
maz Aquino Cavalcante — Recorrido, Manoel Cavalcante dos 
Santos Araújo — Relator, Exmo. Sr . Desembargador Goi-
lares Moreira. 

PARECER N . 613 

. 1— Tbomaz Aquino Cavalcante recorreu da decisão dõ 
Tribunal Regional de Pernambuco referente á proclamaçao 
de Manoel Cavalcante dos Santos ao cargo de Prefeito do 
Município de Buique naquelle Estado (fls. 4 e 5), e o fez 
dentro o prazo legal, citando jurisprudência que se diz af-
•fendida. 

2 — 0 Tribunal recorrido desprezou a nullidade refe
rente á falta de padronização das folhas de votação e quanto 
ás demais entendeu não serem attendíveis senão quando 
apresentadas perante as ' Juntas Apuradoras ^e 'não em re
curso da proclamaçao de eleitos. 

3 — Com o devido apreço áquelle eminente Collegio J u 
diciário, a esta Procuradoria parece lhe não assistir razão 
em vista dos termos do artigo 174 do Código Eleitoral |: 

4 — Não me. pareciam acceitaveis as excusas ou allega-» 
ções referentes ao uso de folhas de votação em papel almaço 
e não nas officiaes, em1 vista do que assevera o Presidente 
do.Tribunal recorrido: 

O Sr . Presidente, com a palavra, fez considera
ções sobre o extravio das folhas de votação que se 
achavam nó invólucro do material destinado á Buique, 
frizando. ser extranhavel que o extravio tenha sido 
somente das folhas de votação sem que o mesmo 
acontecesse ao restante do material, ou, ainda, do 
desvio do invólucro. 

Realmente não é possível admittir-se ò extravio sS-
mente de parte do conteúdo do envolucro salvo se tivesse' 
havido violação, o que nem sequer foi allegado. 

Veradade seja que não consta dos autos a Drova a que al-a 
lude o artigo 121 do Código Eleitoral, isto é, a assignatura, 
pelo destinatário, na relação do material remettido, sobre & 
que foi recebido e como o recebeu. i 

E por outro lado o Dr . juiz eleitoral affirma á folhaé 
52, 53 e 54 que o Juizo não recebeu taes folhas "apezar de 
haver insistentemente communicado o seu não recebimento 
e reclamado dito material". Sem a prova do artigo 121 do 
Código Eleitoral — que teria sido fácil exibir tenho ú% 
crer-na afíirmação do Juiz Eleitoral. 
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5. Nas listas de votação da 1" secção (folhas í í appenso) 
a mesa e Os íiscàès votaram em ultimo logar: se fossem da 
âfefcò&o, ^èvèriàm «etis votos ter sido tomados em primeiro To
ga* antes doe demais eleitores da secção (Código Eleitoral, 
srtigô 130 í 2») e êm nâo © sèãáòi 

Art . ÍT7. O Presidente, como •süpplentes,- secretá
rios, fiscàes óu delegados de partido, -assim - como as 
autoridades, poderão votar perante" as mesas em q,ue 
estiverem servindo, ainda que eleitores de outra se-
oçâOj e desde que se trate dè eleição ém que seus vo
tos possam ser avidamente apurados, annotando-se o 
fa-cto ha respectiva acta. 

Após aquelle encerramento dà votação ainda foram. to-
madúe Os votos á seis eleitores. A acta dè ' encerramento a l -
lég* quê assim se procedeu.por não conter os sôus nomes na 
jistâ dé. eleitores desta secção" (fls. 126,.appenso). 

O Código Eleitoral manda no seu artigo 132 §§ 2 o e 3* 
atuando O nome. do eleitor tiver sido ômittido ou figurar er
radamente na lista, o voto será tomado ém èeparado, em fo
lha apropriada assignaedo O èléitõr è na ôõlüihna dè obser
vações se ahrjòtará o íac to : o que fòi desobedecido pela mesa 

^ A l i s t a dè votação da 2* SécÇãõ' (fls. 18 do appenso) 

Slo fõi encerrada bor ninguém, è sim com um traço a tinta, 
[a, contudo, uma Tinha em branco. Também oa mesma íista 

cocuaum aséignaram eleitores dõ ôutías secçõss: coníess&^o 
a ttétã dfi encerramento (fls. 19), bem como dè "por esque
cimento" não ièrèm sido tomado* os números de" aluguns t í 
tulos de eleitores. 

7. Na 3 a secção a lista dê votação está sem uma só ru
brica do presidente da mesa e os nomes dos eleitores falto-
ôõs riscados ã lapia» *• , 

Dèpôis da mesa e do ííséal, votaram ainda quatro eleito
ra (fis. 

Essa acta de encerramento está èm papel aJmaOo abso
lutamente privado de qualquer authenticidad&t nem sequer 
a.assignatura ou rubrica do juiz.eleitoral. Fucccionando um 
seorèSrio.acL hoc, a actà de abertura silencia sobre o motivo 
<3a Ãuéènüià do «ffêOtivo, cujo. nomo também omitte, de modo 
«u* sè a i ô Sàbô sè houve falta dõ presidente deixando de no-
è t t l i^ .da i ê s tè nãò comparecendo", ma) grado á obrigatorie
dade imposta pèlô Qodiirò Eleitoral, artigo 115 § 5 o . 

8,. Na 44 sécçaè,-. segundo a respectiva acta de abertura 
(fls. 27) bõuvè, também, secretario aâ hòc; e o mesmo s i 
lêncio impede de se verificar a causa dessa substituição. Nas 
l iè lâsâê ãsSignatuF&s desta secção ha-diversas emendas.e ra-
süíít i nSO íèlàlVáttãs. Vòtòu sob numero desordem 170 "Sbeüa 
Rãmòs dê-QàrvaJna" e nO estanco a assignatura reza ."sfèíía 
tè CàrVáÍM-Ralnóã Albuquerque", nome Complet-amenía dif-
íerfeate." constando na colufimâ. de observações indicação de 
uni ..íéícéiro nome "Stèlla de Carvalho â vAlbuquérq'üè"; sob os 
ns^'ÍT9ve'.18'Ò' Uveràm Os seus némès emendados-. Após "have
rei» Vôtãdô à teèsa ê o fiscal foràin ádmiííJdõs à votar ttãis 
onze pessoas. A aòtà'de encerramento nâo rèèalVà n ê » êsôla-
réce o sucôèdidO com a eleitora sob n . 170, o que infringe" 
o a . " 7 ' n ã l ê t r ã í do artigo ÍS5 d ò Código Eleitoral. 

Na ô* sècçãõ (fls. 35) não fôí ás sete horas qué sè ín í -
cíoa 6 àètô eleitoral- (artigo 1Ê9 dò COdigO) è s í í n pelas sete 
hòràè, ném indicação precisa. Está consignado qUôt ' • 

"Pèlô jprèsídê&tè fòi aberta a urftâ". 

Nenhuma referencia aó .cumprimento' âaè exigências dos 
os. i ê 3 dò ârfcí&e Í39 hem as do artigo. 130» Ú Vèfso das 
folhai dè Votação não fõi utitis-adò, estando apêâàs riscados 
à tíâÇô á tinta-. -

Na; .aèta.de encerramento h a l r á s ü r a è è í f i M i 3e nome 
dè eleitor, não rèsslva.da. 

i õ . A acta âè abertura úbb trabláfios na 6* SeBglo, de
clara (como na 5* sèõçlò) qüe": 

' • ' ''nelO presidente fõi âbêr%-ã ü'rM ôõm as forma-
iiâàdês Ugàès". (fia-. 40). v •; 

Há omissão do numero dè íascripçáo dê-diversos- elèíiô-
têB. 0 I , dè órdèüi 10â tèín o nome "Maria Teixeira-Maciel" 
pOr&è ã assignatura- é dè -"Maria Ferreira • Maciel''. Üã no-
fti%s de eleitores «issentês, que nâo foram riscados pêlo ©Tè*-
sidéStei O.pr«síãentè dçixóu.u-ma-lmha em Bfãncõ,*aatfi€ dó 
ê-Üô^rjtímseiõ. . . . . . . 

11, Das adias de encerramento ^ . ^ e p p ^ ã i t ã è h ^ â s da 
n o i t e n ã o consta o CUmpTüriênSo da determinação üô^ártigo 
iit4 d» Código Eleitoral» Pelo contrario, as das secções- 5* e 

6* atfíimam 900° faltando quinzeminutos para as dezoito ho»1 

ras, ò presidente saspeüdett à distribuição de senhas (folhas 
39 e 45) è mandou vedar a entrada dos eleitores chegados de
pois dessa" hòro (fls.-. 45). •'. - \ 

•12* Sègunflõ:consta dá. aela f:de-apuraçio á folhas :47 o 
seguintes, aj-vècrsas Cedu3as: focam angúílâdas porque, acom
panhadas de senhas numeradas. et rubricadas -pelo secretario 
da mesa. - , : :•- : • = '..-•• 
. 13. Peitudo-.-isso resáltam muitas irregularidades^ eom-
mett id^;rmas,dè«Be ;facto n ã o s e pode deduzir fraude, má fé, 
coacçãò• ou •qualquer -dos demais • motivos de nullidade. formal 
e expressa, .-- ' . ' "-•';••. 

A prbpria—- aberíüi'a da uma-— esta-se a ver quei quer 
dizer retirada das. tiras ú& Vedação: tanto qüè unia das actas 
çoftsigna que a "abertura da urr.a" foi feita com as formalida
des V é g à e i . . . . . . " 4" '. , 

As eièiçõôs se processaram èm município do interior.' Es-
ta-^só a. ver, pelas assígnat.iiras,- è- principalmente, pela recta-
cçãò-e graphia das actas, a instruceâo rudimentar daqueíle. -
eleitorado, : - .... . ..', 

Em todas as sècções,estiveram. presentes físcaes dos can
didatos inclusive do recorrente ^ e nenhum apresentou- . 
qualquer impugnaçãõ: somente quando da apuração ó que 
houve uma ímpugnâção, que foi attèndida. 

Assim, pois, embora as múltiplas irregularidades óccúr- -
ritías, e -já salientadas neste parecer,- attehto, comtüdo a s i - ? 

inação do_ meio ambiente, a Procuradoria 'Geral opina pela ' 
confirmação dõ accordam - recorrido, em sua conclusão. - "" 
. RiO de JanèÍTO, 5 de outubro de 1936. — D r . José Mm:iav 

Màc DóWel ãa Cosia, Procurador' Geral, irit. 

Estado dô S5ò Paulo 

Rèêiirlo Eleitoral n . .460— Classe 3* MbbttèUè, Os~ 
waldo Êtein Schlitter — Recorrido, Àrthur Lüechini Bilâc ^ • : 

ReíaOr, Exmo. .Sr . Professor Cândido de Oliveira Filho.. ' : < • 

PHlEfcBft N. 614 -: 

í . A nova documentação juníà pelo rêcõrrêníe-de- ' -
monstra: 

â) Arthur (ou Aríuro) Lüc^biSi é -filho dè F ran» ' 
cisco (subentendè-se Lucchini, de accordo com as nor- " 
más italianas) que por sua vez é filho dê L u i g i e Ah-- -

'•toató Tãüf; -•' • • • • • • • -•; --' .-•-' 
b) e tíé Amaliá Bõnanjci, que é filha de Domenico 

, è MHqlaifiM Figâíâ.- . t , ' ' ... ,.- ... , ., 

. 2 . . O documento de fls. 3C6 ora trazido pêlo inle- . 
rèssàdò è ãé.íma enunciado condiz exactárôentè 'com' : os..-.de- -: 

i U . 19 è 206, qúè (á.èss'ã'ftô) íniêgfã oü. escià?çcè';'. ; ' ; : ; ' ' . ; . •' 
E é conveniente o seguinte confronto: 

a) a certidão dè ôMtò à f l s . 37» efti q«S foi deôla-' -c* 
fànte'c'réebrrtdo diê que séu Páè, FrãftcisôO Lucchini 

' ê filho dé Frtàciscò Lüéchifti è Aàtôftíà LuCfebiAj:;:. 
b) a cê'rtíd§o de^seu nasèimeato a fls,.. 41 émbarâ 

aftaullada por,outro fúhdani«nio, criminoso*, t&m valor 
pafã èstè. -conSroâtõ: yüc 9 notai(..-dós .avós fâaíersãs 
do ora recorrido são DomingOs (DomenlisO) ,;e Bárió^ 
lomèa, exactamente 05 mèsrríos constantes dò npvó dô-
èümètóò jua io ' a fls. '308; " , " . - . . ' ' 

,*) à râãô âò recorrido dèpoúdó ôã policia; ^confor^ 
mê èsíã tfànséripto a fls . 94 affirmou sêr filbè de Do» 

< mènícô * Barioldfneâi exãotámèíite -06 mesíâosi iómes; 
ü) nélêe mesmo. dêpoiífiêiltO ã'frta* !dO recõT"ridõ 

"dècláfa-que: regressou nOVamèntè ftôséü pais -dêor i - • 
gem, levando consigo o seu único filho põr notnè- Ar-
t-hur, • nascido, como já disse, em Laranjal (fls. 94 

. . .• versa). Mas, a dèclapnte não .poderia, ter-ido "nova-
ntèhíô áó séüpã íz dé órígéhi" Mm q^ê'estivesse muní -

-' dá-do devido passaporte:'sem èslè, ríâõ tè í íâ entrada 
• l i . S tal ps.ssapeifté: teria dé ser éxpêdtòó ou visado 

• • 'peto O o n s Q ^ ã ó ' ^ ^ ! ^ - ' ! ^ ! » em ^ " ^ à u ) o . -

Orá beôí r ' es ta Pr&oUrãtíõriá Gé(-àl,' tío empenho de."bem 
apurar 'a vèrdàdf-'& â è f i t w d è stíhé' âitribuiçõès' legaes, deii. 
lbStíücçõeâ-aO»3èío?0 D?. PMCurèdbr Regiísaâi éfii São.-Paulo, 

. para se 'certifíeâf naquteH& Hônsuíado'-''sobro & eaisíe»«ia.-dess# 

Confere com o O r i g i n a l 

http://Outubro.de
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e de s outros i f&çlosj e. particularidades,' e a^resposta, é - o»do
cumento seguinte, -cujo original acompanha1 este parecer: 

- "RegiOíGonsolato Generale • d 'I tal ia '—S.~Paulo, '2 
do outubro :de-1936 — X r v * — N . 12.611 — P . C . 4. 

. Exmo. ; Sr,.-Dr. João-Silveira Jfeí!o,-D.'.'D! : Procurador 
Regional, de Jus t iça 'Ele i tora l 'de 1 São -Paulo. — Tetího 
c>pra'zer de -levar"ao 'conhecimento de "V; S"., Illma. que 

1 dos Archivos deste'R. Consulado Geral resulta; upi-
• càmentefqúe o.-Sr. '•• Ariüro.Lucchini,.filho. de^Francisco 
; e :'de'Amàl.ia .'Bònanni, nasceu<-em-Carrára'no^-dja il°-de 
março' de '1885. Este, R. 'Consulado Geral não. possue 

- nenhum outro 'elemento relativo • âifamiliai do/Sr'.-íLuc-
çhiní, e--ao estado civil ídeste". ;Cpm' elevada "estimà;-e 

• distirictissimà ; consideração", — P., iReal ..Consul/Géral 
dá I t á l i a—<0; R. Vice-Consül (O.-/Granam) V* . • : 

- - •- Portanto, ;não pôde «ser-iverdàdeira" a -;- af f irmatlvá daquelle 
depoimèntóísóbre .o::regre$so.< á ;'Italia;".atórivde s sér pouco pro
vável' que a condição humilde daquella família, (e nesse'par
ticular-todos::'os "'depoimentos sãb'*accordès)' lhe pérmit t isse 
o/"luxo de um passeio' á-Itália.- . - • / ; ; • ' 

. . 3.. E*. fora de-duvida.a filiação paterna'<. do—recorrido, e 
agora,"a materna', legitima.'ou rillegitimá, »,-nãò • vem • -aó' "caso 
apreciar senão para o'seguinte esclarecimento :• O -'documento 
de,. Çls.. 306-faz prova splenaiut :art. 17Ó —.-171,' —-'173 do 
Codigp; Eleitoral* civil Italiaho.vpara. a*t-filiação' legitima.)Em 
sua ;-falta. os.-"outros" supra - citados,' confirmam, " i i 'posso .con
tinuo -dallo stató di-fjglib •legittimo".' c'-

.'- Se iillegitimo '.-(pois .-se -àllega.-.não/ser a .mãe 'do recorri
doi aquella-que seria, .eniãp, esposa; de •Francisco •Ltfcouiai), 
ainda';'abi. o documento' em:, apreço ••provaria -.(em confronto 
coní" os - demais citados).'- aquella origem italiana.. Teriámos, , 
assim, o - reconhecimento' pela' vwè ;Código Civil 'Italiano ar
tigos 1 7 9 1 8 1 " w '1831: — ,1,85), "acçátb 'pelo.' pae;' que com 
esse filho conviria (confrbnto entre a residência nas, cèrti-
dões/dé óbito a- fls'. 27risto de nascimento,a-líls.'.'44).'<" - ; ' V 
, • ' " ' : 0 ' r eg ' i s t ro f de ;nasc imen tò cuja;certidão 'está-a.fls:.' :3Ó6, 
obedeceu-(como' delle-resâlta) ao disposto nos artigos» 37'3- — 
375 .do/mesmo,Código.-'CiVir--ItaIianõ'.'••'.-.-'-• •'-..'.' 

..' .Parece-me, pois, desfeita'a'*düvida referida;no-meu; pa- ' 
recer'de;,fls.' 301,4e, provada a nacionalidade italiana do;ae-
corrido; e, pois,,ise manter a argumentação! dos/i téns ' 2. e ,3 
ali espendidás; sobre, a-applieação. do art. :3o"-§ 7^ dàs*DíspO-
si^õfes",Transitóriasda Constituição:.Ee;dèral';. .-'•• 

5. Anhuljadós os votos dados a esse candidato Jnelegi-
vel,;'iesta apurar, se' \deye°. ser "chamado o supplente- ou-o-im-
mediato em votos. -Por- eátev*-' não : por ; aquelle. opina .o'-.Pare
cer do illus.tradoDr. Armando Prado, a fls. 256-258,"e a/ar
gumentação convence. 

- ' 6 : E a-jurisprudência ,deste ̂ Tribunal Superior^se firmou 
neste 'sentido, 'bastando- citar' o r.ecentissimo accordão•< np Re
curso, Eleitoral 439,'do Paraná (Boi. E l . 115-,? de 29" de -setem
bro; ultimo, pag." 3.180) 'onde-fòi decidido:, 

0< recurso'refere-se apenas á ;nullidade-. disívotos 
dados -ao.candidato' mais votado, po r ser< inelegiVel,' nós 
termos-do art'. -Í52,- §r3V do?Código-Eleitoral.^ giros 
votos dados,ao candidato.'em uma ou- mais secções, fos
sem reconhecidos nullds.ipor vicio qualquer dos deter
minados .nas -'almeas .1: a ,7;do (.art.; Í60,ié claro,-que se 
attingisseí o numero de-taes votos a ima i s -de .mé tàde 
dos votantes' do município, impor-seria a/providencia 
deterrrtináda ;no; § . r 'dó-citado 1 art. 160, isto. ó, a*reno
vação "do pleito./ ;i ' , '" '• '. 

• ..Mas.^no^caso'•'.vertente, ;-'trata-se ;apenas;de inu l l i -
•dade; não da eleição,- e - siin 'dos votos* dados a um can
didato inelegivel,- nos termos do art. 152, §>3"-do Co-

:digo.Eleitoral. : 'E ' como. se. taes, votos inexisttissem, e, 
assim séhdo- e"não -exigindo a lei que candidato," para 
ser .considerado- eleito, tenha a, maioria - absoluta .do3 
suffrãgios'dos eleitores votantes,•".claro ê ainda,-que,, 
nullos aquelles votos "e valida a eleição, eleito "deve 
ser- Considerado o-immediato em- votos ee contra este 
áão houver duvida ̂ quanto. 4 sua elegibilidade. 

-• Esta7regra : Já?, vem, aliás,.«assentada, e - applicada 
desde o regime do Código^Eleiteral:de 1932; verifica
da a ' ineiegibiiidade de • um - candidato, - aó proceder-se-é 

• à •'• nova eleição' quando o immediato ®BS ívotos a í o - ob= 
ièplia <pelo • menos.y uso numero ;se suggragios - igual a 
^ g i s o V dos -«loâsçados:?*!*' -^B«Iegiveí^ (Jo£o-CM)fal :— 

" Código' Eleitoral andtado 3* E d i ç ã o —- pag. 103 
letra- d). 

E m reáumo,-a Procuradoria Geral opina: 
o), pela inelegibilidade do recorrido em face do | 7» 

do : art. 3" dás Disposições Transitórias da Constitui-
í- ção' Federal; 

6)-:pela diplomação do immediato em -votos." 
'.Rio de'-Janeiro, 5 de outubro de 1936. — Br. José^Mariá 

MaciDowel-da Costa, Procurador Geral, interino. , 

, < Estado do Amazonas ' 

Appellação Griminal n . 49 1 — • Classe 5 * , - • Appéllánle, 
-Dr.' Procurador-Regional da Justiça E l e i t o r a l . - A p p e l -

- 'lado, 'Francisco Satyrò Vieira 1 Marinho e outros. .-—.Re
lator, Exmo. ' Sr. • Professor Cândido de OliveiravF-ilho. 

•• • ' • ' PAREGERN." 615 ' 

1. : O Procurador; Regional Eleitoral no Amazonas ;assirn 
' '"toria a-espécie ventilada neste"recurso cr iminal : / .. ••:'.*• 

1 ! "Prooedidas as primeiras eleições munícipafes,1 para 
- em data-de-31 de agosto do. anho próximo passado, paia 

"Vereadores deste.município, de-Mànáõs , .a ,Junta .Apu-
râdòrà,' que constituía o primeiro Circulo destar Região, 

: resolveu annullàr ' a votação da décima. secção,, pelos 
* seguintes motivos: ' ." " . . 

í •• v -a) •—pelo fac'to,do numero de votantes — 282,-n'ão 
corresponder 'ao numero de assignaturas . de' eleitores 

; nas folhas de votação em que constam apenas 281 
vnomes.; . . . . 

' " b) — por terem as sobrecartasdas cédulas,,em nu-
• mero de 284". excedido ao numero de. votação, como, 
.',. também, no numero de eleitores que'a acta'de encerra

mento declara terem comparecido e votado—-artigo 
148"§ ;2" ex-vi -do inciso 4, infine, e 6° do artigo 
160; — e; 

c) — pelo facto de 32 das sobrecartas encontra
das na urna. terem sido numeradas a esmo, notando-«e 

" os números 38 a' 42, 55, 57 a 77, etc, e tc ' contraria-^ 
mente ao' estabelecido no art. 114, n . 6 do Código— 
documento números 1 e 2. -(:, 

Decretada a nullidade, a mesma Junta, em face do 
que dispõe o artigo .148 §2* , e artigo; 160, números 
4 e.6,.do novo Código Eleitoral, ex-officio, recorreu 
para este Egrégio' Tribunal — documentos. já citados 

' ' — ' que,' dè àccordo com o parecer da Procuradoria- -— 
documento h . 3 — resolveu, por unanimidade de votos, 

' negar'provimento ao recurso, e determinar que os res-
. pectivos autos fossem, remettidos á Procuradoria para 

"agir contra, aquelles que lhe parecessem passíveis - de 
responsabilidade ho caso" — Documentos.já citados e 

- '' mais !'o"dé, numero 4. 

2. A Procuradoria Regional apresentou denuncia contra 
os responsáveis pelas nullidades verificadas, D r . Franciscsi 
Satyro Vieira Marinho e Francisco José Ribeiro, respectiva* 
mente Presidente e Secretario d,a Mesa Receptora. Capitulou* 
delictono ri'. 251 do'art. 183 do Código Eleitoral: < ' • . . ' 

A.vt. i83• • • • • • • •* . • • • • • •**• • • • *••••««.«• 
1 25) — praticar ou permittir qualquer irre^iilari-

dade que determine' a,annullação da votação dé sec^âo 
eleitoral: . , , 

: Pena — multa,de 100IQ0O a 1:000$000, em caso 
de culpa; um a seis mezes de. prisão cellular,'ein>eásfl 

^dedólo . 

E pediu a condemnação do 1* no grau médio e do:2*tae 
mínimo. í 

• 3.. Depuzeram quatro testemunhas, todas ellas accoréee 
em af firmar que ab initio dos trabalhos da votação, fizeram 
sentir aos denunciados^ qiie dirigiam os trabalhos da' Mesa, 
a existência das irregularidades ocCorrentes e determinantes 
da nullidade'da votação. • 

4. Os-denunciados, na defesa requereram' a ánnullaeSo 
do processo 

',. . • a ) , porque, a Procuradoria deveria ter denun
ciado todos, ce membros corsponeates da" Mesa, ambosa 
não ; tivessem tomado • .parte nos trabalhos da votas» 
ção; ' .* . 

C o n f e r e com o O r i g i n a l 
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6) parque nulla erâ a prova testemunhai feita, 
como foi, com os membros da Mesa, porque estes eram 
có-réos, e, portanto, não podiam servir de testemu
nhas . 

. 5. O Tribunal Regional deu pelas nullidades arguidas, 
como se vê do seguinte accordam: 

Isto posto: 
Considerando que as irregularidades motivadoras 

e determinantes da annullação da eleição da Décima 
Oitava secção, foram commettidas pela respectiva Mesa 
Receptora, que se compunha dos cidadãos — doutor 
Francisco Satyro Vieira- Marinho, Presidente, Celino 
Menezes, Io supplente, Asclepiades de Vieira Britto. 2° 
supplente, Francisco José Ribeiro, I o Secretario è Ed
mundo Botelho, 2 o secretario, os quaes sem excepção, 
compareceram e tomaram parte nos trabalhos eleito
raes, assignando as respectivas actas, oonforme se ve
rifica a fls. 12 e 35 destes autos; 

Considerando, desta arte, que aos mencionados 
mesarios cabe, presumivelmente, a responsabilidade 
solidaria das irregularidades encontradas, que motiva
ram a annüllação da eleição realizada perante a refe
rida Mesa Receptora;. 

Considerando, isto não obstante, haver o doutor 
Procurador Regional Eleitoral denunciado, tão somen
te, o presidente e o primeiro secretario — Doutor Fran
cisco Satyro Vieira Marinho e Francisco José Ribeiro, 
escluindo, a priori; os demais mesarios, os quaes, como 
cõ-autores que são nas irregularidades incriminadas, 
teria de ser também denunciados; 

Considerando que a irresponsabilidade desses me
sarios 66 poderia ser reconhecida em julgamento final, 
por este Tribunal, mediante provas apresentadas, cm 
defesa, no correr do processo, pelas quães se verificasse 
a sua nã> .coparticípação nas irregularidades com-
paettidas; 

Considerando mais que, sobre ter a denuncia 
òmittido os nomes dos mesarios — Celino Menezes e 
Asclepiades de Vieira Britto, I o e 2o süpplentes e Ed-
mundo Botelho, 2o secretario, arròlou-se incoberente-
raènte, como testemunhas numerárias no processo. 

Considerando, finalmente, que taes testemunhas, 
suspeitas por natureza, não podem ser admittidas, re
sultando, consequentemente, faltar á denuncia um dos1 

requisitos essenciaes para sua validade, nos termos do 
art. 42, letra d, da Parte Segunda — Titulo I — Ca
pitulo 1° do decreto n. 3.084, de 5 de novnmbro de 
1898* applicavel á espécie, nos termos do aetigo 194 
do Código Eleitoral vigente: 

Accordam, em sessão do Tribunal Regional Elei-
total, tendo em consideração a preliminar apresentada 
pelo. advogado da defe«a annullar, ab-inítio, o pro
cesso, sem prejuízo, de sua renovação." 

í>»bi. o recurso interposto pelo zeloso Dr, Procurador 
ysgiona! que ó justifica com as seguintes considerações: 

a) como orgSo do Ministério Publico tem a sua 
autonomia prevista na lei, não se encontrando, por 
isso mesmo, adistriçta á obrigação de denunciar senão 
équellès que julgar faltosos, incursos em culpa e sancção 
penal, consoante tem decidido a Jurisprudência unanime 
e uniforme de todos os Tribunaes do Paiz; e — 

b) em se tratando, como se trata, de um crime de 
natureza especial, como seja o eleitoral simplesmente 
culposo, praticado por cidadão investido e no exer
cício de uma funcção publica, desnecessário seria apre
sentação de testemunhas, que esta Procuradoria, apenas 
para1, satisfazer um preceito legal, arrolou e fez inqui
rir, o que se praticou com a audiência do denun
ciado Francisco José Ribeiro. — Do doe. 7. 

J . Cpn? Inteira razão djsserta a Procuradoria Regional: 

A lei, o Código, quando nos seus artigos 112.§ 
130 § V, letra b e 135 letra e n. 5 exige reiterada-
mente que Se constate da acta ãs mudanças, as sub
stituições, emfim, todas as oçcorrencias que se veri
ficarem na Mesa durante as horas, destinadas a vo
tação, foi, de certo, para determinar as responsabili
dades de cada um dos .funecionarios componentes da 
mesma Mesa. 

Outubro de 1936 

Como se vê, um dos motivos da nullidade foi so« 
breoartas a mais artigo 148 § 2o.-

Outro motivo foi sobrecartas numeradas a esma 
— artigo 114 inciso 6° e 115 § 3 o letra d, que attribue 

..responsabilidade solidaria do Secretario da Mesa por
que lhe impõe o dever de authenticar, juntamente, com 
0 Presidente, as sobrecartas vazias. 

A Procuradoria reconhecendo não, ter havido dólo 
na falta delictuosâ attribuida aos denunciados, e tendo 
em vista á execução de um serviço novo como é o es
tatuído pelo novo Código Eleitoral, pediu a condem-
nação dos denunciados — Doutor Francisco Satyro V i 
eira Marinho e Francisco José Ribeiro, — ao apresen
tar as suas razões finaes, á pena media, e minimà do 
dispositivo citado da alinea 25 do artigo 183 do Co- . 
digo Eleitoral, ou seja ao pagamento das multas de 

• 500$000 pelo Presidente e 100?000 pelo Secretario. 

8. A documentação farta com que o Dr . Procurador Re
gional instruiu este recurso, comprova-lhe todas as alle
gações. 

9. Os denunciados, ora recorridas apresentaram suas 
defesas. E reconhecem, a fls. 34, que são "luminosas", vale 
dizer inteiramente procedentes, as razões do recurso, de fo
lhas 516. — Incongruentemente, a seguir, pretendem os re
corridos ser desattencioso e impertinente o recurso: onde 
sobresae uma apreciável desobediência, pois, longe de tanto 
se movimentar, melhor, mais consentaneo, teria sido reno
var-se a acção sobre mais jurídicos princípios da hermenêu
tica forense, accêitando, se não por obediência, ao menos pelo 
bòm senso, a prescripção final do respeitável aresto: 

"Não, ao contrario, impertinente, senão também 
arrogante, procura o esforçado Dr . Procurador Re-
gioual a impossível reforma da decisão recorrida". 

10. O zeloso Dr . Procurador Regional em todo este pro
cessado não usa a menor phrase, qualquer allusão por mí
nima que seja, que possa parecer irrespeitosa ao Egrégio 
Tribunal recorrido. Não ha, impertinenoia alguma, nem no 
sentido jurídico nem (muito'menos) na expressão usual. 

Menos ainda se pode taxar de desobediência á attitude as
sumida pelo representante da Justiça. 

Acceita a estranha these da defesa, estaria annullada a 
acção publica pelo seu representante, que "jamais" poderia 
recorrer. 

11. O Ministério Publico em geral, e o Eleitoral em modo 
particular é independente dos Tribunaes junto aos quaes 
funecionam: 

"essa independência é que marcará a boa applieação 
da lei e determinará uma mais efficiente fiscalização 
de süa execução"; 

"no exercício de suas attribuições ha reciproca inde
pendência entre os órgãos dò Ministério Publico E l e i 
toral e os da magistratura eleitoral". 
(Decreto federal n . 22.838-, de 19 de junho de 1933). 

12. Acceitando-se a these da solidariedade pretendida 
pela defesa a pena passaria da pessoa delinqüente (infringin
do o canon do n . 28 do artigo 113 da Constituição. Federal) 
para attingir não só os demais mesarios e até {mirabilè dictu) 
os eleitores, como se pretende á fls. 35 verso. 

A excusa da ignorância da lei não é legitima não só por^ 
que: 

/ 
"A Içi obriga, em. todo o território brasileiro, pas, 

suas aguás territòriaes, e, ajnda, no estrangeiro, até 
onde lhe reconhecerem exterritoriedade os princípios 
e convenções internacionaes". (Código Civil Int.' ar
tigo 1°); 

senão porque: 

"Ninguém se escusa ajjegando ignorar a lèj". Cod, 
Civil Internacional, árt. 5»). 

E pelo menos no caso do 1* denunciado, portador de um. 
titulo de "Dr." (segundo se vê destes autos) nSo é possível 
euppor um tal desconhecimento da lingua portugueza, para 
agir tão aberrantemente coptra os dispositivos claros e m-
sophismaveis do Código Eleitoral nem se necessita nenhum 
"curso de aperfeiçoamento que melhores aptidões lhes asse
gurasse", aos denunciado*, como sites pretendem á fis. 35 v., 
qual ãirimenté ao reliete que praticaram. 
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14. Esta. Procuradoria fíeral louvando a seção enérgica 
e desassombrada.do l / r . Procurador (ora recorrente), está 
certa que este eoíendo .Tribunal Superior dará provimento ao 
recurso" pára Çue. o egrégio Tribunal recorrido, validado o 
processo, julgue de merftts. Assim" a necessário para que não 
liquefn impunes, com evidente menospreso á lei e despresti
gio da Justiça, as infracções comtoettidas com tanto acinte. 
•'"."- Se impunes'ficarem os crimes como os destes autos será 
desfechado um golpe mortal em todo o syítema tão cautelo
samente construído pela lei 48, de 1935, 

Rio de-Janeiro, 6 de outubro de 1936. — P r . José Maria 
Mac DòweU da Costa, Procurador Geral interino. 

Estado de Minas Geraes 

Recurso eleitoral n . 508 — Glasse 3" — Recorrente, Partido 
Republicano Mineiro — tlecorrido, Partido Progressista 
de Minas Geraes — Relator, Esmo. Sr. Professor Caadido 
de Oliveira Fi lho . 

PAKECB N. 616 

. . 1 — O Partido Repubiicana Mineiro recorreu para este . 
Tribunal Superior do accordão de fia. 45, cujo téôr é o se-, 
guinte: 

Vistos, etc.: 
0_ relatório de fls. 31 focaliza sufficientemenle a 

espécie, em apreço. 
Resumem, sem embargo disso, o caso, para que ello 

- fique completamente conhecido, a bem da justiça. 
O recurso do delegado do "Partido Progressista1' de 

Ferros, funda-se no. art. 174 e foi interposto, tempes
tivamente. 

Argiíe a recorrente prejuízo na. representação par
tidária da agremiação política acima citada, ^cujo quo-

'ciente foi alterado em virtude de terem sido ánnulladíi.: 
cinco secçõe^ eleitoraes pela Junta Especial do 0o Cir
culo. 

Donde,, ter ficado o "Partido Progressista1 1 com um 
numero inferior'de representantes ao do "Partido Repu
blicano Mineiro", embora tenha este levado ás urna* 
numero inferior de votantes. 

Pela apuração valida, verifioa-ee que, de factc», o 
recorrente logrou seis vereadores, ao. passo que a re
presentação do P .R.1I . ascendeu a sete, assim discri
minados: 

"Partido Progressista" — seis Vereadores /pelo quo-
cisiile part idário, 

"Partido RepufclJcano Mineiro" — igual namoro 
péío quociente partidário e mais um pela média propor
cional'. - s 

Descendo ao estudo doe autos, na conformidade do 
oue prescrevem as Instrucções baixadas pelo Superior 
Tribunal Eleitoral, verificaram, de logo, quê o processo 
adoptado pela Junta Especial fòi omisso e tumultuario. 

Assim é que, pelos quadros annexos, tirados das 
setas, parciaes de apuração, o Partido Republicano M i 
neiro obteve l . í â i votos, ao passo que o Partido Pro
gressista sO logrou 1.048 suffràgios. 
..' Pela acta geral, ao avesso, o P . R . M . teria obtido 

S3Í su/fragíos, quando o P . P . teria logrado 1.200. 
PeláS âetas parciàes, pois, o total da votação fora 2.159 
e pela acta geral 2.151. Pela certidão da acta geral, 
entretanto, o resultado gera! des suffrãgíea é ora de 
?,2Ú4, «ra de 2.188. 

Èorôo se vê,' todos os resultados estão em aberto 
coaflictp. 

InJpo«3ivel se torna, por isso mesmo, ehegar-se 
íeac lus io do qual o quociente eleitoral, exacto, que a 
Jüà t a Espçoial considera 168, mas que deverá ser, sni^s 
J$ô, se *e computarem os. votos em branco encontrados, 
üo inootaaté áè 1$. 

fíia &a, como sa vê, nenhuma, base para uma de
cisão Justa e iarWica do recurso, ante a inaperfeiçSo da 
wsraçSo. 

.. NSo é só a acta geral que peçca por cjsfesão, pois -
erue ae parçiaès, sio, por igual, deficientes e contrãdi-
storiae, conforme repa 4o quadro levantado. 

Impossjve], pofta-nto, á resalvsivse o.caso com * 
rsetJfJeação da a*l» gera), tomando-se-por-base os re

sultados das actas parciàes, como incuíca o rcioi-ruiJ 
nas suas allegações. t 

Seria rematado Mogismo, poiâ que de dois e f n í 
não poda resultar senão um aleijão jurídico. 

Impõe-se, na hypothesê, urna revisão geral da apu
ração, revisão autorizada pela combinação dos-artigos 
Í59 e 174, § 6" do Código Ejeitóral. 

Ter-se-á verificado o caso previsto no artigo 153, 
§ 1° a qüe faz remissão o citado art. 159 ? 

E ' coisa fora de duvida, pois qualquer dos <!OK 
peritos, se vier a obter a soaram dos votos invalidado? 
pela Junta Especial,, terá augmectado de dois ou tre-
o quociente partidário, 

E' o que passam a mostrar: 
O numero de votos de.apenas quatro secçOes an-

nulladas (a oitava parece não ter sido apurada em re
parado, a julgar-se pelas actas. pareiaes) foi de 845. 

Votos obtidos pelo P . R. M . r— 1.121 —, 845 — 
1.966 — 168 — 9. 

Votos obtidos pelo P . P . 1.048 845 — 1.893 
m — 9. • 
Pelo que, accordam os juizes do Tribunal Regional 

de Justiça Eleitoral de Minas Geraes receber o recurso 
no. effeito suspensivo, de aecordo com os artigos su

pra • citados e a jurisprudência deste egrégio Collegío 
v Eleitoral e-mandar-que, renovadas, as "eleições annulla-

das. se proceda á revisão de toda a apuração do Muni
cípio .de Ferros, confirmando ou invalidando os diplo
mas expedidos pela Junta-Especial. 

Dê-se: immediata scieneia ao vereador mais vota
do • desta decisão,. pará que adie, a t é - a apuração do 
pleito, as eleições da Mesa e do Prefeito. 

A mesma coisa com relação ao juiz eleitoral de 
Ferros, .para seu conhecimento, quanto á posse dos 
juizes de-paz. 

Bello Horizonte, em 25 de agosto de l°3fl". 

£. A ínterposição é -tempestiva e assenta em lei cita-se 
a jurisprudência cuja infringencia se allega ter oceorrido. 

E' portanto, de se conhecer do recurso. 
3. -No mérito,-nada se necessita aocrescentar ás razoes 

ÒD accordão supra transcripto, para-salientar a sua jurispru
dência. 

O recorrente, pelo silencio, não' nega a verdade das nf-
firmatívas da decisão recorrida. Tão somente áa rebella con
tra o effeito suspensivo pelos motivos que. adduz. Mas são 
inconsistentes e a jurisprudência invocada não é pertinente 
á espécie dos autos como demonstra o bem elaborado parecer 
da Procuradoria Regional á fls, 54, que adepto. 

