
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL'?*1 

ANNO/VI RIO ;I>E- JÂ^ÍRt»;.'25 DE FEVEREIRO DE" 193/ N.,; 21-

; ' ; JULGAMENTOS.;; ; r ^ - j . , ; 

O SivMinistro-Presi.den te'designou.; o. dia. .26 dò<corrente, 
á&.'13'-:hoTasj para julgamento' dos seguintes,processos-:" ," •'.-• 

• 1 . Consulta-a: 2:OÍ9;.^;(R'0!at^r, ;;p ,or.substituição,.'Sènhor 
Desembargador Ovidio Romeiro) .-\0 -Presidente' dq Tribunal 
Regional.do .Amazonas,,consulta' se, .estando aquellè, Tribuna! 
oolloca.do em -7* categoria, .e«-#vda'.leiiüV-v3l4,' ;áè''.7 dè-"janeiro 
do.corrente an-no e compétindo-lhè á'nam;e;açã'0;'promoção,.étc., 
dos., funccionarips". de suá Secretária;' 'pode : èfn" caso de, vaga,, 
por qualquer motivo e em face dò a r i / l õ - d a citada '•jêir.píéén-
cher * essa vaga, usando,-'assim-- -da- "referida • •aítriouíção*; • (Da 
uauta anterior .) .. -. .-. .;••'• . '•.•':>-.'•.-,•"' ''';.-.-.,• •-

-2. -Processo.n.' 32; — (-Relator, em .substituição,/Senhor 
Desembargador Ovi.dio. Romeiro);-.• Ganceílamento. de •ínscri-
pções -dê eleitores -do Districto- Federal . (Da -pauta 'anterior.') 

.3.' Processo n . 33. — /(Relator,: em substituição,. Senhor 
Desembargador-,'. Ovidio : Romeiro)'.-. .Caueellàmènto- de- ínscri-
pçõès de eleitores doi-Bistrictó'''Federal-. (Da pauta anterior..) 

• 4. Processo n . 7 — (Relator,.Sr."Mihi.stro Plínio.Casado),. 
Arnaldo 1 Gonzaga•• e Octayiano/dá./Costa Alkimin,'-- tendo : sido 
eleitos, o,primeiro, Prefeito;e.o.segiindo, Presidente dãfGarnàra 
Municipal.de Mvapóra, Estado'"de' : Minas Geraes, requerem; 
com' fU'ndamento.-nos\art's.....l2;"s'' Sf/.-da.^Gonstituição fiedèrá! 
e ,18, letra a;,do Regimento, Íat.e;rnp;do^Tríb ;üôáÍ';Süpe'i i!or,- 'a 
attestação da legitimidade dè .sua eleição;• •>'?.., '•-';,",/,'• •"- , •. 

4. Processo n . 10—• (Relator, "Sr." íDfeéémbàrgârdor.-Ovidio 
Romeiro). O "Part ido. Naciptial •Démp.ofi^íá.V^r, séú • -presi
dente, na conformidade do-art.--167, .§Í:i°/e;3^'àline> :o,idà>lei 
n . 48, de maio de. 1935, requer ao' Tríb.u.nal?Süperidr,6e?digne 
determinar.o seu registro-nesáe.;Tribünal.-:.'-.

 ; "j v.- - .;.-••'. 
5.,.Processo n . . 17..-H.'Rec,ur,sp- adJííi^^Wyófc-i-,'(Rejàtqr,' 

Sr ."'Professor .João Cabral),' sèndp.í recq$íentè; Çléto ;-de/Faria, 
o Albuquerque e recorrido' o íTribühal RègiónaT^ElèltorálVdo 
Paraná..' '. : •< . >•..:.•'• •••• / : '-:•.*"• c - . < - > - ^^V;','. 

' N.. 6. Processo n . 40,—.(Relator, ' , Sr . -.Professor- João 
Cabral)'." Rectificação' de nomès.Me^élèitòres 'dò^Estado -'de- São 
Paulo.-. '' ' ' ' .^:^i*v;:.'-!i í:^:.!. -
• *; ?'? -Processo n.v 41 (Relator, 'iSr.--Pró|^sor;,Gandidò de 

01iveira*Filho) ;• Ganceílamento deMnÈcripções^dei-elêitiorés' de 
SãO Paulo. : '. ~. . ' • ' . •_. ' ' ' •• " .••••'*-'- • • • ' ' • ' . V J 5 - - - ' t V / - : -

"r ; '8 ' . 'Processo ; n. ' 42-—\(Rela tòr ; -Sr . ' Ministro Pliftio :>Ca-
sádó)Cahcellamento-de•inscripçõès- de ;eleitores'do-EÊtàdò: de 
São Paujo..-' .-- - ••"-.•' • ' , v : ! : . -"' -.,il"v---,''V;p' '-y-:-''"'."•'1 •••• 

• 9 i '-Processo-n. '45 ~?,(Rè!'ator,;-Sr. sProfeSsor^pãb 'Ca
bral) .• Cancellamento;de:'inscripções ;de ;eleitdres:dò -Estadóide 
Sâoi-Paulo." M ' y ' ' • v-v " ' . ''•::•:.<•,••„ •'"••'•;•'• , 

"10--Processo n . 46:—'(Relator, Sr."•Professor^Cândido ;de 
Oliveira F i lho) ; -Rectificaçãoidefnómerde- eleitor <do-Estádoída 
Sãoi,Paulo. - ' 

11 . Processo n .• 47 -r-,-(Relator,? Sr . MmistroiPlm.iOiCa
sado) . Rectificação de - nome )de : elèitor- do ;Esta'do,' do iÇará. 

' Secretaria, do'Tribunal Superior de* Justiça i;Eleitoral,' ;em' 
•24 de fevereiro de -1937. — Agriptíto-.yêarfOjíDirèctor^da^Se". 
eretaria. ' -; ' - . ; ;v-' ... • , ;\. 

. ^ • o 'Tr ibunal em sua 19 e sessão'ordinária realizada em 19 
' •'dé"''févêreii'ó;;de 1937, sob a'presidência-do Srí -Ministro Hér-

méhegiMo'd.è^Barròs/resolveu: . . . . . , . . . 
::'iA) converter, em diligenciado julgamento, do recurso elei

toral? n . ' 604•'— (Relator, Sr . Professor Cândido de Oliveira 
Filho), sendo recorrèiite Ighacio-Alves Cavalcanti e recorrido 
o"'TribiánàlvR'egional f'de Pernambuco para se juntar aos pro-

•• céssos os recursos ns . 480 e 605, unanimemente. (No julga-
. .me.nto deste recurso usaram da-palavra os S t s . Dr . Mòzart 
• •Lagp,'. conio procurador-da» parte, recorrida e o -Sr. Dr l Pro

curador. Geral);; • 
' ' ' '2°)'dar 'provimento ao recurso eleitoral n . 622 — Minas 

Gèraes:-^- (Relator, Sr . Professor Cândido de Oliveira Filho), 
ferido -recorrente o-Partio PÒDular- de Cataguazes 6 recorridos 
o, Prefeito, e -a Mesa -da Gamara Municipal de Cataguazes, para 
annullãrras .eleições'-do. Prefeito e dos membros da Mesa'da 
Gamará^ Municipal contra o voto do Sr. Professor João Cabral 
cmè negava-oroviménto' ao recurso; • 

' : ' , ' . ' ' 3 ° ) mandar'annô"tar no Archivo-Eleitora! os cancellameh-
tos.das iriscrioçõès (de eleitores de que trata o .processo nu-

•iftero 2-.008.— Piauhy —, (Relator, Sr. Desembargador Ovidiu 
Romeiro).,, unanimemente; , 

- &>)• deixar'.de conhecer da consulta do Presidente do Par
tido MíiniciDal Dr . Benedicto "Valladares com'sede em Pouso 

j Alto ' — -Minas Geráes — (Processo n . 2.076, sendo Relator o' 
- Sr.'. Professor "João Cabra!),.porque a mesma deveria ser feita 
ao •Tribunal Regional, unanimemente. x 

/Secretar ia do Tribuna! Superior.de Justiça Eleitoral, em 
24; de fevereiro.de 1937..—': Âgripino Veado, Director- da- Se
cretaria'. ' : . ' . 

' ' .-• ; ; DESPACHOS 

. Do,,..Sr. professor Cândido '• de Oliveira Filho,, proferidc 
nos autos' do "Recurso-Eleitoral n . 448 ;— Minas Geraes: 

'• ' -."Nego seguimento ao,-.recurso, por não ser .o mes
mo.; cabiye! na espécie. . • 

- . , , 'A.expressão "acto" do~art. 83, § 1°, da-Constitui-
, ção Federal, \ embora ampla.,, irrestricta, não abrange 

.". / , - os -'actòs • da. justiça^ eleitoral, em suas duas instâncias, 
; . confMme. tem decidido-a Corte Suprema e .es te Tri-
f /b 'uh ' à '1 ' íSuper io r . . ' ( acco ídão da Corte Suprema, de.25 dí 

oütdbro de.' 1935, in "Archivo Judiciário", v. 37, p..39 
: -' • accordão - do Superior Tribunal de Justiça. Eleitoral, d< 

- 7.:,de' dezembro 'de ;1936, in-"Boletim -Eleitoral" n. 147 
*";.' »de--12'-"de-dezembro'--de-.1936; no recurso eleitoral nu

mero 487, • c l a s s e 3 " ) . 
. ' •• ,R'io-de.Janeiro.,24 de-fevereiro de 1937. — Cân

dido de Oliveira: Filho:" 

SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR 
DE','JUSTIÇA ELEITORAL - ,. 

-EXPEDIENTE"DOS:DIAS 22 E 23 DE • FEVEREIRO DE 1937 

'• • • . . " ' '. P R I M E I R A S E C Ç Í . O 

- ' »' • Papeis protocolladas 

'N.-.587 — • Officio n . 148, ' do Tribunal Regional de 
/ M i n a s - . . . I "I i • ^ ! dH.W!« i^ - í 

, N. v588 ' - r Tribunal. Regional de São Paulo — Recurso 
-II.-569-'—"Recorrente,-Sebastião Medeiros. 
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N.- 589 Tribunal'Regional de São -Paulo -« .Recurso 
ti, bíij — Recorrentes, João Carlos Marcondes e outro. 

. N. 590 —» Tribunal Regional de Santa Catharina — 
Maúdüdu de segurança o . 72'*— Impetrante; Othón Lobo da 
üaiiiu d'Eça. 

.N. 591 — Tribunal Regional d e . S e r g i p e — Recurso nu
mero i — Recorrente, Procurador Regional. '• « 

N. 592 — Telegramma n . 474, do Tribunal Regional do 
Arrc. 

N." 593 — Telegramma n . 560, do Tribunal Regional do 
• espirito Santo. 

N. 594 — .Offieio n. 1.296, do Tribunal Regional de 
Soo Paulo. 

•-N. 5 9 5 — Offieio n . 1.298, .do Tribunal R E G I 9 R 1 A L . d e 

São Paulo. 
N. 596-— Offieio n . 227, do Tribunal Regional do Dis-

tj-iclo- Federal. 
N. 597 — Offieio n.' 58, do Tribunal Regional de Goyaz 
N. 598; — Offieio n . 78, do Tribunal Regional de Goyaz 
N. 599 — Offieio n , 81, do. Tribunal Regional de Goyaz. 

600 — Offieio xi. 52, do Tribunal Regional de Ser
gipe. 

I V , 601 — Offieio a. 53, do Tribunal Regional do Dis» 
Irictu Federal. 

N.» 002 — Offieio 11. 46, do Tribunal Regional de Santa 
CuUiarina. 

M. 0,03"-— Requerimento do Dr. 1 Kestor Massena. 
TC 604 — Offieio n . 73, do Tribunal Regional de Per

nambuco. . " 
Offieio -n. 61, do Tribunal Regional do Piauhy. 
Offieio n . 50, do Tribunal Regional do Piauhy. 

• Offieio n. 55, Üo Tribunal Regional de Sanía 

Offieio n., 54,'do Tribunal Regional.de Santa 

Offieio n. 75, do,Tribunal Regional de Goyaz. 

- Offieio n . 13, do Tribuna! Regional 'do Ph-

- Offieio n. 14, do Tribunal Regional do Pa-

Offieio n , 240, do Triburial Regional do Dis-

• Offieio n. 64, do Tribuna! Regional da Pa-

Officio n . 57, do Tribunal Regional do Ceará. 
Offieio n, 135, do Tribuna) Regional do Es-

Officio-n. 76, do Tribunal Regional do Ma-

Recurso sem 

N. 605 -
N. 0C6 -
N, 607-

Catharina. 
' N. 608 

Catharina. 
N. 60-9 
N. 610 

ranà. 
N. Gli 

raná. 
N. 612 

trio to Federal. 
N. 61$ — Offieio n . 65, do Tribunal Regional da Pa-

iahvba. 
. N. 614 

•-.•h1. h.'i. 
N. 615 -

• N. 616 -
pM'ito Santo. 

N. 617 • 
vitilião. 

N. 618 — Tribunal Regional do Ceara 
numero — Recorrente, Procurador Regional. 

N . 619 — Tribunal Regional 'do Coará — Recurso sem 
•uuinero — Recorrente, Procurador Regional. . 

• N. ' 620 —- Tribunal Regional do Ceará' — Recurso sem 
numero - 1 - Recorrente, Procurador Regional. 

N . 621 — Tribunal Regional do Ceará. — Recurso sem 
• iiúmero -"-..Recorrente, Procui-ador Regional. " . . 

N. 622'' — Tribunal Regional do Ceará -— Recurso sem 
numero — Recorrente, Procurador Regional. 

N. 623 Tribunal Regional do Ceará — Recurso sem" 
• numero — Recorrente, Procurador Regional. 1 

N. 624 — Tribunal Regional do Ceará — Reeurso -sem 
1.úmero —.Recorrente, Procurador .Regional. . „• 

N. 625 — Tribunal Regional do Ceará — Recurso sem 
numero ^ j - Recorrente, Procurador Regional. . , , ' 

N . 626 ~ Tribunal Regional de Minas — Recurso nu
mera 8^9 — Recorrente,, João Edison de Mello. 

N , 627 — Tribunal Regional de Minas — Recurso nu- ' 
luiTo 723 —- Recorrente, Arcadio do Nascimento Moura. . 

N. 628 —- 'JJribunal Regional do Districto Federal — Rc-
VH-esontaç-ão n. 324 — Requerente, Ministério da Marinha. 

'. AUtos apresentados e logo çonçíuàos ao Sr. Ministro Pre-
'i • s iáênte ' ' ••. 

Recurso eleitoral'—»- Amazonas Recorrente, Felix Va-
loi.- CuHho o recorrido José Joaquim Martins San.t' Anua. 

U- j , ui-fo eleitora).:— Minas. Geraes —> Recorrente, Anío-
v. u-.ílar-.Of1 .da Silva, e'outros e recorrido o Partido Progressista, 

- íie:.-u;'3.o cieitarai ~ Minas Geraes -— Recorrentes, Carlos 
ov Ai-uujo.da Cunha Pereira, José Generoso da. Silva e outro 
ti recu.Tido, Antônio Honorio Pires de Oliveira. 

Recurso eleitoral — Minas Geraes Recorrente,. F r a n 
cisco Luiz da Silva e Amilcar Alves de Souza e recorrido Amü« 
c-u' Alves de Souza; 

Recurso eleitoral — M.. Geraes — Recorrente, José. Joa
quim Ribeiro e outros e recorridos José 'Junqueira e outros. 

Recurso eleitoral — Rio de Janeiro — Recorrente A Col-
ügaçã.0 Radical Socialista Republicana de Itaperuna e RECOR
ridos Roniualdo Monteiro de Barros e outros. 

t . 

Autos conclusos ao Sr. Ministro Presidente e logo devolvidos 
á Secretaria ' 

Recurso n . 459 Classe 3» t t Bahia — Recorrente, José 
Teixeira Amaral e recorridos Aprigio -Duarte -Filljo e outros 

Autos conclusos 

Ao Sr. Ministro Plinio Casado: 

Recurso n . 545 — Classe '3* — Minas Geraes . Recorres--
te, Partido Progressista e recorrido União Municipal pela 
grandeza de Paraoatú e José Vargas da Silya. 

Recurso n . 617 — Classe 3* — Minas Geraes — Recor
rente, Nephtali de Miranda Brandão e recorrida a Mesa da 
Câmara Municipal e prefeito de Conceição. 

Processo n . 979 •,—Classe 6 a —• São Paulo — Representa
ção do Presidente do Tribunal Regional. 

Processo ri. 985 — Classe 6* — Minas Geraes — Repre
sentação do Presidente do Tribunal Regional de Minas Geraes. 

Processo n. í .962 — Classe 6" — Goyaz — Representação 
de João Emygdio Carneiro e outros . ' 

Processo n . 2 . 0 7 8 — Classe 6* — D. Federal — Consulta 
do Syndicato Unitivo dos Ferroviários da Central do Brasil 

- Processo n. 37 — Classe 7* — Maranhão' Pedido de 
instruecões do Presidnete do Tribunal Regional do Maranhão., 

Ao Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 1 

•Recurso n. 614,— Classe 3* — Minas Geraes'.— Recor
rente José Capistrario de Paiva e recorridos Luiz Magno.Man-

.eilha e Almeida e outros.' .. 
Processo n. 2.033 — Classe 6 a — Amazonas — Cancella-

mento dé inscripção-de eleitores. 
Processo n . 2.0775 — Classe 6" — Santa Catharina — 

Consulta do Partido Liberal Catharinense. 
Processo n . 2.079 — Classe 6 a — Amazonas -— Consulta 

do Presidente do Tribunal Regional. 
Processo n . 10 — Classe 7* — Districto Federal — Pe

dido de registro do Partido Nacional Democracia. ' 
Ao Sr. Professor João Cabral: 
Processo n . 7 — Ciasse 7 a — Minas Geraes — Pedido de 

attestação de legitimidade de eleição feito por Arnaldo Gon
zaga e outros. 

Processo 11.. 17 — Classe 7* •— Paraná — Recurso admi
nistrativo — Recorrente Cleto de Faria Albuquerque é ' recor
rido o Tribunal Regional. 

Ao Sr. Professor Cândido de Oliveira Fi lho: 
Recurso 11, 448 — Classe 3° — Minas Geraes — Recor

rente Partido Progressista e recorrido Wellington Brandão. 
Recurso n . 562 — C.lass!» 3 a — Pará — Recorrente, o Pro

curador Regional e recorrido o Tribunal Regional do Estado.-
Processo n. 36 •— Classe 7 a -— São Paulo — Rectificação 

de nome de eleitor. 

> Autos com vista ao Sr. Procurador Geral: 

Recurso n . 634 — Classe 3'-.— Goyaz — Recorrente, Jacy 
de Assis e recorrido, Aderaldo dè Menzes'Lyra. 

Recurso n . 639 — Classe 3 a — Matto Grosso — Recor
rentes, Procurador Regional e Estevão Alves Corrêa'6 outros 
e recorrido o Partido Republicano Matto Grossense. 

' Processo n . 2.078 — Classe 6 a — Districto Federal — 
Consulta do Syndicato üriitivo Ferroviário da Central, do Bra
sil. ' 

Processe- n . 2.079 — Classe 6 k — Amazonas — Consulta 
do Presidente.do Tribunal Regional. 

Processo 11., 37 — Classe ,7* —..Maranhão.»—. Pedido de 
instrucção. do Presidente do Tribunai^Regional, " * 

Autos devolvidos q Secretaria '• 
f - - - -

Pelo Sr. D r . Procurador Geral: 

Recurso.n. 562 Classe 3*-— Pára Recorrente, fto-
curador Regional é'recorrido o Ti-ibuna! Regional. '• 

Processo n . 10 — Classe 7 a — Districto Federa l—. Pe 
dido de registro do Partido Nacional Democracia. 
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. Prooesso.n. 17 — Classe 7* — Paraná — Recurso admi
n is t ra t ivo '— Recorrente. Cleto Faria Albuquerque-e recorri
do, ,^ Tribunal Regional. 