4. Opino pelo não provimento do recurso. 
Rio de Janeiro,, 7 de outubro de 1936. <— D r . José Maria 

Mac Dowell da Costa, Procurador Geral interino. 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

APTAS 
38', Sessão, em i€ de setembro de 1936. 

ÍBÍSIPENOIA DO 8R-. BKSEMBAJWJÁOOR ARTHUR SÒAJtòs D£ 
MOVOÁ, PRgSIDE.NTg. 

Aos dezesejs dias do mez de setembro corrente, presentes 
os senhores desembargadores Arthur Soares de Moura, Sou-' 
23 fícmes, juiz dè direito doutor José Duarte, jurista doutor 
Jayme pioneiro dê Andrade è o procurador regional, doutor 
Mafio Neiva de U m a Rocha, deixando de comparecer com 
Oãusa Justificada Os senhores desembargador Armando óa-
Aíèncar e doutor" Castro Nunes, j'uiz federal foi aberta a sessão 
4 tiòra.e no Jocai de costume, servindo como secretario.a dou
to? Modesto Donatini Dias da Cruz. chefe da primeira secção. 
que procedeu 4 leitura da sola da .sessão anterior, cuja ve-
dacção .foi approvsda unanimemente. . 

C o n f e r e com o O r i g i n a l 
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O senhor. Presidente . apresenta uma representação dos 
j'uncoionàrio's da Secretaria e dos Cartórios - Eleitoraes • pe
dindo çeja enviada ao Poder Legislativo a tabeliã que juntam, 
para o reajus.tàmento dos seus vencimentos. Posta-em dis
cussão, o senhor Dr . José Duarte vota pelo não encaminha
mento dà mesma, resalvandò*os funccionarios o direito de, 
emvcòmmissãb, se .dirigirem aos relatores da Commisíão de 
Einànóàs ez-sólicitarem: .sua pretensão, o que foi approvado 
contra o votoido Sr.- desembargador Souza Gomes. 

; , , Quánto\aos 'processos de transferencia de domicilio elei-
tóràí .de Norberto. dos Santos, Isidoro RomerO Sançhes, Dèo-
elydes Freire. Barbosa, Leonocino Pacheco dos Santos, Ser
vido Henrique Alves, Gabriel Martins da Silva, estando nos 
devidos lenhos,1 o. Sr . relator, Dr . 'Jayme Pinheiro de Andrade, 
màiida fazer os autos conclusos ao senhor desembargador Pre
sidente para.os fins constantes da letra.6 numero 3 das Ins-
trucções, do '..Tribunal Superior, o que foi approvado. 

O' senhor desembargador Souza: Gomes relata 'o :processo 
de-;exclusão.'por f allècimento ;do eleitor Luiz Francisco Rodri
guesI Mendes-e, de aecordo com as. informações da' Secretaria 
mandai excluil-o da lista dos eleitores. ( > 

O Sr . D r . José Duarte relata a representação' numero 
duzentos e sessenta e seis do senhor primeiro Secretario da : 
Gamara,' Municipal, consultando sobre si deve ser convocado 
o/suplente-.do .vereador representante da profissão, do grupo 
de empregados do commeroio e transporte, que se.acha afas
tado do exercício do cargo, no interesse, da segurança • nàcio-
nâcional. Posta em discussão, o Tribunal unanime resolve 
declarar affirmalivamente ser 'legitima essa convocaçã.o, em 
•fàce ;da lei,'desde que, effectivamente oceorra o impedimento 
invocado, impossibilitando o. vereador classista.de .exercer 
o'seu mandato e obstando-se a representação profissional no 
corpo legislativo local. 

• :-Por prehencherem todos os requisitos legaes foi confir
mada a expedição dos-títulos 'dos eleitores Waldemar •Máchio-
ne, fWenceslaU. José das, Chagas, Sebastião Nunes de' Souza, 
Nahor de Souza Gudelupe, Julião de Almeida Machado, Nfeb-
son «Ribeiro, Jacintho de Lima Paes Leme, José Peixoto 
Vianna, Concetta Citero Robinault, Osmar de Oliveira Sobri
nho, Antônio-Ennes, Honorio Gonçalves Ferreira, José Ma-
theus dos Santos, Nelson Gomes Calaza, Adolpho José Correia, 
Ogwaldo Júlio da Motta, Isaura "Vieira dos Santos, Aracy.Ro
drigues da Silva, Carnien Ripper Ferreira Guimarães," :Merci~ 
lia MOura Giglio, Alayde Mello, Nelson Velloso, Jüíia dei Rio 
Martins Chagas, Francisco Neves da Gama, Álexino de Queiroz 
MedeiroJsj, Euclydes Pinangé Soares Pastos, Aurélio Pinto 
Filho,. Manoel. Francisco de Souza, Ulysses de Castro Lima. 
Carlos Teixeira.Pinho, Dulciné de Carvalho, José Ferreira Sal
gado-Guimarães, Amandio Roque Fernandes, Manoel Cândido 
da "Silva, Mário Alvares da Cunha, Luiz Esteves, Euclydes Pe
reira,. José Gonçalves, Casemiro Xavier da Silva, Victor Neves 
Abfamo,; Nathalia Constança de Jesus Rodrigues, Alcides P e 
reira da Bocha, Dagobérto Semiramis das Chagas, Orlando 
Brandão Lisboa, Antônio Joaquim Rodrigues Pacheco, Edgard 
da Costa Campos, Ovidio Alabarce Moura, Arnaldo Oliveira 
Martins, Alberto Vieira dos Santos, Victorino Justo de Souza,, 
revistos, pelo senhor desembargador Souza Gomes, e os de 
Euclydes BaPtista de Oliveira, Roberto Luiz de Miranda, A l 
cides. Caldas, Guerino Temporini, Lindénberg Costa Lenz César, 
Margarida do Espirito Santo, Cícero Alves Barcellos, João 
Fernandes, Ernesto Magalhães de Almeida, Aurelíano Falcão 
Filho, Oswaldo Coelho de Souza, Antônio Romulo de Castro 
Ildefonso Peçanha de Almeida, Nilson Goulart, Dermevai Alve s 

de Oliveira, Francisco Lecce, Jayme Pereira da Fonseca, Júlio 
de Oliveira1 Novaes, Luiz dos Santos, Alberto dos Santos O l i 
veira, Waldemar Pinto, Olivia Barboza da Silva, José Fraga, 
Maxraoàro Antônio dos Santos, Joaquim de Paiva «alvao, 
Lauro Llneh, Antônio Fidelis, Tancredo Pimenta de Oliveira, 
Sebastião Casemiro Coutinho, Valeriano Caetano da Silva, 
Reynaldo Cruz, João Pereira Castánheira, Francisco da Silva 
Milho Filho,, Antônio Augusto Gomes, Miguel Pereira Doria, 
Norberto Francisco Pastore, Erzon Elsio d'Almeida, Olympio 
Giffoni, Joio Pereira, Elias Nicolau Darze, Manoel Coelho de 

' Oliveira, Helena Menezes Silva, Durval Moure, Alfredo Queiroz, 
Paulo Ignaeio, revistos pelo senhor doutor Jayme Pinheiro 
•ie Andrade. 

' Nada" mais;havendo a tratar, foi encerrada a sessão, ás 
treze h o r a s E , para constar, «u, Modesto Donatini Dias.da 
Crus, Chefe; da Primeira SeeçSa, nó impedimento'do Director, 
mandei lavrar a presente que assigno. — Modesto-Donatini 

39V SESSÃO, EM-23DE SETEMBRO DE:Í936. 1 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR .' DESEMBARGADOR.'"' ARTHUR - SOARES j DB 
... MOURA,'; PRESIDENTE'-' . . . . . - _J* , 

Aos vinte e tresdias!do;mez-de <setembrorCorrente,v, pre
sentes os senhores desembargadores >Arthür'Soares -de-Moura, 
Souza Gomes, Armando de Aiencár,';Juiz'Fed©ral :doutor<,-Cástro 
Nunes, Juiz' de Direito doutor'1 rJOsé» "Duarte, * jurista^dOütor 
Jayme -Pinheiro-de"'Andrade • e -o;procurador 4regional."doutor i 
Mario Neiva» de-Lima Rocha, abre-se' a-ses^ão<á»horà;':e--noHeiíal 
de costuaie, servindo como secretario,o dpu.tor,.Modest,ò;pOna-
tini Dias da. Cruz, chefe. da.priunê ^̂ ^ 
leitura da acta ,da sessão anterior,'cuja1 redacção-foi 'appro-
vad.a'unanimemente. • . . - . . , ' ; --'•",; ... . v-v.;;-y 

São apresentados os processos \de exclusão • por..;< fallèci
mento-dos eleitores TristãoJòsé ;--Rârpo's; e-.Lüiz'PihtofdetMéllo, 

. relatados pelo senhor desembargador Souza-Gomes,: !Nàtál í i o -
rénb e' Maurício José Martins;'rélatados.ipélo .senhobdèsèmbàft-
gador Armando; de Alencar ••'-Amélia- Ribeiro,.;! Wàldérqârí Eugê
nio Menezes, Álvaro Alves de Macedo ê.Osynès dos.Reis?Soares, 
relatados pelo- senhor; <foütor/jGa'sti:òr-N,ühes>;e.foS':déVJu-liõ.-Nar-
cisp Mendes. e, Alfredo,Alves L Regadas,, relatados; pelo i senhor 
doutor José Duarte. Estando .nos,'devidos termòs/os?senhores 
relatores^mandam; excluil-òs.-"da ;lista- dos eleitores,.o 'que'-foi 
approvado. v ,- [ .. ' ...... : -.:,. • ; .. .• , 

Quanto aos processos de transferencia -de'- domicilio elei
toral cre Oldemar Travassos, da Cunha' ;Telles, relatado-pelo 
senhor desembargador.-Souza -.Gomes; 'Newtonda- Cruz 'Diáiz, 
Francisco P.eréira.de-Aguiar,e :Mariá: Josô.Baptista 'Pereira'Dir 
niz,. relatados.pelo senhor ddutor José.Duarte,' e os. de;.Eaürin-
do Hecilio Dias e. Edgard Dias. de-Moura,- relatados pelò-senhor 
doutor Castro .Nunes, estando' com: todos os- requisitos !lègáes, 
os senhores relatores mandam.fazer'ps autos-conclusos ao'•'-se
nhor .desembargador Presidente para! o.s fins constantes da le
tra b, n. .3, da.s-.Ins.trucções. do TribúnalÁSuperior, 'o : que'foi 
approvado. ..- - . .-. ..,.,.,.;',, .-; , . . .. . " 

O senhor doutor José/Duarte, relata a representação .-nu
mero 268 do senhor Antônio Telles Martins, pedindo"páràíser 
reformado o 'despacho do Presidente deste Tribunal, ;ique; deu 
effeito suspensivo -ao recurso interposto; á : representação '.nú
mero 266 da Gamara Municipal, relatada'--ua- sessão1; auterjp,r. 
Posta em discussão; o Tribunal--resolve 'conhecer da .reclama
ção que. tem assento-no artigo n. 178 àâ"'L'eVn. '48,• d.e •4-.:'de 
maio de :1935,. e julgar' improcedente, a .mesma , rsclamação.-
subsistindo a decisão ou.despacho.-contra que se. reclama1 e 
que dera effeito. suspensivo 'ao' recurso''i'ntérpbsto porEduar-
do Carvalho Ribeiro. - . ' : , • ; . i . 

Pede a palavra o advogado da parte e consulta-sobre3se 
poderá usar da palavra,em defesa de seu constituinte^'' -

O senhor Presidente-submetteaiC.onsultaá deliberação* dp 
Tribunal qué resolve negativamente, visto' não - se r -matér ia 
dependente de debate. . .'• • r . ; . ..< ... : 

"O senhor doutor José Duarte relata ainda o-processo de 
Ernesto ÇOsta, pedindo;seja- rectificàdo- seu nome para'o->de 
Ernesto Graciliano-do Nascimento. O senhor -Relator,i-dé^ae
cordo coni',o'.parecer-emittido pelo senhor,.doutor" Procurador, 
vota pelo indeferimento da petição, 0 que foi approvado una
nimemente. •• , , • - •;•-..: 

Por preencherem-todas as formalidades legaes foi-con-. 
f irmada a expedição dos * títulos dos eleitores: 

, * ' ' • - - > 

Guilherme Vela Garcia, Dorval Friedrich, Evelio, Picasse 
Fernandes, Maria Antonietta; de Oliveira Fontes,. Zudna* dos 
Reis, Joaquim Martins Paz, Antônio,Marques de -Síâ, Jorge 
Rodrigues da Costa, Genesio José Joaquim de.: Assumpção, 
Pedro de Alcântara Pereira Passos, .Benedicto Alexandrino, 
Luiz Uriel Tavares,' Orsin Tbomàz Vieira, Ary. Carvalho, 
Fior i Amõntéa, José Wanderley da Nobregà,. João Rodrigues, 
Marcus Venicius Martins Teixeira, Durval ' Wanderley No
bregà, Waldemar Siqueira de ; Oliveira, José Nathaniel ? de 
Macedo, Adelia Pomos-de Carvalho, Na i r dos Santos Varela, 
Hercilia Machado Leitão, Antônio Rangel da': Costa, Alberto 
Pereira, Luiz Ranialhoza r ,Medina, ; Hermogenes dO ;Nõscimen-
to, Miguel Alves de Mendonça Fi lho, Manoel Soares;Cama
rinha, Ney Pires Corrêa, Antônio «Saraiva Varão,-Arfchur Nu
nes da Silva Aristheo dos Santos,-. Leandro Marques da-; Silva, 
Ottilia Alves .de Souza Feres»<.- Amadeu ;>Ferreira(; 'Mathildè 
Leite Rabello de Vasconcelos, Ormiüda BaKToa jLima, José 
•Sapthiago-da Coneeição,i;Eduardo- Souaa^Baaioa, :Aítoasoi- Ms« 

Confere com o O r i g i n a l 
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riánò de Souza, Lüiz'a r Viviáài Teles", revistos í p e l o s e n h o r 
desembargador Souza Gomes. 

Minervino Marques de. .Castro, Maria. flâ . Glona. Maciel 
FerhahdesV Emmanuel Sarmahho Arraes, José Suvino de 
iâmàx forres, Càrmèn dé :Õiivéirà Cardoso, Dâlíla Vieira, 
JOsé Castello Branco Ribeiro;. Jâôyra Ribeiro de Souza, Lysíâ 
Gardüs© Pinto, Helena - Monteiro Calheifos Gomes, Antônio 
Teixeira Cardozo, Hilda Igiésias Ribeiro, João Gonçalves da-
Silva.-.Waldemar Emílio da Cunha, Edgard do Castro, Nelson 
Gonçalves Nunes, Luiz ' Giro Antônio. PiêtròluOngô,- Mario da 
Silva- Monteiro, Julia Pego de Amorim, Sebastião Alvos de 
Souza, "Fernandes Soares Rodrigues, Orlando dê Siqueira. Vâ-
rejão, Adelaide Lòdí Batalha, Alfredo" RomerO dâ, Silva, .Màü> 

• ro Baptista Rosas, Oswaldo de Mattos Vieira, Làdislàò de 
Carvalho, Èdmund Sohnéiüer, Edmundo . Luiz dé Menezes, 
Clarindb Manoel Chagas,- Álcebiadês Alfredo dcjs Santos, Jà -
cyr Soares, Amelio Pereira Leite, Armando de Mattos vieira, 
João Azevedo, Ondino'de Mattos Vieira, Vicente Janáuzii , 
Humberto Mazzei, Jorge dá Silva Brâgã,-João "dô Lemos V e i 
ga, Jorge de Souza" Veiga, MidOSiO Wagner, Máximo Roçhà, 
José Ferreira Alves, Mario M&xiniiano dè Siqueira, Nelson 

'Ayres.de Lima, Francisco José Mângihi; Maria dô Lõurdés 
Moreira'Soares, Antônio Nogueira de Andrade; Maria Carô-
lina Maciel, JOsé £arvalho Barbosa, Alexandre Silva Filho, 
Joaquim, .José 'Fernandes Couto, Mauro' Felippe de Souza 
Mendes, José. Corrêa Barreto,. Alberto João. Pires, Wâldèmar 
de Oliveira è Silva, Marina. Corrêa Regazzi,; Zulmira Mendes 
de Oliveira Mello, Nair Augusta Pereira, João Fernandes 
Filho, Hilda Mendes dc Freitas, Adèlia dos Santos Corrêa, 
Saturnino Reis de Barros ,Alexandre Coelho, Eugênio Viva-
cquà, José .Pedro Macedo, Francisco Germano dbà Santos, 
Victorino Pinto,. João Pereira da Gania, Bràulio. Corrêa, .da 
Costa, Álvaro Gomes, José Falcão Teixeira, - José Galvão Mo
reno-;'João Teixeira da Silva, Raul Pereira .da Moita, Octâ-
vio-'Albino Pereira, Henrique Paulo- de Oliveii-a,. Juliú "Ce-
cil io dé-Souza, Ary de.Bústamônte Silva-,, Arnaldo Miguel de 
Mattos, Juvenal dos Santos, Floriano Ferreira -de Castro, 
Francisco Borges de Mattos, Simão Alves da' Cruz, Plínio.. A l -
ves :-Vieira, .Jorge Ferreira de Mello, Ãlipio Pinheiro de t 'Le
mos, Francisco' dè Assis Vieira, Barttioloméu dà Gosta"' R i 
beiro,, Ilirio Carvalho Por-tellà, Nelly TinúçO. de .Souza Cam
pos,-José. Bezerra, Agnello-Pereira, Manoel dá Silva-Borges 
Filho, Fernando de . Souza Daútás, Jõsephinà Oliva, Franfeis-
c-o Ferreira, da Gosta, AVa-men. Anastácio AlVé.s, Jçsé Pio da 
Gosta, ..Edgard Rodrigues .de Souza, , Maria ..Luíza Affôhsp, 
Walter .de' L ima -e Silva, Francisco * Mendes4 Guimarães, H i l -
debràndo; Vas - Cardoso, Cassianô -Antônio dè Aràujo M á -
noeí>'Jò.sé/da. Silva, Luiá. dos 'Santos, 'Lihdolphô-- Almada- Rò- . 
drigüé.â, Luiz Gonzaga de Souza, Adòlpho dós Réis Lopes, 
Anriri.ó. Francisco da..Cruz, Jòãõ-Bonifácio dê Carvalho» Làll-
ro Magalhães de Aragão, Pedro Joaquim dà Silva, João Pe
reira de' Oliveira,. Antônio Faria Mombaça, Waldemar G'ua~-i 
fâòy dè VMacèdò 'Silva, 'iHefniânõ .Gomes' da Cunha», OSWaldo , 
de Aràujo Gosta, Milton Ramiro da Silva. Antônio Cavalcanti 
dè Albuquerque,, Lauro, .de .-Oliveira, Braga» Agnello da. Silva 
Ramos,'".Antônio Gualter, Almeri-ndò Pinto, Máximo Rodri-., 
gUês'França, ..Mario .Magdâleno, José Pto- Pereira, Maria-José" 
Nèvéè Dourado, José dè Faria Góes Sobrinho, Bènjàjnin Ca
bral, Manoel-;.Si 1 vario, Aracy Nery, Gelia de Oliveira .Mello, 
Maríetèa da -Cunha Pinto, Hermes Oliveifâ, JOsé Cirjôs .-Gui
marães,.!, João Domingues Vaz, Mario Pèrina, Alvar-o • Sisypho' 
Cor;r,êa,::. Consuelo • ROssí, Àrlfíiao' Barroso Júnior,".Mélchiades 
Xavier ; de .Alencar, - João' Gastão Tédim Barreto, .Ãanolinò 
Gosta dos Santos, Tito' Reis- RiBèlfo, João Gônrès RÍBèirò, 
Astré Mattos da Rocha Vaz,. revisto pelo senho desembarga
dor'Armando áé Âléficãr. ' f ••: • 

José_ Maria d* tíòstè, Jò-sf da Môtta Teixeira, José A l - • 
" " '" ' Ra-

,.. Augusto 
. . . . lá, Sève--

rinô ; í de/ 'Moura Carneiro, Jóao..0õáç^.lves-dè..-Mello, José "Cf- •• 
cil-iánd,-José ÍMícèu dôt - Réis Jühqaeirã, Hêhíiãüe Ferreira 
da-.'.Cos-tà,"-Agostinho ;Aly.es .Cõstài Joaquim Antunesr Campos,-
Valèpt i t t . BoúlhõSa, MiltOh Saaíès áê ÔÜVêira, Fèrnando-
Dadâlti,-Bènedicto .Passos de Souza, Domingos Gouveia, Ro
berto dos Santas, .Arcb.imedes de Carvalho,.. Waldemiro. 
Corie.êi^SO, Attélíô Bâhóu^t Mtittiz, Lêohor Rita . Soares,. 
Francisco de Azevedo Marinho, Õswaldo .Ferreira Lemos, Ga-
lèno' Cláudio Moreira de Relendè, Manoel. Leite Sampaio, Octa-
ciliü^Bástos» José TèiSèírà dé Soürã;'Mèlchíadès ÃÍVès Ribeiro, 
Joãquini -Ferreira . da Silva, Dahiêl-':-Siívà, M g â r i : ãè #reitS« 
BaWiense,i.Boaventura José JOfgê JTutíôrV^jatea Pêréirã "Vàí-
l adb í Jõe l : de Araújo. Góeà, Antoníô. RÒsã d^ ^SÜva» èüílfeèrmé 
<do'-^I$ve^ã'.Brigiâ0^-Xaizéía. If«v«k»' Sífâ&tà Bi&Mtft d§ Câ8-
vsffloi Joaov; Carioá 'Norouhá- >Sãri4os, Aptaúr 'Ealustiariò da 

Cunha, ,Otto Valle, revistos pelo. Sr. Dr . Castro Nunet; IHÍ 
gardí-Abrêü Jorge, Elza Amaral, Therêza Gaputo Vieira, Jpa-
q u i m i d é Araüjo Silva Júnior, Beatriz de Oliveira è Silvu. 

•Ellnõ tíli-Vêírà Cavalcanti,' Isacío Alves/dè Moraes, 'Sebastião 
Deládio;Santiâgô, Salvador dè ÓliVèirà Pôrtò, Gâiiós Henriqu-j 
de Oliveira, Arthur Maciel Soares Sobrinho, Annibal Rodri:--. 
dos Sâhtôs, Jõâô Ôaròia Pèrèirà LObò, Carlos Mendes da S»H-" 

• va, Antônio dè Oliveira Campos, Ruy Anastácio Ventura, Gui
lherme JOsé Machado, Vicente José Ferreira Guerreiro. Anh •-

-mar Moreira da Silva, Domingos Collares Mesquita;'- Herakio 
Nery de Andrade, Armando PferrOhe, Bènedicto Pereira L e i 
te, Joaquim Gonçalves, Joaquim Nunes de Oliveira, Abilio R i 
beiro dé Sampaio, Olavo de Almeida Càmpós,. Òèraldò Rodn-r 
giíàs Barbosa, waldemar Francisco' Braga, SèrapBim.Gomes 
AlVeSj Àmphiloqúio V-al-F10r dè Gàstrò, JOãO Alexandre Tei-
xoirâi Miguel Amèndoeira, Geraldo Alves, dos Rèís, João Abt 
bas, Edgard de Souza Araújo, Jayme da Silva Gomes, Renato 
Del Panta. João Grass Juntor, Alberto Sõarès Boavists,' José 

-Pinto Téixeira ( Waltèr Monteiro Behtlhv Sylviò Lúúíeiro, Se-; 
bastião Marques de -.Oliveira, Ignez da Conceição, An>na Bar
bosa; Cordeiro,'revistos pelo Sr . Dn;,Jayme Pinheiro de A n 
drade, è os de Cassiano Antônio de Oliveira, Rufitto Pinto ria; 

>.Silva, Mariétta Costa Nèúmahn,' José dè SanfAnna, Manoel 
Alves Baliia, Osório da Silva Porto, ViotOr Màrassi,-Araey? 
Costa, Virgílio de Albuquerque Linia, Mario Bórgès dé. Aze
vedo, Alexandre Cláudio Siqueira, Sebastião Viaona, Jps fMa-
théus Filho, Aürea Soares de Souza, Henrique.., Eugênio 'ios 
Santos Filho, Áccacio Pereira da Silva, Romeu Bêrgianti, J u - ' 
lio Gèzãriô de Mello» Henrique Gonzaga de Souza ÂmOriin, 
Maximino José dô Mello» Antônio Francèlino Ràhlõs, Paulo' 
Pinheiro Fortes, Paulino Luiz de Oliveira, Maximino dè Càr-' : 

valho, Eduardo RibéirO, Francisco Nüoes fia Silva, 'Joaquim'"' 
Francisco da Silva.; Fpiphanío Augusto,Ribeiro, Nicòlâu Stò-
dutó.^oâo Jõiè dè.Sant^Anná FélíciánO Pinto de MaôèdO, Frá -
gòla Elza Silva Albuquerque, Dâlila da Silva Mattos,. Pèdi-o -
Pereira Leite, ; Honõrina de Mello Pereira, JOsé Triümphó dn • 
-Silva, Henrique Tèlles cie Moraes, Orlando Lèãt jGârnèirt.-, 
Francisco. Florencio- dà Costa,, Miguel AnieriCó MiráMà,. E u -
Iiiiò Romao, Obertot Barreto de Oliveira PSvòa, Jóãò ÀffônSo 
de Miranda, Gèi-aldo Magellã Àurichiô dé Oliveira, AzuH Pa
ladino, Júlio Prior Coutinllo, Wáldémár Carneiro» SaifttCiaír. 
da- Cunha Lopes, Pedro dos Santos' Pàòheeo, Gèz&i* Gòèlhò, Gui 
lherme Kozitta Pinheiro» Armando. Cunha, -Jüstinó dê 'OliVèííá, 
Maflôél Tavares, Carlos Jòsê Leal, Dèliò õrlandinl, lèâm-a F»?,--. 
nàfides de Oliveira, Linidoiphõ Duque de* Rèzètidè»"Oswaiíáõ.. 
Amaral Campo?/ da "Pàz, Damiãô da - Silva Lôürèlrp, Hèi.tòf 
Gomes Vieira» Antônio José do Nascimento, Daniel Nunes.(3a 
Rocha, Antônio Pereira dà Sirva, AthanSzíõ Delgado, -Bène
dicto - Geraldo, Accacio; dos '-Santos,, Pedro Di.oftysio. Furtácjby 
Luciano de Deus. Gswâldô MàfraPiritO, JôSò Christiano'Évàhi-' 
gelista, Dolores Torres, Mábacé Machado, Elias Cândido,'Ãdõlv'-
•phô Machado GuèrrSõ, -Davtó. .Ignacid' PèíêíM, Màhôél Aráiw-' 
tes» Arnaldo QÜintiiha Chagas. Mâriò Pereira, Doalnfos''Pèí--

•feira dà Cõstà, Fulòhefià Güühéfsfiiifia.-Mâfan,• Vifgibla-ííá^ia. 
,dà Gõstá. -Antônio de Souza, Jôaô $àjptièta dé Sòuíá, -AtírêM^J 
Viâ fialtiiàr de Oliveira,, Elvirà Bünléf, Mánèfel -Gorrêa•'-'èc• 
.Mattos, Gãiülnô Ntèdlau de MOüM, JUliètà J ò í t è d"à Silva', 
Niltòn íòs@ dè Afâüjè-, íêVistãs pè '0 Sr . D f i Jòsê fiüàftg;•'•''" 

-Nãdá mâig ;fià'vè-fiãò & t rà tàr , . fòi èhèerfaHã 'a ;-sèssÍó : .as. 
' treze' hô íàs , • %' pàfà. èôíl-siàf) êu,: Mõâêito Dônatini Dias àà 
Çrüz, chêfê àa 1" SèôÇãò, no. impèãlíaêíi'tô,'Sò D;irêc*6'r, ffiân-; 

áei làvl-ãr á prêsèhte t-Mè assignO, « - Aíòièàtb ÈèMMní Dias' 
da Cruz. — Artkur Soares. " 

Ó Director da Secretaria dõ Tribunal Regional de Justiça 
Eleitoral do Districto FêdSrál, fàz pÜBUcô Pàfa:.cònhecime;itb 
dos interessados qué nà Quarta-feira, dia l i do corrente, será 
julgada em sèssãô" õrdiMriíi dO.TrÍbun'âl â ãOeto penal n.'.26,, 
sendo autora à Justiça Eleitoral e réos Francisosi Farias, 
HildèbraüdO âè Oliveira è Virgílio Augusto' Âmàdèü, üeiatór 
Desembargador André de Faria Pereira. Dado è passado- na, 
cidade do Rio de Janeiro,-em dois dè Outubro de mirnovecèntcs 

;e trinta "e dois. — Pelo DiièèmtsM&âèstô hõnwm más 
• C ' f t z z , . * 

C o n f e r e com o O r i g i n a l 
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primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL (ANTIGA) 

(Üistrictos mnnicipaes de Candelária, S. José, Santa Rita, 
Sacramento, S. Domingos e Ilhas) 

íuiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

RECTIFICAÇÃO DE NOMES 

Bxmo. Sr . Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Districto Federal •.— Giulio Riccardo Emilio Salvatore foi i n -
scripto sob numero 19.084 na antiga 1* zona (São José) Com 
o nome de Ricardo Emil io Salvatore, segundo indicação dada 
ex-ófficio pelo Syndicato da União dos Empregados do Com-
mèrciodo Rio de Janeiro e por ser esse seu nome,aquélle de 
que mais utiliza; pede a• V . E x . se digne mandar fazer a 
corrigenda necessária, de modo que conste de seu titulo elei
toral o nome por inteiro — Giulio Riccardo Emilio Salvatore, 
conforme consta da certidão de idade que junta a este. Ou-
Irosirn pede seja determinada também a alteração do dia de 
seu* nascimento, de t i para 12, como consta da certidão. 
Nestes termos,,P. Deferimento. Rio de Janeiro, 28 de maio 
de 1936, —- Giulio Riccardo Emilio Salvatore. — Distr i
buição — A distribuo ao juiz Dr . Jayme de Andrade. Rio, 
2 de junho-de 1936. — Arthur Soares, P . Reconhecimento. 
— Estava a firma reconhecida. ~ Accordão — Vistos': Ac
cordão os Juizes do Tribunel Regional Eleitoral do Dis
tricto Federal defiro o requerimento de Giulio Riccardo 
Emílio Salvatore, em que pede a rectificação do seu nome, 
tendo em vista a certidão do seu registro de nascimento, bai
xando-se, para esse fim', o processo ao Juiz originário para 
que se proceda-aquella rectificação pelos meios regulares, 
expedrádo-se novas vias do títulos eleitoral e annotando-se 
essa mesma rectificação na lista do Syndicato da União dos 
Empregados do Commercio, em que figura o nome do re
querente. Rio, 12 de agosto de 1936. — Arthur Soares, Pre
sidente. — Jayme Pinheiro, Relator. Despacho — Cumpra-
se o venerando accordão de fls. 5 verso. Rio, 20 de agosto 
de 1936. 'R. Lagoa. E para constar mandou expedir o pre
sente que será publicado no Boletim Eleitoral, e affixado no 
logar do costume. Rio dè Janeiro, 5 de outubro de 193^ 
O escrivão, Carlos Waldemar de Figueiredo.. 

• 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL (ANTIGA) 

EDITAL, CpM O PRAZO DE DEZ DIAS 

Faz saber aos que o presente edital virem e oelle conhe
cimento, tiverem e interessar possa que, de ordem do M. M. 
Dr . Juiz da 3 a Zona Eleitoral, com jurisdiccão prorogada 
para os processos pedentes da 1" Zona antiga deste Districto, 
em cumprimento do Venerando accordão do Egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral do Districto Federal fica o eleitor Arnaldo 
Pereira de Mello Couto notificado para vir á sede do Juizo, 
á rua D. Manoel n . 15, á hora do expediente ordinário do 
Cartório, afim de satisfazer exigências. Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, aos 5 de outubro de 1936. — O es
crivão da i " Circumscripção Eleitoral do Districto Federal, 
Carlos Waldemar de Figueiredo. 

QUALIFICAÇÃO REQUERIDA 
Primeira Circumscripção 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

(Dístríetes mnnicipaes de Gloria e Saata Thereza) 

Jnis — Dr. Eduardo de Sousa Santor 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 8 D E -SETEMBRO 
D E 1936 

3.642. Ayrton José Vieira Bastos 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 21 D E SETEMBRO 
, D E 1936 , ' . ' . ' 

8.796. Alcides Guabiroba. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 1 D B ' OUTUBRO 
D E 1936 

8.842. Débora Pimentel de Almeida. 
3.843. RaulGOulart de Macedo. 
3.844. João BezOnco. 
3.845. " José Ribeiro de Bri to. 
3.846. Sebastiana Ayres de Souza da Silva. 
3.847. Pedro José da Silva Netto. 
3.848. Francisco Chagas de Oliveira. 
3.849.. Adger da Cunha Mendes Barreto. 
3.850. José de Sá Serrão. . . . 
3.851. Annibal Gurgel do Amaral. 
3.852. Estevildo Antunes dos' Santos. 
3.853..Flavio Martins Meirelles. 
3.854. Idio de Araripè Macedo. . . . 
3.855. Watdy/rFraga Coelho. 
3.856. Waldemar Allevato. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 5 DE OUTUBRO' 
DE 1936 ' 

3.857. Elisio José : Justino Concisio, 
3.858. Georgette Avellar Bastos. 
3.859. Rubem Siqueira Gomes. 
3.860. Armando da Silva. 

. 3.861. Adelia pires Alves. 
3.863. Claudino da Costa. 
3.864. Dulce Colombo Vieira da Costa. 
3.865. Dora Raposo Duque Estrada Meyer-
3.866. Hermann'Kastrup. 
3.867. José Barbosa Godoy. 
3.869. Jardelina Machado Corrêa de Albuquerque. . 
3.870. Lais VellosO. 
3.871. Orlando Pylo da Silva Duarte. 
3.872. Octaviano Ferreira da Silva. 
3.873. Vilsòn Mattos. 
3.874. Jdteé Alexandre Pereira Júnior 
3.875. José Luiz Adolpho Bahiana. 
3.876. Manoel Porto Alònso. 
3.877. Maria.Beatriz Roquette Pinto Bomnsr* 
3.878. Paulino dos Santos. 
3;879. Altamiro Vargas Coutinho. 

3.880. Sylvio Alves. • • 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 6 DE OUTUBRO D E Í936 

3.881. Arnaldo Machado Guimarães. . ' .. > 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 7 DE OUTUBRO DE-19i>o 

3.882. Renato Clark Bacellar. ' •> 
CTDEPBMDO KM 12-8.-936 

3.482. Armando Braga Godinho. • " 

Segunda Circumscripção 

NONA ZONA ELEITORAL - . 

(Districtoe nranieipaes de Trinca e Engenho Velko) 

' Jniz — Dr. Nelson Hungria Hoffbauer 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 2 D E OUTUBRO-' 
D E 1936 ' . • • ' " 

3.010. Clarinda Wendling de.Oliveira., 
3.391. Arminda Lopes. 
3.392. Amory Maciel de Aragão. 

•3.393. Claudionor:.Corrêa da- Silvas, 
3.394» Geraldo da Costa'Gomes. 
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P.395. Tlva Martins Bandini. 
3.396. Joaquina da Silva Campos. 
3.398. Joãão dos. Anjos Souto. 
§.399. José Stefanjni. 
3.400i Luiza de Oliveira Ferreira. 
8.401. Luiz Oneto.' 
8.402. Marilda Arlette Gomes Ribeiro 
5.403. Octávio Ferreira de Mello. 
8.'404. Pietro Bandini. 
.8.405. GèlsOn Pinto de Souza. 
9.406. Isabel' de 'Sá Nogueira. 
8.407. Pedro Marques de Alencar. 
$.'408.' Eulina Doemon Cordeiro. ; 
3.409. Nelson "Augusto Thieme. 
3.410. Bènedicto Mendes F i lho . 
8.411. Mario Branco. 
5.412. João José Buarque L ima . 
5.413. Augusto Pereira. 
3.414. Doialina Marinho de Araújo. 
3 . 4 Í 5 . Jayme de Carvalho. 
S.4Í6. Pédrp Rapozo dos Santos. 
3.417. Luiz . Carneiro. 
â . 4 i 8 . Silverio Catharmo dos Santos= 
3.419. Hélio Bâptista. 
3.420. Álvaro da Silva Carvalho. 
5.421. ' L u í s Neves dos Santos. 
3.422. Mario.' de L ima . 
3.423. "Artíiio Victorio.Milhares.. 
3.424. Eugênio Maurício. 
3.425. Wenoeslau Gardini. 
3.426/ Heitor-Pinho de Almeida. 

Diligencia: 

. 3.397-.. João; de Sant'Arnia. 

E D I T A E S D E INSCRIPÇÃO 

Primeira Cireumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL" 

< Districto municipal de Candelária) 

Juiz — Dr. Decio Cesario Al vim 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 
do. Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo da Primeira Zona Eleitoral, estão sendo pro
cessados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

M A N O E L / M O R A E S ' (3.347), filho de Gabriel Olegario de 
Moraes e de Agelica Maria da Conceição, nascido a 12 
de maio de 1902, em 'Barra de São João, Estado do Rio, 

• operário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
- municipal de. Candelária e residência á rua São Bento 

n. 28. (Qualificação requerida, B . E . 110, n . 2.776.) 
HERMANO CHRISTIANO DUTRA HAMANIV (3.348), filho de 

Christiano" Heíjú Hamann e de Eugenia Mengel Dutra 
Hámanti;' nascido a 29 de setembro de 1905, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com' domicilio eleitoral no 
districto municipal 'de Candelária e residência á rua 
Buenos Ayres n." 68,- sobrado.' (Qualificação requerida, 
B . E . 103, n . 2.681.) ' ' • 

ALDEMORA NERJI (3.349), filha de. Manoel Coelho Pece-
•'•guelra-e de 'Còr ina Silva Pecegueira, nascida a 10,de 

; junh» de 1890, em São Luiz, Estado do Maranhão, do
mestica, ,com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária e residência á rua da Alfândega n . 42, 
'sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 93. n . 2.391.) 

JOÃO CORTEZ. (3.350), filho de João Pereira Arêas e de 
' Pálmira; Souto Ctirtez,. nascido a 11 de junho de 1915, 

"no i-Districto Federai;. commereia.rio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de randelaria e re
sidência á rua da Quitanda n . 169. (Qualificação re-

: querida.'-BI E . : 104, n . 2.712.) ' ' 
PLÁCIDO CENDON (3.351), filho de Francisco Cendon e de 

' •. Avé!i»'a . Feijd;. nascido a -19- 'de '•«sãrço de 1904, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 

no districto municipal de Candelária e residência & rua 
São Bento n . 27, sobrado. (Qualificação requerida, 

/ B . E . 100, n . 2.571.) 
irfARGOS PEDRO MAEBON (3.352), filho de João Baptistá 

Maria Maibon e de Hermance Maibon, nascido a 27 de 
setembro de 1901, èm Bordéos, França, negociante, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária e residência á rua General Gamara n . 23, sobrado. 
(Transferencia de Estado.) 

MILTON TAVARES (3.353), filho de Quintino Ribeiro da 
Silva Tavares e de Nayar de Aquino Tavares, nascido a 
7 de março de 1912, no Districto Federal, commeroio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária e residência á rua da Alfândega n . 22., 
(Qualificação requerida, B . E . 116, u . ^.790.) 

MARLVMINGOZZI SILVEIRA (3.354;. filha de Carlos M i n -
gozzi e de Angelina Gambi Mingozzi, nascida a 18" de 
janeiro de 1903, no Districto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no distmto municipal de Can
delária e residência á rua General Gamara n . 58. (Qua
lificação reauerida, B . E . 110, n . 2.775.) 

MARIA D E LÕURDES SEVERIANA BORGES CORREIA 
D E OLIVEIRA (3.355), filha de José Eurico Borges Cor
reia e de Severiana Julia de Moraes, nascida a 14 de março 
de 1907, no Districto Federal, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residência á rua "Buenos Ayres n . 39, sobrado. (Quali
ficação reauerida, B . E . 100, n . 2.577.) 

OZORIO D5E CASTRO REIS (3.356), filho de José Maria dos 
Reis e de Olivia de Castro Reis, nascido a S9;de julho de 
1908, em São Pedro de Alcântara, Estado de Minas, ope-

- rario, casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelária e residência á rua 1" de Março nu
mero 121. (Transferencia de Estado.) : 

MARIO VAREJÃO DA FONSECA (3.357), filho de Luiz Mar
tins da Fonseca e de Dina Varejão da Fonseca,, nascido a 
Í3 de abril de 1911, em Corumbá, Estado de Matto Grosso, 
marítimo, solteiro, com domicilio eleitoral no- districto 
municipal de Candelária e residência á rua da Quitanda 
n . 125, sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 100, nu
mero 2.564.) 

FRANCISCO PINHEIRO GOMES (3.358), filho de Báymundo 
Gomes e de Maria Pinheiro Gomes, nascido a 1 de julho 
de 1909, no Estado do Amazonas, Manáos, operário, ca
sado, coni domicilio eleitoral no districto, municipal de 
Candelária e residência á rua Visconde d e - I n h a ú m a . 
(Qualificação requerida, B . E . 104, n . 2.708.) 

JULIA DA PAIXÃO FARIA (3.359), filha de Luperciq Mas-
carenhas da Paixão e de Garoíina- da Cruz Paixão, n?s-
cida a 7 de agosto de 1908, em Formiga, Estado de Minas 
Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de. Candelária e residência á rua V i s 
conde de Inhaúma n . 90. (Qualificação requerida, B . E . 
110, n . 2.76-9.) < 

JOSE' LUIZ DOS SANTOS FILHO (3.360), filho dé José Luiz 
dos Santos e de Luiza Ribeiro, nascido a 14 de janeiro de 
1898, em Barbacena, Estado de Minas Geraes, commercio. 
solteiro, com domicilio eleitoral no municipio de Candelá
ria e residência á rua do Rosário n . 92. (Qualificação re
querida, B . E . ,104. n . 2.713.) 

REYNALDO JOVAZINO (3.361), filho de Onofre Jovazino e 
de Ermelinda Jovazino, nascido a 25 de feveiro de 1917, 
no Districto Federal, funcoionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua São Pedro n . 29, sobrado. (Qualificação 
e requerida, B . E . "66, n . 2.155.) 

.TOSE' ANTÔNIO PATANÊ (3.362), filho.de Rosário Patanê 
e de Leonidia Antunes Figueiredo, nascido a 10 de se
tembro de 1917. em São Gonçalo, Estado do Rio de Ja
neiro, operário, solteiro, com. domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua P r i 
meiro de Março n . 82. (Qualificação requerida, B . E . 110, 
n . 82. 

RENOLD HOWARD (3.363), filho de Arnald Fritzgerald e 
de Alicia Laretta Howard, nascido à 16 de novembro de 
1904, em. Belém, Estado do Pará, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residente á rua da Quitanda n . 84. (Qualificação re
querida, B . E . 102, n . 2.672.) • 

MARIA LÚCIA DE CARVALHO SERRA (3:364), filha de José 
de Carvalho e de Castorina Eulina da Silva, nascida a 20 

de novembro de 1884, em São Jerbnymo, Estado do Rio 
Grande do Sul, domestica, viuva, com domicilio eleitoral 

http://filho.de
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no districto municipal de Candelária e residência á rua AJ.KTB DE ALMEIDA PITTA (3.377), filho dé Júlio Capj- '. 
<la Ouitanda n. 17L sobrado. (Qualificação requerida, '"' tulino-da Silva Pitta e de Norina dé Almeida Pitta, nas- . 
- — - - " cido a 22 de julho de 1915, no.Districto Federal, estU:- , 

dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-.: 
á rua da Alfândega 

B . E . 102, n. 2.663.) 
PAULO EBECKEN D'AVILA FERREIRA. (3.365), filho da Aris-

tldes d'Avíla Ferreira e de Lauta Èbecken d'Ávila Fer
reira, nasoido a 24 de março de 1914, np Districto F e 
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis? 
tríctò municipal de Candelária e residência á rua dã-Qui»: 

•tanda n, 82, sobrado. (Qualifioação requerida, B . E . 102, 
I,EÒNY DUARTE MARQUES LISBOA (3.366), filha de João 

Matjà Sarrat, nascida a 10 de julho de 1879, no Districto 
Federal, domestica, casada, cóm domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua dó Ou
vidor n. 84, sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 46, 
n. 1.837.) 

HfJTÕR NOGUEIRA D E SOUZA. (3.367), filho dc Joaquim 
Nogueira da Silva e de Mariahna dé Oliveira SilVa, nascido 
a 29 de março de 1899, em Nictheroy, Estado do Rio' de 
Janeiro, electricista, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á rua 
Rosário i). 88. (Qualificação requerida, B . E - l t ó , 2.591). 

JOSE' PECANHA CAMPOS JÚNIOR (3.368), filho de José Peça-
áíia Campos e de Gerald.ina Beatriz Espirito SàntO, nascido 
a .23 do abril de 1913, em Itabopoapa, Estado dó Rio, 
Commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária. (Qualificação B . E . 116, nu
mero 2.867.) 

NAMIR DA SILVA RIBEIRO (3.369), filho de Carlos da Silva 
Ribeiro e de Isoiina da Silva Ribeiro, nascido a 23 de no
vembro de 1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
Com- domicilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária ,é residência á rua São Bento n . 11, sobrado. (Quali
ficação requerida, B . E . 93, : n. 2.426.). 

iíèbiôs 'Nascimentos (3. ' . • • • ' • ' 
MÈBIOS NASCIMENTO (3.370),a'ilho de Eduardo Nascimento 

e de Eva Costa, nascido a 11 de junho do 1914, em Rio 
Branco, Estado de Mitias Geraes, commercio, solteiro, com. 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
é.residente á rua da Alfândega n . 39. (Qualificação ré» 
querida, B . -E. n . 1.511.) 

JOSE* NEWTON DE ARAÚJO SILVA (3.365), filho de José 
Éstêvãm:de Araújo Silva e de Maria Julia de Araújo-Silva, 
nascido a ,4 dè janeiro de 1903, em Maceió, Estado de Ala 
goas, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária e residência- á rua da Candelária- n . 29. 
(Transferência dè - Estado.) 

AUGUSTO CAVALCANTE L E A L D E BARROS (3.372), filho 
dô Joaquim Cavalcante Leal de Barros e de Maria Car
melita Luiz dè Barros, nascido a 2 de setembro de 1899, 
em Recife, Estado de Pernambuco, engenheiro Civil; ca
sado,., com domicilio eleitoral no districto municipal dè 
Candelária e residência á avenida Rio Branco n . 97, 2" 
andar. (Transferencia ide Estado.) • >• 

^SLVANDIRO CORRÊA L E I T E (3.373), filho de Francisco 
Coríêa Léitè" e de Maria Borges de Abreu, nascido a 15 
de abril de 1903, em Taubaté. Estado de São Paulo, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral nó districto mu-? 
nicipal de Candelária e residência àVrua Theophilò Ot-
tóni n. 17, 2° andar. (Qualificação requerida, B . E . 101, 

• ô. 2.741.) ' 
JOAÔ. M? FftBITAS VALLÊ (3.374), filho de João de Fre i 

tas. Valle è de Isabel Carvalho, nascido a 23 dé janeiro . 
dè 1884, em Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul. fun-
Côionâriõ publico, casado, còm domicilio eleitoral ho dis
tricto municipal dè Candelária e residência á. rua.da Al» 
lãncfégà n» 19, sobrado. (Transferencia de Estado.) 

&ABÍA PAtjtLTNA LOPES PÀTUREAU (3.375),, fílha,de .Joa
quim dè-Almeida Lopes è dè Mãrià-Pàuliaa Lopes, nas-; 
cî dà a 23 de janeiro de 1888, em - Portugal (naturalizada).,' 
jjrõfçsspra, viuva, eòm' domicilio : eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rüa Conselheiro 
êarafVà'n. 33, sobrado. (Qualificação"requerida,.B; .-"É.-
m , nf 2.663.) 

UM&fà MARTINS BAiSTOS (3.376),. filho de Alfredo 
.Martins Bastos e Laurinda. Franoiscà de Souza, nascido 
â 28 de janeiro.dê 19Ò8, em Cidade Santa, Estado dò Rio 
dê- Janeiro, commercio, solteiro, com. domi.ci.Sio eleitoral 
Uo districto municipal de Candelária a residência a'.'.-r'uã;. 
da Quitanda n» 198. !(Qualificação requerida, B . . È . 100, 

.), 

nicipal'.ae Candelária.e residência 
n . 43, sobrado.. •(Qualificação requerida,' B . E . 1J6, ôü-' 
mero 2.835.)"" , ' 

JOÃO V I L L E L A . (3,378), filho de Antônio Alvçs Viljela e de 
Arminda Augusta Ribeiro; nascido a 1 de dezembro de.' 
1908,'no Districto Federal, commercio, casado, Com do- ' 
"miçi.lio eleitoral -iio.,.districto municipal de Candelária ò . 
residência á rua. Buenos A i r e s ( n . 5à, sobrado. (Qualifi
cação, requerida, B . E . . f02, n . 2.657.) 

. FRANCISCO MONTUANO (3.379), filho de Lüigi Montüano 
e de-Therezina Mazzèi,.nascida a 23 de janeiro dè 1912, ' 
no -Districto Federal, commercio, solteiro, com domici
lio-eleitoral no djstrictò municipal'de Candelária e . r é - . 
s idenc iaá rua General Câmara h . 73, sobrado. (Qüal l - . 
ficação requerida, B . E . 102, n . 2.646, I a zona.) 

- EUPHRASIO D E ARAÚJO NOBLAT (3.380),; filho de Jacin-, 
tho Henrique Noblat e de Zulmira- de Araújo Noblat,. 
nascido a 16 de outubro'de 190i, em Recife,'Estado de 
Pernambuco, commercio, casado, com domicilio eleitoral" 
no districto municipal de- Candelária è residência á rua 
São Pedro n . 41. (Transferencia de Estado.) • 

ÉMYGDIO 'DE. SOUZA - (3.381);'filho de Antônio de Souza.e 
de Custodia Gomes de Souza, nascido a 15 de ágòstq .de . 
1908, em Cajazeiras do Rio,-Estado da Parahyba do Norte,-
commercio, solteiro, com .domieilío eleitoral nó ídistrieiO' 
municipal de Candelária e residência á rua do vMereado 
n . 17, sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 116, nu
mero 2:848.) .' . " '•-• """"'"-' 

ARGÊO FRANCISCO- D E ALMEIDA (3.382), filho de' Affonso 
Francisco, 'de.-Almeida, e de-Adelaide Avilã'-'de''Almeida,' 
nascido a 8 fio-fevereiro de 1915, no Districto .FederaT,;. 
commercio, solteiro,, com domicilio eleitoral, np'..districto';.^ 
municipal de Candelária e residência á rua.dà- C.ándelárja";' 
n . 61, 2 o andar. (Qualificação requerida, B . É . 68,'.nu-»: 
mero. 2.102.) . - ; . ', ' -, . . . . . . ' . . : . " . ' . . . 

FRANCISCO PEDRO (3.383), filho "de Benjamin Pedro' e .de 
Custodia Pereira Soares, nascido a 20 de julho.de 1918,., 
no Districto Federal, commercio, solteiro, corri - dòmiciHo 
eleitoral no districto municipal de Candelária': e resideh^" 
cia-á rua :Geheral Câmara 'n . 69, sobrado. (Qualificação 
requerida, B . E . 102.'-ni 2.648.).. . ; . . . . 

BENVINDO PEREIRA DÊ' SOUZA (3.384), filho 'de .Manoei. 
Pereira de Souza e d e . Antonia. de.'Souza, nascido" á H .. 
de maio de 1899,,"em'• Nossa Senhofa"-da Glória,-Estado'" : 

de. Sergipe, füncçidnàrio .municipal, solteiro,, comX dotai-, 
cilio eleitoral no' districto municipal de Candelária e;'rô-
sidencia á rua dò Rosário n". 97, sobrado.'"(Qualificação-
requerida, B . E . l i õ , n . 2.761.) 

vao 
Districto Federal*' 6 de outubro de .1936... «—Pelo-esô£i-
juvenal. de'Araújo ., .';-. . , 

-,:.;T'ÍRC'EiRA- ZONA EtEITORAL, :-, 

( DisMctds mEnicipaes da Santa Rita, Saeraiaeato *.;; 
São Domingos) 

XoAa —' Dr. Fíaaçisco de Paula Rôchâ lagoa Filha 

SsçrivãO — Dr. Carlos Waldemar de. Fiã»eíf8do- , ; . 

Faço publico, para Os :fins dos'arts. 4$ dô CodígO'e'33'<icí-
Regimento dos' ; JUÍZOS e Cartórios E l e i t o r ^ que 'pôr*èlt(S 
Çaftorio e Jyizo-da 3» Zona Eleitoral, estso sendo Processados 
os pedidos de inseripção dos seguintes. cidadãos:" - ' : 

AFRANIO .ALEfcANDtBINO DA COSTA SA#rÒS (6,562), ; fíIho 
de. Aníomõ Alexandrino dá Costa Santos e de Marja Vaé-
çoncellos Costa, naeòídó ,a 2 de novembro.de 1911, em 
SãOv.Míguèl dè Campos,.Estado de Alagoas, solteiro,-comi» 
roèrtsiO, cóm domicilio éleitòrai no distrjêto-muõicipài-de. 
São Domingos. .(Transferencia do - Estado .de .AlsgóáSi" 
titulo n,-1.934.) 

FRANCISCO J O S F DA SILVA (.6.563), filho dè' Joaquim- An- v 

"tonto da Silva..e 'cie-Georgána .da-.Silva, nascido-a 2Sc âé 
novembro, de 1909;-.em Síácthéroy; Estado ;dò Rio'de-.Ja-
nèiro,- isojtèiro, .commeroio, com détnifeitió. -eleitoral- .mo 
districto municipal de São Domingos H ((Qualificação re
querida, 3 B zona n. 5.354.) 

http://domi.ci.Sio
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.JOSINO- GOMES"-" (6; 564), filho'"de' Maria Gjònttes dos «Reis, 
nascjdo a8;de<dezembro;de 1912, em Quixadá, Estado* do 

• Ceará,' solteiro, 'motorista,; com • domieiilio' eleitoral: no 
districto imunicipal de São 'Domingos. ;(Qualificação-re-, 
querida,'3* zona' n. 5.524.) • 

JAYME EOPES:* (6.565), filho de 'Maria Lopes,e Lopes,; nas
cido 1 a 28 de' setembro de- 1904, no Districto /Federal, 
solteiro, motorista, còm/domicilib,eleitoral no districto 

, municipal dé 5 São Domingos.1 (Qualificação requerida, 
3* zona' n: 5.523.) -> • .- , - ' • : • • • > -•••{• 

JOÃO ANTÔNIO DÉ .GO'ES (6;566), filho de; Boaventura 
Antônio • de^Góés.' e:- de Félismina Maria de" Jesus, • nas-' 
sido/a 7- de*junho de 1913, -em-Nossa Senhora da Gloria, 
Estado de .Sergipe; -'solteiro,, motorista, com- domicilio 

. eleitoral no districto'municipal: de'São Domingos.^(Qua
lificação requerida, 3"> zona n.-5.526.), ' ~ • 

*EVERI.NAaiORElRAME'LO'(6.567),,'filha de Vicente-Alves 
Moreira; e^de.-Augusta^ Alves i Moreira,- nascida a -29 ;de 
maio dé'1905, em.Recife, Estado de Pernambuco, casada, 
domestica-,/ Com - domicilio ; eleitoral- no. districto. municipal ••. 
de São Domingos. (Qualificação - requerida,..:3\zòha;.hü-
mero:5.454.) "-,:;:.' • ..' - -

ADELINO, GONÇALVES i(6.568),' filho de Firmino: Gonçalves 
e. de Theodora, Gonçalves, • nascido . a 3 de dezembro de 
1915,;>'rio Districto Federal, solteiro, 'commercio, .com 
domicilio. eleitoral .no districto , municipal • dé São - Do
mingos. , (Qualificação requerida, 3*; zona n.' 5.447.) 

JOSÉ' GONÇALVES T>0 COUTO (6.569),: filho, de Francisco 
Gonçalves, do- Couto.-< e de-Maria Maximina das > Dores, 
nascido a-10sde setembro,de: 1882, norDistrioto Federal, 
eàsâdo, cb.mmercio,-; com domicilio eleitoral, no districto 
municipal, de,Santa Rita. * (Qualificação requerida, 3\ zona 
numero 5.554.) -

ÜANOÈL JOSEYFERNANDES* SALGADO (6:570),- filho-,de 
Manoel Fernandes' Salgado e dé Rosa, Joaquiná, Salgado,, 
nascido a ,22.' de abril de'1909, no;Districto Federal, 
solteiro,. commercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dé Santa Rita. (Qualificação requerida, 3* zona 
numero/5.394.) . • ' . - , • • . • ' • ; . 

ANNA; MARIA-RUIZ> (6/571), filha de Joio• Ruiz e' deíMaria 
: Martins Ruiz, nascida* a 19 de - agosto de™1916, no ,Dis-

' trictò' Federal;" solteira,* estudante, com£ domicilio1 eleitoral 
nò i;distr ;ictOímunicipai- de- Santa; Rita.' • (Qualificação re
querida, :3*; zòna-n.- 5.'227.) ' -

ANTÔNIO• GOMES ' ^ f A M A R A L '-(6Í572),' filho de Manoel 
,. Gomes do Amarál';e de Tsolina. Maria ida Conceição, nas-

••"' cidò/a;.15' dé''iíovembro dé "1914, ,eni São, Gpnçalo, Estado" 
•dò Rio dè Janeiro, soltéirb.V operário, com domicilio." eléi-

';'• toralmo -djstricto municipal' dé ' São'Domingos.. '.(Quati— 
, fi^açãq requerida, 3* zona "n./5;102.) / 

6ÍLENCAR' LUCAS DE MIRANDA' ÍÍEVES :(6.573), filho de José 
: Lupas das-N"evès:'e.de Lucindá de Miranda Neves, nascido al3 
dè 'dezembro.; de 19.11,1'no' Districto Federal,- solteiro, com- " 
mercio,'Comídomicilioieléitoral.no districto municipal- de 
Sao 'Domingos. (Qualificação: requerida, »3* > zona nu-

- ..mero 2.222.) >'":•'"•'. ••":''.'> ' * . . • ' , • 
BÈNEDICTO -RpSA • JARDIM ' (6-.574), filho -de-GesaritvFrsn-

? cisco Jardim e de> Maria-Jardim, riasoidóa-9 deyoutübp, 
de; 1908,,em Jtaocara/.sÉstádo do;Rio de Janeiro, solteiro, 
guarda civil,,com.; domicilio eleitoral'. no districto.-,' muni
cipal dè , São -Domingos., (Transferenciai-do Estado-.do 
Rio,s Jiírcipçãoíri. '882.) ' :" 

ANATOLE-TINPCO ;DE-OLryEIRA • (6:575)y filho de Benigno, 
:' TinócO:de Oliveira e."de/Leontina"Nora de Oliveira,;nás-
. c idò ;á .20 'de-setembro de 1914, em Pirahy, Estado do 
.. Rio; de. Janeiro,,.. solteiro^ c.ommerciario, r com domicilio 

; eléitpral ,íno /disfricto ..municipal- dé/SãoíDómingrcl»..(Qua
lificação/requerida, 3.yzona,in.-5;i51;) . . 

JOSK;MAMARI ;(6.576), filho de-Gabriel'NassrallaiMamai*;© 
de.Edwígés Pereira.dá Silva," nascido -a. 4'de junhodè. 19.07, 
.em São • Jóão-,'do Muquy,..Estsdordo Espirito.Santo, isoltei» 

• w>, alfaiate,- com domicilio,; 'eleitoral' no districto' rmihiéf-
. pai Vde < São /Domingos.:'"(Qualificação,-•' requerida, :'3.*rzona, 
' á, 5.342:) " "' ••<.•-•-•• , - -• . -. •',-

PILTON-PINTO-DA-COSTA (6.577), filho de.Fid.elis Sanches 
i da- Costa e,de Odette Pinto daTCosta,' nascido-a 15 devno-
. veinbro d9*19il,;em/Apiribé, Estado do Rio de Janeiro, 

. solteiro,»- estudante, com- domicilio, eleitoral, no districto 
asuniôipalj de São Domingos., (Qualifcação requerda, 3." 
ssona,,n. S.397;) -" '/-.' 

OSWÁLDO SENTO SE'-'(6:578), tlbolde Justino Antinas .Sen-
;toiSé.ie<d«''Virgínia de fAlmeida^Sení» Sé, nascido-a 22'd© 
nov«mbroide»i8&8,, emíSIõ Salvador,1 Bsíado da Bahia, «a-

\8ádc^"fuxieetenark> íwuitíoipaV'ec«^doi^ 

districto "'municipal de São Domingos. (Qualificação ex-. 
officio, B.-E.-82, n. 9.). 

NATALINO-DE-SOUZA OLIVEIRA (6.579), filho de Alfredo 
de-Souza .'Oliveira e de Luoinda.Maria, da Conceição, -nas
cido, a 20 de março de 1905, em Cabo Frio, Estado do Ri0 
de Janeiro, casado, motorista, com domicilio eleitoralí?nd 
districto municipal de São Domingos. (Qualificação re
querida, 3.* zona, n. 5.525.) 

ÂNGELO. JOSE' BARREIROS (6.580), filho de Arthur "José 
Barreiros e.de Maria Marques Barreiros, nascido a,7 de 
outubro, de .1913,- no Districto Federal, solteiro, commer
cio, cóm' domicilio eleitoral no districto municipal de 
São.-Domingos. (Qualificação requerida, 3.* zona, uumé-' 
ro. 5.460.) 

ALFREDO ASSUMPÇÃO (6.581), filho de Antônio MLura e 
de Maria Rosa, nascido a 24 de agosto de 1912, no Distri
cto'Federal, solteiro, commercio,. com domicilio eleitoral 
no .districto: municipal de São Domingos. (Qualifcação 
requerida, 3.» zona, n. 5.458.) . ':-•'/ 

CARLOS FERREIRA FIDALGO' (6.582), filho de Manoel Fer
reira Fidalgo'e- de 'Brazilice Maria de Aguiar, nascido'a 
13 de outubro de 1916, no Districto Federal, solteiro, com
mercio, !com domicilio eleitoral no districto municipaisde 
Sacramento: (Qualificação requerida, 3.* zona, n. 5.474.) 

ANTÔNIO. LOPES f GASPAR (6.583), filho de Manoel. Lopes 
Gaspar e d ô Maria Rosa Gaspar, nascido a. 15 de março 
de 1910,. no Districto Federal, casado, chauffeur, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São Domingos 
(OualificaçãOi requerida, 3.* zona, n. 5.450o 

P AULINO - MOREIRA DA SDLVA (6.584), filho de Serafim Car
neiro e de Isaura • Moreira, nascido a 2 de dezembro de 
1914, em Aquidauana, Estado de Matto Grosso, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3." zona,, 
n. 5.272.) • . ' . . ' 

FERNANDO LIMA DE ALMEIDA (6.585), filho de Luciano 
de Almeida e de Isolina Lima de Almeida, nascido a 23 de 
outubro de 1912, em Victoria, Estado da Bahia, casado, 
operário, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Domingos. (Qualificação requerida, 3.1 zona,-nu
mero 5.449.) , , 

ADALBERTO FERREIRA CARDOSO (6.586), filho de Álvaro 
Ferreira Cardoso e de Dinorah de Souza Ferreira Cardoso, 
nascido a 5 de outubro de 1914, no Districto Federal, sol
teiro, commercio, cóm domicilio eleitoral no districto-mui 
nicipál de Sacramento. (Quilificação requerida, 3." zona, 
n. 5.198.) 

MAXIMIANO PEREIRA MACHADO JÚNIOR (6.587),'filho "de 
Maxim iano Pereira Machado e de Esperança Maria da 
Conceição,.nascido a,21 de fevereiro de 1892, no:Districto 
Federal, «asado, commercio, com domicilio eleitoral rio 
districto.municipal de São Domingos. (Qualficação -re
querida, 3.* zona, n. 5.282.) 

AYRES PINTO DE SOUZA (6.588), filho de Ayres Pinto "de* 
Souza e ide Amélia Ferreira de' Souza, nascido a 6 de. de
zembro de "1900, no Districto Federal; casado, sapateiro, 
cóm domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita. (Qualificação requerida, 3.* zona, n. 4.297.) 

BORVAL DE / OLIVEIRA GOMES (6.589), filho de Joio de 
Deus? Gomes e de Laurinda de Oliveira Gomes, nascido a 
18 de outubro de 1894, em Porto Alegre, Estado dò Rio 
Grande-do i Sul, casado, commercio, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Domingos. (Qualifica
ção requerida,; 3.* zona, n. 1.908.) 

S.UBEM COSTA CARVALHOSA (6.590), filbo de José Piquet 
Carvalhosa e de Alice Gosta Carvalhosa, nascido a 27 4de 
agosto de 1903, no Districto Federal, casado,, commercio, 
com'<domicilio eleitoral no districto municipal do,Santa 
Rita.. (Qualificaçãoxequerida, 3.* zona, n. 3.110.) 

ETELVÍNA DB"OLIVEIRA (6.591), filha de Francisco-Hen
rique da Silva e de,Maria Isabei da Silva, nascida a 22;de 
junho dè 1890, no Districto Federal,^casada, domestica, 
com: domicilio eleitoral no districto municipal de São 

-Domingos.': (Qualificarão^ requerida, 3.» zona, n. 5.391-".) 

Bistricto* Federal, -aos • 6 - de - outubro d© - í936. •=»' g 
«3rivto,,:3fatíHeto•• Tteizeira -ds_ Mello. 
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EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 
Primeira Circumscripção 

TERGSIRA ZONA ELEITORAL 

De oWièm do Dr. Jui3 Eleitora! da 3* Zona, da 1* Cir-
eúmsoíipçSo do Districto Federal, faço publico, para çònhèJ-
cimentò dós interessados, qüè por despacho de dõ .corrente 
iãêa lorám mandados expedir pêlo M. M . Juiz Os títulos de 
eleitores dós seguintes cidadãos: 

6.223. Victor de Castro Peixoto (6.327), filho dè Bento de 
Castro Peixoto e de Amélia* Amaral Peixoto, nas
cido a 14 de setembro de 1914, no. Districto Fe
deral, solteiro, commerciario, com domicilio elei
toral nò districto municipal de São Domingos e 
residência.á rua Ourives n . 56, sõb. (Qualificação 
requerida, 3 1 zona, n . 4.858.) 

6.224. José Francisco de Freitas (61328), filho,dè Jósô M i 
guel dè Freitas e dè Thereza Rosa de Freitas,, nas
cido a 9 de março de 1894, nó Districto Federal, 
viuvo', commercio, com domicilio ' eleitoral no 
districto municipal de São Domingos ò residência 

• à rua Regente Feijó n . 126. (Qualificação reqúe* 
rida, 3* zona, n . 5.118.) 

6.225^ Alfredo Canongia (6.329), filho de Mario Braz Lobo 
Canongia e dè Irènè Gèráld Cãnóngiâ, nascido a 28 
de dezembro dè 1915, no Districto Federal, sol
teiro» commercio, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dè São Domingos é residência á 
rua São Pedro n . 284. (Qualificação requerida, 3* 
zena, h . 5.103.) 

6.226. Wanderley Canòsa dos Santos (6.330), filho, de Josí 
dos Santos Lê e de Augusta Ganósa Lé, nascido a 
19 de novembro de 1915, no Districto Federal, sol
teiro, èleòtrícistâ, com domicilio eleitoral n© dis
tricto municipal de Santa Rita è residência á rua 
Pedra do S a l . n . 24. (Quàlificaèão requerida, 3* 

6.227. Yvettè Domingues' Eánss (6,331), filha de Manoel 
Ighacio Domingues e de Julia de Mello Domingues, 
nascida a 24 de fevereiro de 1907, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, casada, domestica, cóm 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos e residência ,á rua General Caniarà nu
mero 237. (Qualificação requerida, 3* zona, nu
mero 4.393.) 

6.228. Altair Vieira (6.332), filha de Lydio. Vieira è de Petro-
niíha Vieira, ...nascida a 26 âe fèVèrèirò dê 1914» 
nó Districto Federal, solteira, mòdista, Com dòmi-
'crlio eleitoral no districto municipal dè Sãõ Do
mingos è residência ã rua Theophüò Ottòni n. 115, 
i" áádar. (Qualificação requerida, Z% zôha, nu
mero 5.122.) 

6.229. Ignèz Ferreira.Borges (6,,333)«..filha dè Oscar Alves 
Ferreira è dó Amélia Lèitè Ferreira, nascida a 27 
dè setembro dè 1914, pó DislMelê Fèâeráli casada, 
domestica, com domicilio eleitoral nò.aiètficíò mu
nicipal, êe Sáò^ Domingos, è residência ã rúà Ou
rives á . 115, è» andar. (Qualificação requerida, 
3* zona, n . 5.125.) 

6.2S6-. iràcèma Barreto (6.334), filha de Alberto Greanhalgh 
Barreto e de Gõíina da Silva Barreto, nascido a 
26 de jànéiró dè '1908, aó Districto Federal» sol
teira, dòmesitèa, cóm. domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos n residência ê 
avenida Rio Branco n.. 48. (Qualificação reque
rida, ã à zona, n . 3.313.) 

6.231. LOürivàl Vaz Pífès (6.335), filho dè Manoel Vaz Pires 
è 3è Maria da Cónceíçi© Pires, nascido a 28 de 
abril dè 1913, no Districto .Federal, solteiro, cOrn-
mèrciarió, cóm domicilio eleitoral no districto ma» 
nicipal dé Saô Domingos é. residência á t t iá Theü-
-jp&Uo Òtlõni n . U3-A , 3° âüdàr. (Qualificação 
requerida, 3" zona, n. 5.126.) 

é.2B*2. José Tràjàne de Oliveira (6.336), filho dè Manoel Tra-
janó de Oliveira é de Antonia Morehcia ds Jesus, 
naáieiâb a 24 'dé junho dè 1888, sm Táquaritingâ, 
Estado de Pernambuco, casado, cOmmerOiárip, cèái 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos e residência á rua da* AJfasáega nu

mero 315, sób. (Transferencia do Estado de Per
nambuco, titulo n. 5.487.) 

6.233., Nèlsóh Gòriçàlvèâ dè Mátheüs (6.337), filho dà Bía-
. . noel Gonçalves de Matheus e dè Albertinà dè A l * 

meídaj nascido à 26 dè março de 1918, nó Di í t r i -
ctò Fèdèràl, solteiro, operário, com dòmiciüò elei
toral ao districto municipal de Sàèrámento jè resi
dência á fuá Buèàós Aires n . 200, sób. (Qualifi
cação requerida, 3* zona, h . 4.086.) 

6.234, Romeu de Castro Jobim.Sobrinho (6.338), fiíhó de Po--
. lynice de Castro Jobim e de Amélia de. Castro Jo

bim, nasèido a 12 de agosto de 1914, em Sãò Ga
briel, Estado,, do Rio Grande dó Sul, solteiro, es
tudante, cóm domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sãò Domingos è residèhèiá á avenida 
Passos n. . 99. (Qualificação requerida, 3* zona, 
n . 3,523.) ' 

6.235, Bènjamin Pessoa (6.339), filho dè Antônio Elias 
PéssOá e dé Dèoliúda de Souza Pessoa, nascido * 
31 de março de 1899, em Santa Rita, Estado da 
Parãhyba dõ Norte, solteiro, pintor, cóm domici
lio eleitoral nò districto municipal de São Do
mingos, e residência á rua Ahdràdàs a . 103, sob. 
(Transferencia do Estado dá Parairyba do Norte, 

. . titulo p . 1.878.) 
6.2363 Gèlina dá Silva Cabral (6,340)> filha de Francisco dà 

' Silva Cabral e dè Maria Magdalena .da Silva Cabral, 
•nascida a 44 dè janeiro de 1911, no Districtò.Fedèral, 
Solteira, commercio, com domicilio elèitoi*au no dis
tricto municipal dè São Domingos è residência á rua 
da Alfândega n . 380. (Qualificação requeiMdà, 3*, 
zona, n . 4.790.) 

6-.237. Porphirio Augusto (6.341), filho de César Augusto 
Longo è dè Antòiiia. Jòaquiná dè Campos, nascido a 
25 dè êètèmbro dè 1901, nò Districto Federal, casado, 
empregado publico, corri domicilio eleitoral "no dis
tricto municipal de de Santa Rita. (Qualificação re* 

. querida. 31 zona, n , 4.860.) 
6.S38. Honòrina, Goínes Fern?.hdes .(3.342), filha de Antônio 

José Fernandes e de Blandina Emilia da Conceição, 
nascida a 29 de agosto de 1914, em Campos> Estado 
do Rio de Janeiro, solteira, domestica, corn domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita ó re
sidência á rua S. Bento n . 36. (Qualificação requa-
rida; 3* zòíra, n . 4.'936.)' 

6.239. Joaquim Dias Leite (6.343), filho dô Ângelo.Dias Leite 
e de Maria Rodrigues da Rocha, nascido a 3.1 dè de
zembro de 1910, ao Districto Federal, solteiro, com» 
merciò,jcom domicilio eleitoral.ao districto municipal 
de São Domingos, e residência a rua da Conceição nu-

' mero 42Õ. (Qualificação requerida, 3" zona, nume
ro 5.149) 

6.240. JoeL da Silva Leite (6.344), filho de Ârlindo Aíigèlino 
dá Silva Leite è dè Alice de Souza Leite, nascido á 
13 de jünhó He 1916, nó Districto Federal, solteiro, 
còmmèrciò, cóm domicilio eleitoral "nò districto mtí-
nlcibàl dê Sãò, Dòmihgòs 'è residência á rúà Gétièral 
Caimarã ü . l l è , èõl&radó. (^úàilflcàèÉiò rl^Blftóa, 3 l 

zona, n.. 5.414.) 
6.241. Antônio Sajvàdòr Viljàr (è.345), filho 8ò t à i z .Sàí»-

'Vàdòr e de Maria..Villar Sálvaüor, nascido à 2 dè j a 
neiro dè 19.15, nò Districto Federal, solteiro, operário, 
com domicilio eleitoral íió districto municipal âe São 
Ôórhiftgos % residência á rua dós Andradás n . 1,23, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3* zona; n-. -5-. 1-43.) 

6.242. Dèoclyâès Rodrigues (6.346), filho de Hèrcúlânò Rcu. 
drigues ê SilVâ.è de Hènriquetta Maria dá SilVa, nas
cido a 3 de juòhô de 191*. nò Distriòtó Federal; ope
rário, sólteitò,. cbtà domicilio, eleitoral nò districto 
municipal dè Sló Domiègós. (Qualificação 'requerida, 
3' zona, n . 4.986.) 

6.243. Alice Lòpeè Moreira (6.347), filha de José LòpeS «a 
SiíVà è dè Brattcà Cândida dè Jesus, nascida á 17 de 
íúihb dè 1915, ôò Districto Federal. Casada, châpe-
lèirà, côm domicilio eleitoral fio districto municipal 
dè Sãò Domingos è residência á rtiâ de B. Pedro 
n . 145. (Qüalifioação requerida, 3* 'zóhà, ú . 4,992.) ' 

6.244. Jòs.é Bèrhàr&èa (6.348),.fiíhõ âe Christina Mâriá dá 
'C©ncei§ã6j náséide a 3 de dèzeiabrò. de l è l è , em 
<k^.6^.£c(ÍMai9.áo mo *áè Jáàáiré» - é á l t ã ^ è^èraHo, 
coin domicilio eleitora] no districto müniclíSál dè Sa
cramento « residência á .rua Regente Feijó n. 90jj 
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sobrado. (Transferencia dô Estado dò Riò, título nu-
. fcáérb 5;5Í0.) 

6.24S. íTàèÓJfecò dè Assis"Viènrià (6.349), f i lho dé Francisco 
Fernandes Viánnà è dé Maria Isà>è! ViáttnaJ nascido 
à 28' dè «ètèin&rò dô 1916, «A Gàinpòs, Estado do Rio 
de àáèirô, èòltèifòí còmtneroiò, com domicilio elei
toral èò districto municipal te S&ò Domingos e resi
dência a rua Ürúgüáyana &. 177. (Qualificação re
querida, 3* zona, n. 5.170.) 

6.S4B; Jôàò Màriã Garrido (igíèsiàs (6.350), filho de Amâdòu 
fglèsias è dè Contempla Garrida, nascido a 18 de 

máiò dè 19*14, no Districto" Federal, solteiro, cóm-
mtrçro, còm domicilio eleitoral no districto municipal 
âè S.Sò Domingos e residência à. rua da. Conceição 
è . 63. (Qualificação requerida, 3* zena> in. 4.358.) 

6.247. Mario Basiliò de Menezes (6.351),.filho de Aurélio Ba-
•siliti dé Menezes e de Militana Menezes, nascido .a.- 4 
de, àb r i l dé 1908, em São. Salvador* Estado do Bahia, 
càísaoo, commercio, com domicilio 'eleitoral no dis
tricto municipal dè' São Domingos 'e residência á rua 
General Câmara a . 2l0, sobrado.. (Qualificação• re
querida, 3" zona, ft. 5.108.) 

6.248. Alberto Pinto Brandão. (6.352), filho de Francisco 
Pinto -Brandíò e de. Glòtilde Victor de Jesus, nascido 
a 10 de.júiihò do 1908, no Districto Federal, casado, 
môtòrlslaj com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos- e residência á rua da Con
ceição h . 96. (Qualificação requerida, 3* zona, nu
mero 5-148.). 

6.-249. Octaviò Gònies Lisboa (6.353), filho de Manoel Mar
tins Lisboa e-de Rita Gomes Lisboa, nascido a 20 de 
novembro dèÍ9Ò5, em Pènèdò, - Estado dè Alagoas, 
solteiro, còmmèrclariò, com.,domicilio eleitoral no 
districto muqicipal dè. Santa Rita e residência -á rua 
3o Acre n. 19. (Qualificação requerida, 3' zona,.-nu-

.. mèrò 4.,583.) . . . . . . 
é.SSÕ. LéòiVSdio JòSèdos Santos .(6.354), filho 'de Zeferinò 

José dos Santos e dè Cecília dos -Santos, .nascido a, 28 
de outubro-de 19H..em Fonseca, Estado do: Rio dê 
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral nò. 
districto municipal dè Santa Rita e residência á 
dâ Conceição n. 129. (Qualificação requerida 
zona, n . 4.905.) 

6.251. Màrlliá Bknâeirâ de-Mello Bueno (6.356), filha 
Frnèstò Toledo Bandeira de Mello è-deEIiza Saldanha 
Bandeira dè Mèllp, ttâsciâa a 17 de.abril de.!904.,.no 
Districto Federai t domestica, casada, com domicilio 
eleitoral nó districto municipal dè São Domingos e 
residência â Má.General Càmàrá n. 350. (Qúalifi-
càÇaó rèqüèriaà. .3 4 zobà, n . 6.356..) 

Yòlàndò Aá*evêd.o Costa. (6.3,57), filho âe Antônio-de 
Azèvêdò "Costa è dé Maria Florida de Azevedo Costa, 
nascido, a 3. dê 'dezembro dá ÍÔ06,-nô Districto Fe-
•aèfãl, cku'uffeur} solteiros cóm domicilio eleitoral nò 
âistriètõ municipal de São Domingos. (Transferencia 
dò Éòtádò -dò Riò, ihseripção n . 2.364-;.) 

Òlivjà Cèsarià Braz J6.358), filha .dò 'Cè%ârio Braz e 
âè Bèbiânà Cèsàná Brâz, nascida â 9 cie abril de 
lÔÔè, nò bis tHctò Mdeí v àl k 'dontééticà, solteira, 
cóm âfjmiciliõ.èréitôfal nò âistrlctp' rriunicipal.de 
Sacramento è residência a avènieft; Passos. : àu-
íSefÔ ti sòb. '(Qualificação requerida, 3* tuna, 

. n . 4.70-4.).. . . . . 
í àymé. Nlves :Fê'rr'âz- (6.359). filho dè. Francisco A n 

ua 
3 a 

de 

6.252. 