Processo n . 37 — Classe 7*'— Maranhão — Pedido,de . 
instrucção do Presidente do Tribunal-Regional. 

.Processo-n. 2.078 — Classe 6 a ' — Districto ^Federal — 
Consulta do Syndicato Unitivo Ferroviário da 'Cen t ra l ' doBrá-
s i l . , . • » ' 

"Processo n'. 2.079 — Classe 6* — Amazonas —'Consulta 
do Presidente do Tribunal Regional. 

Accórdãos publicados na Secretaria: 

Relator, •"Processo n . 2.074 — Classe 6* — P a r a h y b a 
S r . ; desembargador Collares Moreira. 

Processo ri. 2.076 — Classe 6 a — Minas Geraes — Rela-
tor , 'Sr . Professor João Cabral. 

'" . • SEGUNDA SUCÇÃO 

• Documentos archivados: 

Um, offieio n . 68, do Tribunal Regional Eleitoral do Es
tado/do Pará, acompanhado dp tefceiras vias de títulos elei-
toraes. , 

Um offieio n. 124, do Tribuna! Regional Eleitoral do Es
tado do Rio Grande do Norte, communicando a transferencia -
de eleitores na mesma região. • ' 
. "-.Um offieio n. 80. do Tribunal Regional Eleitoral do Es

tado da- Batíía; com tei-ceiras vias de títulos eleitoraes. 
., Um offieio n . 81-D, do' Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado-do Rio de Janeiro, junto a copia da acta da 5* sessão' 
ordinária. 

Um.offieio n.-212-D, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Districto Federal, junte as segundas vias das relações de óbi
tos. 

-•Um offieio n. 1.411, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de-São'Paulo,-solicitando informações sobre um'e lõ i -
torHransferido: Informado pela I a Secção. 

Um. offieio 5 . 1.573, do Tribunal Regional Eleitoral í-do 
Estado -de São Paulo."junto as segundas vias das félaçõés de 
óbitos e,os títulos-'e certidões." , " " .'.,-

'.. •" Boletim Eleitoral 

Foi organizado e publicado o n . 20 do "Boletim Eleito
ral?. . ' • ' . , ' 

Foram. communicadas a secretaria do Tribunal > Regio
nal-.Eleitoral do Estado de Minas Geraes as seguintes t rans
ferencias de Eleitores: 

Minas Geraes 

Arlindo Affonso; titulo 3.166, inscripto na 3> zona, Além 
Parahyba, Minas Geraes, transferido para a 6.' zona, Anda-
rahy, Districto Federal; 

Francisco Bernardo Pena, titulo 3.738,, inscripto /na 3. s 

zona,, Além Parahyba, Minas Geraes, transferido para a ' 7.° 
zona/Espir i to Santo, Districto Federal; . 

Manoel Couto titulo 4.220, inscripto na 3. a zona, Além 
Parahyba,. Minas Geraes, transferido para a 14.' zona, 'Rea-
lengo, Districto Federal; 

Manoel Martins de Souza, titulo 3.768, inscripto na.3.* 
zona, Além Parahyba, Minas Geraes, transferido pa ra -a 14.' 
zona» Realengo,, Districto Federal; 

. .Antônio da Silva Villela, titulo 5.582, inscripto-na 3.* 
zona, Além .Parahyba, Minas Geraes, transferido para, a: 3.* 
zona, São Domingos, .Districto Federal; • -. ,; •; 

. . 'Wa l t e r 'de Paula', titulo .5.898, inscripto na 121." <zpua, 
Ubá,1 Minas Geraes, transferido para a 4.- zona, SantfAnna, 
Districto federa l ; -

Carlos Seraphim de Almeida, titulo 10.5.53,, inscripto na 
1211a- zona, Ubá, Minas Geraes, transferido para a .11.* zona, 
Meyer, Districto Federal; ' 

'.' Antônio Alberto de,Mattos Moura, titulo',729,'.-inscripto 
naii21.° 'zona, Ubâ. Minas Geraes, transferido para a í 1 zona, 
SanfAnna, Districto Federal; 

Antônio Eleuterio Vieira, titulo 7.856, inscripto na 121.* 
zona,' Ubá, Minas Geraes, transferido para a 2.1 zona, .São 
José,.Districto Federal; . " • - . - , ' 

1;, ..Mjárià 'Angelina Juliano, titulo 699, inscripta'. na. 7 8 / 
sòna, Santos Dumont, Minas Geraes, transferida para a- 3. ' 
zona, Sacramento, Districto Federal; ' 

Mario; Amaral Gastellões, titulo 670, inscripto na. .78.* 
sona,- Santos'Dumont, Minas Geraes, transferido,para. a 3.* 
gona, Sacramento, -Districto Federalj 

i >-^Atorpò/ fZéíerin>dáíSüva, inscripto.sob,o numero 1.214, 
na 91nzoha,-.Ponte iMova,; Minas Geraes, transferido para a .4.* 
zona,.•Áj^fla.-.iDistricto Federa};• , ,••,;•'. 

'JDeiisu^dit' Borges,^ titulo' sem numero,-, inscripto na 91.* 
zona, Ponte Síov-a', Minas Geraes, transferido para a -1 .* zona, 
Candelária, Districto \Federal; 

Irineii.Nelson Moreirá-Chellirinscripto,na 91.* zona, Pon
te Novà,i.M'inàs: Geraes/"transferido para a 7.».'zona, SanfAnna, 
Districto Federal; . .' . • . 

Alberto -Weksler,' t i t í i ío '3 .990, inscripto na 16.» zona, 
Bello : Horizonte/ Minas - Geraes, ' transferido para a 7. a 

zona,' SanfAnnai' Distr icto 'Federal ; ' ' 

Geraldo Barbosa ,Limp, titulo 5.294, inscripto na 16.* 
zona, Kello Horizonte, Minas. Géraes, transferido para a 7.* 
zona. Piedade, 'Districto-'Federal; 

José Barbosa de Oliveira, titulo 9.957, inscripto na 16.* 
zona, Bello Horizonte, Minas Geraes, transferido para a 2.» 
zona, São José, 'Districto Federal; 

Júlio' Moreira da Silva,' titulo 10.608, inscripto na 16.* 
zona, Bello Horizonte, Minas'Geraes, transferido para a 6.* 
zona, Meyer, Districto Federal; . 

Ernani ' Teixeira-da Silva, titulo 8.405, inscripto na'16.* 
. zona, Bello Horizonte, .Minas-Germes, transferido para a 11.* 

zona,"Meyer,-Districto Federal; 

,Luiz. Urbano da Silva, .titulo 11.502, inscripto na 16.* 
zona, Bello Horizonte, Minas Geraes, transferido para a. 11.* 
zona, Inhaúma, Districto Federal; 

Oliverio Alfredo da Silveira, titulo 187- inscripto na 16. a 

zona. Bello .-Horizonte; Minas Geraes, transferido para a ' 6 / 
zona, Andarahy, Districto Federal; ' • / 

Qrestes Picorelli, titulo 985, inscripto na 59.* zona. Juiz 
de Fora, Minas Geraes, transferido para a 4.* zona, Espirito 
Sahtò, Distficto !Tíedèral; 

Alberto de Souza e Silva, t i tulo-5.969, inscripto na 59.* 
zona, Juiz de 'Fora, 'Minas Geraes, transferido para a 11." zo-

t..nà, Meyér./Districto.Federal; . 
Roque .Quihíanilha, t i tu lo '5 .654, inscripto na 5•&-.* zona, 

Juiz-de Fora; .Minas Geraes, transferido para a 7." zona, Pe 
nha,'Districto Federal; 

Alfredo NeMu,' titulo 260, inscripto na 72.* zona, Muriahé, 
Minas Geraes, t r a n s f e r i d o ' p á r a ' a 4." zona., Espirito Santo, 
Districto' Federal; 

" : Pédrp 'Crysologo Folly,- t i tu lo ' 8.940, inscripto na 72." 
zona, Mu.rialié, Minas Geraes, ' transferido para a 1.* zona, 
Candelária, Districto Federal; ' •" -

% • Agripino - Gomes' Veado, titulo sem numerol, iinscriptó 
na 72'.* zona. Muriahé, Minas, Geraes, transferido para a 4.* 
zona. Santo'Antônio. Districto' Federal; 

1 Arthur Carlos Duvanel, titulo 389, inscripto na 72.* zo
na, Muriahé, Minas Geraes, transferido para a 14." zona, San
ta Cruz/Districto Federal; ' 

Mario Meiíelles, ! titulo" 5:267, inscripto .na 62.* zona, 
Leopoldiria, Minas-Gera.es,' transferido para a 7.* zona, Inha
úma, Districto. Federal; -

Sebastião Barbiere,. titulo 1.054, inscripto na 113.* 
zona, São João. Nepomuceno. Minas Geraes, transferido para 
a 7.* zona,-'Espirito.. Santo, .Districto Federal; 

• Antônio .Gomes da Gosta, titulo-2.316, inscripto na 123* 
zona, Uberlândia, Minas-Geraes, .transferido para, a 2* zona, 

- Sao ,José,. Districto''.Federal;. -
João'Siqueira,stitulo:3'.603,-.inscripto na 28> zona, Ca-

rangola, Minas,. Geraes,'.'transferido para a U.* zona, Inha
úma,- D i s t r i c t o ' F e d e r a l ; ' ' ' ' . 1 • 
Da. Secretaria, do; Tribunal;Eleitoral , do Estado do Ceará 
fojam feitas ,,as-, seguintes.-- communicaçoes de óbitos:. 