6.253-. 

B.Í54, 

6.2S6. 

6.2-36. 

iónio "Ferraz è 3e Gèirgiââ .Giirgél Ferraz, nascido 
ã 5 âe áfòsíò, dê 1906, 'nò' Dístfictò Federal, com
mercio, casado, cóm dôníicilíô eleitoral no dis
tricto municipal dê SãcrãKénto e.têMdència á rua 
Senhor dós Passos, n . 55 sob. ('Qualificação re
querida, 3* zona-, numero 3.194*). 
J ' d é Carvalho <6V.360), filho de Maaòèl Francisco 
FérTrélrâ dè Carvalho è dè Anna Maria dõ Espirito 
Sàfftõ-, bãsèidõ à l è dê junho dê 19Ô6» èm Campos, 
Êstàâe dd Riò 8è jahèiró, Mmmèrcio/sol teiro, com 
éèmmm tfà&mX-lfo districto muniêíjal de São 
©ofBiSf&B è -rêáiáèhiJia á rüa.Géfteral Câmara, 
â . -354. (Qualificação réquèridâj â» éõha, nume
ro Í.iff83v) 

MáMel J ^ r r ê i r a P ia iò (6-.3è'i), íilfiô dè <Pèrpêtüà Gó-
* í&eé PlfitÔ! aaseiâo à P *dè aèzêmbrò dè -191Í em 

"Gamlosj -feitadè <â& mò dè -la&èfóâ. éômmercio. 
- soit&ír&j %^íí d&micíiiíj *eiêaf>*ài feb t i s t r ic tò mu

nicipal de Santa Rita >e residência â- rua Farão 

6.257. 

6.258. 

6.262 

de São FeÜx n. 2. (Qualificação requerida, 3" zona, 
n. 4.302.) . 

Juvenil Soares Cóelhò (-6.362), filho dê Júlio César 
Coelho e de Emygdia Barbosa Goèiho, nascido a i 
dè junho dè 1906, èm Avelar, Estado do Rio de 
Jàneifò, èonimèrciò, solteiro, cóm domicilio elei
toral nó districto -municipal dè Sacramento e resi-
dèhèíà.â rüá Senhor dos Passos, n . 190 sob. (Qua
lificação requerida, 3k.zoha, n . 4^726.) 

Jáymê Cardoso Garnèirô (6i363), filhei de João Cargosfi 
Carneiro e de Maria da Gosta Villaça, nascido a 15 
de--agosto de 1896, nò Districto Federal, commercio. 
casado, com .domicilio eleitoral nò districto muni
cipal de Sãò .Domingos e residência á rua general 
Gamara n . 70. (Qualificação requerida, 3* zona, 

. -. . . n . 5.07Ò.) 
6.259 Jôsê Gomidès.Júnior.(6.355), filho de José Gomides e 

* de Cândida Gáròlinâ dè Mello Gòmidèè; nascido a 
16 de janeiro dè 1896, ém Perdões, Estado de Minas 
Gêraès, cônsul, casado, com 'domicilio eleitoral no 
districto ^rnunicipàl. dè Santa Rita è residência si 
àvènidá .Marechal Flòrianò, n . 196. (Qualificação 

. jefcàffibiò, Ê. E - , 18, n. 1 .$64.) 
6.260. Scylla Marcondes Machado (6.364), filho tíe Fabiana 

da Gama Màch.ftrlo è dê Gèòrginâ Marcondes dà Luz 
Machado^5 nascido à 14 dè outubro dé 1901, nò 
Districto Federal, pintor, càsadò, còni domicilio 
èlèitôrkl nó districto 'municipal 'dè Sãò. Domingos 
e residência á rua dá Alfândega, h . 292. (Qua-

. . . lificà_ção rreqüèfidà, 3* zona, n . 4.451.) 
6.261. Máô(jèlJòsè Pereira (6.365), filho dê Antônio José Pe

reira é dè Jòàqúiná Rodrigues dè Oliveira, nascido 
ã 29 de dezembro de 1891, em Portugal, naturali
zado, proprietário, càsadò. còm domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sãò Domingos e residên
cia M a dós; Andràdas. n . 292. (Qualificação re
querida, 3" fcõha, n . 5.047.) 

Angela Rèàl Pèréifã (6,. 36.6), filha de Antônio Ferreira 
Real e de. Maria de Jesus Ferreira, nascida a 7 
dè dezembro de .4898, no füstrictó Fèdèràl, domes
tica, casada, èòín domicilio eleitoral, no districto 

.municipal dè - Saò bomingòs e residência á rua 
db's ifidràdás, n . 70 sob. (Qualificação requerida 

•.3* zô'nã, t i . 5.i)48.) 
G*unhê?mè Soares .Leal '(8.367), filliô de Eúlalio Coelho 

Leal _e de Màríà vSoa'res Leal, .nascido a 3 de agosfo 
dé 1918, nò Distfiútò Federal, còmníèrcio, sol
teiro, com domicilio eleitoral nò districto- muni
cipal dê São Doíhirigos e fèsidenciá á rua Theo-
phüo Ottòni, n , 75 sòb. (Qualificação requerida. 
3* zõnâ, n . 5.080.) 

6.264, SèBástiãò èêreiSà Ayrès (S.-368). filho de Carlos Pe
reira Ayres è dè Cláudina Pires Ayrès nascido a 
23 âè jáMirò dô 1914, iàò Dislrictó Fèâèrâl, com
mercio, fòltèird, còfn domicilio eleitoral nò dis-
tríètõ. .'mMfcipál dê Sãò Domingos è residência á 
"fôi. SSô' Pèèlrò, fl. 344. (Qúálificáçtò requerida, 
3V %ò'nà. n-. 5.1S2.) 

FrAftciscò Luiz Záí&ltft (6^36&), filho dè Antônio F e i -
nk&'dès Zâmitfi.B 8è-.MaMà Lüizà,,nas6idó a 20 de 
janeiro de Í874, èiVi 'Váèsòúràè, Èstaflò dó Rio do 
Janeiro, operário, "vlüvò, cóm â.Òfnièiiiò eleitoral riò 
districto rnubiCiÇâl dê .Baôtá. kítà è residência á 
rua Jógõ dã Bòlá íi.. 35. (tâuâlificãção reque-

„ rida, .3* zònà h. ,4;'á52.) 
Jéée,Mòltésini (6-.37Ó), fílhô. dé -JòãÔ MÔllesini e de 

Ròsà Mòllêsihi, nlscidô a 21 dé mâfçò âe. 1913, em 
São Paulo, coirimercio, solteiro, còm domicilio elei
toral nò districto municipal Sè Sãntà Rita. è 'rèsi-
dencià á füá Mâfèébál. Fíofiálâò, n>' 18. (Transfe
rência dò Eilàãò dê Saò Pàülò *a- íhscripçlo nu-

DèMò GifâÇá Aràüjò •(é-.Wth filho de Francisco da-
Gòsiâ -Aràujo é €è Sosã dá Gf âóà Araújo nascido 
á-23 € è òUtübrò dé ÍSlè, em São Jôâò da Barra, 
Èslàüò dò Riò de Jànèiròi êstúdáètè, solteiro, com 
domicilio eleitoral nò districto municipal de Sa-
e-ràmênto è .rèsidenoia . ã . r u a ãòs Andràdas,- nu-
ü§ró 25 1° andãf. (Qualificação requerida, 3' zona. 

fc n, §86.) . : . .... . . ... 
Ernesto Scòlzà (6-.373), filho .dè Pedro Scòíz.a e dc 

Maruã José Siciliàna, nascido a 25 de fevereiro 

6.'263, 

6.2135. 

6v 

6.â67; 

C o n f e r e com o O r i g i n a l 
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de 1901, no Districto- Federal, commercio, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal-de 
Sacramento e residência á rua Senhor dos .Passos, 

; s n . 95 sob. (Qualificação requerida, 3* zona, nume-
v - ro 5,058.) 

J.'269: Paul Jack Taves (6.374), filho de John Nichelson 
Taves e de Adda Silva Taves, nascido.a 2 de junho 
"de 1905, no Districto Feral, pharmacèutico, casado, 
com domicilio eleitoral no : districto municipal d( 

. Sacramento :e-residência á rua dos Andradas, nu-
mero'26. (Transferencia do Estado de São 'Paulo 
titulo n . . 699.) 

.6.270. Aurino der Araújo (6.375), filho de Cirilo Garcia : de 
Aràujo e de Maria Garcia, nascido a 21 de dezem
bro de 1900, em 'São Salvador, Estado da Bahia, 
alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no dis-" 
tricto municipal de São Domingos e residência 
á rua dos Andradas n . 79, sobrado. (Transfereor 
c i a d o Estado do Rio, titulo n . 647.) . 

0,271.-Ootàvio./Gonçalves da Silva : (6.376),-. filho de João 
Gonçalves da Silva e de Jovita Pinheiro da'Silva, 

- nascido a: 2 de. janeiro de 1906'j em Friburgo,. Es
tado do Rio. de Janeiro,, operário, casado, com do-

• '. micilio eleitoral no districto municipal de. São Do
mingos e residência á rua S. Pedro h..250,,so-. 

r brado.. (Qualificação, requerida,3*zona, n." 5.129.) 
6.272. Joanaa, Mazzoccoli Panisset (6.378), filha de Pas-

1 • - . «hoaL A . Mazzoccòli e de Luiza Baldi, . nascida', á. 
25 de junho de 1910, em Nictheroy,. Estado-dp. Rio 

-. de Janeiro, modistã, casada,'com domicilio•elei
toral- no districto 'municipal de-; São; Domingos', e 
residência á - rua Theophilo Ottòni numero. 17.0. 
(Qualificação requerida, 3*' zona, n . 4.413.) 

6VST3. Georgjna Pereira .Ramos • (6.379), filha de Ãrmindo-
' Pereira Ramos e de Julia Dias Ramos, nascida a 

16 de-junho de. 1916, no Districto Federal;-costu-
- reira,• ;-solteira, com/domicilio '- eleitoral n'o,dis

tricto municipal de São Domingos e residência á 
"• • rú'a> Uruguayaiía - n . 180,cobrado. (Qualificação 

* requerida, 3* zona, n . 4.244'.) -
Jo&ê.íRibeiro Dias., (6.380), filho de, Antônio. Ribeiro 

. Dias e de Geçilia, da Silva Dias, nascido a. 10 de 
abril de 1913," em Campos,- Estado do Rio de Ja-

'. neiro,contador, Solteiro, com 'domicilio -eleitoral 
rio districto municipal de, São Domingos\&. resi-

•' . ', dencia á rua Ourives n..' .101. (Qualificação re
querida,- 3* zona,, n . 4.998.) 

6.275. Pedro de' Mattos Gonçalves (6.381), filho de Galdino 
'•,;.: Antpnío Gonçalves, -'--e. de. Maria--de Mattos Gon

çalves," nascido a 12 de fevereiro de 1899, ém; N i -
ctheroy, Estado do. Rio de Janeiro, cornmercio, ca
sado, com: domicilio "'eleitoral no distrieto muni-

• : -.-'• eipal de São Domingos e residência á-rüasSão.pe-
' d r o n . 177. (Qualificaçãoirequerida,".3' zona, hu-

'•'•'"• mero 5.181.) 
6.276. Hylda"Amorimi Magalhães (6.382), filha de Fran

cisco Amorim Magalhães e.de Francisca • Maga-' 
!-- lhães,. nascida a 19 de janeiro de : 1917, no -Dis

tricto-Federal, domestica, solteira, com domicilio 
. eleitoral no districto. municipal"de -São, Domingos 

'" .'• «.".residência â ma Andradas n . 86; sobrado. .'(-Qua
lificação requerida, 3* zona, n . 2.996.) 

6;-277. Luiz!Pereira Estrella (6.383), filho de. R.uth Cbrls-
4ina de Oliveira,1 nascido a 4 de setembro de 1900, 
« o . D i s t r i c t o / Federal, commercio, solteiro,• cóm 

,*•/ • tK- • domicilio eleitoral no districto municipal .'de 
iSâo" Domingos e residência á rua São -Pedro, nu-

.;',••:'.. mero -§37 . (Qualificação requerida, 3* zona, nu-
• . ; 'mero ;4;360.) -
6,278. - Fabfo r Moreira Torres (6.384), filho . de Amiazoaag 

de-Oliveira. Torres e-.de- Noemia de Almeida T ò r -
resj aascido a. 17 dê  novembro de 1917,. e m . S ã o 
Paulo, Estado de São Paulo, estudante, solteiro, 
«com domicilio eleitoral no/districto municipal,de 
SaeraMüento o residência á rua Senhor dos Pas= 

- - sos -u . 79, sobrado.. (Qualificação requerida,^ 3 a 

.zona, n . 5.193.) 
é.279. :-Octócilio ;Pinto da-Silva '(6.385), f i lhou> José Pinto ,;. 

. daíSi lva e *de Al ice Fernandes da Silva,«ascido 
- - a-3 de. Julho de-, 1915t]no Districto.Federal , í«om-

.'• .'•'""• merciò ,sol te i ro , com 'domicilio eleitoral <nó:iis-
1 ' '• tricto municipal de São Domingos e reáidesseis 

6.282. 

6.274 

á * rua-S&o Pedro n. 284, sobrado. '(Quálificae&o' 
requerida,'S*'zona, n. 4.988.) 

6.280. Maria Talitha Gaívão ;Mar,inho (61386), .filha-de> 
Justiniano da Rocha Marinho e de Noemia Gal- •> 
vãoiMarinho, nascida; a 9 de outubro ide, 1912,,'no 
Districto, Federal, funcionaria , pública,' solteira, 
com domicilio - eleitoral no /d i s f r i c to . municipal' 
de São Domingos : e residência ; á rua- Ourivêsínu-
mero 110. . (Qualificação requerida, - 3*: zona, nu
mero 5.064.) - '•'•-: '•: 

6.281. -Álvaro'Marques de Carvalho • (6.387), ifilho^de^Paulo,-., 
Marques de Carvalho ,e de Edalina!; Fragosò,v :Mar-' 
ques, nascido a 31 de julho, de'1911, no Districto 
Federal, commercio,.solteiro, com . domicil io~.elei
toral ;-no.,distr'cto: municipal de Santa .Rita /e ' re
sidência-".á; rua dos Ourives n . 124. (Qualifica
ção requerida, 3* zona,-numero 3.073.) • , 

Sebastiana -Vieira (6.388), ;filha ;.de; Jo.sé':Luiz ,Vieira 
' e de; Ju l ié ta .da . . Silva .Peixoto,-nascida; a-29 : de 

setembro de 1909, no--Disírieío* Federal,' còstu- ' 
reira, -solteira, com' 'domicilio eleitoral '- ;npydis
tricto,' municipal, de Sacramento! e i residência-tá 
rua ".Buenos Ayres 1 n'. 304, sobrado. . (Qualificação 
requerida^ 3 ' 6 zona, n . -5'-;055'.*).-, ':-..'• "'• 

6.283. OIdêmar ..Jorge Sampaio -'(6.389), filho ds. Armando 
Pinto''Sampaio e?de Ophelia Jorge: Sampaio," nas-

' c ido ; a 13>de agosto dV'1918,no.Dísíricto.->F.e-'' 
deral,- .estudante,- solteiro, comv domicilio, elei
toral íno: districto- municipal; de- São Domingos -'e: 
residência:.á- rua- General, Câmara-<n. 235. - ; í(Qua-

; :IiÍ'icação r requerida,/^3^ zona, n . : 5.Í27;1') •( .• • >t 
6.284. 'FemanijovTéüieira'- /dè,,\Carvalho . (6;390),' filhou de 

JdsévTéixéira de•Carvalho'.e.de :Josephiqa,..Corrêa 
de. Carvalho, nascido a: 2 'de ' janeiro-'. d é i 9 l 8 , V n o 

-.Districto: Federal, estudante,;, solteiro,'/ com-domi
cilio eleitoral no districto - municipai-.de São Do
mingos è; residência á- rua General.-Gámara : nu
mero 235; (Qualificação* requerida,' 3* Wna,'i nu-' 
me.ro 5.100.' . . ;,... ;-

6.285; Ar!indo : -pmto-Nogueira,:(ô.391), filho de Joaquim 
Pinto Nogueira .e de",-Sabina" .Teixeira1"Nogueira, 
nascido a, 10* de dezembro de ' 19^08;?no.-i-.Di'Sti;icto. 
Federal, córnmerciante, .solteiro, com' 'domicilio 
eleitoral .no districto' municipal-, de* SãoiDomingos 
e residência á í r u a General Camára- numerosa . -

(Qualificação 'requerida,. S^-zona,"^'. 5.428.);•'),. 
6.286. Arleíte dà Silva' íCefquéira; (6,392), ;fiiha -dê^José 

Thomáz. dá. S iha - Azevedo^e de ' Julia' Azevedo' dá . 
Silva, naspidá. -a' 23 .de'KabriI-;,d:é.:49Í-7,-'fao. 'ííistricto' 
Federal, :.dòníestica,. casada, Com .: .dpniic.ili.'o,,,yeÍêí-

. tòralnodistr ictç >.municipal'de'-lSão Domingos.e.'re-
sidenchvá ruà Sãò Pedro n.. 334,;;.sobrad.o.:(Qua- .-
lifiçação requerida, 3' zona, n l 5.140.) -. 

6.287. Dilermarido -Dias -. Cerqueira. (6.393)i"" ;filho,rd.e;Jo|o 
Dias .Cèrquéira Ve de DoloresJPereiraíde,Oliveira, . 
nascido a .15.. dezembro de 1.912,. emMar? de -Hes-. 
pariha,-Estado dé Minas - Geraes, cirurgião dentis-
ta^casado^côm^domicilio eleitorai.no districto'mu-
nicipal de Sãò Domingos ,e residência á ; r u a v S ã o 
Pedro -n. -354. (Qualilificação/requerida,, 3*,,zona, 
numero 3.139;) . j •'-'-;/.---• 

6.288. Jenny Eucilia;,de Aragão. (6.394), f i iha"de.JoséíCar-
nei.ro'-.-dè Magalhães'e de Emygdia .Reis-de Maga
lhães,. nascida a; 5. de 'julho,; de -1901, emf São - João 
Del -Rei, Estado do i'M,fnas\ rG«raeá,'''4ÍQm^ca,;;'èà-
sàda,;vcom'domicilio eleitoral no fdistricto muniçi» 
pâl de,SãoíDomingos^^rêsidenoia áírua.TheopblIlo 
Ottonitn. ;123, sobrado. .{Qualificação irecfüeriiàa, 
3*.(zona, numero-4.410.) , . ; à. 

-6.289. Zorilda -Carneiro de Andrade (6;395),,-filha*tíe'"»KÍ-
colau de Oliveira. .Carneiro e de- Cbristina^Mangaba 
(ârneiro, nascida, a l i de: dezembrovde ; i9Òl , 'em 
São Salvador, Estado da Bahia,- professora," eàsada, 
ebbi' domicilio„ eleitoral <no disteicto municipal* de 
SIo'.Domingos © residente á rua Gèneralí Câmara 
u . 3 5 4 , sobrado. (Qualificação requerida,.3* üona, 
numero:4:825.) . , • ' • . ' • - . • / • • ' • • ' • ' • . • 

-6.290. >-Eduardo de. Mattos(6.396), í i l ho de;Joaquim-1 Anto- , 
nio deíMattos :e de Carlota de Mattos,inaseido e i 17 

; de-:julho da''-J»01,".;»o«WSrtriolo---Fede»aI,*opera)fio, 
- aolieiro, eons rderaieilia «leiteral ' fflOfdfefcriefe.:,tau« 

tji«i^il.d®*-Sao I>OEí!ngo§'© resIdenefe íá^ma^Saa 

C o n f e r e com o O r i g i n a l 

http://municipai-.de
http://me.ro
http://eleitorai.no
http://nei.ro


Quinta-feira 8 BOLETIM .ELEITORAL Outubro de 1936 333" 

6.292. 

$7293 
4 

6.296. 

Pedro a.-284. ;(Qualifioaclo requerida, 3* zona, 
numero 5.077.) " • 

6.291. Corsino Pereira Ramos (6.397), filho de Armindo Pe
reira Ramos e de Julia Dias Ramos, nascido a 6 de 
fevereiro de 1915; no Districto: Federal,comraer-

. cio, solteiro, Com domicilio eleitoral hó districto 
. municipal de São Domingos e residente á rua üru-

guayana. n. i80, «obrado. (Qualificação requeri
da, 3* zona, n. 4.246.) 

ÍFõsei Rodrigues Baptista (6.398), filho de Joaquim-
?: Rodrigues Baptista è de Maria da Çòheeição Ro-
• drigues, nascido a 16 de março dè 1890, no Dis -
. ' tricto. Federal, motorista, casado, com domicilio 

eleitoral aõ districto municipal de 'Santa Rita o 
,v . residência á. ruã Camerino n. 39. (Qualificação 

requerida, 3» zú&a,- h'. 4w29Ô.) 
Mauuui Táboas. Rodrigues (6.399), filho ; de Ventura 
, .Taboas Rodrigues e de Éduarda Barreto Rodn-

-..;?>.;-gues,;. nascido-" a .20 de agosto de=:1903, no Districto 
. ^ i - , Federal, commercio, solteiro, com domicilio elôi-

;_toral no districto municipal de São Domingos e 
ir residência á-rua Andradas n. 72. (Qualificação re

querida, 3* zona, n . 4.785.) 
(6.294. Alyar.o Garcia (6.400), filho.de Augusto Garcia e de 

Maria de Jesus, nascido a 21 de junho dé 1913, no 
,vV Districto Federal, commercio, solteiro, èom domi-

• % cjliò eleitoral no districto muniéipal de São Do-
vlmifigos e residência, á rua São Pedro n . 126, so--

brado. Qualificação-requerida, 3 a zona, n . 5.271.) 
6.295. AndrelinoBarcellos (6;401), filho de Lino Barcellos, 

v.e de Iracema de Oliveira Barcellos, nascido a 2 de 
novembro de 1911, no Districto Federal, còmmer-

' cio, solteiro, çom. domicilio eleitoral no districto 
• .- municipal de Sãò. Domingos e residência á: rua 

Andradas n , -72, sobrado(Qua l i f i cação requerida, 
3E, zona, n-. .4.475.) 

iLeopoldo Ferreira dos Santos (6.402), filho de Ber-
nardino Marques e de ltelvina Marques, nascido a 
•19 de. janeiro de 1884, no Districto Federal, com-

\•••,. .meroio,. viuvo, com domicilio eleitoral no districto 
r municipal de ; Sãò 'Domingos e residência á rua 

• São Pedro n . 82. (Qualificação requerida, 3 a zona, 

Ràmizo dos. Santos (6.403), filho de Manoel dos San
tos. Salvador e de Marianna. Pereira • dos Santos, 

'».•-,.•,. n.ascido, a 25 de. abrir de 1910, no Districto Fe -
. ,.o •• deraK operário, casado,-çom domicilio eleitoral no 

: districto" municipal de Sacramento e resídeaeia a 
. rua Buenos Aires; n. 251, 2? andar. (Qualificação 
,v. ; ^requerida, 3' zona, a. 2.921.) 

6.298.,. Bacio:Barros (6.40.4), filho de Francisco de Assis 
Barros e de Rosa L ima Barros, nascido a 25 de 

; . , março de 1907, .em Chiador, Estado de Minas Ge» 
v - . v

i rães, commercio, solteiro, còm domicilio eleitoral no 
,;;'>"ájstríctô municipal de Santa Rita e residência á 

" v ' rua: Sacadüra Cabral n ; 174. (Transferencia do 
• • • « " ^ t a d o dê. Minas Geraes,;•'titulo n . 1.577.) 

6.296, -'-"Vicente dè .Pay la (6,405), nascido, a 26 de dezembro 
''.,"' "fôÔir ao Districto Federal, operário, viuvo, com 
'- > l domicilio eleitoral no districto muniéipal de Santa 

, . .. Rita e residência;à rua do. Acre n.- 78. (Qualifica-
• .fcâo raíruériàa,.3 , :'ioBà, n. 4.309). 

6,300^ Antônio Ráphaei .(6.406), filho de Rap&ael Tobiag e 
da Joanaa Rosa de JÊSÜS, nascido a 10 de março 

. '•. .da' 1909, em. Descoberto, Estado dè -Minas: GèrâèS, 
. Javrádõr, solteiro, -.còm 'domicilio.eleitoral TIO dis-

v . í - kjòto rnuniciòàl de Santa Rita e residência á rua 
Caínerino ju :tí. (Transferencia do Estado de Mí» 
nas Geraes, t i t u l o u . 1.416.): 

6,SOií •• Eugênio José Eoseira (6.407), filho dê Abílio José 
••:'!: Ròséirâ e de Macia da Conceição. Rosejrã, nascido 
c-v á 9 de janeiro de' 1913, na Districto Federal, bom-

' -; beiro' hydraüJico, solteiro, coqi dpniiciliõ eleitoral 
:• ÃÒ districto • : municipal, -de- Santa Rita e resi-

déncia a-rua: Gamerino-numero gàs- (Qualificação 
, ' . -rêqüêridàv-,-3* sonata, •'4';'32iv) •:• 

Bolores de. Almeida' Ferreira (6s&Q8)j filha de An= 
-• toüÍQ-'dà Almeida e da Estépbania de Almeida,-
• -nascida g, 1 de fevereiro, dè 1913, nó- Districto Fe-
. dèrái,-.domestica,. Canadá, com./domicilio eleitoral 
'no diètricto muniôipal dò. Sacramento .«^residência, 
•â^fUa Séfièòrdós:Pãssps^a» 242,-'3*ffl ^üa l i f ioação 
.KstmQtfâ&^B* zona» a ú r n e r o - ' - 3 ^ % ^ 

6.2̂ 7; 

6.305. 

6.30,7. 

6.303; Antônio Gomes. (6.409), filho de Guilherme Gomes e 
de Emil la de Almeida, nascido a 4 de abril de .1916, 

• no Distrioto Federal, mecânico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Sacra-
menío e residência á rua Senhor dos Passos nu
mero 226,- 1". (Qualificação requerida,. 3* zona 
numero 4.871.) 

6.304. Francisco de Souza (6.410), filho de .Benardino de 
Souza e de Amazilia Dutra, nascido, a 21 de março 
do 1898, em Petropolis; Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua General Câmara n . 234 sobrado, 
commercio, cãsadò, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida, 3* zona, n . 5.149). 

Waldemar Alve3 (6.411), filho de Carlos Antônio A l 
ves e de Maria Costa Alves, nascido a 22 de outu
bro de 1916, no Districto Federal, residente á rua 
General Câmara numero 292,. comjnerciario, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sãò Domingos. (Qualificação requeri
da, 3* zona, n . 4.378). 

6.306. Orlando da Rocha Porto (6.412), filho de Antônio da 
Rocha Porto e de Alzira Brandão Porto, nascido a 
30 de abril de 1918, no Districto Federal,, residente 
á rua dos Ourives n . 52, sobrado, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral nò districto munici
pal dé São Domingos. (Qualificação requerida, 3° 
zona, n . 4.810). 

José da. Silva Veiga Filho (6.413), filho de Jo.sê da 
Silva Veiga e de Maria Constantina da Veiga, nasci
do a 12 ,de maio de 1892, n<o Districto Federal, re
sidente á rua da Alfândega n . 371, pedreiro, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, 
n . 5.260). . 

6.308. Rizoleta Capplionck Fernandes Pinto (6.414), filha 
de Miguel Capplionck Romangueira e de Rosalina 
Fernandes Guimarães, nascida a 1 de agosto de 
1903, nó Districto Federal, residente á rua Uru-
guayana n . 202. domestica, casada, "com domicilio 
eleitoral, no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n , 3.871). 

Octar.ilio de Souza Arruda (6.415), filho de José A r 
ruda e de Leonor Arruda, nascido à 14. dê junho 
de 1915, em Tombos de Garacgola, Estado- de M i 
nas'Geraes, solteiro, dentista, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sãò Domingos. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 5.O03). . 

Othon da Cruz Diniz (6.416), filho de Júlio Euricó 
Dinis e dè Maria Izabel da Cruz Diniz, nascido a 17 
de abril de .1906, èm Cachoeirò do Itapemirim, Es 
tado do Espirito Santo, residente á rüã dos Andra
das n . 97, sobrado, casado, commercio, com domi
cilio eleitoral no districto municipal dè -São Do
mingos. (Transferencia dô Estado do.Rio — In-
«cripçao n . 1.437)". / ,~ ; 

Euclydès Augusto Pitta (6,417), filho dè João A u 
gusto. Pitta e-.de Elvira Carvalho Pitta, nascido a 
16 de janeiro de 1917; no Districto Federal, resi
dente I rua dós Andradas n, 72, solteiro, commer
cio, com domicílio eleitoral no districto muBicipal 
de Saò Domingos. (Qualificação requerida, 3 S zona, 
« . 5.264). 

Maríô Paes (6.418), filho de Joio Paes Netto e de 
Dioguina Pereira Paes,1- nascido â K, de janeiro de 
1907, ém Miráõema, Bsíaclo do Riò, residente á 
rua. General Câmara A..-312, sobrado, casado", lavra
dor, còm,domicilio eleitoral no districto-municioal 
da Siò Domingos. (Transferencia dõ Estado do 
R í o w - Titulo a . 2.169). 

6.313, Francisca Borges (6 .4Í9) , filha de Francisco-Borges 
è. de Odêlmira. Borges, nascida a iS 'de aiarçb dè 
1906, no Districto Federal, residente â avenida 
Passos n.. 92, solteira, cómroerclaria, còm domici
lio eleitoral no. districto muojcipai de São Domin
gos, (Qualificação requerida, 3* zona n. 4.766). 

6.3í4v §aJvador Pereira (6.420),'filho de Adolpho Pereira de 
Souza e dè Olympià Péçanba Barcellos, nascido a 
17 de agosto de 1903, em Nictheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á roa Theophilo Ottòni nu-

: mero 112, 3° andar, casado, commercio, com domi
cil io 'elei toral-nò districto municipalde São Do-

• i -•• mingoss,' .(Qualiíicaçao requerida,- 3* zona,-.numere' 

6.309, 

6.-310. 

6.3Í2. 
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6.135; Anton.io Martins (6.421), filho de Jeronymo Martins e 
de Guilhermina Augusta, nascido a 28 de junho de 

' 1910, no Districto Federal, residente á rua-Theo
philo 0'ttoni n . 123 sobrado, solteiro, commercia-
rio, com domicilio eleitoral mo districto municipal 
de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 a zona, 

. n . 4.763). ' 
6.316. Rubem Barbosa (6.422), filho de Pericles Gomes Bar

bosa e de Herminia de Paiva Barbosa, nascido.: a 
25 de. dezembro de 1916, no Districto Federal, re
sidente á rua Regente Feijó n . 82, sobrado, sol
teiro, estudante, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Sacramento. (Qualificação reque
rida, 3 a zona, n . 1.396). 

6.317. Jarbas Cambraia (6.423), filho de Antônio Abreu Gui 
marães Cambraia e de Julia Pires Guimarães Cam
braia, nascido a 11 de abril de 1897, em Piráhy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Regente 
Feijó n . 110, sobrado, casado, funcoionario publico, 
com domicilio- eleitora! no districto-municipal de 
Sacramento. (Transferencia do Estado do Rio- — 
Inscripção n. 29). 

6.318. Antônio 'de-Souza Carvalho .Filho (6.424), filho de 
Antônio de Souza Carvalho e de Adelina Laura de 
Carvalho, nascido a 24 de dezembro de 1904, no 
Districto Federal, residente á rua Miguel Couto nu
mero 103, commerciario, casado, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação requerida, 3" zona, n . 5.150). 

Districto Federal, aos 6 de outubro de 1936. — Pelo es-' 
"crivão, Maurício Teixeira de Mello. 

Segunda CircumscripçãG 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De-ordem do D r ^ J u i z .Eleitoral da õ 1 Zona, da 2" Cir
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos elei
toraes dos seguintes cidadãos: 
4.533. João do Valle Baars (4.381), filho'de Eduardo 'Juüo 

Carlos Baars e de Julieta do Valle, nascido a 28 
de novembro, de 1897. em Belém, Estado do Pará, 
funcoionario .federal, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santa Thereza e'-re
sidência á rua Dias de Barros n. 7. 

4.534. Otho Erick Berggvist (4.494), filho • de Swen Erick 
Berggvist e de Hercilia Serrano Bergg.vist, nas
cido a 26 de outubro de 1916. no Districto Federai, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
dstricto municipal de Santa Thereza e residência, 
á rua S. Alfredo n. 25. 

4.535. Mario Rodrigues Gomes (4.505), filho de Manoel Ro
drigues Gomse e de Umbelina da Silva, nascido a 

- I d e dezembro de 1908, nò Districto-Federal, ope
rário, casado, com domicilio, eleitoral no-districto 
municipal de Santa Thereza e residência ã rua da 
Lapa n . 96. 

1.536. Jovianna Dantas (4.506), filha de Domingos Bento 
Dantas e de Joaquina. da Costa Oliveira- Dantas, 
nascida -a 5 de abril de 1887, no Districto Federal,-
costureira, solteira., com domicilio eleitoral no dis-

' tricto municipal de Gloria e residência á rua do 
Cattete n . 339. 

•1.537. Paulo Guimarães Lindgren (4.507), filho de Carlos 
Lindgren e de Rita Tamborim Guimarães L i n -

• dgren, nascido a 7 de junho de 1906, no Districto 
• Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei

toral no distrieto municipal dé Gloria e,residência 
á rua do Cattete n . 343. 

4.T-38. Jorge Pereira da Cunha (4.508), filho de Máximo Ede-
' mar Pereira da Cunha e de Maria de Castro Cunha, 

nascido a 8 de julho de 1915, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral ao 
districto "municipal de Santa Thereza e. residência 
á rua .'Cândido Mendes'n. 238. . , ' . ' 

•i Ci'38. Ondina. Brandão (4.509)., filha de Jacintho Gomes 
.Brandão Júnior e de Amalia Brandão, nascida a 
23 ' de julho de 1918, no Districto. Federal, estu
dante, solteira, com domicilio eleitoral no districto. 
municipal de Gloria e residência á rua Senador 
Vergueiro n. 128.- (Qualificação, requerida.) 

4.541. 

4*. 542 

4.543. 

4.544. 

4.546. 

4.540. Alba Cunha de Vasconcellos (4.510), filha de Elysio 
Koch de Vasconcellos e de Garmen Gunhá da> vas-. 
còncellos, nascida a 2 de novembro de 1916, no 
Districto Federal, commerciaria,. solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de1 Santa 
Thereza e residência á rua Hermenegildo de Barros 
n . 58. (Qualificação requerida.) -,' . 

Fernando Xavier Rebello (4.512)',,filho de José Xavier 
Rebello e de Guilhermina Mattoso Rebello, nascido. 
6 de junho de 1886, no Districto Federal, commer-
mercio, casado, com domicilio eleitoral nordistri-i 
cto municipal de Santa Thereza e residência á'rua k 

Almirante Alexandrino n . 340. (Qualificaçãó.íre-
querida.) v 

Juvenal dé Almeida (4.513)- filho-de José de Almeida-, 
e de Anaa Barbosa, nascido a 27 de janeiro de. 
1907, no Districto Federal, operário, casado, com. 
domicilio eleitoral no dsitricto municipal de. Santa 

. Thereza e residência á rua ; Ida l inan. 127." (Qua-.| 
lificação requerida.) - ' " - ,,. . 

José da Motta Mendes. (4.514)," filho de José pendes 
da Silva Júnior e de Marianna da Motta Mèndes, : 

nascido á 15 de maio de 1916, em. Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa The-v 
reza e residência á rua ' 'Bento Lisboa-, n. '178;' 
(Qualificação requerida.) ' " . . . ' , 

Romana.Ayres Pinto (4.61o), filha, de João'-Ayres 
. Pinto e de Maria Ayres . Pinto, nascido- a='-1.9>*de 

julho -de 1894, em Minas Geraes, domestica," sol
teira, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Thereza é residência á rua Progresso 
n. 42. (Qualificação reauerida.) • • • '-• 

Orlando Pereira Lima (4.516), filho de Franei.sc.oi da 
Rocha Pereira Lima e de Marianna Marcondes dós 
Reis Lima, nascido a 9 de dezembro de 1892, em 
Barbacena, Estado de Minas Geraes, electricisla, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto' mu
nicipal de Gloria e residência á rua das Laran
jeiras n . 3. (Qualificação requerida.) 

Bino Pires de Castro Filho (4.517), filho de Lino P i 
res de Castro e de Maria Soares Pires dé Castro, 
nascido a 25 de março de 1913. em Parnahyba, Es--
lado do Piauhy. commercio; solteiro, com. domici
lio eleitoral no districto municipal de Gloria e-re
sidência ã rua das Laranjeiras n . 21. (Qualifica
ção requerida) . .• . . • . 

Manoel. Garcia iXovaes (4.518), filho de Manoel José 
Ribeiro'Novaes e de Maria Garcia Novaes, nascido 
a 2 de junho de 1904, no Districto Federal, coni-
mercio. solteiro..-com domicilio eleitoral' no dis
tricto municipal de Santa Thereza e residência á 
rua Mauá n . 81. (Qualificação requer ida ) - . . . -V 

4.548. Eduardo Camilo Ferreira (4.519), filho de Florenf 
cio Caiiiutü 'Ferreira e de Luiza Maria, nascido'a 
3 • de "'dezembro de 1902,. no .Districto Federal, : :eom-

. mercio,' solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Thereza e residência á rua 

' Aüreá n. 38. (Qualificação requerida). ' . . , - • . 
Arthur Costacurta (4.520). filho de Carlos Còstácurta 

e "de Stella Costacurta, nascido a 9 de abril de 
• 191.8. em São Paulo, estudante, solteiro, com'-do-

• micllio eleitoral no districto municipal dé Santa 
Thereza e residência á rua' Mauá n . 1?., (Quali
ficação requerida). 

4.550. Abílio Braga de Brito (4.521), filho de Júlio Brito e 
de Carolina. Braga, nascido a 20-de março de 190.4, 
em Macahé, Estado do Rio. de- Janeiro, operário, 
solteiro, cóm domicilio eleitoral mo districto'mu
nicipal de Gloria e residência 'á rua GagO Gouti-
nho n: 60. (Transferencia) .• 

4.551. Fernando Pinto de Abreu (4.522), filho de Fernando 
Pinto de Abreu Macedo e de Leopoldina Maria F i 
gueira de. Macedo, nascido a 4.de outubro de 1S9.3, 
no Districto..Federai, commercio, oasado, com do-
micilip .eleitoral, no districto, muniicipal dé• Santa 

"Thereza e residência á rua P p t r ó p o l i s n . ' 8 1 . (Qua
lificação requerida). , . 

4.5521 AÍipip 'de Castro (4.523), filho de Zacarias 'dé O l i 
veira Castro e de Luiza Maria da Conceição* nas
cido a- . l lde agosto dé 1882,'em Fortaleza,!,Estado 
do v Ceará, funcoionario' publico, viuvo, rcòrri- domi
cilio eleitoral no' districto municipal" de- tí-lòria e 

4.547. 

.549. 

C o n f e r e com o O r i g i n a l 
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, residência á rua Corrêa Dutra n. 25. XTransfereu-
- cia).. 

4.553. Justiniano "Rodrigues Chaves (4.524), filho de Jülio 
: Rodrigues ChaVes e de Rita'Nogueira Chaves, nas

cido a 7 de dezembro de 1905, no Districto Federal, 
: funcoionario publico-, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gloria e residência 
á rua Corrêa-Dutra n . 25. (Transferencia). 

4.554. -Maria Lucil ia Fajardo Hallier-(4.525), filho de A l 
berto Maria Hallier e de Maria Fajardo Hallier, 
nascida a 27 de junho de 1901, no Districto Fe-

- ' ' - deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
. - • no districto municipal de Santa Thereza e resi

d ê n c i a á rua Benjamin Constant n . 101. (Qualifi-
V cação. requerida.) 

4:555.-Ramalho "Franco (4.526), filho de Emilio „de Freitas 
Franco e de. Isaltina Ribeiro Franco, nascido a 31 
de outubro de 1915, em Pennapolis, Estado de São 

"' * ' Paulo, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
• , no districto municipal ..de Gloria e residência' á 

rua das Laranjeiras n . 352. (Qualificação reque-
-" . . f i d a . ) -

4.556.-Donaria Paes Leme Vianna (4.527), filha de Bento 
. Pulcherio Paes Leme e de Anua de Moura Paes 
Leme, nascida a 7 de março de 1885, no Rio de Ja
neiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Thereza e resi
dência á rua Tavares Bastos n . 21. (Qualificação 
requerida.) 

:4.557. Raul'Castello Branco Figueira (4.528), filho de Luiz 
de Avellar Figueira e de Adelia Castello Branco 
Figueira, nascido a 24 de dezembro de 1864, no 
Rio de Janeiro, commerciante, casado, com domi
cilio . eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza e residência á rua Monte Alegre n .293. 
(Qualificação requerida.) 

4.$58.: Judith de Souza Faria (4.529), filha de Manoel de 
Souaz Far ia .e de Joaquina Pimentel Faria, nas-

. cida a 16 de julho de 1909, no Districto Federai 
dactylographa, solteira, coto domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Thereza e residência 
á rua Monte Alegre n . 75. (Qualificação reque-
rida.) ; " 

'4.559., Ovadiá Assa (4.530), filho de Samuel Assa e de Es-
ther Assa, nascido a 22 de setembro de 1912, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, corn domi-

: cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza e residência á rua Áurea n . 69. (Quali-

.- ficação requerida.) 
, 4.560.; Said-Mansur (4.531), filho de Pedro Mansur e de 

; Puscina Mansur, nascido a 23 de agosto de 1911, 
. em Santo Antônio de ePadua, Estado do Rio de 

Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral- no districto municipal de Gloria e residência 
á rua Corrêa Dutra n . 27. (Transferencia.) 

1 9.561 .Jany dos Santos (4.532), filha de João Pedro^dos 
Santos e de Maria Ferreira Santos, nascida a 26 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . juiz eleitoral da S" Zona, "da 2* Cir
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: -

4.565. Jamil Feres (4.187), filho de Tobias Feres e de Ma-
thilde Aguilera Martins, nascido a 30 de novem
bro de 1903, em Trajano de Moraes, Estado do 
Rio, pharmaceutico, casado, com domicilio eleito
ral do districto municipal de Santa Theresa e re
sidência á rua Costa Bastos n . 213. Qualificação 
requerida. - > 

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 1936. — Pelo escrivSo, 
A. Botelho Filho.. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

Pe ordem do Dr . juiz eleitoral da 5* Zona, da 2* Cir
cumscripção do Districto Federal, faço - publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

4.566. Gobert Araújo Costa (4.395), filho de José da Silva 
Costa e de Hilda Araújo Costa, nascido a 22 de 
abril de 1916, em .Penedo, Estado de Alagoas, es
tudante, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria e residência á rua Machado de 
Assis n . 26. Qualificação requerida-4 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1936. — Pelo escrivão, 
A. Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . juiz eleitoral da 5* Zona, da 2 4 Cir
cumscripção do Districto Federal, .faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos 
eleitoraes, dos seguintes, cidadãos: 

4.567. Tsaura Maria de Aràujo (3.702), filha de Pedro de * 
Alcântara de Araújo e de Celestina Rosa de Jesus 
nascida a 14 de junho de 1917, em Lorena, Es
tado de São Paulo, estudante, solteira, com domi-
ci ' ! o eleitoral nodis tr ic to municipal de Santa 
T. reza e residência á rua Benjamin Constant n , 
27. Qualificação requerida. 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1936. 
vão, A. Botelho Filho. 

OITAVA ZONA ELEITORAL 

Pelo escn-

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 5* Zona, da 2 1 Cir-
de março de 1916, no Districto Federal, comimor- cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe-
cio, solteira, com domicilio eleitoral no. districto 
municipal ' de, Santa Thereza e residência á rua 

,-. .. Bento Lisboa n . 178. (Qualficação requerida.) 
4.562. Pedro Paulo Pimenta Bueno (4.533), filho de Luiz 4.568 

-Antônio Pimenta Bueno e de Maria Luiza Marcon
des Pimenta Bueno, nascido a 31 de maio de 1917, 

• na Capital Federal, estudante, solteiro, com domi
cilio; eleitoral' no districto municipal de Gloria e 

, residência á rua das' Laranjeiras n . 26. (Qualifi
cação requerida.) 

,4.563. Rubem da Rocha Soares (4.534), filho de José Soa-
, ..- res e de Carmelina Rocha Soares, nascido a 10 de 

.-" novembro de 1907, no Estado de Minas Geraes, 
• . commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 

., : .districto municipal de Santa Thereza e r-esidencia 
,- -.. -:a rua Áurea n . 30. (Qualificação requerida.) 

4:564. Alberto Horstt João Richter (4.535), filho de Paulo 
Alfredo Richter e de Fanny Richter^ nascido a -18 
dè dezembro de 1914, ém Itajubá, Estado de Minas 

•" Geraes, estudante, solteiro, com domicilio eleito-
rarno districto irauaicipal dè Santâ  Thereza e re-

• sidencia á rua Petropolis n . 18. «(Qualificação re
querida.) 

; r%tr;içto Federal, aos 18 de setembro de 1936. _ p e l 0 

\ Escrivão,, A.-Botelho'Filho. 9 

cimento dos interessados, que foram expedidos os titulo? 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

4.569, 

4.570. 

4.571. 

Jorge Paiva de Souza (4.536), filho de João Ribeiro 
de Souza e de Julia Izabel Paiva Dantas, nascido 

• a 16 de dezembro de 1915, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria e residência á Ladei
ra do Peixoto n . 79. 

Djalma Quintanilha (4.537),- filho de Joaquim Alves 
Quintanilha e de Emilia Quintanilha, nascido a 12 
de abril de 1918, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza e residência á rua Oc
cidental n . 4. 

João Gluck Paul (4.538), filho de Pedro Cezar Morei
ra Paul e de Jesuina Egydia Gluck Paul, nascido 

' a 8 de fevereiro de 1915, no Districto Federal 
contador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza e residência á 
rua Augusta n . 27. 

João Lima de Souza (4.539),,filho de Manoel Severi-
no de Souza e de Avelina Lima d e Souza, nascido -
a 4 de junho de 1910, em Maceió, Estado de A l a 
goas, alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no 
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djsíricto municipal de Santa Thereza e residên
cia á rua André Cavalcanti a . 45. 

4.572. Francisco Clemente..da Silveira (4.5^0), filho de 
Eduardo José da Silveira e de Maria Veneranda 
dá Silyéira, uaspido a 2 3 de novembro de 1917, 
èni "S$a,ta Maria, Espado -do Rio-Grande do Sul, 
operário, softeiro, cora domicilio eleitoral no dis
tricto municipal d.e Santa Thereza e residência á 
rua Mauá o. 28. 

4.673. Henrique Pereira Rego. (4.541},. filho de José Pereira 
Rego Netto e de Helcia Barboza Pereira Rego, nasci
do a 13 de mraço de 1914, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domioilio eleitoral no 
districto munioipal de Santa Thereza. e -resideafeia 
á rua Idalinâ- n . 127. 

4.574. Carlos Flores Júnior (4.543), filho de Carlos,Flores 
e-do E r c ü i a . d e Freitas Flores, nascido a 15 de 
agosto de 1901, no Districto Federal, commercio, 

•solteiro, com domieilio eleitoral no districto mu
nicipal de' Santa. Thereza e residência á rua Fran
cisco de Castro n . 5. (Qualificação requerida.) 

4,§75,. Luiza Valente- Aranha de Oliveira (4,544),. filha de 
". , João. Baptista dé Figueiredo de Tenjséiro Aranha 

_ e de "Cecília Valente Ténreiro Aranha, nascida à 
28 de' dezembro de 1902, em Belém; Estado do 
Pará, .domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Thereza' e '.-esi-
dència á rua Corrêa de Sá n. 55. (Qualificação re
querida.) 

4.576. Sizenando.de Almeida (4.545), filho de .Feüciano 
',' Baptista^.Guedes, e de Delmira Ferreira de Nas

cimento, nascido a '4 dé setembro, de. 19-15, em 
Esperança', Estado da Parahyba do Norte, com
mercio,' solteiro, "com domicilio eleitora!' no dis
tricto mumciBal de Gloria e residência á rua Cat
tete n". 325." (Qualificação, requerida.) 

4.577. Álvaro de Campos Góes (4.546), filho de Luiz Alves de 
Góes e Mello e de Petronüa Campos do Amaral 
Góes, hascído a 18 de janeiro de 1913, nó Estado 
de: Pernambuco, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrflcíto municijpal de Santa The-

-. reza. e residência a rua P6tropolis n . 18. (Quali
ficação requerida,) . 

4.-578.-José Bueno de Abreu (4.547), fjlho de Francellino 
Ferreira de Abreu e de Feíisbella Figueiredo 
Bueno'de Abreu, nascido a 10 de abril de 1903, no 

' Districto" Federal, commercio, -casado,, còm domi
cilio eleitoral DO districto municipal de', Santa The>-

; ;reza e residência á rua Silveira Martins n . 6-A. 
(Qualificação requerida.) 

$.5?9,- Joaquim r>ias Cardoso (4.548), filho de Domingos 
Dia? Cardoso e de Joaquina Dias ds Azevedo, nas
cido à 13 de dezembro de 1894,- eni (Portugal), 
naturalizado, coraraerçiq, casado, eorn domicilio 

eleitoral nò districto munjcipal de Gloria è resiv 
deneia á rua do Cattete n . 250. (Qualificação re
querida,).. 

• A r t h u r A^eg da Siíva (4,149), filho de José DIogo 
.Gomes da Silva e de Geeilia pingo AJves da Costa, 
nascido a 22 de dezembro dé 1913,' em Nictheroy, 

• Eétâdo do ítio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
doiaiciiio eleitoral no dísíricto municipal de 

. Glò-rja e residência á rua do Cattete n . Í76." (Qua
lificação requerida,) 

€srmelina Eátevés de' Gouvèa (4.550), filha de Carlos 
' Martins Esteve? e de Ananiza Rosa da Silva Es-

feves, naseida a 30 de setembro dé '1897, no Es
tado do Riò de Janeiro, domestica, casada, com do
micilio eleitoral ao districto municipal' de Santa 
TJjereza e : residência á rua Tberezinan. 5. (Qua
lificação rsqueridg.) , . 

íferéuiáno Martins Pinto (4.551), filho de José A n 
tônio Pinto é dê Maria Rosa Martins Pinto, nas-

.cidò' a 29 de novembro de 188'4,' no Districto Fe
deral, "commercio, viuvo, cora domicilio eleitoral 
nó districto municipaUde Gloria é residepoiá á rua 

• J Gagò Coutínho a. 57. (Qualificação requerida.)' 
Í.*$8U .!(HfleJfcéa'''&r$es. Ejj&to (4.55£), fjlha.de Herculano 

Martins Pinto e.do^Lina de Oliveira Borges Pinto, 
nascida .'a .'15 de dezembro de 1911,' nó Districto 
Federal, domestica, solteira, dom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gloria e residência A 

. „:". rua-Gágo. Cputinbo a . 57.- (Qualificação reque-
" ,: . rjda.). 

i4.58#:»:'.íofta..-Fa®ttóta da Alvarenga Í4 .553) . f i lho.de José 
Candidq. Pereira de Alvanrenga e da Delvira Cas-
síano Üè Alvarenga, nascido a, 21 dè janeiro de..i9Q3,. 

;1''•. h erp" Santa Thereza da. ^alénça,"Es'íaa9 do .Rio de 
'" /aneiròj çommerciapte, casado, còm dómiciHó elei-

! -'tqraFoo^istricto mimicipalde Gloria "e residência 
" ;- á rua Marque? 'dé" Abravitès'a. 27. ' (Qualificação 

; "" requerida») ' 
4.585. Be]lonáró 'da'Silva' Pessía (4.554), filho dè-•Rodolpho 

Cavalcante da Silva Pessoa e de Fejieia Maria. Mar-
. U n s .Pessoa, nascido a 16 de agosto de 1893, no 

Districto Federal, funcc' publico, casado, coni do
micilio eleitoral, no :, districto :municipal, de Gloria 
e ,residen.cia á rua' Marque? dé Abrahtes n . 136. 
(Qualificação requerida.) • ' .-

4.586. Wilson Joaquim Fernandes (4.555)', filho de José 
Joaquim Fernandes e de Angélica da Conceição 

. Corrêa--- Fernandes, nascido -a 6 de. • fevereiro de 
• 1917, no. Districto Federal, .telephoaistá solteiro, 

jpa; domicilio eleitoral no distrícíp municipal de 
Santa Thereza é residência' á rua 'do . Oriente nu
mero 39. (Qualificação requerida.) • 

4.587. Hebréa Nogueira Alvarenga (4.556),'filha de Gamillo 
..'•-Gomei Nogueira e de Felicia Martins Nogueira,' 

nascida a 27 de povem.bro' de 1907,' no Districto 
' Federal, domestica, oasacfa, com domicilio élei-
. toral -no districto municipal de Gloria e residen-

• cia á r u a Marquez dos Santos n . 27. .(Qualifi
cação requerida.) 

4.588. Newton Ribeiro Salgado (4,557), filho', de - Manoel 
Thomaz Perejra Salgado e de Marja Ignabía R i 
beiro Salgado, nascido a 2.1 de fevereiro de 1913, 
em Ponte .Nova, Estado dé Minas. Geraes, estu
dante, "solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

. tricto municipal de Gloria e' résjdèúóía á rua Cor
rêa Dutra ov 19. (Qualificação'requerida.)• • 

4.589. Vicente Bel^rmino Rodrigues (4.558),' filho de José 
Belarmino Rodrigues e de Urçuía Rodrigues Dias, 
nascido a 14 de janeiro de 1896, em Crato, Estado 
do Ceará, operário, casado,' com domicilio elei
toral no dístrjcío municipal de Gloria e resi
dência a rua do Cattete a. 339. (Qualificação re
querida.) 

4.590. Cleber Azevedo dos Santos (4.559), filho de Luiz 
Mauro Carneiro dos Santos e de Edína Azevedo, 
nascido a 25 de nvaio de .1908, em. São Gonçalo, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 
domicilio • eleitoral no districtp municipal de 
Gloria « res idênc ia á rua do Cattete .numero 339." 

• Transferencia.) 
4.591. Chrysantó Martins Filgueiras (4.560), filho de. AU-

fredo Gonçalves • Filgueiras e de Maria -Martins 
Fjlgueiras, pascido a 25 de outubro de 1901, em 
São José do Calçado! Estado do Espirito Santo, 
professor, solteiro, coro domicilia eleitoral no 
districto municipal de^Glòria e. res idência 'á rua 
Corrêa Dutrg, n> 135, • (Transferencia.) 

••Nery Estefíanio (4°§G'i), filho <fe Miguel Esteffapio 
e de Rosaria Roiz Martins, nascido a.27, de maio 
de 19 í8, no Djsírjcto Federal, operário, solteiro, 
com dopiiciljò eleitoral no districto-municipal de 
Gloria e residência á rua do Cattete n . 335. 
(Qualificação requerida.) 

Jftjmar Lopes (4.562), fjibo.de Manoel Vicente Lopes 
e de Ma-rja. Guilhermina Barhpza, nascido a 7 de 
março 4é , f916, po Districto. Federai alfaiate, sol-

• teíro, com domicilio çléitoral no districto muni
cipal de Gíopiá e residência á rua Marquez de 
Abraotes n . 147, (Qualificação -requerida.) 

Alzira Alves Pessoa (4.563), filha de Arthur Álveg e 
de Rita. Alvgs dè Mello, nascida a 7 de outubro dê 
1897, em Curvello, Estado de Minas Geraes, do-
Uvestiea,; casada,' com domipiliq eleitoral no dis<-

" tricto^ municipal .de Glpria- e residência á rua 
.. Màrqüez de Abrantes n . 136. (Qualificação • re-

• querida*.) 
4.595., Palmyra Tamar Lopes (4.564), filha de ?oão de Deus 

Lopss e.de Adriana da Fonseca Lopes^ iasejda á 23 
". ,'dé' junho;de .1896, no. Districto Federal,:dentista, ' 

„'.' •.. 'VÍ^VÃ . éòm-.dpmicilio. « l i t o r a l no-.-districto- muni
cipal de Gloria e residência á r u á das Laranjeiraa 
», 147, (Qualificação requerida,): 

4.592. 

.59.3. 

4.594. 

http://Sizenando.de
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Í .596 . Altair :Sampaío Monteiro- (4.566)„,filha 'de. Bras ̂ Gor-
• < rêa"Sampaio e de;Esther'Ferreira-Sampaio,.nasci-

dara 22 de- abril de 1908, no-Bistricto Federal>dòn& 
. de casa, casada,-com domicilio eleitoral^ no «distri

cto. municipal de Santa,Thereza.eresidencia.á rua 
... .' ' 'da*Gloria;n.,82.j(Qualiíicáção requerida.); ' . ] . 

4.597. Lêonfdás'Gomes deíSá* (4.567), filhoíde José ,'Máf qúes 
de-SáiDezmho,e de-^Enedina Gomes;de Sá, nascido 

; a.<15^devjane^-'dat.1915,--''èm'/Mor«sta,:.EBtado^de 
- Pernambuco, estudante, :,solteiro,com*domicílio elel-

tdra! nordistr icto 'münicipal 'de : Sánta=Thereza ; erè-
, . ; sidencia, á rua. Petropolis n. 18.; (Qualificação- re-

•" 1 ' • 1 'querida.')"; - ' ' ";'"'- " . " ' '.' "' '"- ' " " ' " . . . 
4.598. 'Jasmilino Amancic da "Silva 1 (4:568),' filho de.Firmíno 

• • -• ••• -José da• Silva :e*dô 'RozeridaAínierindá Silva,,'nás-
... . cido,a .20 .de .setembro dé-1896,'; èm Pernambuco,. 

• • ' ' 'cÓmmefclánte,'.casado;-'cóm domicilio ' é l e i to rá rno 
' ••* 'districto 'münic rpá l ; dc Santa 'Thereza'e"residência 
• ; • á- ;.rua'das'Neves..n.:9."(Transferencia.)' ' ';,s.;v 

4.'5g9:" ;Manoel-.-Diás- Martins/^;569), r : filho' 5de. r Manoel ;;LMas ' 
..., .... -Martins e'de-Regina ^Constância Martins; nascido a 

16 ."de_ janeiro .de'- i.9iQ,. no' Districto .'Fedé.ral,',.ope-
• ' , ; ' rar iò^oasado, : com-;dómicili0:.:e|éifora! ' ^ ' "d i s t r i é to 

• '-municipal dè-Glória;e ; -residência-á-rua;do Cattete 
••• •• ••• •-n:"339. (Qualificação requerida:) : •' : ; .,-•-* ' ' 

4í600."-ignac :io-Fredériro- !Pérricaz -'(.f:570),'filhp:'.de : Alberto 
•- • ; ' .Márç^.Pé'rf íraz • Junio'f',:e;-'dé'Cèíè;stina;de-C>rv,a}ho 
; Perrir.áz.^ãsoido'a. 5-dé butubròVde l;905,-:noT>is-
-;-•' •> tficto''Fé/derãl,; comnjerjiíd; r solteiro; conj- :domicilio 

• •"" •• .';' eleitoral.! ino 'districto -,muriicipàl--de !GiorJa .e,';resS-
; ! 1 '. denciã á-rua Carvalho• Monteiro; p. 17.; (Qualificação 

' requerida:) - • ' • •• '- ' . . ' : v':V'' 
4 .60Í . ' Darcy .Garcia <i,b7i^:, -filho ; :d a : Jayme'-. Garcia: ;e ;de 
• ••''-' ' •EmiUâ'-l')élphina' €Íai$ia/násèjào;a'10^dé ! dezembro" 

' -.' : ' dé 1908,'Tna. Capital ~'F(éqeraI,' 'çõmmeniia,'..soltefro,. 
'• •.; ' ' com domicilio -.éleitorâP-nò -districto nruniclpál-de 

- • ••• Gloria è residência à -rua do':C.attete-n. Ü 8 . -'('Quálí-" 
• '•- ' ficaçâo requf.rida.y' • -• - '- ' " ' ; „ 

4.6Q2. Afr.apio Ferreira-'de-W-iene-(4i572).-filho.de JoKé-Fer-
•;;.;-.•".; .reira-M''iene.,.e.'de Autonia da- Silva.yyiépè,' nascido 

. a".lS de' janeiro -de- 1.91 V, em São Salvador..'Estado 
.,' .• 4a~ Báhia^cónimerçjo. "solteiro, com domicilio eléi-

•. ".,.' -torál no districto .municipal."de Glória e -residência 
' " ' ' á-fua.dó Çãttete"n.' 100: 'íQualificação' reauerida.)' 

4.6.03-.: José ,Durfiü,.' Õií (.4'..5T4:)-7 filho, "de Manoel- Durão; GU 
.' V . e"'de'.'DçoliTida Durão. .Gil^riascido -a 6; de abril 'de 

, ; V.1917. nó D-isiricto Federal, "mensageiro, -gottéiro, 
V" -':' , corri,-.doiiiic.l.liu,: eleitoral' no 'districto.'.m'ti.nicjpátyde 
.'". ' Santa ."Th'prezJ> •p.JrWidenc'ia''á''fim .-Fluminense'';-nu-
' '" ' mero 32. (Qualificação requerida.,)'..;.. \ 

4'.604. Alcina-/Fernandes»do• Cabo..(-.4.57.5').. filha d ê Dinmingos 
C Ferjnà-ndcs Vlo .Cabo >. de.' Luiza Aqgiista-.de''Oliveira. 
. . . '. nascida;.a' 13 de'maio' de.1915, pa.-Ca'pital*Fede.r!i;l, 

*. ., " . enfermeira; solteira, copi'domicilio eleitoral ;nô;dis-
" ,tricto'. müniçinal' de Gloria "e 'residência A avéài-aa 

• ' Ruy Barbosa n.,12..'(Qualificação- f,oaiiér.idn.)';: ': 
4,605. Josfi Domingues Tavares '(4*:576V, filho Vle Manoel 

'. *-•• Tavares-.eídèiMathifd^s .da-Silveria".Tavares, -náscil-
'i ; do a 'Â de agost.-.'ode '4906;-no' Estado, rio-Ceará, .fun- ; 
•'. ccionairio <DúBIico* solteiro, com: domicilio'eleifóíní 

< no'distnctovmunicip.al: de-Santa Thereza •e'-re'si-
, i. , . . .dencia-â 'rua Áurea n:- 3.0.' (Transferencia;)'.^ 

•Districto'Federal, aos -55 de .setembro de 1936. —' Pelo 3.370 
^%cr\vâ.o,;A.Bótelh<f'FÍlho.- ••• ,-; • ' ' f. 

, NONA ZONA ELEITORAL. , 

<Districtos nnnicipaes de Tijnca e Engenho Velho) 

Escrivão—• Dr. Francisco Farias 

• 5 EXPEDIÇÃO DE QUARTA VIA1 DE-TITULO 

' De ordem' do' Dr . Juiz da 9* Zona*- Eleitoral da 2*; Cir
cumscripção. do Districto Federal, faço' publico, • para Conheci
mento dos interessados que -foi mandada expedir á quartas via 
de titulo do seguinte 'cidadão: ' : . ' . ' ' , 

7.378. José Camis'(insc.;;7.180),''filho'de.Alice :MourajBrJto, 
*' -1. náscidbla 4-de janeiro rde ;1911,:no fDistàcío^Fe-

deral, operário,"solteiro, com domicilio "eleitoral?no 

districto municipal-de Engenho Velho a residência 
A rua;íDomingos' Pires n . 72>„ (Qualificação reque
rida.) 

Rio de Janeiro, 2 ;de outubro de 1936.— PeloescrivSe, 
/. Perry,'escrevente, no impedimento occasional do escrivão. 

HORA ZONA' ELEITORAL V 

(Sistrfetos sMBielpaes de Tijnca e Enjenho Velho J 

Juiz — Dr. Nelson Hungria Hoffbaner . 

Escrivlo ~ Dr. Francisco Farias 

. De.ordem 1 do, Dr.; Juiz da 9* Zona' Eleitoral da -2» Cir-
cumscripção/do ÍDistricto Federal, faço publico para conhéçi-
merito"dõs;interessados, qüe foram expedidos os ti tulos-eléi-
toraesdos.seguintes-cidadãps: 
3.363 .'José Rosário dê  Oliveira (3.409), filho de Arthur E p i -

phanio de Oliveira e de Maria Rosário de Oliveira, 
nascido, a 16. de abril de 1915, em Paraty,"Estado 
do Rio!" commercio,' solteiro, com. domicilio ele.ito-

' ral no districto municipal de Tijuca^ e residência.á 
• rua-Formiga:n., 28. (Qualificação requer.ida:t)' 

3.364. Saráh Mesquita (3.410), filha de Thereza Adraelinda, 
n.ascida.-a 6 de,.março de> 1884, em São Paulo,*Es-
tado de São <Paulo,'domestica, viuva, com domicilio-

;• eleitoral no districto municipal de Tijüca- e.yresi-
' d e n c i a á-rua Marquez de Valença n . 84. (Qualifi

cação requerida.).. £•' ' . 
3.365. Eugênio Silya'.(3..411), filho de José Victorino da.Sil-

' va 'Júnior e de Julia da Silva, nascido a 16 de maio 
de 19Q8, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal .de 

. T i jucae residência á rua Pareto-n. 85. (Qualifi
cação, requerida.) . . ' .. 

3.366. Maria "dá Luz Campello Silva (3.412), filha de Manoel 
Campelló e de Maria Gabriel Campello, nascida a 
fide abril de 1912, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto "muni-
ííipal de Tijuca e: residência á rua Pareto n . 85. 

. (Qualificação requerida.) . . . ' - < 
3.367. 'Abelai-do Pereira (3,.;413), filho de Agostinho Pereira 
" e. de;-Mathilde Lopes Pereira, nascido a 2 de ja-

, tieiro- de. 1905, em Mar de Hespanha, Estado, de 
Minas Geraes, advogado; casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca e residência 
á- rua Alzira Brandão n. 25, casa 18.- (Qualificação 

. requerida.) • 
3.36.8. Pedro Levei Moreaux (3.414),-filho de Carlos Moreaux 

e de Alice Moreaux, nascido a 29 de junho de 1879, 
" n o Districto Federal, industrial, casado, com domi-
„ cilio .eleitoral no districto municipal de Tijuca e 

. .' " residência.á rua São Miguel n , 608. (Qualificação 
requerida.) 

3.369: José da Silva Dias (3.415), filho de Adelina Maria da 
'Conceição, nascido, a 26 de maio de 1904, no Distri
cto Federal, operário, casado,'com , domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca e residneçia 
á rua.João Alfredo n. 34, casa 6. (Qualificação re
querida.) 

Carlos Eduardo Marcondes Ferraz (3.416), filho de 
Mariano Marcondes Ferraz e de Maria de Avellar 
Ferraz, nascido a,3 de novembro de 1914, no-Dis-

, tricto Federal, commereiario, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de-Ti.iusa e 

. residência.á rua dos'Araujos n . .54. (Qualificação 
requerida.) 

3.371. Antônio-Luiz Sampaio Vianna (3.417), filho de-Oscãr 
. Sampaio Viannae de GizeldaLima Cavalcanti Sam
paio Vianna, nascido a 18 de novembro de 1917, ém 

: Uruguayana,, Estado do Rio Grande do Sül, estu-
•• dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

' • municipal -de Tijuca e residência á rua Pinto Gue-
' des n; 17-A. (Qualificação requerida.) 

3.418.'Fernanda Gomes Serrão (3.372), filha de José Rodri-
* guès Serrão e de Maria Magdaléna Serrão, nascido 

a 9 de julho de 1917, no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca e residência á rua Santa. So-
phia n . ' 52 . (Qualificação requerida.) 

Confere com o O r i g i n a l 
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õ.-ílD. I.eonidia Solo Gonzalez, filha dè Jesus Sotô Lage "e-.de 
Aristides Gonzalez Perez, nascida a 15 de outubro 
de 1917, no Districto Federal, estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Velho e residência á rua Pàrahybà n . 29. 

... (Qualificação requerida.) 
:*.4âO. Dora Soares dos Santos (3.374), filha de Luiz,Soares 

dos Santos é de Maria Júsô Soares, nascida a 2 de 
fevereiro de 1904, no Districto Federal, domestica, 
íolteíra, com domicilio eleitoral nõ districto. muni
cipal de. Engenho Velho e residência á rua Affonso 
Penha n . 78. (Qualificação requerida.) 

3.422. Antônio Benicio dè Souza (3.375), filho de José Fran
cisco dé . Souza e de Porcina Rosa de Souza, nas
cido a 23 dô agosto de 1896, èm Natal; Estado do 
Rio Grande do Norte, alfaiate, casado,, com domi
oilio, eleitoral no districto municipal de Tijuca e 
residência á rua Dulce n . 14. (Qualificação re
querida.) 

3'.423. Clâtideònor Faria de Mattos (3.376), filho de RÒmeu 
Faria de Mattos e de Darciliâ Moraes dé Mattos, 
nascido a 25 de junho' de 1915, rio Districto Fe
deral, COmmerciOí solteiro, com domicilio eleitoral 
ftõ districto municipal de Tijücá e residência á rua 
Conde dè Bomfim n . 304. (Qualificação roque-
rida.) 

3.424. Dârio Paes Leme de Castro Filho (3.377), filho de 
Dario Piies Leme de Castro & dè Guiomar de Cas
tro, nascido a 1 de maíô dô 1918, no Districto Fe
deral, estudante, solteiro, com' domicilio eleitoral 
no distriôtò municipal de. Tijuca è residência á rua 
-Eanes de Sdilzá n . 103. (Qualificação requerida.) 

3.425. Francisco da Fonseca Pereira (3.378), filho de José 
Pereira Nunes e de Rosa Ribeiro da Fonseca, nas
cido a 5 dè OUtübrò dè 1914, nò Districto Federal, 
commerèió, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal tóTijuca e residência á rua Conde 
Bomfim a..-270, sobrado. - '(Qualificação reque
rida.) -

3.426» ZMÃ"Ribeiro (3.379)_, filha de Rosa Mystica -Ribeiro, 
nascida a 20 de. junho de 1910, no Districto "Fe-
déràlj oommerciaria, solteira, com domicilio 'elei
toral üo districto municipal de Tijuca e residência 
ê ruà General R ô o c a n . 46-. (Qualificação reque
rida.) 

3.427. Humberto dos Santos (3.380), filho dè Guilherme dos 
Santos 'Pires.'e' dô.Adelaide dá Piedade, nascido â 
l l de maio de i'917, nó Districto FederaKocmmer-
ciàíib, solteiro, eòm domicilio eleitoral no districto 
"fnUftícipal de Tijuèà é residência á fuá General 
ãpeoá ü . 9. (Qualificação requerida.) 

3.4128. MOâèyr Drümmond (3.381). filho de Severino Pio 
Drummond e de Zilina Pio Drúmmond, nascido a 
27 de junho dê 1915, no Districto Federal,- fundi-
dor. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca e residência â. rua Major Ávila 
n . 22. (Qualificação requerida.) 

3 .4 |y . líanôel Jòsè Barreto (3.382), filho de Rufino José 
Barreto e dô Maria Bispo de Jèsús, nascido a 25 de 
dezembro de 1905, em' Machados, Estado , de "Ser-, 
fitol, ÍUftcè-iOâàríò publico, sòltêifO, còm domicilio 
eleitoral ao distfi&tõ municipal dè Engenho Velho 

casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dè Tijuca e résidenôia á rua Alfredo Pinto 
n. 41. (Transferencia,) 

Riò de Janeiro, í dè outubro de Í936. Pelo escrivão, 
J. Perry, escrevente, nò impedimento òccasiòààl dò, escrivão. 

Terceira Circuniscripção 

DÉCIMA 20NA ELEITORAL 

Dè ordem Ab-.Dr. Juiz Eleitoral dá 10* Zòtik, da 3» Gir-
.cumscripçãò do Districto Federal, faço publico, pára conhe
cimento dòs interessados, que foram expedidos os títulos. elei
toraes dos seguintes cidadãos: 
4.836. Marid Dias da Silva (4.900), filho de Maximiano Silva 

e dè Firrnina Dias da Silva, nascido a 26 de-janei
ro de 1916, ho Districto Federal, funcciónario'mu
nicipal, solteiro, com domicilio - eleitoral no, dis
tricto municipal de São' Ghf istovão e residência á 
rua Bell a n . 62. 

4.837. Euclides Moraes (4.901),. filho de Maria Florinda da 
• Conceição, nascido a 9 de setembro de 1912, no Es

tado do Rio de Janeiro,. operário, solteiro, còm do
micilio eleitoral no districto. municipal de . São 
Ghristovão e residência,á rua da Caridade h . 5. 

4.838. Irene Vieira.Leite (4.902), filhasde. Paülino Antônio 
Vieira Filho è de Alice Hippo-rt-Vieira, nascido a 
24 de maio dè 1917, nò Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Bâó Christovão' e residência á 
rua Guruzu' n . 19. 

4.839. Rômèu de. Figueiredo Pinto. (4.903), filho de José Ho-
noràto Pinto e de Juíia dê Figueiredo Pinto, nas
cido a 21 de outubro dé 1911, ho Estado de Per
nambuco, Operário, solteiro, còm domicilio: eleito
ral no districto municipal de São Christovão ê ' r e 
sidência á r u a D r . Sá Freire, n . 92. . 

4.840. Leopoldo E & i n d ' (4.904), filho dô Abràur Elkind e 
de Dora Elkind, nascido â 10 de abril de 1908, na 
Úkrania, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão e residência á 
rua "São Luiz Gonzaga n . 448. 

4.841. JOsé Leite dâ Silva (4.905), filho de João Leite da 
Silva e de Joaquina Leite da.Silva, nascido a 12'de 
janeiro dè 1881, no Estado dé Pernambuco,, marí
timo, çàsãdo, còm domicilio éiêitorài no districto 
municipal de.São Chf istovão e residência á rua ida 
Alegria n . 412.. 

'4 .§42 . Regina dà Conceição pòrtô (.5.906), filho dé AntÕníÔ 
Porto dà Luz è do Leonor Maria Neves Porto,.Jnas-
cido a 27 dê agòstò de 1908, no Districto Federal, 
telephònista, solteira, com domiclViç. eleitoral no 
districto municipal de; São Christovão e residência 
á rua Sãò Luiz Gonzaga n . 511. 

ô rèsidèBeiã a M á Gènérál 
lÍQuátifícàçâQ •requerida.) 

Canabarro n . 114. 

S.43&, (Mstòáíb dà Silva Corrêa (3.383), filho,dss Ventura 
Fraooisco da Silva, e de Frânoisca aa-;S-ilvà, nascido 
a í5 4emàfèó dè 1909, nó Districto Federal, com-
iièfèíO, èàsáaíLéòla domicílio eleitoral no districto 
íhuíiiçipál dè Tijucg, è residência a rua Conde de 
Btíàtm &. iiti (Quàlífièàção requerida.) 

3.45l ' .- |iU»\Êe6e¥iâl (3.384), fílhb dè Aèhylles-Cécchmi e de 
Isabel Cèccnlãi, úásèiâo â 9 dè junho de 19í5,.no 
Districto Federal, eommerciò," solteiro, com dòmi-
feiliò eleitoral nõ districto municipal de Tijuèà è 
fèsíâênèiâ á "rua DèsemMrgãdòr MÚtò n . 95. 
(Qaallíieacáô requerida,) . ' • 

3v4S2. AíVârO Fernandes Ayres dâ Silva (3.385), filho de 
Miguel -Fernandes da Silva è dè Francisca Areolina 
Ayres dâ Silva, nascido a 22 dè junho de 1880, em 
Màceíd, Estado de Alagoas, funcciónario publico, 
í&sadOi com' domicilio elèitõrai no districto muni* 
èipal de Tijuca e residência a rua Alfredo Pinto 
i i , 41* (Transferenciai) .. 

3.433v Aura Gonçalves Ayréè da gilva (3,386) L filha de José 
Ângelo Gonçalves e de Palmyrã, Trindade do Car
mo Gonçalves, nààèida a 21 dè março d© 1892, em 
Santarém, Estado da Sahia, funecionarias publica 

4.843. Glótüdès.Qâ GòhCeição. Pòrtò (4-.9Ô7), filha.dè Antônio 
Pôftc* dà Luz e dô Lèòaór 'Mãrià Neves Porto r nas
cida â 3 de. júnhó de 191-2, nõ Diitfieto Federal, 
démèstlça, solteira, Com dõiniôilíõ eleitoral no dis
tricto láunièipâl de,Sãò Christovão è residência â 
rua São Luiz Gonzaga n . 511. 

4 .€M. . -Ayf 'dè Freitas' (4.9Ò8), filhò"éè'Rõsiahâ AUflíi.-vde 
Freitas , nascido, á .3; de-agosto-'.dê 181 í,' no fetàjüô 
do Paraná, commercios solteiro, com: domicilio,elei
toral no áistrictd municipal ,dè São Ghristovão ®-
residência á rua Sao Luiz Gonzaga n . 48. 

'4.845, íayme Dilèrmandò Machado (4.9Ô9), filho dè Alfredo 
Ignació Machado e de ídalina Favila Machado, é a s -
eidò ã 8 de janeiro dè 191ã». nó Districto Federal, 
funcoionario • municipal, solteiro, com doí&icitio 
eleitoral .âo districto muíiiçipài dè São Christovão 
e residência á rua Caoitãò FeÜx n . 64. • 

4.§46» Augusto JOsé Pinheiro (4.910), filho jdè SèMst i ie 
Ferreira de Souza a de. Bè&adícta Dominga» H» 
nheiro, nascido a i l dè junho de m Estado 
dô Minas Geraes,' opétariô, caiado, eom dbJÃíciliO 
eleitoral no districto municipal de São Christovão 

, è rèêídénèia á r u a feella a. 30. . •• 
4 .ê4? . . lo sè Mahòmèid Âbáaiad ( 4 . M l ) , . filho d© Hamêd 

-AbuàlM O, â& Sáraii^iassiííi "Àbdalaà,- .'uàscído. a 24 
de Janeiro dè-1916, so District» FedsraL eonimer=» 
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cio, solteiro, còm domicilio eleitoral áô districto 
municipal dô Sio Christovão « residência á rua 
Chaves Faria n, 21. 

4.Í4S Issa Màhamed Abdalãd (4.912), filho da Hamed Abdalad 
è de gafah Zassim Abdai&rd. nascido a 14 de fe
vereiro dé 1918, nò Diátricto Federal, commercio, 
solteiro, còm domicilio eleitoral nó dístrictomuni-
eipai dè Sao Christovão e residência á rua Chaves 

. . ^ Faria h . 21. 
4.849. CHenèsiõ Monteiro (4.913), filho de José Monteiro e 

de Matilde Monteiro, nascido a 7 de maio de 1905, 
nò Estàdò do Rio de Janeiro, Chafícér, casado, cóm 
domioilio eleitoral nò districto municipal dc São 
Christovão è residência â ruâ dè Sâo Christovão 

. , , h ; 623. . ' v 
4.850. José de Azevedo Coutinho (4,911), filho de Albino.de 

Azevedo Coutinho è de Maria da Conceição Couti-
Ahò, nascido ã 21 de: agosto dê 1914, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com, domicilio eleitoral 
nó districto municipal dè Sãò Christovão e resi
dência á rua Bellâ rt. 209 C. 2. 

4.851, 

4.852. 

4.S5S. 

4.884. 

4.855. 

'4.è56 

4.8S7, 

Albino Azeredo Coutinho Filho (4.915), filho de A l 
bino dê Azeredo Coutinho é de Maria da Rocha 
Coutinho, nascido a 21 de janeiro dè 1913, no Dis
tricto Federal, operário, casado, com domicilio elei
toral nõ districto municipal de São Christovlò e 
residência á rua Bella n. 209 C. 2. 