* Pár-à-os :fins;determinados no ; § 3.°.jdo ar t igo '6 o da lei,'.nu-
• mero 230, 'de '31 de julho, de 193,6, communico-vos que, cori-
" fôrmè"o'offieio riúmero '693/s, de 29 de dezembro do anno p . 
'fi'na5.'°da*'SèCTet$riá fó/TriBüoal "Regional Eleitoral do Estado 
do. Ceará,-ocoorrérám -nsquella região os óbitos dos eleitores 

. Luiz Parente'-'de-Sá; inscriiòção sob o numero 86, em 23 de 
Março, de'1933,-/na 43'.*'Z'oriã, üabróbó Estado de Pernambuco, 
e-Frá'r.cisco José'Palháuo, 'nos períodos d e ' í i e 26 de Novern-

. bro.de .1935; r.es,pect1vàmeiít'e.: • 

Gutros-ímXremetto-vòs "com. o presente o titulo 'eleitoral 
do primeiro, .deixando .'de. fazer, o.mesmo 1 com o do segundo., em 
vir tude ' de-não".ter sido pára aqui. enviado, por aquelle Tr i 
bunal. 

file:///Federal
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J U R I S P R U D Ê N C I A 

Revisão de provas 

, Foram revistas as provas dos accórdãos dos seguintes 
prúcéséôs: . 

Recurso eleitoral n . 572, classe 3* — Estado de Pernam
buco — Relator^ o Sr . Desembargador Ovidio Romeiro. 

Recurp eleitoral n . G00, classe 3 a — Estado de Minas 
Geraes — Relator, o Src Ministro Laudo,de Camargo. 

Recurso eleitoral n . 60, classe 4" —•' Estado de Alagoas 
— Relator, o Sr. Desembargador Collares Moreira. ; 

Representação n. 1.063,. classe 6° — Estado do. Ceará 
— Relator, o Sr . Ministro Plioio Casadov! (Dois accortiSos). 

Processo n . 1.662, classe 6 a — Estado do Pará — i le-
lator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Accórdãos publicados 

Foram mandados publicar os accórdãos dos seguintes 
processos: 

, Recurso eleitoral n . 572, classe 3 ' — Estado de Per
nambuco — Relator, o Sr. Desembargador Ovidio Romeiro. 

Recurso eleitoral u . 600., classe 3 a — Estado de Minas 
Geraes — Relator, o Sr. Ministro Laudo de Camargo. 

Recurso eleitoral n. 60, classe 4" —'Estado de Alagoas 
— Relator, o Sr . Desembargador Collares. Moreira. 

Representação n. 1.063, filasse 6* — Estado do Ceará 
— Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Processo n . 1.662, classe 6 a — Estado do Pará — Re
lator, o Sr, Ministro Plinio Casado. 

EDITAL 

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

Faz saber aos que o presente edital virem que, na pr i
meira secçãoda Secretaria, de accordo com o § 8° do artigo 
140 do Regimento Interno, no dia 26 de fevereiro do corrente 
anno, ás 15 horas, será aberta vista pelo prazo legal de 48 
horas para os interessados falarem sobre os seguintes re 
cursos eleitoraes: 

1) Recurso eleitoral n . 638, classe 3" — Estado de Per
nambuco — Sendo recorrentes, Abel. Gonçalves Arruda, Igna-
cio Alves Cavalcante e outros; recorridos, Ignacio Alves Ca^ 
valcante e Abel Gonçalves Arruda e outros. 

2) Recurso eleitoral n . 640, classe 3 a — Estado do-Pi
auhy — Sendo recorrente, Antônio Albuquerque; recorrido, 
João Martins de Moraes. 

3) Recurso eleitoral n . 641, classe 3 a — Estado do Ma
ranhão — Sendo recorrentes, Almir Augusto Valente e ou
tros; recorrido, Tribunal Regional do Maranhão. 

4) Recurso eleitoral ri. '643, classe 3 a - — Estado da 
Bahia — Sendo recorrentes, Genebaldo Sampaio Figueiredo 
e outros; recorrido, Alcides Marques dc Jesus (Município de 
Nazareth) . 

5) Recurso eleitoral n . 642, classe 3" — Estado dè 
Goyaz —. Sendo recorrente, Oscar Campos Júnior; recorrido, 
Hermogenes Ferreira Coelho. 

Secretaria do ' Tribunal Superior de Justiça Elsitoral, 
ém 24 de fevereiro de 1937. — Agripino Veadb, Director da 
Secretaria. 

A C T A 

ACTA DA 19a SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 
DE FEVEREIRO DE 1937 

P R E S I D Ê N C I A DO en. M I N I S T R O H E R M E N E G I L D O D E B A R R O S 

Aos dezenove -dias do mez de fevereiro do anno de mil 
novecentos '& trinta e sete, ás treze horas, na sala das sessões 
âõ Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os 
juizes Srs . Ministros Plinio Casado, Desembargador Ovidio 
Romeiro, professores João Cabral e Cândido de Oliveira F i 
lho, présent6 ainda-o Procurador Geral, Sr . Dr . José Maria 
Mae Dowèll da Costa, não havendo comparecido os Srs. Mi
nistro Laudo de Camargo e Desembargador Collares Moreira, 
pelo Presidente Sr; Ministro Hermenegildo de Barros, foi 
declarada aberta a sessão. E' lida e approvada a acta da 
sessão anterior. Tratando dos casos que se achavam em 
pauta para julgamento, o Tribunal resolveu: 1°) converter 

em diligencia ô julgamento do recurso eleitoral n . 604 (re
lator Sr . professor Cândido dfi/Olivêirà Filho), eendo recor
rente, Ignacio Alves Cavalcanti e recorrido, o Tribunal Re
gional dè Pernambuco para se juntar aos processos 0 6 r e 
cursos de ns. 430 e 605, unanimemente (no julgamento 
deste recurso usa?arn da palavra os Srs . Dr . Mõzart SLajp, 
como procurador da parte recorrida e o Sr. P,rücuradcr Ge
ra l ) ; 2°) dar provimento ao recurso eleitoral n . 622 — Mi
nas Geraes (Relator, Sr . professor Cândido de Oliveira 
Filho), sendo recorrente, o Partido Popular de Cataguazes e 
recorridos, o Prefeito e a Mesa da Caniará Municipal do Ca-, 
taguazes, para annullar as eleições do Prefeito e dos mem
bros da Mesa da Câmara Municipal, contra o voto do senhor 
professor João Cabral que negava provimento ao recurso; 
3°) mandar annotar no Archivo Eleitoral os cancellamèntós 
das Inscripções de eleitores de que trata o processo nu 
mero 2.008 — Piauhy — (Relator, Sr . Desembargador 
Ovidio Romeiro) unanimemente; 4o) deixar de conhecer da 
consulta do Presidente do Partido Municipal Dr . Benedicto 
Valladares com sede em Pouso Alto, Minas Geraes (pro
cesso n . 2.076, sendo Relator o Sr. professor João Cabral) 
porque a mesma deveria ser.»feita ao Tribunal Regional, u n a 
nimemente. Nada mais havendo á t ratar o Sr. Ministrò-Pf.ô-
sidente levantou a sessão e convocou outra para o dia 24 de
corrente âs treze horas . Do quó para constar tfavíei a presente. 
E eu, Raul- Pacheco de Medeiros, auxiliar da Secretaria a. (es
crevi. E eu, Agripino Veado, Secretario do Tribunal -a sub-, 
screvò. —• Hermenegildo de Barros, Presidente. 

Parecer do Deputado Levi Cariieiro sobre as emendas de S" 
discussão ao projectó n . 229, de 1936, que regula as elei
ções dos representantes de profissões {') . >, 

1 — Ao projecto n . 229, tendente a regular as eleições 
dos representantes de profissões, offereceu esta Commíssão 
substitutivo, que a Gamara approvou, -em 2* discussão., 

Na 3" discussão foram-lhe ófferccidae, porém, numerosas 
emendas, que ora nos cabe considerar. 

2 — A primeira dessas ernendas é* constituída, por üm 
substitutivo, offerecido pelo Sr. Abelardo Marinho» o por elle 
justificado longa o brilhantemente. 

Essa exposição de motivos-da emenda substitutiva consti
tuo bem fundamentado estudo do problema de representação 
profissional no Brasil, em muitos dos seus aspectos, mais in
teressantes. Não é possivel acompanhal-a pari passu. Apre
ciaremos, porém, o substitutivo — procurando destacar delle* 
todas as modificações que acarretaria ao substitutivo desta 
mesma Commissão, e bem assim as emendas avulsas que o 
mesmo illustre Deputado offereceu. Teremos, assim, oppórtu-

• nidade de commentar muitos dos principaes trechos da refe
rida exposição. - . 

Emenda » . i 

A emenda n. 1 é o substitutivo do Sr . Abelardo Marinho, 
que se «ncontra a pags. 80-113, do*avulso. 

Esse substitutivo, em muitos dos seus artigos, encerra 
determinações que devem constituir aspiração de quantos 
desejem vêr prestigiada a efficiehte a representação de p r o 
fissões, ainda que não possam ser acolhidas desde-já. o sub
stitutivo restringe-se ás eleições de Deputados Federaes, de 
clarando expressamente <arl. 52) quev.— "lei especial regu
lará, a representação das profissões nas Assemblóas Legisla
tivas e nas Gamara.s Municipaes". 

Tivemos oceasião de demarcar, em parecer es anteriores, 
as linhas de separação da competência da União da dos E s 
tados, nesta matéria. Respeitadas essas linhas, muitas normas 
da lei em preparo devem abranger todos os casos — sê(ri n e 
cessidade de procrastiflar, até" outra lei ulterior â regulamen
tação da "matéria eleitoral", de que se trata, em ihüitús dè 
seus aspectos <— ligados á escolha dè deputados estádüaes « 
vereadores municipaes. 

Passamos a examinar, suecintamente, as varias partes 
do substitutivo. 