Joaquim Machado (4.916), filho de Joaquim Carlos 
Machado e dô Joanna Lourenço de Amorim, nas
cido a 17 de junho dê 1890, no Estado do Rio. dé 
Janeiro,' commercio, casado, cônj domicilio elei
toral no districto'municipal de Sãò Christovão e 
residência á rua Figueira de Mello n . 313. 

b á r i ò Pãulino da Silva (4.917), filho dô Henrique 
, Pereira, d» Silva e de Maria Carneiro do Mello, nas-
( cidò. à 20 de fevereiro de 1912, no Estado de Per

nambuco, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão e 
residência á rüá Ricardo Machado n. 59 c. 9. 

Guilherme Alves Ribeiro (4,918), filho dè.João Alves 
iRibéiro e . de Maria Ribeiro, nascido a 29 de se
tembro de 1894, np Estado de Sergipe, artista, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sâo Christovão ê residência á rua São 

, .Christovão n . 623. 
Aldemar Valadão (4.920), filho dê Luiz Xavier de O l i 

veira Valadão. e de Francisca Maria do Carmo, nâá*> 
çiâò a l i de janeiro de 191Õ, no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão e 
residência rua São Luiz Gonzaga f i . 136. 

Joio Gonçalves dè Oliveira (4.921), fiíhò dè João Gon
çalves ãe Oliveira e dè Joanna Gonçalves dè O l i 
veira, nascido â 24 dè junho dè 1903, no Estado 
uè Pèrrtâmbucò, marítimo» casado, ,cõm domicilio 
.eleitoral' nò districto municipal âè SIò Christovão 
è fèsidènòia S ruâ da Alegria n. 412. 

Fiòriáúò Paiva Gomes (4J922), filho dê. Raul Paiva 
Gómêá ê dè Ceèílià Djògó dè Paiva, nascido â 4 
dè,.janeiro dè lô ía , nó Districto Federai, commefciò, 
solteiro,. ôòm domicilio eleitoral nò districto mu
nicipal dè Sâo Christovão e residência á rua São 
ChfislòVaò h. 594. • "• 

NftSrNèúmám.(4.923), filho tíè Aètrogildo Neuteam 
è dê A&ôàNédnfâm. ôãicidõ a 27" i è iunito Êè 
1912, éò Districto Federal, funcciónario xmmi oi-
Saí, èôítèífô, *èm áOmièüb, èlèitdrat no districto 
gitífiícíbát dè Mo Christovão ê rêsitéhcia á rua 

... Tuyüt? 29. < 
wmbrjm dè Sòüza (4.924), filho dê J&cintho José 

âe SOüzà e de Cecília dôs Santos, ̂ nascido a 11 de 
fíiàíõ dè 1SÔS, nò Districto Federal, estudante, sol
teiro èõía dôaicH.fo eleitoral ítò districto muhioi-
fta! fio EngeônO NOVO é ífeàíâèhcia á rua Senador 
Jàifuàfi&à â. U. 

êèbãst i lõ Alves âe Sá (4.9ÔS), filho dé ííoredino A l -
m^m[Sá;è dei Cèeiiia .AlVèe Éé, tèèSidô a si 
4f jaiho^de m& áo Distfiètb Federal, fuiiccioaa-
« è $aa6tt«p«^ cae^, ^ jwjuofiift 'eleitoral na 
districto munifeipal de Sao GTbristoVão o residência 

i rua Curuzú a„ 48. " ~ 

4.861. liaria Gülèza Silio de Oliveira (4.926), filha de Vi
cente Sllio e de Àrminda Cândida dè Souza, nas
cida a 25 de setembro de 1896, no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dè São Christovão e^resi-

. dèacia á rua São Januário n . 269, casa 6. 
4.862. Mànoèl dã Silva Martiüs (4.927), filho de Manoel Mar

tins è dè Diamantina Pereira da Silva, nascido a 
23 de julho de 1914, no Districto Federal, com-
mêrciarío, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão o residência á 
rua São Christovão n. 560. 

\4.863. Gabriel Henrique (4.928), filho de Manoel Henrique 
ê dé Maria das Dores, nascido a 30 de maio de 1898, 
no.Estado do Rio dô Janeiro, motorista, solteiro, 
com domicilid eleitoral- no districto municipal de 
Engenho Novo.è residência á rua do Rocha n. 113. 

.4.864. Alfena Neves da Silva (4.929), filha de Balbino Neves 
da Silva e de Vicencia da Silva, nascida a 17 de 
maio de 1889, no Estado de Minas Geraes, domes
tica, viuva, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão e residência á avenida 
Pedro II n. 256. 

4.865. Manoel Azeredo Coutinho (4.930), filho de Alblnr 
Azeredo Coutinho è dè Maria da Conceição Couti
nho, nascido a 21 de janeiro dé 1908, no Diltríctc 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dô São Christovão e resi
dência á rua Bella n . 209, casa 5. 

4.866. aíahoèl Antônio Brâz (4.931), filho dô Domingos José 
Braz, è Ermeliadà Rosa da Silva, nascido a 8 de 

. fevereiro dô 1892, èm Portugal, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Sãò Christovão e residência á rua Escobar 
numero 55. 

4.867. Libèrâlihâ Maria dê Oliveira (4.932), filha, de Olym-
pio Mânoêl de Oliveira ô dô Virgínia Maria de Oli
veira, nascida a 21 dè novembro dô 1913, no Dis-

. trieto Federal, modista, -solteira» 'Còm domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão 
e residência á rua Fonseca Telles n . 21. 

4.868. irèhe da Silva Maià (4.933), filha de Antônio Pinto 
Maia è de Laura da Silva Maia, nascida a 23 de 
novembro dê 1901j nò Estado dò Rip de Janeiro, 
domestica, solteira, Com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal da Sio Christovão e residência á 
rua LõpèS Ferraz n . 54. 

4.869. .Waldetoiró Francisco Arsenió (.4934), filho de Ma
noel Francisco Arsèniò e dè Jústinã Maria Gomes, 
nascido ã 31 dê maio dé 1913, hõ Districto Fe
deral, bombeiro, Solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sao Christovão e resi-
deacia á rua Lopes Ferraz n . 168. 

4.870. Léa Mas Sarmento (4.935), filha dê Fernando de 
Campos Sarmento e dè Francisca Mas Sarmento, 
nascida á 11 dè janeiro de 1917, nò Districto F e 
deral, funccionaria municipal, solteira, com domi
cilio èlèitbrài 60 SiiMotÒ múfticipâj de Engenho 
Nôvò ô residência a rua Mihâs n . 10. 

4.874.Çarios Gortevesiô (4.936), filft& dè Carlos Gorièvèsiq 
e 8è âésk GòftèWâlò. nâècidó a 31 dô nlâiò 3e 
iét% no Districto Federal, commercio, solteiro, 
çôfn domicilio elèitèrál ao districto niunicipal de 
Saò Çaristòvâò è risíáèncià & rua Emèreaciana 
numèrò 16. 

é-.â72. iMadfr dè Oliveira Rosa (4.937), filbò dô Alfredo da 
' Mvâ Rèèá. è dè ÔémíMa Gòmès Oliveira Rôss, 

àãsèido à 19. âè maio dè 19Ò7, aò Diltricto Fe -
âérais fuàcéiòaafiò publíêò, casado, èõm domicilio 
eleitoral no diêlrieto municipal dê, São Christo
vão è residência á rtià ttaotioà n . 38. 

íTiTsTáttilfe Aviiiâ Raposa (4,©38), filho de Lèaèdro AVilla 
Raposo e de Lüisa Baptista Raposo, nascido a 3 de 
abril de 1916, oõnimeroio, solteiro, com domioilio 
eleitoral ào districto municipal de São Christo-

^ vto ô residência á rUà São Christovão n . 601. 
4.874. ^ylvia Nogueira L ima (4.939), filha de Livio Nogueira, 

.Lima é dô Fêltódlaã Nogueira Lima, càgeida a 8 
âè aèzèíBbrè dê 1909, nó Estado dò Maranhão, mo-
tístâj asbltêirai êôsa dolniciíb eleitoral no districto 
tSUôleiÇãl dê S.. CbrSitèvtO ê residências á rua 
Bèlla a» .48. 
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4'.'875. Maria: da Conceição Rosa (4.940), filha de José Pau-
t lno de Freitas e de Guilhermina Paulina FreHas, 

nãscida.a 23 de maio de 1902, no Estado de/Minas 
Geraes, 'modista, casada, com domicilio eleitoral 

, no. districto municipal dè São Christovão e'resi-
. . , . ' . . dencia. á rua-Escobarn. 26. , 
4.876. Ary,Moreira da,Rocha (4.94.1),.fiÍhode Antônio F e l u 
. > : da-Rochaxe. de Angelina Maria da Silva,.nascidora 
, . . . . 7,de.julho.de. 19.13, no.Districto Federal, operário, 

solteiro, com domicilio eleitoral no districto mupi-
. . . cipàl.de São Christovão e'residência á ' r u a A i m i -

Ü . rante,Mariath n . .40.-
4.877.. Genserino Camera Castro (4.942), filho<de,Gustavo 
i-:'. .'• ' iÀlberto de CámeraCas t roe de Maria-da Conceição 
. .. Camera Castro, nascidoa 4 de agosto de 1913, no 
. . . Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com 

domicilio eleitoral no :-districto'. municipal' dé. São 
. Christovão e .residência á avenida Pedro TI.nu

mero : 149.' • 
4;878. :Juliò-.Marques-da Motta (4.943), filho-.de Jayme Mar-
• \« •" • tihsda' Motta, e deZulmira Marques da. Mòtlá, hüii- "• 
• - 1 ' cido-a 26 de: janeiro de. 1911,ino'Estado dó'Màrá : . 
' • nhãò,veommercio,^solteiro, com: domicilio elõitpc-al 

. no .districto municipal de São Christovão" e' r i&i-
' '" dencia á rua Catalão n.: 16. - • •» • 
4.879», Luiz dá-Silva Botelho (4 .944)f i lho de Sezènahü«'-..da . 

1 - ' ' 'Silva^Botelho e de Amélia de Jesus, nascido á,,,-20 
de*.agosto de 1897,- em Portugal, (naturalizado.!, 

.'"'-.' ' eòmmercio, casado, .com domicilio eleitoral'no. d ü -
"."•- ' ' . ' '• tfiçto municipal de S. Christovão e residência á 

':rüa-da Liberdade n . "25. s • 
4'.880. Dulce ; Brandão (4.945), filha de Georgina Brandão, 

de•1913,-no Estado da Bahia, commercio,-solteira, 
.. -•; com domicilio eleitoral no districto. municipal 'de 

Sãò Christovão,e residência á. rua- ;Ricardò 'Macha
do n.-52, casa 19. -" -

-4.881. Mario Hermeto- de Almeida (4.946), filho de Pedro, 
Hermeto de Almeida e de Maria'da Gloria- Modesto 

' • ' '• de Almeida,' nascido a, 1 de fevereiro de. 1917,, tio 
' •' - Districto Federal,'estudante, sol teiro, 'çom/donii • 

• - cilio eleitoral. nO districto municipal de São.Chrii-
• tovãoe residência á'riia Escòbar n.;26; 

4:882. Wilson Pereira Guedes (4.946)-, filho de Cicèro Giib-
1 ' ' des. e-de Laura .Pereira"Guedes, nascido a 23 ,'d'e. 

' ' março. de*1917, no-D.istricto-Fedérak/operario;. sol
teiro, com 'domicilio eleitoral no' districto mui i i c i - ' 

•' • . -mal • de ' São Christovão e residência"', á rua Balia 
-n. .231, casa XVI. : 

4.883. Maria ':da' Conceição''(4.948), filha de. José'Pinheiro e 
' • de Anna Graça Pinheiro; nascida a H de1'julho de 

, 1914, no, Districto Federal, operário,, solteira, com 
domicilio"eleitoral no. districto municipal.de E n 
genho Novo e residência á rua Miguel Ângelo i m i -
mero 77."" ' ' • • ' , , ' . 

4.884. Antônio Carcas (4:949),' filho de Luiz Carcas T. Calvo 
e de Luizà Corrêa'Baptista, nascido a 8 de pu.tii-
bro de :' 1908, -no .Districto. Federal, operário, So l 
teiro, 'com domicilio eleitoral no districto municipal 
dé S. Christovão e-residência á rua Conde de Leo-
poldina n . 92. - . ' • ; ' , . 

4.885. -Francisco'Vicente.Rogato (4.950), filho de .Raphaél 
'" Rògato e de Antonia Pensabem, nascidoa 4-de. abril 

dé. 1916, no Districto Federal, iypographo, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal ;de 

; S ' . . " . C h r i s t o v ã o e.residência á rua S. Januário, nu-
, , - mero. 40. ' , , -

4'.886. Octávio Oscar da Silva Proa (4,951), filho de, Pedro 
, Augusto da Silva Proa e de Claudeolinda Virgínia 

' ' ' nascidoa 20 de novembro de 1896, em Recife, Es
tado -de Pernambuco, commercio, casado, com domi-

; \ ... cilio-eleitoral no districto municipal de S. Chrjs-
."..'"', t o v ã o e residência á-rua Marechal Bittencourt nu

mero 136.. ' ,• . 
4!887. Gregoria Gonçalves de Campos (4.952), filha de Pilar 

Gonçalves, nascida a 9 de maio de 1889, no Es-
' tado do Rio Grande do Sul,-domestica, viuva, com 

domicilio eleitoral no districto municipal de ..São 
Christovão--e residência á rua Bella n . 103. ' 

Outubro* de <.i936 
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3HS. Othoniel de Araújo Britto (4.953), filho de'Caetano 
de Araújo Britto e de Bertholina Garcia de Araújo, 
nascido, a .-."24 de outubro de 1904, no Estado da 

. • .liabia, . official da Marinha, casado,'.com domicilio 

eleitoral no districto municipal-de S. Cnristovlovê 
; residência á rua D r . Sá 1 Freire.n.:200Acasa 4. ,.». 

Thereza de Paula Rodrigues - (4:954), filha; de"' Theo
philo. de Paula Rodrigues e. de Maria Luiza de Aze
vedo,:nascida; a 14fdejaneifo.de 1913,:?no^Es$àdo 

• de Minas Geraes, domestica, > solteira, <cpm .domicilio 
eleitoral no(districto municipal»de^S.- Christovio)e 
residência- á: rua Figueira de (Mello n . í418. - •:. *X ••. •-. 

4.890: Maria>;Perrota >„(4. 9.55), filha' de. João,dos Santos. Fer
nandes e de Etelvina Coutinho dos iSaniOs.i;nascida 
e; 15\de, agosto, de'1906;^no-Districto}Federal.ldb-

• -mestiça, .casada,'com domicilio-eleitoral'no rdistricto 
municipal:de-S. 'Christovão e residência,á-rüa»Ca-

/ i , pitão Fel ix .n . 82,: casa'5. .< •• : ' - , • •' '~;fr. •(-
4.8Ô1. Nadír .Edecia fda. Fonseca; (4;.95.6)',-'filho-derJoséíFer-

, reira da Forjseca. e -'dé-Stella':-Édecia'-da-^Fonsfecâ, 
' • nascido ,a. 16,'rde: Janeiro :dé .1918,"nO'Distr;iCtpíFe-
• dera.li,'ES,tud.a.nte,'.so.lteira,';com • doniicilio. eleitorali.no 

distrioto municipal de S Í .Gh-rjstoyão.e 'residência<á 
.. rui:Tèixe.ira:-'Jujtibf--n:• l28-.:-";; •/•;'>:•' *•. ^SH>^;,;K'> 

- 4.892. - Antoqjo: Gabriel ; (4.957V-filho;de*M-ac.edo ;Gabriel..,eJ4e 
Magdalena',M,aria-da.'Gonceição,r-hascido-.a 1; tí.e<-ábEÍl 
de 19,13, --ho' Estado de;- Minas. .Ger,aejs,-" Qperárío f ; :ca-,' 
sado. jeóro' domicilio' .eleitoral, no; districto. .'muni
cipal;' dé.'S.° Christovão c'. .residência' á-'.'rua'. Miguel 
Ar)gêIò''nT::'2'2'l: : ' ; ;''' '.- ; , '-."';•",•- : ^ - ' l -V 

4:893. Jos.é-Láge : '"4:938"'; filho-de 'Antônio''Láge.e .'de-tuiza 
•' Carneiro' Lagé./nascido': a/19 .dè -npyèmbfo 'déHS-ií, 

no;;Distfictb, "Fèrléfal, ;çÒ!nnVerc,io.",Volteifq.. .coro 4,do-
-" ' .'mtóil-ip' eleitoral' pp'"dfstflcto;munfôir»al-'dé''São?:Chr3's-

tOyãp .-'e..1 réçfdènciá- á. rua - Coronel - Cabrita.-,n.-.í-í6.. 
4.894. Aríete.-'fie-' Azevedo' (3.959);-'-'filha ''de^Luiz Azevedo';'* 

'd.õ-LydiáfFVfrèir.á^lí'. Az.ève'db.'nascida 'á" JS-idè'*ciü-
lüliro de :i.906, hb* Districto -'•Fe'derâl,,'^i4h^'étòriài?ia 
.publica ^solteira, 'corii 1-domicilio'eleitoral Mò:.distri
cto eleitoral, de. S. ChiysíOvão , e f esidertçla-f â .rua 

• ".. ' 'Curtízú';n-. -107-. '." : ' ' . " • :'•-'' 
4.895-. Pedro" Lvnz':;da - Cru? Franco (4.pCü),-i'.ilhb de Antônio 

Luiz ria -'Cruz Franco' o jclé Marin cle".Souza. Pereira 
"• Franco.''nascido a: 2ü''."de';'sétpmbro'í'de.f l'91'i;. nõvDi-^.-

tiucío'Federal, operário, -solteiro, -..com domicilio 
:. • eleitoral.-;nò districto'municipal' de'*S. :"Christoyão e 

,res'idehcia--'á'rua Jesó * Clemente-'• n. '«3 : . : ' •' ••' '• 
José- Balthav.ar'iSchililhs'' (4-/961). filho' dè João- Schi-

Jiths'.e: de Bénilda ' cie- -.Souza'. Schiliths", nascidoa 
6 -de - janeiro do " fOlO. uu Estado '"de São - Paulo, 

., comnierçiario.': solteiro..- cnm 'd-bmic-iliri. eleitoral' ho 
districto" íniniicipal dé,,'Sã-0';.Chfis.toyão";e , rés.ide].^-

' -çiá. á-rüa."Eucly'(ie« da Cun,ha';n.". (V. - -' " -
Iz idro ídé ; Arnu.io' Tavares ' ( .4.962)f ilho'/de, Manoel 

•de Araújo. 'Tàva'fèsrè:'"de' Juliana''.Pedras: TaVãrès, 
nascido ,a-21 r;dé -abril dé" 1910,' no Districto : F è -
deral.; operário.''solteiro.-. .,;cpm-''Vlomiciliô'-:'èJèitoràl 

- -no districto : municipal ;dé -São' Ch-ristovão .e- rés i -
dencia-á.rua: Figueira- de.-Mello-n--.. -39.6-.-: • 

4.898. João.:.'Cárdim.:.(.4'.96,3)..-'filho-de : Antônio,".Cardini e:;do 
Irene -Neulvan.-'nascido ,a 7 'de-julho dè."1909;»Tho 

, Estado do. Rio de...Janeiro.. c.ommerc.io.-;,solteiro, 
com,, domicilio .eleitoral no.,districto municipál'-'de 

,'São. Christovão e'residência "á,-rua São-.CÍifistovão 
n..005; ' '- ,' ' . ' '•'-,., - •; "' r :.••. ; 

4.899. 'Virgílio;Pereira Rodrigues.-.(4.964), filho. deftÂlfredo 
/ 'Júlio-Pereira Rodri.sn.ies e'.Francisca 'do Paiilá 'Ro-
! drigues. nascido'a: .21 de março de'.'1895;,-'no'-íDis-

tricto Federal, pharmaceutico... casado.i com domi
cilioeleitoral no districto-municipal:de S.ÍChristò-

fVão -e . residência-á riia',Figueíra de Mello nr*402... 
4.900. Luiz 'de ITavora'' de Andrade (4.965),-filho de Hen

rique Çezar Freire de Andrade e--de" Eyangelina 
Gomes "Freire de Andrade; nascido a 9. dé"maio'de 
1914, no ,,Districto. Federal, •/.estudante.,'.:solteiro, 
com domicilio eleitoral, no districto municipal' de 
São. Christovão e residência á-rua; Mario ,'Nazareth 

•n. 22. casa^ 4. - • :- • - ''- . - - '" ' • • ' ' . 
4.901. .AccaciaTbrahim (4,966), filho.de José João-Ibrahlm 

e de ,Cora• Ibrahim, nascida a. 11,' dé, junho dé -1,909 
no. Estado do Espirito Santo, enfermeira, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal'-de 
Sãò Christovão e residência á rua .Carlos .Se.id!, n . 
137; ' - ; •' '". ' • ' - • . ' ' 

Adalberto'Menezes (4.967), filho de Antônio Feliçio 
Menezes 'e de Elcia,de Oliveira Menezes» nasCidof a 

4.896. 

4.897. 

4.902. 

23 de fevereiro de 1909, no Districto Fedefal,*mo:-
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torista, casado, coro domicilio eleitoral no distri-
' :cto;' tíjünicípiál: de-'São Ghristovãq e residência -a 
' rua Conde de Bòmíim a,' 111.•' • • - • . 

:Manoel Aurélio'de Bêssa (4:968), filho da Antônio 
Âufelfc> d s B è s s à e de Maria Cândida "Bessa^ nas-

* -r \ pidií a' 28 de jüloo de Iqftfno Estado do Rjo de 
Jàneirpr commercio, solteiro, com_ domicilio elei-

'toral nq districto inupicipal de Sao/ Christovão e-
* / res idênciaá: rua";$SQ J a n u á r i o ; - n V • . , . , 

4,904, Da-rip Alcântara Carneiro (4*969), filho de Benjamin 
: " ' - ' ! 4 í c a n t a r a : G a r p e j , r o e de'Vjotori'3 Alcântara Car-

- neiro, nascido a-7 de janeiro de 1908, no Estado 
• de Minas geraes," operário, solteiro, com domioilio 

"''*'"' e|§jtprai no districto municipal de São Christovão 
e residência á ' r u a Bènedicto : Ottòni.-n. 19. 

Nilza'dp Nascimento (4,970), filha de Izabel'do Nas-
; 'cimento, nascida a 9 de julho de 1914, no Estado 

de Santa Catharina, poromerçio, -solteira, com do
micilio eleitoral no districto' municipal de Sao 

. ' C h f istovão e residência á. rua. Conde de Leopol-
diná n'. 154. ' . , 

Vicente Marcovéphjo, filho da André Marcoveohio e de 
Rosihha- Maroovec-nio,' nascido a 11 de junho- de 
1917, no Districto Federal, conirtierpio, solteiro, 

., - com domicilio eleitoral no districto municipal de 
"'-./- "SIó" ChrístovSo è residência á rua São. Január io 
;': r i . . !•'.; -. . . '• • 

4 90-7, \vy da Silva Cravo (4.973), filho de-Antônio da .Silva 
Cravo e, de Josepha da Silva Cravo,-nascido a 16-

- .- de abril de 1906,. 110 Districto Federal; coramer-
cio. casado, com domicilio \eJeito-ral Ho districto 
municipal de São Qhristoyào e residência á Rua 

.-- : Bella ri.. 84. • • • . 
4 .908. -Ceciliano Coelho de Medeiros (4.973J, filho de-Fran

cisco Josá de Medeiros e de Maria Leopoldina de 
•:• Medeiros, nascido a 16 de abril de. 1893, no Esta-

• : do da Pàrahyba, operário, casado, com domicilio 
- eleitoral no districto municipal de S. Christovão e 

residência na rüa Bella n . 355. 
4.909. Wilthori dós Santos Loureiro (4,974), filho de A r 

mando dos Santos Loureiro e de* Éliza dos Sân-
'- ' '* -tos Loureiro, nascido a 1 de janeiro de 1916, • em 
* petropòlis; Estado do Rio de' Janeiro, eommercía-

rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
' municipal de Engenho, Novo-e residência na rua 

- '•-. Baldraès n. 66. ' • , 
4.910. Arnaldo, Santos (4.'975), filho de Arthur. Satyro dos 

">'•'•• , Santos "e de Chérobina Romero Cavalcante, iíasci-
'.)/' do a; 19 de julho de'1914, em Recife, Estado.de 

. - Pernambuco, còmmercíar.io, solteiro, cpm-domici-
V l io: eleitoral no 'distrfotõ municipal d,e'São ChHs-

tòyão e residência na rua Si. Lujz Gonzaga n. 38. 
4 ,gí i> Durval Conde. (-4.976),, filho de Álvaro Conde- e de 

.•• ; Gliyia.- Rosa de Oliveira, nascido a 29-de maio de 
K .1908, rio.. Districto Federai* com-mereiariò,' solteiro,' 
! . .-. eom domicilio eleitoral no districto;rnunicioal ds 
,-;. • São 'Christpyãó e residência na rua Çüruzu.-n. 11, 

S ( ? í . | ; Jpsi-:Marinho Filho .(4.977)., filho d.e José Marinho 
'• • fe de Maria'lugenia, nascido a-0 de dezembro - de 
": ... no Districto Federal,. empregado municipal, 

: t . solteiro, com domicilio eleitoral no. districto mu-
' nicjpal d e S . Christovão e residência na rua Curu-

- ?ú n . 62. . • % • 
4.913. Pery Viagua (4 ,978) , filho de'Rubem Júlio ^ianna. e 

; de'#jjtdia.-GoBCâlv»».-Vianpa, wscido a Í$ d é a g b s -
• .<*;• kj •#-1914; no Districto Federal, ferroviário, sól-

teirp, com domicilio eleitoral nç distpieto munici-
Pai # §,.''í^}stovSoif..r«sÍdf»çía- âa' rãa da Cari-

:" w d è S- 8 ? - ' • ' ' - / ".' 
'4 .9| | ' . 'DeninçF R-ibeirp (4,979), fyho dç Maria Francjsea, 

... S.a§cid9 a 3 dè dezembro de 1908, no Districto Fe.-
, :;V 4fmU;Pp^vmo, casado, c§m domicilio eleitoral no 

.•-''.-,,-••:; ..^'díii^}0jte\pujiij?^al ds § . Christovão o-residência 
» "-'Z- -JWtDwa dos Lázaros p . 
4 . 9 i | . : jjpmingos Mappei de Carvalho (.4.980), filho de Aie-

W$âj$ Joaquim Gonçalves de Carvalho e de Théo-
dora da toz Vieira, nascido a 13 da junho de 1906, 

. np Diitricto Federa}, operário, casado, com doinici-
li© fjeitôral ao districto municipal -de Sao Chris
tovão ô"fesidencia ná rua Coronel Brandão n . 23 

1.916. Álvaro Dias Ferreira (4.981), filho de Américo^Dias 
ferreira e de. feahel de %>)m& Ferreira, aaseido i 

4.9J7. 

4.922 

.923, 

31 de janeiro de 1915, no Distrieto Federal, r e n i -
nerciarió, solteiro, com domicilio eleitoral -o oís-

- „riçto municipal de S. Çhrjstovãfj.e. residência n t 
rua Carlos Seidl n . 95".. -

Justi-njano-pomingos (4.982),, filho dç Manoel s><>-
mingos e de. Barbara Marj^, náscí.dQ a 21 de feve
reiro'' de -1914, 96 Districto -Federal, «pcra-
•pijo, solteiro, com aomicilio eleitoral no districto 
municipal' de S. Chfistoyão è residência na rua 
Bènedicto Ottòni n . 19, 

4.9 |S, Bènedicto Rodrigues de Moraes (4.983), fijho de Je-
ronymo Rodrigues de Moraes 9 de Aüna Joaquina 
cia Trindade, nascido a 14 de putubro de 1916, no 
Estado de Goyaz,' dentista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto muuícjpai de S. Christovão 
e residência na rua Teixeira Júnior n. 128-A. 

4 .91§. José Gomes Pinto (4.984), filho de Manoel ..Gomes 
Pinto a de Áupa Gomes Pinto, nascida a 15 de abril 
de 1916, ém Campos, no Estado do Rio; de Janei
ro, empregado publico, solteiro, com domicilio elei
toral no'districto municipal de S. Christovão e re
sidência na rua Carlos Seidl n . 137, 

4 = 920, Jocelino Lobo de'Alarcão (4.985), filho de Jocelino 
de Souza Lpbq Alarcão / e de Âleina Dycnisia de 
Sá, nascido a 17 de junho de 1911, po Esado do. 
Rio de Janeiro, empregado municipal, casado, com 
domicilio .eleitoral «P districto municipal de São 
Christovão e residência 'á rua, daiAjégria n. 326. 

4.921. Carlos Ferreira Simões (4,986), filho d è ' Joaquim 
Henrique .Simões e de'Etelvina Ferreira do Es
pirito Santo, nascido.a 13 de setembro de- 1913, 

- no Districto Federal, commercio, solteiro, com do-
• micilio eleitoral no districto . municipal de São 

Cliristpvãó e 'residépciá á r u a ' Ç s p ó p a r n, '54, 
casa i i . 6. , 

Manoel Pereira da Silva (4,.?$7), fijhq dé, João Pe
reira da-Costa e de - Francisca Maria da Conceição, 

. \naseido a- 17 .dç • setembro dé. 1904, np Estado de 
Alagoas, commercio, casado, com, domicílio, eleito
ral - rj,o districto municipal de São. Christovão e 
residência á rua Coronel Figueira de Mello n. 427. 

Manoel Bernardo dos Santos. (4.988), filho de Victa-
. lina- Luiza.da Conceição, nascido a 18 de agosto.dè 

1905, no Estado do /Rio de Janeiro, operário, viuvo, 
com' domicilio eleitoral no .districto municipal d'1 

São Christovão ç residência á rua Chaves Faria 
rr. 125, • * 

4.9i24. Alberto Leopoldo de Souza Menezes (4.9.89), filho d.e; 

Arcadio "Frederico de Souza Menezes e de Saraii" 
Gonçalves, nascido a 24 de séíembi'o de 1915, no : 
Estado dp Pará, . ppmraerçio, sóltefrp, çom domi-
eilio:e)éitora? no districto municipal .dé São Chrís-
tòvãp e residência á rua Fonseca Telles n . 113. 

4,925, Fi-ancisco Anfonjo Rodrigues (4.090),'fijho de José-
Sijvano Rodrigues e de Emilia de. Jesus Medeiros, 

v nascido-a 20.de junho de 1900, em Portugal, i n 
dustrial, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São" Christovão. e ' res idência á rua 
Sã a Januário .-n." 2.83 -

4.926 ; Alcina da Silva-Lucas (4.991), filha de Avelino Maria 
da. Silva e .de Leônôr Anna d o A m p a r è , nascida a • 
24 de setembro de 1905, no Districto.-,Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral' no dis-
çto municipal de S.ão Christovão'e'residência- á 

> - rua da Liberdade n. 36, casa 1. 
4.927, Mjguel VjctQrig (4.9Õ2), filho de Si}vé6tre--Victorio e 

. de- Maria,da Gioria, nascido de çu tub rode 1910, 
rio stsdp de São Paqjo, operário, casado, cpm do-

. I ÍCÍHP eleitoral .no districto municipal de -São 
Christovão e residência á rua São *Mi Gonzaga 
O. 17. ' ' • ' ' " . 'r' ""." 

4,9^8, •genédíí*» Viçtorinq Nunes '(4.993), fjlhp. de Manoel 
Víctprinp Júnior ® de Anprfliijía Victorinò-de Sá. 
pascídp a de piarçp de ipííp, Uo Estado dò Rio 
de Janeiro, lavradpr, cagado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão e 
•residência á -rua Bella n. 272. 

4.929- Phijpmena Amoroso (4,994), filho dé- Dome-nicr 
Amoroso $ de Martha- Brigida, nascida a 9 d e fe
vereiro de 1912, no Districto Federal,:'commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de -São Christovão e residência á rua Espe-
jpaea, a» 

C o n f e r e c o m o O r i g i n a l 
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4.930. Laura Gonçalves Rodrigues (4.995), filha de Vicente 
Zeferino Gonçalves, nascida a 25 de janeiro de 
Í906, no Districto Federal, professora, casada,, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua São Januário nu
mero 283. 

4.931. Rubens Vieira (4.996), í i l h 0 de Euzebio Vieira-'da 
Cunha e de Joaquina Vieira da Cunha, nascido a 
16 de abril de 1905, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão e residência á 
rua São Christovão n. 20?. ' 

4.932. Ereilia Garcia (4.997), filha de Jayme Garcia e de 
Maria da Silva, nascida a 24 de dezembro de 1917, 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com, do
mioilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua Escobar n. 54, 
casa n.. 7. 

4.933. Gumercindo Fernandes Goulart (4.998), filho.de Fer
nando Goulart e de Karclza Fernandes Goulart, 
nascido a 28 de fevereiro de 1908, no Estado do 
Rio Grande do Sul, commercio, casado, com.domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Chris
tovão e residência á rua Curuaú n. 23. 

4.934. Bolívar Detalondo Lopes (4.999), filho de Agostinho 
Detalondo Lopes e de Raymunda Augusta Andrade, 
nascid oa 4 de janeiro de 19U, no Estado de Minas 
Geraes, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão © 
residência á rua Dão Carlos n. 13. 

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 13» Zona, da 3" Cir
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que. foram expedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes, cid.adãós: 

7.500. Zilda Marinho (7.504), filha de Antônio Marinho e 
de Felisberta Torres Marinha, nascida a 11 de 
novembro de '1891, em Duas Barras, Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, solteira, com domici
lio i eleitoral no districto municipal de Madurei
ra e residência á rua Maria Freitas n. 42. (Qua
lificação requerida). 

7.501. Henrique Pinto de Oliveira (7.505), filho de José 
Pinto de Oliveira e de Maria Victoria Ferreira, 
nascido a 10 de setembro de 1904 no Districto Fe
deral, -negociante, casado, com domicilio eletoral 
no dstricto municipal de Anchieta e residência á 
rua D. Venancià n. 32. (Qualificação reque
rida) . ,. 

,'.502. Severino Ignacio da Silva (7.506), filho de Ignacio 
José da Silva e,de Delmira Maria da Conceição, 
nascido a 6 de janeiro de 1901, em Lagoa Grande, 
Estado da Pàrahyba do Norte, pedreiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d̂e 
Anchieta e residência a rua São Venancia n. 40. 
(Qualificação requerida). 

'.503, Vicente Coelho (7.507), filho de-Bènedicto Coelho è 
de Carolina de Lira, nascido à 5 de janeiro de 

• 1907, em Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, -com domicilio -eleitoral no 
districto municipal de Madureira e residência á 
rua Alice ' de Freitas n. 166. .(Qualificação re
querida) . , • 

7.504. Nabuco Anâcleto Azevedo dos Santos (7.508), filho 
dè Georgina Cecilia dos Santos, nascido. a 13 da 
julho de 1910i, em Paraty, Estado do Rio de Ja
neiro, ferreiro, solteiro, com domicilio, eleitoral 
no districto municipal de Anchieta e residência 
á rua São Venanco n. 140. (Qualificação reque
rida). 

7.505. Francisco Diogo (7.509), filho de José Diogo e de 
Cecilia Barbe, nascido a 3 de dezembro de-1898,-
no Districto Federal,, commercio, viuvo, com do
micilio eleitoral nò districto municipal de Pa-
vuna e residência á Estrada do Guintinjo n. 1Ò0. 

-(Qualificação requerida). 
7.506. Marcelino Lourenço (7.510), filho de José Louren-

ço e de Maria da Conceição, nascido a 22 de de-, 
zembro de 1912, no Estado • do Rio de Janeiro, 
funcoionario publico, solteiro, com domicilio elei

toral no districto municipal de' Jaearépagué^e-re-* 
sidencia á rua Dr. Passos n..30>, , . ' , 

7.607. Geraldo Vieira (7.olll), filho de Tertuliano^Jo&é 
Vieira e de .Guilhermina Maria de Jesus,. nascido 
a 25 de abril de 1916, ,em Gerqueira Ciz,"- Estado 
de São Pauior estudante solteiro, com .domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 

•residência á-rua S.o Marcos n. 10. 
7.508. sebastião Jòsó de Souza' (7.512), filho de'Antônio 

José de Souza e de Castorina Maria, da. Gonóèição, 
nascido a 9 de maio de 19Í2, no Estado idÓ< Rio 
de Janeiro,, operário, solteiro, com domicilio ̂ elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá a 
residência á rua..Unia n. 30. 

7.509. Laureano Tibureio Sobral (7.513),* filho de Francis
co Sobral e de Cândida Alvej, nascido a? 10^da 
agosto de 1908, no Districto Federal, operário, 
solteiro, • com domicilio eleitoral no districto .mu?, 
nicipal de Jocarépaguá e residência á Estrada "dU 
Tijuca n. 464. 

7.510. Belmiro Bastos (7.514), filho de Aurélio Bastosde 
, Conceição de Jesus, nascido a 8 de, fevereiro.de 

1918, no Districto Federal* estudante solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal'.de 
Jacarépaguá e residência á Estrada; da Tindibà 
n. 385. .' ' • ' '': 

7.511. Ary Pedro Eppinghano e de Alice Clara Augusta, 
Eppinghano nascido a 2 de abril de 1913, emíPé-
tropolis, Estado do Rio d« Janeiro, cpmmèrcio 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto'mu
nicipal de Jacarépaguá e residência a'Estradai;da 
Taquara sem numero. \ J 

7.512. Laura Pinto da Fonseca Teles (7.S16),,- ífilhá' ;sde 
Ataliba da Silva Pinto e de Laura Correia iPinto, 
nascida 20 de abril de 1908, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral np-dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência' á 
Estrada do Cafundó n. 171. • \ 7 

7.613. Rina Granato |7.517), filha de José Granato ^è;de 
Claudia Graiiato, nascida a 19 de abrilude. 1910, 
em Pequeri, Estado de Minas Geraes, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Madureira e residência á Praça.-das 
Pérolas n. 7. (Transferencia). 

7.514. Isaura Pinto da Costa (7.518), filha de Manoel?José 
Pinto e de Joaquina Augusta da Costa, nascida 
a 3 de setembro de 1900, no Districto Federal 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Madureira e residência á rua 
Rocha de Granito n. 43). "••'•",'•• • 

7.515. Luiz Soares de Lima (7.519), filho de Etelvino Soa
res de Lima e de Germana Maria da Conceição, 
nascido a 10-de maio de 1899, em Taboca, Es
tado do Rio Grande do Norte, agricultor, casado, 
com' domicilio eleitoral no districto municipal "de 
Anchieta e residência á rua São Venâncio n.,40. 

7.516. Raymunda Ferreira de Pinho (7.520), filho ̂ 'dé^Ma-
noel Ferreira de Pinho e de Alice Medeiros, de 
Pinho, nascido a 24 de julho de 1909, no Distri
cto Federal, domestica, casada, çom domicilio 
eleitoral no districto municipal de~Pavuna í é re
sidência á rua Itapefoa n.25). -. . 

7-iai7. Marina de Castro SanfAnna (7.521), filha; de Antô
nio José de SanfAnna e de Isolina de Castro San
fAnna, nascido a 26 de setembro de 1917, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domlcilo 
eleitoral no districto municipal de Jocarépaguá e 
residência á rua Coronel Thedim-n. 2. ; 

7.518. Alzira da Costa Pulula , (7.522), filha docAmancio da 
Costa Pulula e de Almerantina Corina dos Santos, 
nascida a 14' de janeiro de .1916, no Districto Fe
deral, operaria, solteira, com domicilio; eleitoral 
no districto municipal dè Jacarépaguá e residên
cia á Estrada da Freguezia, sem numero. • ; , , 

7.519. Francisco Marinho-Teixeira (7.533), filho de Albino 
•Marinho Teixeira Leal e dô Maria Jacintha Leal 
Teixeira, nascido a 30 de janeiro de 1892,.- no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com' dòniiCilio 
eleitoral no districto imunicinal de Jacarépaguá 
e. residência á Estrada da'• Taquara n. 5'8.' •• 

7.520. José Gonçalves de Jesus- ("7.524), filho dé'Jóvébçia 
. Thereza de Jesus, nascido a 5 de 'fevereiro-de 

. . . 1909, no Estado do Rio de Janeiro, operário,'sol-
.-• t-eiro,, com: domicilio eleitoral no districto muni-
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cipal de Jáoarépaguá e residência á Estrada da 
. . . . -Tijuca. n . 26. . . . . . , , , 

71521. 'João1 Cardoso dé Oliveira (7.525), filho de Manoel 
• • ' Cardoso de Oliveira e de Maria José de Medeiros, 

nascido a 27 de abril de 1889, em Miracema, Es
tado do Rio de Janeiro, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jaca-

' ' ' répaguá e residência á Estrada do Pau Ferro nu-
- niero 9, casa I I . •, ' 

7.522.-Felinto José Antunes (7.526),.filho de Isaias José.An-
; tunes e de Francisca Escocez de Oliveira, nas-

• cido â  11 de dezembro de 1903, no Estado do Rio 
• de-Janeiro, operário, casado, com domicilio elei

toral no districto • municipal de Pavuna e resi
dência 4 rua José Borges n , 14. 

7.523.i Silvio Antônio da Cruz (7.527), filho de Seraphim 
• Antônio :da Cruz e de Luiza Maria Izabel, nas-

: cido á 9 .de- abril de 1893, Maricá, Estado do 
Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio 
;el.ei.tóraí no districto municipal de Anchieta e 
residência á rua Biberibe n . 48. 

7.524.. Bènedicto Molina (7.528), filho de Jos,é Moüna e de 
• Laudelina de Souza Tenorio, nascido a 3 de 

agosto.de 1916, em Angra dos Reis, Estado do 
. Rio de. Janeiro, operário, solteiro, com domicilio 

eleitoral. no districto municipal de tAnchieta' -e 
• ' . residência. á rua José da Motta n . 147. 

7.525. -João T a n i l . (7.529), filho de Francisco Tanil e' de 
. . . '. Leila Tanil , . nascido a 3 de novembro- de 1913,-

. .em Juiz'dé-. Fora, Estado, de Minas Geraes, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto ' municipal de Madureira e residência no 
Bécco João Pereira n . 16. 

7.5126. Julia da Silva Montella Variçato (7.530), filha de 
Manoel da Silva Montella e' de Francelina de 
Silva Rangel, nascida a 7 de agosto de 1908, no 
Districto Federal, domestica, casada, com domi-, 
cilio.,eleitora! no districto municipal de Jacaré-

; . . . paguá : e residência á Estrada do Cafundá nu-
' mero 178. 

7.527. José Theodoro Alves (7.531),, filho de Ignacio Alves 
da Silva e de Severina Maria da Conceição, nasci
do a 6 de janeiro de 1912, em Pernambuco. Light, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Anchieta e residência á Estrada Nazareth 
14. (Qualificação requerida). 

7.528. Ary, Braz Maia. (7.532),-filho de João Braz Maia e 
de Anna Correia da Silva, nascido a 8 de agosto 
de 190S, rio Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira e residência á rua Maria Freitas n . 42. 
(Qualificação requerida). 

7.529. João Rodrigues de Oliveira (7.533). filho de João 
Francisco Oliveira e de Virgínia Maria de Jesus, 
nascido a 11 de\ setembro de 1912, em Lima Du
arte, Estado de Minas Geraes. empregado publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á estrada da 
Tijuca sem numero. (Transferencia). 

7.530. ; Dagmar da Silva Ramadas (7.534), filha de João A n 
tônio da Silva e de Adelaide Demelilde Silva, nas
cida a 4 de junho de 1915, no Districto Federal, 

• domestica,- casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 

. ' • Pitan-gueiras .sem numero. (Qualificação reque-
rida). 

7.531. -Moaeyr Prata Peixoto (7.535), filho de Antônio José 
Peixoto e de Maria Prata Peixoto, nascido a 1 de 

-março de 1901, no Districto Federal, commercio, 
- casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Jacarépaguá e residência á Estrada da Co-
vanca sem numero. (Qualificação requerida). 

7.532. Manoel Lopes Filho (7.536), filho de Manoel Lopes 
e de Anna Remédios, nascido a 31 de agosto de 1916, 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré-

- paguá e residência, á Estrada da Tintiba n.-140. 
f (Qualificação requerida) 

> 7.533. João Diás Báptista (7.537), filho de João Dias Baptis-
ta e-de Luiza Ventura Santos, nascido a 17 de maio 

• de 1911, no Districto Federal,- lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ja
carépaguá e residência á Estrada do Pau-feTo " ú -
mero 950. (Qualificação reauerida). 

7.536, 

7.537; 

7.538, 

7.534. Paulino dos Santos Silveira (7.538), filho de Carlos 
dos Santos -Silveira, e de Francisca Barreto da S i l 
veira, nascido a 24 de junho de 1911, M Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residên
cia á Estrada dos Tres Rios sem numero. (Quali
ficação requerida). 

7.535. Bènedicto Lopes dos Santos (7.539), filho de Fran
cisco Lopes dos Santos e de Isaura Gapitolina Fre i 
tas, nascido a 10 de outubro de 1913, no districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Madureira e residência 

. . á rua Maria Braga n . 75. (Qualificação requeri-
\ da). 

Alberto de Aguiar Waltez (7.540), filho de João R i 
beiro Waltez e de Alice de Aguiar Waltez, nascido 
a 20 de março de 1908, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitora] no distri-

. cto municipal de Madureira, e residência á rua Ma
ria Freitas r». 6.- (Qualificação requerida). 

Aristóteles Coutinho de Almeida (7.541), filho de Ma
ria Conceição Carreiro,' nascido a 30 de maio de 
1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Anchieta e residência á Estrada do Caubatá n . 254. 
(Qualificação requerida). 

•aanoel.Eeres do-s Santos (7.'542), filho de Manoel P i -
• res. dos Santos e de Arminda Rosa da Silva, nas

cido a 19 de setembro de 1896, em Triumpho, Es 
tado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com do
micilio, eleitoral no districto municipal de Anchieta. 
e residência á rua São Venancio n . 40. (Qualifi
cação requerida). .. 

7.539. Nilton da Silva Couto (7.543), filho de Hemeterio 
G . Silva Couto e de Alice Durão Caetano, nasci
do a 30 de janeiro de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio ;eleitoral no 
districto municipal de Pavuna e residência á rua 
Marquez de Araguaty n . 32.' (Qualificação reque
rida) . 

Waldir Feder (7.544), filho de Brunno Feder e de E l -
vira Brandão Feder, nascido a 26 de abril de 1946, 
Em Valença, Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Anchieta e residência á rua Commen-
dador Tavares n . 76. (Qualificação requerida). 

Nelly Queirogo Rosa (7.545), filha de Torquato Tasso 
Rosa e de Maria Esbana Rosa, nascido a 24 de abril 

. de 1918, em Alegreli, Estad do Rio Grande do Sul, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dís-

. tricto municipal de Madureira e residência á rua 
Teixeira da Costa n . 156. (Qualificação requeri
da). > 

7.542. Watson Soares Vianna (7.546), filho de Antônio V i 
anna e de Almerinda Soares Viannia,, nascido a 24 
de maio de 1913, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Pevuna e residência á rua Santo Antônio 
n . 14. (Qualificação requerida). 

7 .540. Antônio Ali t i l io (7.547), filho de Cezar Ali t i l io e da 
Philomena Gazeréa, nascido a 12 de fevereiro de 
1897, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Pa
vuna e residência á rua Luiz Borge n . 184. (Qua
lificação requerida). 

7.544. Antônio da Fonseca Carmo (7.5480, filho de Antônio 
Manoel Carmo e de Rosa Rodrigues Fonseca, nas- * 
cido a 8 de abril de 1917, no Districto Federai, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral.no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Car
los Xavier n . 225. (Qualificação requerida). 

7.54o. Pedro Bento de Carvalho (7.549), filho de Eduardo 
Barhosa Carvalho e de Idalina Bento de Jesus nas
cido a 29 de junho de 1903. em Santa Anna de 
Guataguaz, Minas Geraes, funffionàrio publico, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de,.Jacarépaguá e residência á rua Pinto TeÜes 
n . 193. (Transferencia). 

7.546. José Fernandes (7.55Ú), filho de Fernando Martins 
da Silva e de Maria Fernandes da Silva, nascido a 
20, de janeiro de 1910. em Maceió, Estado de Ala -

, gôas, alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral oo 
districto municipla de Jacaréoaguá e resideneia á 
rua Parnahyba sem numero. (Qualificação reoue
rida) . 

.540. 

7.541. 
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7.567. 

Aatouie Coelho da Silva (7.551), filho de Manoel Coe
lho* si-Iva"e "dê Juíieíik Pureza da "Silva, nascido a 29. 
•JE|è" §bfil," de 19Í2, ho "Districto. Federal., operaria* 
solteiro," còm àomióiliorèleitoral no. districto mu-
njeipa"", de Jacaj^oaguá é" residência £ rua. Doutor 
Ptefages 6."" ' '." 

§4í!ois Figueiredo (5.852), filbo.de Constantino Fi= 
gyeifeúo e de" Jdaíína Gonçalves de Figueiredo, 
nascido a % de. 4è?emèro"de'Í9Í3, lio'Districto Fe -

: dêráÇeommereio,** solteiro, còm domicilio eleitoral 
Ú'õr districto municipal de Jacarépaguá e residên
cia a* Estrada do Cpmorim sem numero. ' 

"gÛ icQ Mãrcoqdès "Monteiro-"(7.553), filho de Mala-
qj^iag'MárejC!"ndes 'dò Amaral F i lho , 1 e : de 6'lympia 
Mafcóridês,"nâjseido*a 13 de março de 1905, èm Sãò 
Plulo," BíaaV eômmercio, ' solteiro,' com domicilio 
élêitÒra!" ao dístrietõ municipal de Jacarépaguá e 

• residência à jhiá Barão n . i37. 
f.SSO. Maldir ia 'Pràdò dá"Silva (7.534), filha de Deoelecio 

'""" Aúgüstòdã Silva è dè Leoüòr Prado da Silva, nas
cido a'24 de "dezembro de 1915 no Estado do Riò 

. - •'• de Janeiro, Petrppolis, domestica, solteira, com do-
• * " mióitfó eleitoral-nó districto muBiicipal-'de Jacaré-

. pagúji e re§ideãciã á Estrada do-Cafuãdá ü< 10. 
(•"jèvlfiãó 'Ferreira "da - Silva" (7.555),filho d è J o s é Joa

quim Ferreira e de'-Maria Alves da Silva, nascido 
à #5" de "maio" á e 1887, no Districto Federal, oom> 

. ihére.iè^eásaâè, com-domicilio eleitoral-no distri
to 'múaie ipaT de. Jacarépaguá;e' resideneia á rua 
D . Ràsa"a; 5*0. * - : 

lAracy d e Barros. Fernandes Rocio (7.556), filha de 
lyp 'Fero§i*de§ é de Julia Barros" Fernandes, nas
cida V"23 dónevembrp de í905, qo Estado do Es= 
nifítq" Sãntò", "àrodista casada, cem> domicilio selei-

• ' ÍoràI'n*ó"dístríçtó municipal de-Madureira e resi-
' ge^ciá | fuá'Fernandes Marinho -B.-- 64. •• 

5"«|j»3., '^erto^Tgaaoierdar Silveira' '{7-. 557), filho de Ignacio 
""'. daa Silveira Filho e de Adelina Werther, nascido a 

í"de"agosto de 1914, no Districto Federal, operário, 
sol|eipò,' com domicilio eleitoral nò districto muni-
èfpaí" de Anchieta'p residência" á rua'Souza Pinto 

=.•.<:-:' . ; ' * ' 
7.§tjft;'ffí^dyr Teixeira Monteiro (7.558)* filho-de Augusto 

-•*^§i3»irT'Môaíájre,''nascido a 14 de"julho de 1913, 
. • • n^Estado* do Riò de Janeiro, lavrador, solteiro, com 7.568 
-.-.••4õmici'fiq eleitoral ae disteioto municipal de An-

• çjpeta è resfdèãeia á r u á " S o u z a Pinto n . 2 6 - A . 
-<,&aov i ^ g g i c t ô José dãs*Píayes (7.559)', í i lhó de Ildefonso 

•'."*-. -' Jos'é"das, }?êve§"e de hTérèza Rodrigues Neves, nas-
'-.- cido â" 11 de" maié dé 1912, e m Aqgra dos Reis, 

',•'•**•'".',•': % t á 4 o - á P ftfo 4fl Janeiro, operarjo, íjolteiro, com 
•'•'>"•, ^oníjgijja* §léiptr§l me. distr-ièto municipal d è Ja-

èare^aguA~è~r*i^'$êeeia,' á estrada da Covauca «|n. 
7.E3©; grjf.uràihò, Fardo "de Gagfré (7.560), filho de Francisco 

'"•'".* * P*a"rdq de'Castra" ê dé Jósepha' Rodrigues Vasques, 
nascido%% "dè'májç'dá'ifl7V''n8 Districto Federal, 
cqjnKsr^ip, soitèÍFq, cè^ (àPSli^Ho eleitoral no 

. , districto ' municipal âe-""Jaearepâgüa e > sèsidencia 
a ' r u £ l e a ru 

~. :>á7-, Ac}reyiâ dâ' gasti-Q' (f-561), filha | e Henrique Faria 
Pinto é r d e Alice'Faria, naácide" "a "12 dè maio de 

' Í90T, ho "Çistnçío- FéáéraL^déme^iieia, casada, com 
domicilio eleitoral sp distrietò iáuiiieipal de Ja-
o§p'épag*ià| ^"pesidpBçia 4 'fua''^àd |d^*péBieie aü -
piépê 5"4V 

DaUiá Lísal"(7..5ê3). filha e(e Edino Gama e de Dolo-
"'rçs GaJÊç, éaseias § "ã'dè 'jülií'õ"de'i&i3, no Dis t r i -

?íé ^èàgraf, ' dêmès.fcie ,̂ casada,"'ee^jdépiicilio elei-
tépa} ao''distrito #uBie^pa|'de*Jàearép*aguá e re-r 
sidéaéiá a è^tçada. dã"Gĵ a*áea5 s|n. •"' ' - . " ' " ' 

EHás fêcèb. |?T_5'63)," filho 'de Jãepb" Abdalia- e de Ma-
""fia'"Dfçfge, Nascido ã fj de. abril de i9}5, no Estado 

dia'Rio J"afi'éÍFÕi "Durp FifiQ)"'epmt«èrcio, solteiro, 
eçm* ffo^feili^"eleHór"arnó" districto çaünicipal de 

: J^eçrépàguà e' fçsideàçja "â agír*?^ da Tijuca, s|n. 
S»62f'^ft A&m ús>- "VftisoiceUaa (7.564), füb^ de 

-Car-lQg Maaaaâe l é t e u d o Yagc&negilqg-e de Maria 
Imilia de Abseq Yaiepne.fill.e5v -aaleida a 20 de 

, --maia ile, 19.Í4, "íaiioa., Eàteda ao Rio. de- Janeiro, 
doma^yca,. ^§Uair& Ofi^ darniciliQ. elgitoral no dis-

, ...c- t?£atft íauílwiiBai da &ear$iagu»'~i rua:.João V i 
cente n . 269.. ' .'.-.;.'.' . : : 

f .?6ir "Hélio Fernandes de Albuquerque ;(?.565), filho de 
Jesuino Oarlosi d© AJbuguerguf o de Jurema Leal 

dq. Álbuquergue, n§fC|dq a .3 dé maio de 1918, no 
. Distçictb" Federal, estudaiçie, /sòltófrp f leOni domici

lio: eleitoral nq 'di<^^lo"mi^6ipaÍ*4e"Jacarépaguá 
e résidenoj^ á rua 'COFPMÍ.Rangei '^7 4/52• 

2ejia de". CastraQTiff&jft; "'ijtííjía' .ge' líqí? "Antônio da 
'7 Cpsate .ãe-Maria"Eygeniãí da Coáta, nascida a 14 

-'dá abril de. 191.4, no Dis.trjç.tê Federai, doméstica," 
...solteira, pQtn domicilio eleitoral no districto mu

nicipal dà Jacarépaguá è residência á"-"rua- tino 
: Fonseca""n. 21. (Qualificaclo rpquérida.)-

Tòcândyra Andrade Monteiro (7.567), %i\h&de Marcos 
"Abdradès Monteiro è dé Julia Paula Thomaz, ras-
«jd^ § 2 4 -de setembro de 1903, np. Districto Fe-
no diitrictq municipal de Jacarépaguá-"e 'resida^' 

•:deral," doméstica.: solteira] com domicílio eleitoral 
. cia a riia Cândido' Bèníoip n. 1.903-. (Qualificação 

reauerida.). " . = ' 
Júlio Sim$6s Soares (7.568), filho de José Júlio Soa-

. res. e de Maria da Conceição Soares, nascido, a 27 
de,1915,".em Pptropolis, Estado do Rio de Janeiro,'' 
Commercio" solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto .municipal dé Jacarépaguá e residência á 
travessa Luiz daa .Saatas n . ' 57 . (Qualificação re-

• querida..')''".'": ' •; ' . . 
Zaírà"LTèt.to Silva (7.569), filha de Constancio.Fer-. 
*",' reira. N^tto e 'de. Brâestina--'Berèbt-!Neltoà; 'Bâseidâ-"1 

. a ,29."d^ agosto de.Í9i 'ó , 'nbJÍ iò de Janeiro, domes-, 
tica, cagada' cprii. domicilio' eleitoral '-.nó-, districto 
municipal' de ' Pavímã e' ré-sidencia á^rua José 

9 SSft' 

?,659. 

*ZMÚ„ 

7,511. 

f.®?2. 

7. «74-: 

19,ft5, tio Diítricto. Federal, commercio,'- : solteiro; f 

cora domiòHià eleitoral '110 districto"" municipal de 
Jacarépaguá è residência á ruã ' Albano n . 4. 
(Oqaíifioaçãq requerida.)* . " ' ' "'•'•' 

Arthur Pereira de Souza (7.571), filha de Francisco 
da Costa e Souza e dè Mariètta Pereira de Souza, 
nascida a 7 aèrãbril de i?12, no'Estado da "Pa"ra-
hybà, íiommercioT casado, * com ' domicilio -eleitoral-
ao""districto múnigipal de-Madureira. 'é-résidencia 
á"ryã" ©livèir3 : Máia"n . "97".* (Qualificação reque
rida".) -"•'-' " ' - " " ' "• " ' • [ • / " " " 

Oçwaldp de Souza (7.572), filho de Antônio de Souza 
e d'e Ang§lin3;*de Souza, nascido á*25 dé novembro 
de i9 l7 , no Districto" Federal; operário, solteiro, 
com /domicilio"" eigitoral'np districto municipal de. 
Pav'}jn"í eVèsídéneia 'á 'es t rada dè 'Quimbugo nu-
niêrô 112. ' (Q^ii\ç^çf reovTerida.) 

Mfnçgl Morgado (7Í373), filho' e |'oséj. Morgado e de 
é de 4nna Morgadõ, naspidp/a 4 dé. jylhò de 190'4, 
Mar dô ífgsp ap t%,' oger^rip, casado.óQm-domicilio 
élèitQFil "lò 'dJ^trietò^BiviBicipai de' Pavuna e ' r é s i -
4è*BÕiã?á rua^Àapii ri. '146'.' (Qualificação rsquei^ 
rída."i - ' . . < . * * . . ' -

•tfapo}§§ç'.Torres Messias (7.574), filho^de José Mes-

eílie'eleitoral nò distriptp 'n^ym'c|pal "dé Anchieta e 
reViÜenõt^' 'á ru? José' Ççacèlçlo 'n." #5. (Qualifi-
eá,çãò. r^uérjdf".)' ' ,v-

HeVeter-ia Oliveira d§ Andrade (7.575), filho de 
Satyro Isatico Afy e de Fraricisca Freitas, nascido 
a 3J1 (i eagoî te de 1?U, Mac|hé, Es/acfo go Rio $6 
síláeijò,"" miisiço,' sel tèírer còm' dÓBlèiíio e}éitòral 

" - B J ' iBueJeigarde' Anchiéíà ã"residência á 
F9§ M Ç^PêilK-P- |5r iQãáíííliaSJII requerida.) 

Cândida Mafqyes - (-"?.576), filha de Fidelio" Marques ' 
' e de gandida'ChriatiRa, aaséidâ a" 2*8 de abril d e ' 

I f i i i P,o PistBigtp Ferteraí,"- àèpestiêS» • iejtêira, 
com dom|ciH& êleitoja) a § olistjiçtB punicipal de 
igap^ireija g rçsidenoig, á ryi §40 Diamante nu-
msio. | 5 i , . . (Qysílfifa.êi§ V e g u ^ r i t í . i - ••• :-. 

.18581 -íogi Rgdpigufts, (7 ,§ Í7) , filíig da Rjcardina Ma
ria Silva, nascida a-8 d .̂. f e v ^ r o 4« 1916, no Dis-
trMa .féásraj, ,op§rárie, aolteiro, .com domicilio 

: ejatterâl aa d^ríêta rounieisai de Aechieta e re-
§iáã8âi4-á.ísteadii i da Kazaretb a. 340. ríQualífi-
v.miã r«eiieriaa.) - . . . . . . . . . . ... 

A^ii ia jdoJ?«çsi r* - í7,S7a), filha áe Hpracio Pereira 
;:-"e ,df, "AssUp.íõíite-de.-QHveira, nascido a 13 de 

• setembro de 1914, na Capital Federal, operaria, 
casado, com domicilio eleitoral ng disrtieto munj« 
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eipal-de Anchieta ®.re8ideaeJs,á??ii8;Jefl6;do:M8tto 
a.í38. (Qualificação-requerida.) 

J.-SÍS .Í AntettofjGom.es dos Santos (7.57.9.),;filho «de Paulo/da 
Costa Coelho e de Generosa Gomes; Santos,! nascido 

v de: abril de 19il,inorDisrticío Federal,'opera-: 7. 
• • s- rio, • solteiro, > conv - domioilio' elettoraHnò. districto 
• • iiranicipal-.íde'« Madureirar * ^residência,- á< ru'av0ajryá-

• < « lho -de Souza n . 257̂  A . (Qualificação-requeridai) • 
^676-Manoel = Frotunaíde;Oliveira .(7;580),. filho.deí.Galdino 

<"•-». «Fortuna»OÍiveiraíe)de.Ernestma'.Maria(da JConcei- -
•'••••«. .V. • ção,mascido-a xi9 «ie.fevereiro-de ilfiOO,'.emJMaOilié, 7. 

•J •. vj^tado^do)'Rio:-4e^Janéiroj • operário, casado, còm 
. . domicilio' elei.tòraKnoidistricto municipal. de: Pa

vuna" e residência-á. . .estrada-do j .Quintingoí 340. 
• -. . • (Qualificação 'requerida:.) . - • ; 

7í577™, João .de.' Souza Borgé;; (7..581), filho,vde .ManoeUde 
* Souza Borge:e-de Cândida de.Souza Borge,'^nasci- 7. 

'. '">Vdb- a, 30 demarco, de ,'1900,-no: íDistricto'Federal, 
. i- . . \-. .chauffeur,•casado,- ;çòm"domicilio/eleitOral jno;dis-

. - / / tricto/ :municipal :de Anchieta -e res idênc ia-á í ruá 
'••> < José Lourenço n... 50.u-(Qüalificação. requeridas) 

T;578. -Paulo pimenta Alves/ (7.582), (filho,, de ;;Abilio*H,erdy 
. u i Alves;e - de Adelaide Pimenta Alves, nascido aV 11 7. 

de;abri! de 1914, em Taubaté,' Estado de?São -Paulo 
<:'.: • '.'1 • estudante,. ;sòiteirp r,;cóm domicilio eleitoral:noídís-

. tricto. municipalde Anchieta:e residência/á; ,rua 
:. José/Lour-ériço -n.,"50. ((Qualificação requerida'.),: 

?;579.iEliza'- dé 'Souza Bofgé .(-7.583),- filha -de Antônio Gar- w ; 
;• valho -Rosa..e> de Maria Pereira-de 'Carvalho,/rias- i l 

.cidò-.a :-1.9.'debfev.eréiro./de 19Ò1, no Districto-Ee-
deral,commercipí-.casado',-com 1 domiciliosejleitpr^I 
«o : districto -municipal de Anchieta •e residência* á 
rua (-José-Louren^o-n'.»'68: (Qualificação requeri-

.. •' .r da?) •••••'•: . ' . v =•;-.*:' -.'-•'- - ; - - • •'=• ' ••'• :-;"::;;" 
7/580.-João-de/Souza Benevidés *(7.584) / filho: de Boaventura 

.,-< José/dos Santos':e de ; Luiza de Souza Ben.ev.ides, 7. 
: i : nascido" „a 25 - de • novembro' Ãe 1882, Rio Bcánçb, 

Estado da Bahia, negociante, casado, coni:domici-
''•;! <''••' lio' eleitoral'no^distirictò municipal de Anchietave 

.,- residência: á-rua.,São Venancion. ,140. - (Qualifi-
... cação requerida.) .,•"'•"•' -' . ,.. ' 

7:581.. Djaíma'Alexandre;'de Souza (7.585), filho "de Joaquim 7. 
Alexandre 1 Souza1 è : de /Josepha . Cpriha« :de;/Sòuza, 
nascido a 9 dê márçpidé 1916; no' Districto F é -

. , deral, .operário,-/solteiro,- com < domicilio- eleitoral 
/ . no. districto' municipal- de Payuna e residençia/á 

. ' • '. ,'r.ua Pereira de' Araújo ri. 62-.; (Qualificação 'reque-

. "."••' "rida'.) '•• " •". ; ''•',•'. : ' . - - . . . '(.-' /:. • ' - -.;". 7. 
7.582. Joyel.ina..de, Oliveira/Alves,.(7.580), 'filha de. Antônio 

Joaquim de O u v i r a o •)(• -Vergina Coutinho de 
'Oliveira;"nascida a- ""27'de ; janeiro de i893;-'em 

. ; ..,' Àraruana, Estado -do Rio de Janeiro, domestica, 
viuva,' com, domicilio,'eleitoral, no"-.districto.:niuni-; 7. 

. :.. cipal'de"Payuna e i:esidencia,,á rua.EuizBorge nü-
... mero 197' (Qualificação ,requerida!) - -.' [ '••''-••' •'/••"•-

7.583. Edina Alves Simões-(»7,'.58.7); filha de Clarindo Alonso 
* : Alves.e deJ, Joveliha/'de.-01i.ve.ira.' nascida; a .•Í4'/de 

'•''• "' novembro' dé" 1912, riò .Districto/Federal'vdòmèstiça, 
, . casada,-.com-domicilo eleitoral- no: districto', mnifi-: 7. 

. ' , / citwtl"de pavuna.;,è -residência á rua^ Luiz Borgé/ri. 
. [ ; ,197., (Qualificação! requerida.) • 

7.584. Mercedes .Alves sda"' SÍlvá'; (7 .,588), 'filha de Francisco 
' Alves ' da !Silva "-ede Carlirida Alves ;• da Silva, riás-

:; 1 . •,.'cid.a:-:a;-20;:dé',maiò'"de 19l6.'n6 Districto'Federal, 
coipmèrçio,, ca'sada,'~com 'd^iriiçiiiò'..éle'itòcal -no-dis-- 7. 

• ' ' . tricto 'municipal"'dé"/ Jacarépaguá, . e ;residencia ; A 
" rua Cândido "Bènicion." 103., (Qualificação .reque-

' • < r i da ; ' i ' ""•• ' •• • • ' • ' / "••' ' " ' ' '". ' ; . - - " - . " 
7.585. - Emilia.dos Santos '(7:589)',- filha de- José, Antônio»dos 

• Santos e'de'Anna Carvalihha, nascida a 18/'de; fe-
. - verêiro-dè',18'96, no 'Estado dé São Paulo, dbriièsti- _ 

ca, casada, com domicilio eleitoral rio, districto mu- 7 

riicipaldé Jacarépaguá,* e residência Pinto Telles, 
.. ..346. • • • -í - • • 

7.586. • Manoel Pinto Nogueira '(7.590), filho de "Alberto P ln -
• . to Nogueira è de Eugenia-Nogueira, nascido a.'1/de 

. jullio de • 1P13/ no Districto Federal, commercio, 
solteiro, còm domicilio eleitoral no districto mu- 7 

. •.. , nicipal/de, Jacarépaguá, ,-e.-residência' á : rua ' -Dr . 
• Passos n . ' 3 1 ; (Qualificação: requerida;) 

7.SST.-João Ferreira da Cruz (--Filho ••(7.591)',-''filho' de 'João 
•• 1 Ferreira da Cruz • e de Anna .Thereza da Cruz • nas

cido a :24-de outubro, de 1916, no Districto Federal, 

operário, solteiro, com domicilio eleitoral no»<U*-
tricto-municipal de Jacarépaguá, e residência?* 
rua. Conde Linhares n. 19. (Qualificação yequè-

- .- rida.) . '-'• ">v'' 
588. José Monassa (7.592), filho de Anna Monassaeide 

. Hassiki! Monassa, nascido a 17 de março de'1914,?ao 
Districto Federal, estudante, solteiro, comJ domi
cilio eleitoral no districto , municipal i d e / J a c a r é -
paguár e -residência á rua Pedro .Telémaco, : ttJf"206. 
(Qualificação . requerida.). '. ' 

589., Horacio: Hélio Salomane (7.593), filho de Josá>Sáíp» 
mane e de Clarinda Russo, nascido a 18 de:dé*eEã-

, bro de-1915, no Districto Federal, conuneroi0t*-«òlr 
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Jacarépaguá, e residência á rua Garidido 
Benicio n. 46. (Qualificação requerida.) 

590.-Laercio.Bernardes (7.594), filho de Cândido Bernar-
, do--e de Maria Essel, nascido a 13 de setemoroide 

1916,, no Estado de S., Paulo, operário, solteiro, 
, ,.cp,m, domicilio .eleitoral no districto'munieijpal^de 

Anchieta e residência á Estrada de Nazarbtafn. 
• .105'R. Albulquerque. . ; 

591 .rLaudelino dá. Silva (7.595), filho de Bènedicto-Lima 
e do Sebastiana da Veiga, nascido a 5 de julho-de 

, 1901, no Estado de S. Paulo,, funcoionario publico, 
, . casado, com domicilio eleitoral no districto:-muni-» 

cipál de. Anchieta, e.residência á rua 22, n. ! 467 -®ra 
• Ricardo de Albuquerque. " 

592. Francisco-Dias: Garrido (7.596), filho de Franeiâce 
Dias,Garrido e de Nazarina Dias Garrido, : aaséíde 

. , -a, 3; de dezembro de 1903, no Districto Federal» 
operário,- casado, com domicilio eleitoral ao dis
tricto, municipal de Anchieta, e- residência-.áKs= 
trada de Nazareth, n. 139. Ricardo de A!bulguer~ 
•que. ' . . • . ' - . . • ' - • , - . 

593. Alfredo-.Franeieco" Damasceno (7.597), filho de-Ma-
nóel Luiz de Franca e de Francisca, Maria'Damas-
ceno, nascido a 3 de janeiro de 1870, no Estado de 
Pernambuco, Iguarassu, militar, casado, com, do-

, miei lio eleitoral no districto municipal de Anchieta 
e residência á rua Alcobaça, 3 Ricardo de AlbuW 
querque. 

594. Maria Dutra de Oliveira (7.598), filha de SeraphiM 
Francisco , ; Dutra e de Maria Claudina Cavalcante 

.. nascida a 25 de março de 1896, no Estado de ; Pér-
. nambuco, -domestica, casada, com domicilio-elei

toral no districto. municipal de Anchieta,' e resi
dência á r u a , 3 3 t n . 64 Ricardo de.Albulàuenjú*. 

595. Prudenciana 'Magalhães (7.599), filha de Amélia-;A1-
• y e s .nascida a-29 de abril de i'908, no Districto (Fe

deral, domestica,, viuva, com domioilio eleitoral 
,no,: districto municipal de Anchieta, e res idencial 
rua-, Manoel'Lucas,'n. 9.1 Ricardo de Albulquerque. 

596. Hermihia -• Pereira Barbosa" (7.600), filha de -Fèlès-
mindo Pereira Nunes e de Alzira Campos Leitão, 
nascida a 6 de dezembro ,de 1906, no Districto^ F e 
derai,-domestica, viuva, com domicilio, eleitoral rio 

\ diSitricto municipal de Pavuna, e residência á rua 
- Itapéba, ,n. 24. ." , . . . . •/•:•.-

597. Alfredo Gondinho Mendes (7;601), filho dé Manoel 
- ; • Gondinho Mendes e de.Maria da Rocha Paiva, nas

cido a' 19 de junho'de 1916, no Districto' Federal, 
operario,-,solteiro, com domicilio eleitoral-nòidistri-

•• . .cto .niunicipal de Pavuna e residência á ' r i ia Líiiz 
. Borges, n., 1.42. , " . - ' . , 

598. Petrònilha dos' Santos (7.062), filha de José Maria-
no dos Santos e de' Manoela Brazilina dos Santos, 
nascida a 3 de setembro de; 1.913, no Districto F e -

•, deral, dornestica, casada* com domicilio eleitoral- no 
districto municipal, dé Madureira e res idência 'á 
rua dos Diamantes ri. 131. . , 

599. NiloCypriano de Araújo (7.603), filho de João Sypçiá-
no de Araújo e de Antonieta Duarte de Araújo, nas
cido a 10 de fevereiro de 1917, no Districto Federai, 

' operário, solteiro, com domiciilo eleitoral no dístri-
' cto municipal de Madureira e residência á rua Pes

cador Josino n. 95. ! 

.600. Antônio.Sennk (7.605), filho de Felix Antônio,Senna 
e de Amélia de Moraes Senna, nascido a 20 de "dé-

*. . .zembrode 1916, no Districto Federal, operário, 'sól-
-.'. teíro, comd dmicilio eleitoral no ídistricto münici=-
., pai de Jacarépaguá e residenca á rua CoTÒml 

-.,' .Rangel n. 301, casa 24.) 
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7.601. Waldemar Pereira de Carvalho (7(606), filho de Ál
varo Pereira de Carvalho e de Eliza Fernandes de 
Carvalho, nascido a 25 de junho de 1904, no Esta- 7.615, 
dõ do Rio de Janeiro, nascido em Petropolis, Esta
do do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e residência á rua Mendes de Aguiar n. 14. 

7.602. Gervasio Silva (7.607), filho de Manoel Martins da 
Silva e dè Josepha Maria da Silva, nascido a 2 de 7.616, 
junho de 1910, em Penedo, Estado de Alagoas, fun
coionario publico, casado, com domicílio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
ã rua Capitão Menezes n. 626. 

7.603. Bèrminio Dias Bolívar (7.608), filho de João Dias 
Bolívar é' de Umbelina Dias Bolívar, nascido-a. 17 
de outubro de 1917, no Districto Federal, operário, 7.617. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á rua Maria 
Silva n. 794. 

7.604. Hílton Carneiro de Moraes (7.609), filho de Manoel 
Joaquim Carneiro de Moraes e de Andrelina Car
neiro; nascido a 13 de outubro de 1917, no Districto . 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 7.618. 
no districto municipal de Madureira e residência 

• atravessa Perdigão Malheiròs n. 31. . 
7.605. Oswáldo dos Santos (7.610), filho de Silyino Jacob 

doe Santos e de Joanna dós "Santos, nascido a 28 
de setembro de 1912, em Entre Rios, Estadodo Rio 

. de .Janerio, empregado publico, solteiro, com dortti- ,, . 
oilió eleitoral no districto municipal de Anchieta e 7.619, 
residência á rua José da Môtta n, 147. 

7.606. Durvalino da.Silva (7.611),.filho de Antenor da Silva 
e de'Maria José, nascido a 28 de maio de 1912, em 
Riõ "Novo, • Estado de Minas Geraes, lavrador, sol-

. teííO, com domicilio eleitoral no districto' municipal 
dé Anchieta e'residência á eAtrâda Nazareth n. 140. 

7.607. João Gentil (7.612), filho de i r ia Ayres, nascido a 6 de 
setembro de 1914, em Barbacôna, Estado de Minas 
Geraes, operário, solteiro, com domioilio eleitoral 
np di&trioto municipal de Madureira e-residência á 
rua dos Rubis nv 86. 

7.608. José Ildefonso da Rocha (7.613), filho de Thereza Ma
ria de Jesus, nascido a 23 de janeiro de 1905, em 
Bèllo Horizonte, Estado de Minas Geraes, operário, 
solteiro, còm domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Madureira. e residência á rua Marechal 
Rangel'n. 319, casa I . 

7.609. Isaura Moútinho da Silva (7.614), filho de José Joa
quim Mòutinlio © de Anielia de Oliveira Moutinho, 
nascida a 21 de novembro de 1904, em São Salvador, 
Bstado dâ Bahia, domestica,.viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira. e re
sidência á estrada Marechal Rangel n. 319. , 

7.610. João Wz de Azevedo Lyra (7.615), filho de Francis-
- co José Paes de-Lyra e de Maria de Azevedo Lyra, 

nascido a 2 dé outubro de 1902, em Caruaru', Es
tado de -Pernambuco, funcciónario dõ Ministério da 

Guerra, casado, com domicilio eleitoral no-distri 
ctò municipal de Madureira -e residência á ru 
do? Rubis n . 46. • „' . 

7 , * í i , tetrenilho Vieira ' (7.616), filho de .Guidõ Veissa e de 
Anastácia Vièirá. -nascido a 4 de abril; de 1910, 
em Vassouras, Estado do Riò de Janeiro,operár io, 
eãsado, com domicilio eleitoral no districto;*mtiní- y 
eipal de Pavuna e résidpncia á Estrada Monse- * ~ ' 
á&òr FèliS n . 1.223. (Qualificação 'requerida.) 

7 .# i í . S^fòtbêâ Mattos» (7.617), filha de Carlindo d á -Silva 
Mâttòsô è dè Gloria Ferreira Mâttòso, nascida a 
3'de marco dè 1917, np Districto Federal, domes
tica, soltèjra, com' domicilio eleitoral no districto 
niunioipa! de Jacarépaguá e residência á rua Co- 7.625 
ronel Tihtijõ n .96. (Qualificação requerida.) 

7 .6Í3 . í lausmò Vianna (7.618), filho d© Pedro Antônio 
Viãnnâ e de Josèpbjna Maria C, Vianna, nascido 
a 6 de maio de 1899, no Districto Federal, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
(municipal de Jacarépaguá e residência á' rua <j g26 
Pinto Télles n . 248, (Qualificação requerida.) 

7.614. Antônio José Dantas (7.619), filhp.de Domingos José 
Dantas e de Àntònia Pereira Pautas, nascido a 17 
de" março de 1904, no Districto'Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio, eleitoral ho districto 
municipal de Jacarépaguá & residência & rua 

7.620. 
) 

.7.621 

7.622 

7.623 
rua. 

Commendador Pinto n.' 56. (Quallficaçíio. reque
rida.) y -

Carlinda Alves da Silva. (7.620), filha de Joaquim 
Benbeque Silva e de Viotoria. Rôs* da êüva, nas
cida a 10 de maio de 1906, nò Districto Federal, 
domestica, cagada, com doJmiclío eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á' 
rua Alayde n . 60. (Qualificação requerida.) 

Francisco Sutello de Souza (7.621), filho dè Francis
co Emygdio de Souza e de Josepha* Esperança de 
Jesus, nascido a 12 de março de 1902, em Barba-
cena, Estado de Minas Gerae6, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Jacarépaguá e residência á rua D r . Passos, riu? ; 
mero 2. (Qualificação requerida.) 

José Sebastião de Souza Pinto (7.622), filho de João 
de Souza Pinto e de Anua das Dores, nascido a 20 
de janeiro de 1908, èm Quissaimã, Estado do Rio ' 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá o re
sidência á rua Carlos, Xavier o.'. 6.- (Qualificação 
requerida.) - * 

Alberto Duarte Louzada (7.623), filho de Florindo 
Duarte Louzada e de Amélia de Jesus, nascido a 
4.de fevereiro de 194, eim Entre-Rios, Estado', do 
Rio de Janeiro," com-mercio, solteiro, com .domici
lio, eleitoral no. districto municipal de Jacarépa- • 
guá o residência á rua Albanp.n. 158. (Qualifica
ção requerida.) :• ,.' , ' . 