Titulo preliminar — Repetem-se vários dispositivos da 
Constituição Federal; parece, no entanto, que á lèi fiSâiSà» 
ria tem de lhes dar applicaçao, e não de rèpròaiâzíl--ósJ b gae 
ó escusado-

"Somente se poderão eleger deputados dâs flrôíHsSéfc 
cujo exeròicíõ esteja regulado pôr léi* "(ãft. 2* ) : . áò rnèfentô 
tempo se obriga todos que exerçam uma profissão a votar 

(') Diako âo fõder Legislativo, de 43 de íêvetêiro de 
1936, pgs . 26.320. 
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£ias eleições de deputados das profissões (art. 3 a) e fie con
diciona o exercício do voto nessas eleições '» ínÉõripção de 
íuma associação profissional ( a r t . 4 o ) . Assim se terá a re
gulamentação, por lei, de todas as profissões — e de cada 
uma dellas; a inclusão de todos os que exerçam profissão 
s m uma associaçã/) profissional; a obrigatoriedade de voto 
nas eleições respectivas. Seria alguma coisa de um Estado 
corporativo. E não foi, evidentemente, com esse alcance, 
oue nossa Constituição de 934 organizou a representação 
dab profissões. Attribuintío à legislação federal a regula
mentação da "'matéria eleitoral da União, dos Estados -e dos 
Municípios, inclusive alistamento, processo das eleições, 
apurações, recursos, proclamações dos eleitos e expedição 
de diplomas" (ar t . 5*, XIX. / ) , a Constituição Federal in
cluiu a "representação das profissões" entre .os princípios 
que os Estados devem respeitar em suas Constituições e leis 
ordinárias (art . 7°, I, li). A legislação federal não tem de 
applicar; portanto, esse principio, em todos os seus deta
lhes, nem, em geral, «o que concerne aos órgãos estaflúaes; 
e, como accentuámos em parecer anterior, as regras da Con
stituição Federal, no a r t . 23, se referem unicamente á Câ
mara dos Deputados. E'.. verdadeiramente, um ensaio que 

0 legislador constituinte facilitou, com prudência e reserva,. 
O' substitutivo estabelece, também., o registro prévio dos 

eleitores das (associações profissionaes (art , 4°, paragraplio 
único), assim como a ínscripção prévia dos candidatos a 
deputados das profissões (art . 10). 

Amplia, portanto, a esses • casos, as regras j á estabeleci
das para os representantes do Povo. Parece, no entanto, quê 
essas ampliações tseríam, desde jlá, inconvenientes, suma 
acarretando considerável majoração de ' serviço para a jus* 
tiça eleitora), outra restringindo as escolhas pelos eleitores. 
A primeira poderá ser udoptada ulteriõrmente, logo que o 
alistamento geral attínja a numero considerável de eleitores 
e esteja regularmente Organizado. A segunda, porém-, não 
nos parece recommendavel — por isso mesmo que poderia 
facilitar a pressão de autoridades administrativas, que O pró
prio autor do substitutivo verbera: evidentemente, é muito 
mais fácil, em nossas condições sociaes, impedir a inscri-
pção de taes ou taes candidatos, ou mesmo limitar a inscri-
pção a taes ou taes candidatos, do que induzir os delegados-
eleitores, coin a garantia de voto 'secreto, a votarem em de
terminada pessoa. 

Titulo J, Capitulo l — Trata da ."constituição das as
sociações profissionaes", reproduzindo algumas regras con
stantes do projectó desta Commissão, e accrescentando ou
tras, que nos não parecem acceitaveis, ." 

Titulo /, Capitulo II — O nobre autor do substitutivo 
reftova a proposição, constante de. seu ..projectó anterior, em 

. virtude do qual cada associação profissional — a não serem 
as de funccionarios públicos — deverá enviar á Câmara dos 
Deputados, dentro do i" semestre 'que se-seguiu á sua fun
dação, "um atite-projecto de lei relativo á profissão de seus 
associados" (arts. 23 e seg t s . ) . Não nos parece que o dis
positivo da Constituição Federal (ar t . 121, § I o , i) incluindo 
entre os preceitos -que a legislação do trabalho deve observar 
— a "regulamentação de todas as profissões" — obrigue á 
regulamentação discriminada de cada profissão, pelo legis
lador federal. Basta .considerar os termos do próprio dis-
nõsjtivô invocado. Dema i s , ' a Constituição mesmo, no ar-

• ligo 5*. n . XIX," k, attribue á União competência privativa 
para legislar sobre: 

"condições de capacidade para ó exercício de profis
sões liberaes è technico-scientifieas, • assim como do 
jornalismo". . ' . 

e não se comprehenderia que, precisamente em relação a 
1 essas profissões, a União 'Federal e<3 .restringisse a regular 
apenas "as condições de capacidade para o seu exerc ido" . 
Por outro lado. no â r t . 5 o , n . XIX, i, se limita o circulo de 
legislação federal a "normas geraes sobro 6 trabalho", re-
salvada, no a r t . 5 o , § 3 o , a legislação estadual,. suppletiva ou 
complementar. 

Deftiáis. ce o legislador federal tivesse de regulamentar 
cada profissão — e o próprio autor do substitutivo enu
merou .nada menos 4é. 4ôi na, tabeliã que apresenta ^~ seria 
difficuitar P desempenho dessa tarefa áfdüá è melindrosa, 
inundar a Câmara dos Deputados, dos projectos que ' todas 

,as associações profissionaes — em numero de centenas ou 
milhares — remettèriâín no cur to prazo fixado no substi
tu t ivo . Táritõ mais perigosa éería a determinação quanto o 
exercício do voto pelos profissionaes, ficaria, éõiíiô vimos, 
dependente dessa regulamentação. 

Titulo I, Capitulo III Regula a qualificação,, c re
gistro e 3 inscripção das associações profissiosses, nos ti-.--
buoaês elêitoraés. Regula, porém, com maiores tornoalidados 
c detalhes do que o faz o projectó approvado em 2 a discussão 
nos ar t s . 10 e seguintes. Estes, parecem-rios, ainda, .--ulü-
cientes. ., ' 

Título li Capítulos IV a VI — Regulam o domicilio elei
toral, o cáneeUamento de inscripção, a exclusão e seu pro
cesso — Parecem-nos desnecessárias as áítermin&cãeg ahi 
contidas, a» menos adoptada a orientação qua o projectó 
seguiu. 

Titulo / / . — Discrimina os círculos profissionaes, a con
stituição dos grupos eleitoraes e dos grupos da delegados. E' s 

de notar que, na formação dos círculos, o projectó preferiu 
systema diverso do de todas as emendas: attribuiu cada 
circulo a uma activídade principal e reservou o ultimo cir
culo ás 'demais actividades da mesma categoria que não -fo
ram discriminadas. Assim,'na I a categoria*--" Lavoura e pe
cuária — "os círculos seriam — café, algodão, eacáo, eamm 
de assucar, criação de gado, pesca, e actividades outras . 

Esse systema attende, talvez, melhor qüe outro, á si
tuação -real de preponderância de certas actividades. Ne
nhuma outra, emenda o adoptòu, nem é ess>3 o systema do 
projectó approvado em 2* discussão. Acreditamos que se
não orientam nesse sentido as preferencias da Câmara <-*- e 
procuramos respe.ilal-as, não acolhendo a formula do .sub
stitutivo. 

Além disso, encontra-se neste titulo formulada-a ooniui. ' 
defendida pelo nobre autor do substitutivo, sobre a eleição 
em gráôs suecessivos. Ella- também está, porém, na emenda 
u . 2, apresentada pelo mesmo Deputado, e reservamo-noi 
para aprecial-a ao considerarmos esta mesma emenda. 

Titulo III — Do systema eleitoral profissionalista. Re
gula o registro de candidatos — que não consideramos con
veniente instituir, por motivos já declarados,, Sobre os de
legados eleitores mantém os preceitos que a Commissão in
troduziu nos a r t s . 20 e 21 do projectó em curso. 

Titulo IV ••— Regula as "convenções" que escolheu u-
delegados, em gráos suecessivos, nos municípios, nos Estado^ 
na japital da União. Adoptada a eleição por gráos suces 
sivos, ha necessidade lüe incluir na lei algum, dispositivo isv 
sentido dos que o substitutivo aqui apresenta. Ôffèreeemos. 
emenda para esse fim. 

Titulo V — Detalha as regras do processo eleitoral, U U B 
associações, e nas . conveneções suecessivas. O substitutivo, 
fixa, com rigor, que pôde acarretar inconvenientes, as data* 
das eleições que regula. Assim, a dos delegados de associações 
devem ter logar 370 dias antes da eleição dos Deputados — 
e como esta precederá de alguns mezes o iniciõjdà legislatura, 
resulta que aquella se1 fará cerca de anno e meio antes da 
installação da Câmara. Parece desvantajosa essa antece
dência e á desmedida duração que assim terá a eleição. Em 
tão longo prazo, através dê suecessivas delegações, a vontade 
dos primeiros eleitores — que são, afinal, os profissionaes 
verdadeiros — ficará esvaecida e sem expressão. Demais, 
a fixação das datas das eleições cabe á justiça eleitoral, por 
força do a r t . 83, d, da Constituição Federal . 

Titulo' VI — Definição de garantias eleitoraes, dos "de-
lictos eleitoraes profissionalistas", disposições geraes e trans-
sitorias. ' Ha alguns preceitos que reappareccm nas emendes 
avulsas do mesmo autor do substitutivo. Outras ha que aco
lhemos rias emendas que adeante apresentamos. 

Relação de profissões — Ao substitutivo se annexou a 
relação das profissões que serão reconhecidas Pára as elei
ções da 2* legislatura, independentemente de regulamentação, 
respectiva. Ahi figuram, como dissemos, 4-01 profissões; 
Não nos .inclinaríamos a incluir na lei um quadro rígido como, 
esse — que, aliás, os dispositivos do projécto em andamento 
não tornam necessário. 

, Em suffima, concluimos pela refeição da emenda n . i. 

Emenda n. 2 

" *êufestitua-ae o a r t . 14, pelos £6ggfnte6: 
'Art. 14. Cada um dós grupos elèitôj-âéÊ inferidos 

no i ' 1 " do a r t . 40, teedianté süfífáglõ iaãífèctò ooV 
gjfâòÊ sueeêêfiivos, elegerá -o g rupo '4é delegados a qiij». 
compete èicôlhêr o Deputado. 

Ar t . !4*A. Cada associação profissional' e l e g i a 
o delegado da profissão. 

A r t , 14»B. Quando houver, tto miaoicipió, mau 
de uma associação da mesma profisslo, os delegados 
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. destas associações.eleitos áá.fórtóá prev i s ta . f ios4§i°e 
a°, Üéyerào escolher ô delegado dá ptofissâò. 