Elias,de Souza (7.624), fjlho, de.Xuiz-José deSouza 
u 'da Iracema Maria .de Souza, nascida a 4 de. agos
to de 1918,-na Pàrahyba do Sul, Estado do Rio de 
Janeiro,, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal dê Jacarépaguá e, re
sidência á rua Caicó n . 140."• (Qualificação reque
rida.) 

Heitor Prior Coutinho (7.625),-filho dê Antônio Prior 
Coutinho e de Josepha Gendes Coutinho, nascido 
a 29 de fevereiro de 1916, no Districto Federal, 
estudantes,' solteiro, com domicilio eleitoral no -
districto (municipal dè Jacarépaguá e residência'' á 
rua José da Silva sem numero, (Qualificação re
querida.) 

Renato Barros Borges (7.626), filho dô Alberto A u 
gusto da Silva e de Haydée de Barros Borges, nas-, 
cido à' 15 de dezembro de 1917. no Districto .Fe- • 
deral. estudante, solteiro, ,com .'domicilio : eleitoral 
no' districto municipal de Jacarépaguá o residên
cia ã rua Coronel Rangel n.' 239. (Qualificação 
requerida.) "' 

Acedio .Pimenta (7.627), filho de Oscar Fernandes 
Cardoso- e de Séraphina David o*e Aguiar, nascido 
a 1,5 de outubro de 1911, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- ' 
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á 

• Estrada do Engenh 0 / de Agua n . 531. (Qualifica
ção requerida.) • , 

Êtelvina"dè Carvalho Barbosa (7.628), filha de A l 
fredo José Ferreira Carvalho e dè Maria José:de 

' Carvalho, nascida a 19 dè março de 1890, nò Dís- ' 
tricto Federai., domestica, casada, còm 'doimiçilio 
.eleitorau. no- districto municpat de, Jacarépaguá -e 
residência á rua Capitão - Menezes' n . 218 (Qua
lificação, requerida.) . •'-." "•' 

Nôrival Ignacio .Moreira (7.629), filho'de Alexandre 
Ignacio Moreira e de Verginia do Rosário Moreira, 
nascido - a 24 de- fevereiro, de -1916, nd Districto 
iFederaV commercio, càsadò, ; còm domicilio ,eleítò« 
ral no distnctp municipal de. Jacarépaguá^ è res'= 
dencia á rua Albano p, 94. (Qualificação requei 
rida.) . " 

Êlízèu de Castro (7.631), filho dè Hóraòiô Francisco de 
Castro e de Alice de Souza Castro, nascido a 19 de 
novembro de 1909, no Districto Federai, operário, 
solteiro, çòm domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Madureira è residência à rua Adòpho 
Bergamini n . 68. (Qualificação requerida.) 

Nelson Cavallo (7.632), filho de Raphãèl Cavallo e dè 
Maria Cavallo, nascido a 26 d è março de 1913, no 
Districto Federal, operário, casado, com âòriiícjlío 
eleitoral nò tíistrictft municipal dè Jacarécapaguá 

'••"* residência á "rüa da Encarnáçã© ri.. 369. {Qüalifi» 
©ação requerida^" ' 1 " -
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7.6ÍJ7, UâàfiuàdO Joaquim Pereira (7.633, filho de Manoel 
Joaquim Pereira ê dé Julia Bifa Pereira, nascido a 
i7 de janeiro de 1915, ho Rio de Janeiro, commer
cio, solteiro,, com domicilio eleitoral ao districto 
Diuftjéi&ãl 4« JeoarSpaguá « residência <f rua Vir
gínia Vidal n . 298. (Qualificação requerida.) 

7 . O J e g a r i a Pereira de Í4ma (7.634), filha de $ernardiho 
Pereira Leite e de Joaquina Rodrigues Leite, nas
cida ã 6 de'marco dê 1900, em Nictheroy, Estado 
do Rjo de Janeiro, domestica, casada, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residência no mórrõ.da Reunião n . 24. (Qualifi
cação requerida.) ' . > 

kuíísa. Bram (7.635), filha de José Bram e de Gertrude 
Sttàlies Bràm, nascida a 21 de agosto de 1915, em 
Barra do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, domes
tica, solteira, cóm domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Jordão 
n . 758... (Qualificação requerida.) 

:7.630-. Ernesto Lopes (7,636), filho de Jayme Lopes Rebello 
' e dè A-nsèlia'Lopes Rabello, nascido a 4 dé março 

de 1917, no- Districto" Federal,, commercio, solteiro, 
çõm domicilio eleitoral ho/districto municipal do 
Jacarépaguá e residência á rua Mamoré n . 7. 
(Qualificação requerida.) 

7.631. Austro RòdrjgqêS de Salles (7.637), filho de Francisco 
Rodrigues e dè Honorina dé Góes Salles, nascido a 
17 de janeiro de 1915, no Estado de Sergipe, ppe-
rafio, solteiro, com domicílio eleitoral no districto 
fiipnicipa! dè'Jacarépaguá e residência á, rua Fràn-

f.. • cisco Salles n . 69, (Qualificação requerida.) 
\fM%.$0$é-'Soares de Almeida (7,.638), filho dè João Soares' 

de Almeida # dê Maria José de Almeida, nascido a 
10 dè setembro de 1902, em Pitahy, Estado do Rio 
de Janeiro, lavrador, casado, Com domicilio eleitoral 
.no districto municipal de Jacarépaguá è residência 
á estrada do Rio Grande n . 919. (Qualificação re-

.• ' querida.) 
7.633. Francisco Ribeiro (7.639), filho de Ephigenia Ribeiro, 

nascido a 20 de fevereiro de 1913, no Estado de 
Minas Geraes, operário, solteiro, cõm domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidência á estrada.da Covancã ti. 87. (Qualificação . 
requerida.) 

7.634. Alfredo Pinheiro de Lima (7.640),- filho de Manoel P i 
nheiro de Lima e de Mathilde Pinheiro de Lima. 
iftscido a 2 de fevereiro de 1883, em SanfAnna, 
Sstado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, còm do

micílio; eleitoral nò districto niunioipa! tíe Anohiéta 
e residência á rua São Venancio n.. 140. (Transfe
rência.) 

7.635. João Graciano de SanfAnna (7.641), filho-de Paulo de 
SanfAnna e de Rufina Maria, nascido a 15 de ou
tubro, de 1884, rio Districto Federal, Operário, ca-

\, sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
. de Madureira è residência á rüâ Alice de Freitas 

n . 166. (Qualificação requerida.) 
|?.'636.'Alberto Alves (7.642), filho de AlèXandre Alves e de 

Pyresa de :Jesus, nascido a 23 de junho'de 1913, no 
Districto Federal, eommèreíò, solteiro, com districto 
municipal de."Mãdürêiíã e "residência á rua Car
valho de Souza n« 313, (Qualificação requerida.) 

7.637.'• Ésdras'Machado Dutra (7.643), filho de Joacruim Ma
chado Dutra e de.Zeíerina d» Lima Dutra, nascido 
a-9 dè" jurihò dê 1907, en iS i r i t a Maria, Estado do 
Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio elei
toral/no districtó municipal de^P^^^ 
á rua-Suruby-n. 107. (Transferencia.) 

7.#40. 

f.6.38. Alzira Andrade Dutra (7.644), filha dé Francisco An
drade -é de Rapeaeia Corrêa, nascido a 4 dè agosto 
dé 1912, êni Bòmjárdim, Estado de ítio dè Janeiro, 
ddBiêêíica, casada, com domicilio eleitoral nó düs 

' tricto muriicipai dè Pavuna e residência á rua Sã» 
ruby ,0. 167. (Transferencia.) 

f.639. João Baptistade SanfAnna (7.64$), filho de Èmygdid 
#ãét'Aftria ê dè Ffariciífca Bamôs Sánf Aana^ ftajeido 

! ffliíí JÚribo dè 1910, ao. Distóictõ Fèáerãl, òpèra-
1 riõ, solteiro, êôriá doMicÜió •eíèitôrfi rio districto 
®m&$pà,l ã%: Ariéísieta e mws&fo & rua Ko-Ber-
ieards st. 18â^.;(Qua!ifioã^o-reõuerid*»): 

Aatoniô Rodrigues (7.646), filho de Âurelino Rodri
gues e de Hortenpja Rodrigues, nascido a 13 de ou
tubro dè 1917, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicílio eleitoral rio districto municipal 
de Madureira è residência á estrada do Areai nu
mero 456. 

7 i64 í . Sèverinó dos Santos Ribeiro (7.647), filho de Marti-
niano Paulo de Souza e de Severina Julia, nascido 
a 3 de fevereiro de 1900, nò Rio de Janeiro, do
méstico, casado, cóm domicilio eleitoral no districto 
municipal dê Anchieta e residência a rua José Motta 
n . 53. 

Faço «ciente quê o? títulos serão entregues, na forma esta
belecida pela lèi, a quem restituir o recibo de inscripção. 

fU©de Janeiro, D . F . , 5 de outubro de 1936. Pelo es
crivão, '<?. Bergamini. 

DÉCIMA TERCEIRA ZOR-A ELEITORAL 

De o r d e r ú d o Dr. Juiz Eleitoral da 13° Zona, da 3* Cir-
cunjscripcILo do Districto Federal, faço publioc, para conhe
cimento dós interessados, que foram expedidos Os títulos 
ejeitòraefe. dos-seguintes ^cidadãos; 

7.642. Armando Ferreira (7.648), filho de Alberto Gonçalves 
Ferreira e de Maria Cândida Gomes, nascido a 27 
de agosto dê 1913, no Districto Federal, auxiliar 
da Justiça, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Pinto Telles n. 39. 

7.643. Aniomò Monteiro Guimarães Souza (7.649), filho de 
José Guimarães e Sòuzâ e de Judith Monteiro 
<Súímarães, hâêeidò a 21 de junho de 1916, em 
Santo Antônio de Padua, Estado dõ Riò, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral ,no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á rua Baro-

- nezá n. 140. 
7.644. 2ilda Òrsart de Oliveira (7.650), filha de Rodolpho 

Oscar de Oliveira e de Amélia Orsart de Oliveira, 
nasóidã a 4 de junho de 1909, no Dietricto Federal, 
doméstica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto fôuníoíp&l de Jacarépaguá e residência á rua 
Cândido Beaicíó n. 569. 

7.645. Saturnino Sebastião Cardoso (7.651), filho de Marco= 
Hna Mãriá da Conceição, nascido ã 29 de novembro 
dè 1878, no Estado do Rio dé Janeiro, operário, 
viuvo, com domicilio eleitoral nó districto muni
cipal dè Jacarépaguá e residência á estrada do 
Gurieicô a. 924. 

7.646. Melçhiades Zeferino (7.652), filho'de Isaura Maria 
da Conceição, nascido à 10 de dezembro de 1917, 
ao Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral nò districto municipal de 
Jacarépaguá e residência á rua Flora o. 282. 

7.647. João Marques (7.653), filho de Francisco Marques 
e âe Maria Marquês, nascido à 24 de junho de 1890, 
nò Estado de Minas Geraes, operário, casado, com 
domicilio eleitoral fio districto municipal de Ja-
oaripáguá ê reèídência á estrada dos Tres Rios 
íl, 280. " ' 

7.64g. -Austrit Rolrigues de Sâíies (7.6343, filho de FratfcSjgcu 
-Rodrigues dê Sallès e dè Hòriórmg, dê Góeè Bailes, 
nascido a 24 de' março dô 19Í7, èm Aracaju, Es-
tèdõ dè Sèígip»; .operário,, solteiro, éom domicilio 
«leitoral aó dJètriotò municipal dè Jacarépaguá e 
l^sidencla a "rua Francièoõ Sállés n. 69. 

7,S4#. feavjd da girvã Ramos (7,655), filho de Sisenándo 
dé Silva Rámòè e dè Francisca Maria' da 'Coõòei-
çãò, aãèejdiò a 29 ,de dezembro.dè 19î , no Dis-> 
triétò Federal,. operário, solteiro, còm domicílio 
«leitorál nó districto municipal de Jacarépaguá e 
rèsidèôcia á èstxâdá do Cafundó n. Í .157. 

Aátoriiò 'Ferreira Victóriá (7,ôSè), filho dè Serafim 
Ferreira Vlotori* è dè Angela Ghainenèré, nascido 
a ?S de dèfeíhbro de 1915, nò Districto Federal, 
operário, èoitèiro, cpiã domicilio eleitoral no dis-
kíCto íôüaiçipál de Jacarépaguá e residência á rua 
Jjatfro Mullèr n. 70. 

7..4$i,•Afmaado" BcMJriguès pereira- (7.657), fjibo de Jose 
- • • " ' ' ííòdrifüéé Pereira e dê O l M a Jõrg© Pereira, nas

cido ;à éo de dèzèmbr© dè 1891, no Ôieirieto F-e» 
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deral, operário, viuvo, com domicilio eleitoral- no, 
districto - municipal de. Jacarépaguá e • residência ' 
á- estrada da Covanca s/n. 

7.652, Emigdio Abrantes (7.658), filho de José Abrantes da 
Cruz e de Maria Abrantes da Cruz, nascido a "24 
de junho de .1915, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu

nic ipa l de Jacarépaguá e residência á, rua Elisa 
. Fonseca n. 17. 

7-.653. .Arthur da.. Silva Nunes (7.659), filho de- Alfredo 
Raphael da Silva Nunes e de Maria José da Rocha 

. Nunes, nascido a 4 de setembro de 1916,, no Estado 
... dá, Bahia, em Bom Jesus dos .Passos, operário, sol

teiro, com domicilio eleitoral no : districto munici
pal 'de Madureira e residência á rua Borborema 
n. 52. 

João Cândido'Peixoto (7.660), filho de Isauro'Soares 
Peixoto e de Maria Cândida Peixoto, nascido -a 

- 6- de,maio de 1896, em Santa Maria. Magdalena, 
Estado d ò Rio» de Janeiro, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral:no districto municipal dé An
chieta. e residência á rua São Venancio n." 38; 

Deodoro Gonçalves Gouveia (7.661), filho de Camillo 
• ' Eilz Gouveia e de Maria Ignacia de Almeida,-nas-

cido a 19 de fevereiro de 1900, em Mathias Bar
bosa, no Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de.Ma-, 

' '• • dureira-e residência á rua professor Burlamarque 
••••'• • • n . 20. (Qualificação requerida.,) ' 

7.656. Ismael Souza Soares ,(7.662), filho de José Custódio 
«... - . . Soares e de Adalgiza de Souza Soares, nascido a1 •47 

de junho de 1913, em Maricá, Estado do . Rio de 
• , . ". . Janeiro,, operário,«solteiro,' com domicilio,.eleitoral 

no, districto municipal.de Madureira e residência'á • 
i , . rua dos Rubis n . 33. (Qualificação requerida.). 

7.657. João Raymundo Gomes (7.66.3),, filho de' Herculaho 
Raymundo Gomes e de Zeferina Raymundo Gomes, 

'•. , nascido a '20 de junho de 1888, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 

,' no districto ..municipal de Jacarépaguá e; residência. 
Estrada do Pau Ferro n . 355. . .. 

7.658. Sebastião Oliveira Borges.- (7.664), filho de Américo 
• Borges e de "Angelina Garolina de Oliveira,' nas

c i d o a 24 de agosto de 1911, no Estado do Rio.de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e re-

*'•••• '• sidencia á rua : Cândido Benicio n. 1.458.. '. 
7.659. JoséXopes de -Mello ,.(7.6.65), filho de João Lopes'de 
. . . < Mello-e' de. Maria ; Amélia de Freitas, 'nascido • a 9 

de novembro de 1912, em- Recife, no .Estado -de 
, j Pernambuco, operário, solteiro, com domicilio elei

toral no districto municipal de Jacarépaguá é re
s idência á rua Assú n. 128. „ 

7.660. Amarilio Soares da Silva Filho (7.666), filho de José 
Soares da Silva e de Ottilia -.Virgínia de Moraes, 

; ' nascido a 31 de maio de 1914, em São Miguel-de 
'. ' • Campos, no Estado de Alagoas, pedreiro, solteiro, 

com-domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residência á rua Dr . Passos'.-n.i 88.. 

7.661. • Alberto José Gomes (7.667), filho de Manoel José 
. '> • Gomes Júnior e:de Euriliana iRabello Gomes, nas

cido a, 2,4 de fevereiro de 1886, no Districto • Fe~ 
. ; deral, commercio,, casado, com domicilio eleitoral 

no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
.. á rua Adelaide n . 80. ., . , 

7.662. : Juvenal Marcello (7.668), filho de Américo Marcello 
.'•• , e de Andréa Marcello, nascido a 23 de setembro 

de,1916, em Queluz," ho Estado de Minas Geraes, 
furicc'. publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal' de Jacarépaguá e residência 
á rua São Marco n . 10. (Qualificação requerida ) 

7.663. Olegario Ferreira da Silva (7.669), filho de Olegario 
Pereira da Silva, nascido a 20 de dezembro de 
1907, no Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-

i cipal de Jacarépaguá e residência á Estrada da 
Freguezia n . 80. (Qualificação requerida.) 

'7.664. Sebastião Teixeira de Almeida (7.670), filho-de. Cari-
'dido Teixeira de Almeida e de Anna Januaria do 
Almeida, .nascido-a 14.de outubro de-1908, no Es
tado de Minas Geraes, operário, casado, com domi
cilio eleitoral nò districto municipal de Jacaré
paguá é residência á rua Edgard Werneclc n . 219. 

, (Transferencia.) . . , „ . 
7.665.'. Zenith Castro (7.671),, filho de Eduardo Marcélino 

Castro e cie Maria Oliveira Castro, nascido a 28 

de fevereiro de 1918,'no-Di«trieto« Federal* es
tudante, solteiro,, com <domicilio eleitoral-no ;die-
tricto municipal de; Jacarépaguá t residência c á 
Estrada do Pau FerroJ n. 147. (QualiíicaçSOi: re
querida.) ' • ' . ' • . . . . . . 

7.666. -Atara Marques Fernandes -(7.6)72), filha de-;Josí 
Gouveia de Castro e'de Maria José-Gouveia,-nas
cida a 22 de agosto de 1892, no Districto Federal, 
domestica, casadâ  com - domicilio eleitoralono' dis
tricto. municipal.-de- Jacarépaguá e-'residenciais á 
-Estrada da Freguezia'-n.: 42. ...(Qualificação rre-

• querida.). . . .-, - c . ,. • .'.. • , , •• -.•'•''^>-.. 
7.667.. Sophia.Monica da.Silva Lisboa (7.674), .filha-deí.Mo-

njca da Silva. nascida f a 24 de abril. de i880;ysh© 
Districto Federal, domestica, .casada,' còm domicilio 
eleitoral-no,districto: municipal,de Jacarépagúáte 
rèsidencia.'á rua Alaydè n . 35.' (Qualificação :re-

c querida.) ' ' ' ' ' ' . - • , . ' - . 
7.668. Ananias' Silveira'' Lima' (7.675)," filho 'de Gonçalo^de 

Sóüza Lima e'de Anna Silveira-Lima,--nascido-i>a. 
" 1 2 de junhode"1908,:no:Estadodo Rio ;de -Janeiro, 

electricista, casado,-com-domicilio eleitoralno-dis
t r i c tomunic ipa l 1 de- Jacaréjwguá'eirésidé.nciai .á 
rua-.Dona-Clara n.- 187. (Qualificação requerida.) 

7.669. Lucindo Vieira de'Moraes - (7.676), .filho de-/Luçirido 
Vieira da Cunha -è de.- Agostinha Florentinof-Bâhia, 

. . . nascido a 43 dè; junho, de> 1880,- -em. •» §8.0 *Mà$è$s, 
no Estado dò Rio. .de-Janeiro,, operário, .spIteiro';'i'cò'm 
domicilio. - eleitoral no'; districto municipal' de; Ja
carépaguá. e residência á' Estrada dò. Capão/'ri.'. 16.* 

' '(Qualificação: requerida'.) " - : , : . - ' ' . : 
7.670. ' Miguel Pinto/Guedes, (7.,677),,.filho de: José,tPinto 

i Guedes V . de/Ahtoma'. Pinto "Guedes, nascido /-a;-11 
dè.*abril de 1906,rno/Estado de'Minas Geraes, com
mercio, casado, -'.oqm/domlcilio-eléitorál-no districto 
municipal de Jacarépaguá e residência á-rúa-Dóna 
Clara n/ ,3. ' (Qualificação requerida.)' 

7.671. Àirnée-Ferreira (7/679)," filho de : Lincoln José.Fer
reira e de>Bellina Barroso Ferreira, •'nasoid.oV-.a 
12 -de: dezembro--de 1912,'em-São João Nep0h%1ce.no, 

. no -Estado -de . Minas,.Geraes,, ..estudante,- ..solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residência á - rua . Florianópolis* nu-
:nero ,18: (Transferencia.) . . "' 

7.672. Mario Freitas (7.680), f i lho te Maria de-Freitas, nas
cido a 20; de-janeiro-de- 1914, no' Districto Federá), 
operário, solteiro, -com-domicilio eleitoral'-no :dis-
triclo municipal de Madureira.e residência á T r á -

. vessa Almerinda Freitas n. 41. (Qualificação;re
querida. )•!••••. ; . - , , - ' 

Faço sciènte" que os 'títulos' serão'entregues, na .Jormacpb-
tabelècida- pela lei, a quem- restituir o'recibo de-ihscripção. 

Rio de Janeiro, 6-de outubro de 1936. •—: Pelo escrivão, 
G. Bergamini. ...... . - , . ' • . - ' - . ; ' 

E D I T A E S J)E T R A N S F E R E N C I A 

Primeira Circumscripção 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL • . 

( Districtos munícipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos) / 

Iniz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lágòa Filho 
£bcrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo . .': -./ 

' • RESTITUIÇÃO. DE TÍTULOS ••• ,~ 

. -., (TRANSFERENCIA) • /,;v' 

(Lei 48, de 4 de maio de 1936, art. ;69,' § : 4*) , ^ 

De ordem do Dr.', Juiz ; Eleitoral da 3*:'"Zona";da .1* Cir
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para .conhe
cimento dos interessados, que foram /deferidos òs pedidos 
dé transferencias e mandado , restituir; os ; títulos eleitoraes 
dos seguintes cidadãos:' 

1.466. Mario Saint Martins - Rocha > (433), filho1 de Theophi
lo da Silva'Rocha, nascido, a 23-de'junho de 1910 
Estado de São-Paulo, casado, commercio, e residente 
i rua da Alfândega n. 248, sobrado. Transferencia 
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' ! 8o Pulo eleitoral 433, da 1* zona, Candelária, p a r a 
/. a 3* zoha,"S§à-Domingos, . / • _;. 

João, Lopes p a s (7439,),. filho de Ííaaeal-Lgags, Dias 
•'" -'nascida a 26 de ou>uaró # 1 9 0 ? , aa-Distneto i a * , 

deral," viuva|- fuoeôiõhariG pünioipjl.- e .residente 
-'*'- . ã - r ü a í/êdp número'-ÍÍ1',; ;sqbrade. Transferencia 

, - dq í | íglõ" fjeitoíiãt ' ri,' 5< ?83, da;-§ *zona, antiga 
• (ãavèa, para- a,'-3i--'zoBa, Saerãmênto;. , 

,; Miguel" Est9phàpio"(Í".249), filho, de sJoão..Estephanio 
.".•nàscig'p á B i de agosto de -18§4, Miríàs Geraes, ca-

sadp, funcciónario público e' residente,., á rua dos 
'Ourives i>J'126/.Transferencia- de titulo eleitoral 
:ri . -3.819,' d á ' 6 1 zona," Méyer,"parã"a 3a-"zona. Santa 
;Rita. 

Ubaldo de Azevedo Morejra (Insc-. 1.409.)» filho, de 
..-... Onofr.e dos. Santos' Moreira,' nascido à"' l íf "de BO-

'.vembrQ de Igftô, no' Dlstricl» Federal, solteiro,' 
'"V'!•{•:' cominèrcio, e" residente a "rua* São Pedro n . 145. 

•,' Transferencia do t i tu la eleitoral numero 4,374, da 
': J3*.zona "(Sãò José)7 para"à'3»' zona,-'São Domingos. 

1.4f'Q-fii-^eriiavdko- Cardoso Dantas (Insc. 9.62Q), filho, de Gjl 
r" "-"'::. '.. /Cardoso Dantas", nascido a 17 de. março" de" 1889, 

no Districto ; Federal," casado, funcoionario.publico, 
.-: \ :' e rêjid,ente á - r u a . da. Goaceição ,.; n-, .28, .sobrado. 

:• Transferencia dò" titulo eleitoral' .ri,:' 8.946, da '2* 
Zona' (Gloria), para a 3* Zona (Sacramento). 

• 1,471. Miçhelino- Melirio (Insc. 59), filho'de Antônio Melino, 
"nascidoa 29. de fevereiro de 1908, nè -Districto Fe-, 

- ••'.' s' . -depalj 'solteiro,' eommereio,-' e residente á rua de São 
/:••.,.• -Pedro n . 284. Transferencia dó- titulo eleitoral ri. 

i%. • da 7*-, Zona (SanfAnna), :para á'• 3*-- Zona, (São 
Í .-:'"•-''' '•Dòmiogos)'. '-

1.472.. Rufmd'*ÍPinlÍéiro."'.,de Garvalho (Insc. 3","294),, filho de 
-"-•vV Francisco. Pinheiro: de Carvalho,- nascido a 27 de 
í '•* V-.':1.agostá.:de-'1885,'. na Distrioto.:Federal/casado, fua-

•*.;'. ceionario .municipal, e. residente,-á rua. S. Pedro 
' ri. 284. Transferencia'.do titulo' eleitoral numero 

2.400/da 8? Zona (Madureira), - p a r a a 3a- Zona, 
. '"'(São Domingos). 

1.473, Armando 'Rangel (Insc; 1.762), filho de Elisiario 
-'y. "'.'/Rangel, nascido a -20-de outubro dè • 1908, .rio Di s -

/ / / t » . 'tr.ict.o Federal, solteiro,-,estudante, e residente ' á' 
..;.-;-' . : riia. de. São" Pedro'ri.. .284. Transferencia do titulo 
-,,•.*.'"; eleitoral"ri.- 1.678, da'.'3a'Zona' (Sacramento) para 

a 3* Zona, (Sã^ .Domingos). ' -
•1.4f4. D.ag0berto"'dé Miranda (Insc. 13.927), filho' de E p i -

',' ,'fatiié Franeiseo de Miranda,, nascido. a "9 de março 
. de "Í896,; em Campos, Estado do Rio, casado, sub-

/•••.• oflièiàl ''da'Armada,'.e residente' á rqa General. Ça-
m a r a n . '137, sobrado. Transferencia do' titulo 
eleitoral n. 13.840, da 1* Zona antiga (São José), 
para a 3" Zona, (São Domingos). 

Trineu de.. Mattos: (Insc. -6.517), filho de Manoel 
Francisco de-Mattos, nascido a 4.de março" dé 1893, 
no Estado" do. Pa rá -casada 'mar í t imo . ,T rans fe ren 
cia do' titulo eleitoral ri. 6.591. d á 3*-Zona antiga 
(Gloria)," para' a 3 a Zona, (São Domingos). 

'i.476. Syrio Augusto dos Santos (Insc.-"-.2:089)., filho de 
, Francelino. Izidoro dos Santos, nascido a 25 de 

abril"âe' 1908, no Districto Federal,'casado, operá
rio,- ,e residente á:-rua dos Andradas n . 62. Trans
ferenciado titulo eleitoral n . 2.189, da 11? Zona 

"(Meyer), p a r a ' a .3» Zona. (São Domingos). ' 
i /477. Alexandre Moreira. (Insc. 1.222), filho de Alexandre 

Moreira,' nascido a 2 de junho de 1906, no Districto 
Federal, solteiro, operário, residente á rua Regen
te Feijó n . 136. Transferencia do titulo eleitoral 
n . . 1.157, de (SanfAnna), para a 3* Zona, (São 

•..borningos) 
1.478; José Pery Teixeira da Rosa (frise. 3.8945, filho de 

_., . Francisco Octàviafto.Rosa, nascido a 10 de julho 
" : . j . . . de 1892; nò .Estado do. Rio Grande dò Sul. casado, 
X : ' - . funcciónario publico,:é.residente á r u a Ledo n / 7 5 , 
* sobrado. Transferência 'do titulo eleitoral numero 
'" >' 3.565,'da 9*'Zona'(Campo Grande), p a r a a '3* Zona, 

(Sacramento). 
1.47,5..-JpMuim Dias Monteiro !(Insc- 1.584), filho .de Joa-

'.;quim Dias Monteiro, nascido, a-24 rle abril de 1893, 
; r io Estado do Rio;'.'casado,"furiceiónàrio" publico, e 

;.'.r'esidéntê';á rua da. Alfândega.». SÓá. 'Tsãa'9feifea»ia 
'•do'titulo eleitoral ri. 1.466, da S* 'gena" '(Ciaria)» 

para a 3* Zona, (São Domingos)'-. 
À 

I .44Ó. jcs^"Rangel de Castro (Insc. 1.381},-filho.de José-An-
JtQriiò da, Cgstrò, nascido, a -5 da outubro de 1910, 

Zõrja, Sàntá : Çj?ú2,'pára a S» Zona, -|la."Domiugos.) 
i , 4 . 8 í . 'Pniz F e i i p p e ^ é s S a n t o s (Ipsè. 2Vi92), filho de Euze-

bió Feljppe dos Saj&fos, naeòido a §. de fetèmbro de 
1913, na ' f iarápybVdo Norte, soltaicp, comm.erçio, 

• residente '4*rúa'(iã Alfândega n."*ÍOl. (Trarisie-
rèriçia do tjtüío eleitoral o.; 2.187, 4a 1** Zona, 
Realengo, oãrá a 3°'Zona, Sap Doniíngos.) 

1.482, Frederico Ferreira Quintas (1.844), filho de M a u -
: " " riòio L u i z d a Annúriciáção,'n§scid3 a 23 de maio 

dé Í903 s"no Djstriçto Federal, solteiro, íunpciona-
rio,'pu,bliçój residente 4 r u i Cqnceieão ri." 114, so-
Itradé,. '(^rarifferencia do titula eleitoral n . .6.153 

Zona, "íjaveaj parada-3° Zona, Slo.Domingos.; 
í ,48 | . .Al t i í í ço Vaíentirn'"Ra^ôs (In&e. 4.764), filho de Anlo-

riio Alves Ramos, nascido a . 19 de jupho de 1879, 
eím Macabuú, Estado dò Riò de Janeiro, casado,- po
licia do Gáes do Porto, residente á rua-Buenos.Ai-
r é s ' n . 320, sobrado.' (.Transferppcia do titulo elej-

. toral n . 4.795,da' 4E Zona, Gamboa, para á.3* Zona, 
. • Sacramento.) : "'.;. , 

1.484, '-Altino Valentim'Ramos (Insc. 3.357), filho.de Anto-
• nip"Aíve3 Ramos, nascido a 9. de julho. de.1899, no 
Estado dò Rio de Janeiro, casado, policia do Gáes do 
Porto, residente á rua Buenos Aires n . 298, sobra--
•do. (Trangíerericja' do titulo eleitoral n." 2.821, da 
7* Zona, Ganibòa, para a 3 a Zona, Sacramento.) 

1.485, Aley Alyes (Inse. B.326), filho, de Zeferino Alves, 
nascido a 20 de abrii.de 1910, no Districto Federa), 
solteiro, estudante, residente à rua dòs Andradas 
u. 86. (Transferencia do titulo eleitoral ri."'7".571, 
'da 4»- Zona, antiga de SanfAnna, para a 3* Zona, 
São Domingos.) ' 

1.486. Aídarico Pereira Lemos (Insc. 5.972), filho de Cân
dido Pereira Lemos, nascido a 8 de setembro de 
1906, no Districto Federai, funcciónario daLight , 
residente á rua'S. Bento n . 19. (Transferencia do 
titulo eleitoral-n. 6.427, da 6* Zona, Mèyér, para a 
3a- Zona, Santa Rita.) 

1.487. HeraçliQ Garcia de "Aragão (Insc. 8.507), filho de. Pe-
"dfõ Garcia'""de Aragão; nascido'a 13 de"máio 'de 
1895," hq 'Estado'"da' Bahia, 'funcciónario público, 
casado, residente á"rua"Èã'o Pecfro ri. '285, 2 o andar. 
(Transferencia'dõ titulo - eleitoral rj." '5.008, da 6* 
Zona, Meyer, para a-'3* Zona, Sâo"pomiagas.) 

4.4.88. Aqtonjo dõ§" Santos Ângelo'.- (InscT *5.93'7f,""filho. de 
""José dòs Saritòs"Arigeròrnasõicío a 6 de"fevereiro.de 

1912, no Districto Federal, operário, solteiro, r"é-'-
sidecte á r u a Leandro Martins n . 18. (Transfe
rencia-do titulo eleitoral n . 5.431, da 4* Zona, Rio 
Comprido, para a 3*'Zona, Santa Rita.) 

1.489.. Adrião Marques :da-Silva.(Insc, 2.649), filho de.José 
Marques da Silva, nascido-^a i d& março de 1883, 
no Estado de Sergipe, alfaiate, casado,, residente 
á r u a Conceição n , 81, sobrado. (Transferência do 
titulo eleitoral n . 1.612, da 4 a Zona, • SanfAnna, 
para a 3* Zona, São Domingos.) 

1.490. Heitor Lopes Amador (Insc. 5.128), filho de José A u 
gusto Lopes, nascido a 12 de abril de 1908, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, residente á rua 
dos Andradas n . 68. (Transferencia do titulo elei
toral n . 8.4.51,. da. 5' Zona, Engenho Velho, para a 
3 a Zona, São Domingos.) 

4.491. Boaventura Soares de Barros (Insc. 10.62Í), filho tíe 
Laurindo José Soares, nascido a. 31 de agosto' tíe 

- 1905, no Estado dè Alagoas, funcciónario publioo, 
solteiro, resideté-á rua Conceição.n. 66. (Transfe-

. rencia do titulo eleitoral n . 9,952, da 2* Zona/San
to Antônio^ .para a 3 a Zona, São Domingos.) 

1.492. Deolintfa Coimbra"Baptista (Insc.: 369),.filha de Izi-
. ' ' doro Maria Coitaibra, nascida a-23 'dè março de 

1901, em Belém, nò Estado do Pará, domestica,- ca
sada,, residente á rua Camerino n.-'39.- (Transfe-

: rericia do titulo eleitoral n . 369, da 11* Zona, Meyer, 
para a 3* Zona, Santa. Rita.) 

1.493. Eugênio Macedo Campos (Insc 1.945)-, filho de Ran-
" " . : sa i4e Macedo Campos, nascido a 7 de janeiro de 

. 19J4, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
residente á rua São Francisco da Prainlia n. 5. 

Confere com o O r i g i n a l 

http://filho.de
http://abrii.de


3350 Quinta-feira 8 B O L E T I M . . E L E I T O R A L Outubro de Í9S6. 

(Transferencia do.titulo eleitoral n , 1.933, da 1* 
Zona, Candelária, para a 3* Zona, Santa Rita.) • • 

1.494. Octaviano Cardoso da Silva (Insc. 17,662), filho-de 
Faustino Cardoso da Silva,-nascido a 19 de setem
bro de 1889, no Estado' do Rio de Janeiro, jorna
lista, casado, residente á rua General Câmara nu
mero 157, sobrado. (Transferencia do titulo eleito
ral n . 20;86i, da 1" Zona antiga; São José, para-a 
3* Zona, São Domingos.) 

1J495, Franklin Pereira de Aguiar (insc. 7,317), filho -de' 
Fructuoso Pereira de Aguiar, nascido a' 5 de ou
tubro de 1981, no Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, casado, residente á rua do Costa n . 6?. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 7.098, da 7" 
Zona, Penha, para a 3* Zona, Santa Rita.) 

1.496. João Augusto de Souza (Insc. 8.214), filho de Ma-
thilde Maria das Mercês, nascido a 25 de março de 
1906, no Districto Federal, coiwmercio, solteiro, 
residente á rua Acre n . 23. (Transferencia do t i
tulo eleitoral n . 7.273, da 4* Zona, SanfAnna,- para 
a 3* Zona, Santa Rita.) 

Districto Federa], aos 6 de outubro de 1936. 
crivão, Maurício Teixeira de Mello. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

Pelo Es-

( Districto» municipaes de Santa Sita, Sacramento n 
São Domingos) 

Jniz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para fins do art. 69, § 2°, da lei n . 48, 
de 4 dè maio de 1935, que por este Cartório e .Tuizo da 3 a 

Zona;Eleitoral, estão sendo' processados os pedidos de trans
ferencia dos seguintes cidadãos: 

1.524. José Novae3 Aguiar (insc. 4.927), filho de Manoel 
.Aguiar Mello, nascido a 17 de março de 1909, em 
Própria, Estado de Sergipe, solteiro, bacharelando. 
(Transferencia do titulo eleitoral ri . 4.816 da 7" 
zona, SanfAnna, para a 3" zona, São Domingos.) 

1.525. João Vieira de Souza (insc. 2.646), filho de Francisco 
Vieira de Souza, nascido a 3 de agosto de 19Ò5, no 
Districto Federal, casado, commercio. (Transfe
rencia do titulo eleitoral n . 2.531 de Irajá, para 
a 3* zona, Santa Rita.) 

1.526. Manoel Euzebio da Silva (insc. 7.925), filho de Ma
noel da Silva Reis, nascido a 14 de agosto de 1899, 

casado, funcciónario publico. (Transferencia do 
: • titulo-eleitoral'n. 6.304 da 1* zona, Santa, Rita; 

para a 3* zona, São Domingos.) .'-
1.527. Glycerio Pereira Alves (insc 10.532), filho -de" Joel 

Pereira Alves, nascido a 7, de agosto, de 1904, íno 
Districto Federal, solteiro, commercio. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n. 10'.508 da-2*vzóua, 
Santo Antonipj para a 3* zona, Sacramento.) " 

1.528. .Victorio Tavolari (insc. 93), filho-de Frederico-Ta-
volari, nascido a 13 de fevereiro de 1904, no-Dis
tricto Federal, casado, commercio. (Transferência 
do titulo eleitoral n . 496 da 4 a zona, Santo Antô
nio, para a 3* zona, Sacramento.) 

Districto .Federal, 6 de outubro de 1936-.-— Pelo-escri
vão, Maurício Teixeira de Mello. ' 

rei-ceira Circurascripçãc 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL. 
' ' • . ' - . < 

{ Districtos mnnicipaes de Realengo, Campo1 Grande, Gnáratib* 
• e Santa Cruz) * 

Juiz — Dr. Frederico de Barros Barreto 

Escrivão —-Dr. Plácido Modesto de Melü •'"'•"'-••• 5 

De ordem do M M . Juiz da 14" Zona Eleitoral, faço públi
co que foram transferidos de domicilio eleitoral os seguintes 
eleitores: ' . '•..;.; , 

262. Leopoídino Antônio Dias, inscripção n . 16.441, titulo 
n. 15.189, da 1* zona, Candelária, para Campo 
Grande, 14 zona. • / . ' . . » ' -

263. Godofredo dos. Santos, inscripção n , 725, titulo "ni.'631, 
da 13° zona,. Jacarépaguá, para Realengo, iV .zooã . 

204. José Antônio Moreira da Silva, inscripção n . 326,-titu
lo n. 277, da 13s zona, Jacarépaguá, para Realen
go," 14 ZOlia. - ; •: . 

265. Miguel Damasio Pinheiro, inscripção n. 6:563,, titulo-
n . .5.642, da 4' zona, SanfAnna, para Realengo, 
14* zona. 

206.. Hemeterio Francisco do Nascimento, inscripção n...9.^48, 
t i tulo 'n. 8,333, da- 6"- zona, Àndarahy, para" Rea r 

lengo,'14°. zona. '" . 
267. Maria Apparécida dos Santos, inscripção n . 4.990,;,títu

lo n . 4.653, da 9° zona, Campo Grande, para Rea
lengo, 14* zona. ~ \ 

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1936. — Pelo Escrivão, 
João Aguiar Júnior. " ' " . , . 

Imprensa Nacional"". w!ltiò.'.'der Janeiro 