Para. o.fim previsto neste artigo, oáda asso
ciação elegerá uma delegação composta de tres 
membros.' 

ã.-2.° Nesta eleição cada associado votará em. dois 
nomes. , . • . Í • 

; 'Art'; 1 14-G, Òs delegados das profissões; compo
nentes -de uni .grupo eleitoral de associações, escolhe

r ã o o , rfeíeoatío marócipài do grupo. \ . . . 
;,' ,Ãr.t. Í 4 - E . ' Os.' dplegados-elèitores , do grupo elei-

• tdral,'escolherão, ó deiegado estadual desse grupo, que 
' te rá a;denominação de delegado-eleitor. 

V Art . ' Í '4-F. Os dèlegados-êlèitorés do grupo L ele i 
to ra l ' cons t i tu i rão o grupo de delegados a -que com
pete escolher, o Deputado. — Abelardo Marinho. . 

,Esta . :emenda'rêfé-Se : a um dos pontos em que.mais se 
deteve "o Sr. Abelardo Marinho,, na exposição de motivos; do 
seu projectó-,— substitutivo. Parece, ao nobre Deputado que, 
para , observar o disposto na Constituição Federal,- (frè-uertò: 

os grupos: serão constituidos.de delegados-das associações,' 
ejeitos.'. .\por gráos,suecessivos", a r t . 23 § 6°),! e pára evi tar ' 
u caracter accentuadámenfce . provinciahsta da eleição —• 
u.rria-se necessário escolher os delegados, por municípios, a 
os; delegados, estaduaes pelo voto dos delegados municipaes. 
porém, â redácção. Assim não nos parece conveniente re
servar, a,' designação de "delegados das associações", .para os 
eleitos/, aès.t-á-s-.em- r - g r á o —'• porque a. Constituição. Federal 
no' a r t ; ' 23, §.;6°. manda, que,"os grupos serão constituídos de 
delegados de associações...'" Todos o' são, portanto, ainda 
que.excluídos.o .2° 'e '3 o ,gráos . ' Ofíereceníos, adeante, emenda 
ao a r t . ',14 'do^prójecto, inspirado na emenda n. 2, do senhor 
Abelardo' Marinhe, ficando' esta prejudicada. 

: Emenda n. 3 

> ' "Capitulo V: 

Ao "delegado de associação, cujá : íuneção èléito* 
ral "se deva exercer fórá dá sede do município de süa 
residência, será assegurada manutenção pessoal du
rante os dias julgados necessários á sua permanência 1 

na-'localidade em que deverá votar. 
• § 1." As despesas com ess a manutenção serão 

custeadas pelas associações profissionaes" integrantes 
do grupo eleitoral, que houverem oblido registro. 

§'2.° Pará 6 disposto neste artigo,, a; Secretaria 
• do -Tribunal Superior fixará a quantia necessária a 

cada delegado, baseando-se nos elementos, seguintes: 
a). o custo dá vida na localidade onde deverá o 

delegado exercer suas funeções accrèscido dè cinco-
enta por cento; _. 

b) as possibilidades dé chegada é retorno do de^ 
legado, de fôrma a se permittir .a permanência nessa 
localidade por tempo estrictamente necessário aos 
trabalhos. eleitoraes, levados em conta os me;os habi-
tuaes de transportes; ' ;. 

§ 3.° A < operação determinada • nn • paragraphó 
,. precedente réalizar-se-á em face de informações dos 

Ministérios dó Trabalho ê da Vi ação, dos Presidentes 
dos. Tríbúnaes Règioááes:e dos juizes eleitoraes, bem 

. como de dados "Obtidos, dirêctamènte. pela: dita secre
tar ia i ' , • ' • ' : ' • . . : : ' ; • • ' • i f. • • , .'1 

1 1 . " A Secretár ia 'do Tíiburiál .Superior fará pu
blicar' a quantia côm- què-cada associação deverá/.don» 
tribuir para 'âvftàfiütènçãó dé que cogita èèté '• artigo j 

§'5.° O Tribunal .Superior baixará.-instrucçoés 
• , concernentes- ' á íar fésádàçiò das contribuições idas' éôr 

ciedades e ô'# fâè&i&èútò ^àè-.4iá£iâB,'-tâó''dép^âS6á 'e 
pessoalmente- .ééjáite .reòíániâdás' 'pèlõ interessado;: nâ 

• •• íoeatidàde- enl .èúe êllè dévefâ èkèrcer•• suas ;fuPccêès. 
. . •: -....,.§. 6.° -Nèiíb-ünl dèlègâdò de.áésociàçaó ;èérà adniitf 

'.••;•.'tídò'.nos''trâí>alh'ôê -•'êleitóráèá,, i èn í q u e - a Mesa èuè 
preside os méSmòs, tènhà cóm-münicâçaò •óíficial "dé 
que 'a 'associação due ellé representa èííèctuou ô pà i 
gamènto da . éònlribüiçâô 1.. ' ; f •.• : »'• 

• : | . :7 . e A? áiííürüôÍôes-réf4r|âáê.no §:-5*.fflévèraò rê* 
. guiar,- ainda, 5ô'Ünôflò'.'!fle. .sè '.èíj^etüár ,á'vc6aimunica«}lo 
dè -oue . cógitâ, ò' pãràgráohò' nfeòèdénfcèv. 

•••-"%' 8." O disposto nèètè árUgó áóplicâ*sè, táitóbèm, 
• aos- delegados müniclpáês è éstáduáes.*^. ibelardò 
• Marinho «~ 

•, - A emenda, parece- acçeitavel, porquanto' assegura, a um 
tempo, a independência,dos delegados e a verificação da v i 
talidade, e , dos. recursos.de que dispõe a associação. 

Mantemos a designação — delegado de associação — na 
conformidade do que ficou exposto a propósito da emenda 

Não • acreditamos que da. escolha do "delegado munici
pal" uno, .resultem todos os benefícios que* o. illustre «autor 
da-emenda lhe atti-ibue. Assim, acredita S. ;Ex.*: . . . . . . 

"A medida^ relativa á. escolha de 'apenas , um, de-; 
legado, para a-profissão, no âmbito municipai, será 
mais um factòr para combater a multiplicação de aè^ 

. so.ciações para fins eleitoraes: que interesse poderá 
haver, em desdobrar,uma associação, ou em.fundar 
muitas . associações de uma mesma profissão sè, ,no 
final, todas essas associações, deverão dar somente 

- - um- delegado?" 

. P a r e c e , no entanto, que a multiplicação de associações 
assegurará : a escolha do delegado municipal pela facção-que 
as . tenha : organizado. •• - -" , 

Os meios de. cohibir a multiplicação fraudulenta de as
sociações sãp outros — e o projectó consigna regras valio
sas nesse sentido. Mas a escolha do delegado municipai 
único terá, sobretudo, a vantagem de accentuar a -feição 
nacional • do ' pleito — evitando o deslocamento de muitos 
delegados e a preponderância • de uma ou outra região pela 
clrcumstancia de apresentai- maior numero de associações 
dé seus; delegados. A preponderância do Districto Federal 
resulta,, ainda,' do facto mesmo de fazerem-se aqui as elei
ções de-deputados. . - •' .. ' 
,, O Sr. .Abelardo Marinho, referindo-se, aos dispositivos 
âdoptados peia Commissão sobre a eleição do ' deputado dos 
adgados, pela Ordem dos Advogados, reconheceu que, assim, 
a eleição se fará, realmente, em gráos suecessivos — d o 
Município.ao Estado,1 do Estado, á União — e manteve taes 
dispositivos ,.na sua, emenda substitutiva. Arguiú, porem, -a 
incoherençia- de não - se", ter applicado o .mesmo , systema-.á 
eleição-dos demais deputados, das.'profissões. Essa.' ínçpjae-
re.ncia aparenle resulta,, áo menos até certo ponto» apenas 
de.se nãõVacharem organizadas as demais profissões como a' 
dos advogados; esta 'apresenta-se .constituída na ' / 'Ordem", 
que 1'órma um systema e qu,é abrange todos, sem excepção, 
os profissionaes. dessa classe em todo o Paiz. Inegavelmente, 
comtudo, devemos procurar.excluir a incoherençia aponta
da — determinando -a eleição "em gráos suecessivos". \ 

Adoptamos, .portanto, a orientação traçada pelo senhor, 
Abelardo''Marinho,' em sua emenda n . 2, modificando-lhe. 
n . 3, abrangendo, pois, não só delegados municipaes, como 
também'os estaduaes,-de' accordo com o que dispunha a p r o 
pria emenda - em. :seu, paragraplio 8°, que aliás,se torna ne 
cessária. '. '. '. .. t : 

Opinamos pela apurovaçào da emenda, com a seguin>e. 

Sub-enienda 

"Ao | 'depois de: — essa manutenção — diga-se: 
"e.'transporte na fôrma d o . a r t . . . " 

Em vez de: "pelas associações profissionaes inte
grantes. 'etc,". diga-se: "pela associação, ou associações, 
que o.'tenham elegido, directa. ou indirectamente, r e -
parfirido-se igualmente entre todas a contribuição,'no 
caso de, pluralidade". 

• • '• Ao § 2 ° , em vez: "A Secretaria do Tribunal Supe
rior", diga-se: "O Tribunal Superior, .em relação,ás 
eleições fed'eraes,.e o Tribunal Regional de cada Estado, 
quanto á s . q u e a h i se effectuem". 
" ffl)"supprima as palavras: "accrèscido de 50 %. 

Ao § 3° —- supprima ae palavras-, "pela dita se
cretaria?'. 

' Ao i 5 o, em vez de : "o Tribunal Superior", diga-se: 
K 0 Tribunal eleitoral competente". 

• 'Em vez de:, "sociedades", diga-se: "aseociaçSès". 
Em vez de : . "tão depressa e pessoalmente, etc." , 

digarSe '"tendentes a. assegurar a fiel observância deste 
artigo". • ' -' 

' , Aos : ,§i"7. o ;e -8° — supprimam-se'*. 

" ; Emenda n . 4 • 

' , ' *Ar t . : 22": Substitua-se pelo seguinte":' -
! 'Ar t . Ás eleições dos representantes'• das' pròfje-

' sSes-far-se-ão com observância" das normas applicaveie 
i do- Código • Eleitoral sobre-a eleição dos representantes 
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dp Povo, e de, accordo ,çem .esta lei» na Capital da Re
publica, perante Mesa constituída por eleição do Tr i 
bunal Suaerior. . • v . 

Paragraplio unicõ: t e r a n t e tàes Mesas votarão os 
delegados estaduaes (delegados-eleitores) do "grupo 
respectivo, eleitos na fôrma do a r t . — Abelardo Ma
rinho. 

A emenda resulta do empenho, que ,tem o eeu autor, de 
!BSo regular, neste código, senão as eleições federa6s. O pro
jectó seguiu outro rumo, que parece preferível. Ao a r t . 22 
àa .out ra . emenda, que acceitamos, Esta, porém, deve ser .re
ceitada. 

Emenda n . 5 

"Capitulo-V — 
Art . Todo aquellê que- t iver 'ao seu Serviço em

pregado*, deverá facultar-lhes o tempo necessário para 
que possa exercer o voto em qualquer das phases da 

•eleição de Deputados das profissões, sem prejuízo dos 
seus salários. 

§ I o — AOs, funccionarios públicos será assegurado 
idêntico direito, cumprindo, ao chefe da repartição 
tomar as providencias necessárias. 

: § 2 o — O s delegados de associação, os delegados de 
profissão, os' delegados municipaes. e os delegados es
taduaes terão condução gratuita nas estradas -de ferro 
e-empresas dé navegação administradas ou fiscalizadas 
pela União, Estados e Municípios, correndo a despesa 
por conta da dotação que for .consignada cara a exe
cução da presente lei. — Abelardo Marinho; 

• . O pensamento fundamentado da emenda-parece acceítavel. 
iO .preceito do; § 2 o acha-se redigido, porém, em termos de am-
jilitude demasiada. Somos, nois, pela approvação -da emenda, 
mas com a seguinte • ' 

Sub-emenda 

"no principio do artigo — em vez de: "deputados 
das' profissões",' diga-se: "representantes das profis

s õ e s " ; Substitua-se o § 2 o pelo seguinte: "Os delegados 
de associações terão, mediante requisição do Juiz Elei
toral respectivo, direito a passagem gratuita de í s 

classe, nas estradas de ferro ou navios, pertencentes á 
União, ao Estado ou ao município de que se trate, para 
o fim de se transuortarem ao logar em que devem 
exercer o voto, quando seja diverso do de sua residência, 
e a este regressarem. Nos vehiculos de propriedade pr i 
vada, a passagem será, em taes casos, e mediante as 
mesmas formalidades, concedida com %os abatimentos 
que caibam aos funccionarios públicos a que ficam 
para esse effeito 'equiparados os delegados de associa
ções." 

Emenda n. 6 t 

"Substituam-se os ar t s . 5 o e 9° pelos seguintes:'' 
- . Art. 5" — Lavoura e pecuária; / 

r , café; 2", algodão; 3 o , cacáo; 4*, canna de assucar; 
5%- criação de gado.; 6o, pesca; 7°, actividades relativas 
á lavoura- e á criação não especificadas nos itens ante
riores. * 

Art. 6" — Industr ia: 
I o , industria de meta.es; 2% industria de couros; 3% 

industria de tecidos: 4°. industria de alimentação; 5°, 
industria de energia; 6°, industria do livro e do jornal; 

• 7°, industria não especificada nos itens anteriores. 
Art . 7" — Commercio e transportes:-"' 

- I o , commercio varejista; 2 o , commercio atacadista.; 
-3°. commercio correlato a serviços de utilidade colle-
cl.ivíi e economia domestica; 4°. bancos: 5°. transportes 
ferroviários e rodoviários; 6°, transporte? marítimos e 
fluviaes e communicações; 7", actividades relativas ao 
commcreio e aos transportes não.especificados nos .itens 
anteriores. 

Art. 8 o — Profissões liberaes ,e funccionalismo 
publico: / 

i*, advogados; 2> engenheiros; 3,\ médicos; 4o, edu
cadores (magistério publico e magistério particular l i- , 
v r è ) : 5 4 , profissões liberaes não especificadas nos itens - ' 
anteriores (dentistas, veterinários, agrônomos, archi-
tectos e agrirnensôree); 6", funccionarios públicos de 

. serviços fazendarios; 7°, idem, de serviços industriaes e 
'• teçhnicos; 8*, idem,-de.serviços administrativos.'.--- Abe-
- lardo Marinho." 

a Consideramos prejudicada e$ta emenda, resalvando o que 
dissemos sobre o substitutivo nessa parte e em virtude da 
acceitação da emenda n . 47. 

Emenda n. 1 
. . . . . . i 

" I a — Substitua-se a alínea V do a r t . 10, pela 
seguinte: 

a) As sub-secções municipaes da Ordem dos Ad-
. vogados, b6mcomo os órgãos municipaes de entidades 

similares, em que, por força de lei federal, se tenham 
de inscrever obrigatoriamente todos os, que exerçam, no 
território da Republica, determinada profissão. A taes 
órgãos competirá, privativamente, eleger o' delegado 
referido uo ar t . 47, O disposto no presente paragraplio 
deixará de ter applicação se entre os objectivos das en
tidades acima mencionadas não figurar a defesa dos in
teresses econômicos e profissionaes dos seus associados. 

2) — destaque-se o período final da alinea ,"c" dô 
artigo 10, para constituir projectó á pairte". <— Abelar
do Marinho." 

As sub-secções da Ordem dos Advogados não são munici
paes, como parece suppôr o autor da emenda, 'mas correspon
dem a Comarcas — que, por vezes, abrangem mais de um mu
nicípio r— 'e podem mesmo abranger mais de uma comarca. 

A segunda parte da emenda é "de toda improcedente. A 
parte final da alinea "c" do a r t . 10 não envolve matéria es
tranha ao projectó — tanto assim que o mesmo- nobre Depü- , 
tado, autor da emenda, ao mesmo tempo que manda separâl-a 
para constituir novo projectó — a reproduz nesta mesma 
emenda, com ligeira alteração do seu teor. , . ' 

1 Assim é que, em vez de dizer, como no projectó — "Pára 
gozarem de tal regalia, essas-organizações incluirão entre séUs 
objectivos a defesa dos interesses econômicos e profissionaes 
de mus associados, instituindo, desde logo, os órgãos especiáés 
uo projectó" — a emenda determina que —• 'o disposto-no 
presente paragraplio deixará de ter applicação si entre os ob
jectivos das entidades acima mencionadas não figurar a defü--
sa dos interesses econômicos e profissionaes dos seus asso
ciados". E \ irrecusávelmente, a mesma coisa. A. emenda deve 
ser rejeitada. 

Emenda n. 8 

"Substitua-se o n . 7 do ar t . l i pelo "seguinte! 

"Ter patrimônio correspondente, no mínimo, a éin-
co mil vezes a mensalidade de um dos-seus associados; 
achar-se habilitada a prover ás próprias despesas e a 

• participar do custeio da ' manutenção, dos •mandatários 
eleitoraes, na forma do a r t i g o . . t " (Veja emenda n . . . „ 
ao Capitulo V, do projectó)". — Abelardo Marinho., 

A exigência contida na emenda parece excessiva. Pr ivar ia 
de voto numerosíssimas associações profissionaes. O disposi
tivo do projectó actual ê sufficiente para permitt ir que se re» 
clame de cada associação a prova de sua autonomia f i 
nanceira. A emenda deve ser rejeitada. 

Emenda n. 9 • . 

"No capitulo V — Incluir : 

Ar t . — As associações profissionaes áeüsiitu!-
das de accordo com a legislação vigente, na data desta 

" lei é de cujo corpp social, façam parte elementos de 
' duas ou mais profissões, deverão organizar itirt quadro 
' especial para cada profissão,,se quizerem adquirir ca-

. pacidade eleitoral. '•' -
§ 1° — Somente poderão formar quadro especial 

associados em numero sufficiente para constituir asso
ciação, na forma do ar t . 11. , À 

% 2" — Para os effeitos desta lei, cada quadro eqüi
valerá a uma associação profissional. -— Abelardo Ma
rinho; I 

O. artigo í í exige que a Organização profissional esteja 
classificada; pela justiça eleitoral, em um- dos círculos deter
minados. Qfferecemos emenda esclarecendo que essa classi* 
ficação. se deve fazer attendendo -á profissão dos associados. 
Talvez se possa considerar desnecessário esse aadiíahiento. 
Em todo caso, elle -desvanecerá-qualquer duvida e asãinvaüto-
riza-nos a recommendar a rejeição da emenda n . 9, que acar
retaria vários inconvenientes. A mesma associação, com capa
cidade eleitoral nos termos desta lei, não deve, concorrer a vá
rios círculos, ' 
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Emenda n. 10 

"Art. — '4* categoria 
funccionaiismo nublico. 

Profissões liberaes - g 

Reserve-se um circulo orofissional para Òs medi* 
cos, exclusivamente. — Abelardo Marinho e outros",) » 

A emenda teria nosso applauso si fosse nossivel crear 
maior numero de círculos , Mas, não é possível fazer esse des
dobramento. Por outro lado, o dispositivo do projectó não 
envolve a denegação do "valor è da expressão que, como ac-
tividade cultural" tem a "nobre profissão medica". Os ,illustres 
signatários da emenda declararam textualmente: 

"pleiteamos para a profissão medica 0 que 0 p rò- ' 
jecto «stabelece para os advogados". 

Ora. o projectó inclue no grupo dos advogados, os provi-
sionado» e goliottadores — que não são formados, nem têm 
curso algum regular. • i;?*' 

Por eguaL incluiu no grupo dos engeriheiros —- os agrô
nomos, arrôitectos, agrimensores e chimieos industriàes — 
sem provocar emenda, ou reparo . Medico illustre, o nobre 
Deputado signatário da emenda n . 64, não recuou de incluir 
no grupo — "Medicina" «<- a Odontologia, Veterinária, Hygiene 
e Saúde Publica. . 

Entendemos, portanto, que a emenda deve ser-.rejeitada-

Emenda n. 10-A 

""' " N o â r t . 8, n . I, diga-se: I 
tardo Marinho". 

Medicina — A.be~ 

Pela rejeição, sob os fundamentos expostos em r e 
lação á emenda 10. 

Emenda n. 11 
"riepoís do paragrapho segunao ao a r t . 2S, ae-

crescentê-se: 

§ 3° — O candidato á reeleição pelo mesmo grupo 
que-é Deputado, ficará dispensado da prova do exerci-, 
cio da profissão. ^ 

. § í ° — a isenção constante do paragrapho orece-
dente, também gozarão os actuaes deputados das pro
fissões se se candidatarem á eleição pára a 2 1 legislatu
ra racional por grupo incluído na categoria ou divisão 
de que são representantes na l s legislatura. — Abelar
do Marinho. 

Allega-se, na fundamentação da emenda, que —• ' depu
tado em-geral, para exercer o mandato, aííastã-se da profis
são de que vive". Esta consideração parece-nos que basta üara 
condemnar a emenda. O Relator deste parecer — sendo",, 
Assembléa Constituinte, representante das profissões liberaes 
— pleiteou que se-limitasse a reeleição dos deputados das pro
fissões. Não ha, porém, razão para que se lhe dispense a pro
va de exercício da profissão. Somos pela rejeição desta emen
da . 

Emenda n. 12 

"Supprimir todas, as referencias ás eleições de re
presentantes das profissões nas Assembléas 'Estaduaes . 
e nas Câmaras Municipaes. 

Onde convier: " -
- A r t . ' — Lei especial regulará a eleição dos*re^-

presentantes das profissões nas Assembléas Estaduaes 
e nas Câmaras Municipaes. — Abelardo Marinho. 

A emenda não parece acceitavel, de accordo com o oue 
.teima ficou dito. Recommendamos a sua rejeição. 

Emenda n. 13 

"Ârt. 11, n . 8 — Supprimir de "quando tratar" 
até o fim. —Abelardo' Marinho. 

Aeceitamos outra emenda, èm que se ./uniformizou-o pra--
zo, reduzindo-o, A presente emenda deve ser rejeitada. 

Emenda n. 14 

"Art . 12, § 1""— Accrescente-se:-
"Essa alteração deverá >ser feita até 90. diag anter 

da eleição de que deve participar o associado;. — A 
Marinko,] ' 

A"' emenda ,merece approvação. coni a seguinte 
• • • -•• Svh-Etn^nda;- • •- •'-. • -

"Em vez de:' "deverá ser f e i t a " , - d i 2 a - e a l "« l ím^t* 
- poderá -ser-feita". "" " 

• •• • . • • . , . : • . • ' , » . . 

Emenda.n. 1S••• • • 

. "Art. 12 — Em vez de "varias", diga-sej,-"niais'1d® 
/• uma" . — Abelardo Marinhol" •--''-

A emenda melhora a redaeção,'e deve, portanto.- s e r a p -
provada. \- ' . . . . . . . . < ... 

Emenda n. 16 -.' " 

"Art. 16, § 2° — Em vez de "a r t . l l , '§-3 5 ",-digá-
se : "Art. 12, I 2°". Ar t . 13 — Em vez de " lOVdiga-
se : " l i " . — Abelardo Marinho. 

\ . . . . 

A : emenda corrige referencias. Merece-approvação, : 

Emenda'«. 17 

"Art. 5 o — Accrescentar:- V . . . e pesca; , .VI. . . ' è 
caça; V I I . . . apicültura, sericultura. — Abelardo'Ma
rinho." 

Pela approvação. • 
» Emenda « . - Ifc * 

' " C a p i t u l o ' m — Onde convier: . 
Çonjunctamente com o delegado de a$sôci.acãp,';'o de 

profissão," o municipal e o estadual^ serão-. eleitos ,.tres 
supplentes,• especificadamente para primeiro, segundo e 
terceiro lugares. — Abelardo Marinho." •'. 

A emenda é acertada, modificada, porém, a redaeção < de 
accordo com as ponderações já adduzidas e reduzido' o .nu
mero de supplentes^. Assim, a emenda deve ser approvada, 
com a seguinte .-. . 

•Sub-Emenda * 

"Supprimam-se as palavras: "o de profissão, o mu
nicipal, e. estadual. 

Em vez de: "3 surmlentes", diga-se: "2 sunnlen-
tes"; - " "".',. 

Em vez.de: "2 o e 3 o lugar, diga-se: "e 2 o logares". 

Emenda n , 19 

"Art. 11, alinea "c" — Supprima-se "Conselho de 
Engenharia e Architectura". — Abelardo Marinho, 

• A emenda merece approvação. 

Emenda n. 20 

• "Art. 9° — Supprima-se a expressão — "a critério 
da justiça eleitoral". 

Accrescentem-se, depois, dos termos — outro cir
culo — as palavras — da mesma categoria". —•Olavo 
Oliveira." 

O illustre autor da emenda invoca o a r t . 23 § 3° da Con
stituição, que manda comprehender as associações profissio
naes, "com os grupos afins respectivos" em quatro divisões 
expressamente indicadas — para ,condemnar "a inclusão ,de 
actividades profissionaes em circulo pertencente a categoria 
que não a. devida". 

Parece-nos, còmtudo, que o projectó não commette essa 
infracção do preceito constitucional. E, verdadeiramente, o 
objèctivo da emenda, 'ao que se infere de sua justificação, 
parece, antes ser, o de manter a classificação dás,actividades 
profissionaes a cargo dó-Ministério do Trabalho, cómq tèni 
estado, ainda que sujeito - á' correcção da- Justiça Eleitoral, 
mediante reclamação comprovada das partes" — que o,-de 
restabelecer a observância daquelle preceito. 

Neste Sentido, o que a emenda,determina é que sê;ac'cres-
centem ao, dispasitivo-as palavras "da. mesma .categoria"'--— 

'de sorte que o• a r t . 9 o ficaria assim redigido:. _'.'•" ;,.>•-. 

"Cada circulo, enumerado.nos a r t s . 5° a 8%'abran
gerá as actividades profissionaes afins das que ahi-'--se 
acham mencionadas, salvo'"se.- incluídas expressamente 

' em- outro'.'circulo da mesma* categoria" 
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O aâ&itaménto proposto nSo'• parece acceitavel. Não im
porta • que a .aetiyidade profissional esteja inólüida em c i r 
culo da mesma categoria-^' ou d e o ü t r a ; desde que esteja in-"' 
cluida em outro circulo — de qualquer categoria — não se' 
terá- de admittil-a-.no cirjcúlo de outra actividade' com que 
apresente affinidadès, ! Se se t r a t a ,de , classificar uma certa 
actividade -não" mencionada 1 expressamente,- hio* se pôde pre
determinar a categoria a * que 'deva pertencerá- ha de proçu-
ràr-se 0 circulo de actividade afim. Isso é.o que determina a' 
Constituição — e o "'art'. 9° do projectó não ò contraria, an tes . 
determina a sua..observância'. ' ' '* ' , ' 

Quanto, porém, 'á parte da 'emenda, ém que se exclue a 
iniciativa da justiça eleitoral na. classificação das actividades, 
para manter a ' d o Ministério do Trabalho, sujeita u a corre-
cçâo da mesma justiça"' — ahi é .que parece haver tránsgres- ,-
são do' espirito,' sinão ' dá"létrà, ^d a/ Constituição F.ederál. -A. 
emenda, supprimindo apenas.' a referencia ét justiça 'eleitoral, • 
líga-se 'á, dé ;n."32,Vque .iadMn^àp^.ecíarêftiès. <e qué-eonferé " 
competência aó. Ministério' ;do Trabalho. Acreditamos, porém, ' 
q ü e á justiça eleitoral'dêVe caber,' iniò-íal é. definitivamente, ;a 
classüicação. de 'que .se , trata-. 'Essa classificação pode influir, • 
consideravelmente; rio' rés'ültâ.dò'da's;'eleições,- tia'' physionomiá ' 
da representação. A Cqnê'tituiçpto'..attk*èxèltíir jWiÜterfereáeIa ' 
da; própria Câmara,,-;ei a.índa.',mais,-a',da àdniinisittaçãú publica, 
na' matéria elei toral . 'A' justiça- eleitoral confere atiribuico.es . 
amplíssimas (art'.;,63),. até mesmo pára fixação dã data ' das . 
eleições (idem', •<í)'V-'ej'.i^láti^me^l.ô;,â>é;;pri,meira's' eleições, até 
lhe 'deu 1 a"prèrõgatiyá' de' süpüíémérítar, a-,.'legislação., anterior 
(Disposições,Transitorias^árt^S^''! '-.4'°),. '!, ' ,;/ ;..',';-'' * ; ' 
;'''_. Assim sendo, pareóe!máis,:cbnformè' ao,';espiritq' da,Consti

tuição'que se lhe 'dê ;p'encargo' de classificar, a s ' 'actividades 
profissionaes .não discriminadas' ~ -tfo^qu.e 'manteV.o Ministé
rio • do' Trabalho no exercício'.dessa lfácu*ldâcdê.- ãoénás.'' sob cór-
recção,da Justiça. EleitoralJ. ..... . . . ;,"::.'!. ' ' '• '"'.'••'. • :-- . • 
-,;> • -Assim? opinamos - peta' rejeição' da *;«»tô|íáfà; • ' . ' . •<••*"'•> -', 

. " A r t ? 11: 
; %mendá:n.:2ix' 

. Supprimam-se ,os números-. 3. a ;6'"; <—. Olavo ifUúeifcS.,, • 
. ;.0. projectó'.estabelece,;várias.condições, que -és'.associações 

profissionaes-'devem preencher: pára ' terèihra prerògáilva'..dè 
elegp-rdelegados-eleitores.'. .'•;'; '.' ';' ',.,'..>'. I' ?,'-:•''?'-?' 
.-, A. emenda .süpprime ;algümas dessas condições -~-,-sòb': o 

fundamento. de 'que'' o'. re.connèeimentQ; e, fuh'GCI.onamettt'o:.-do's' 
syndicatóVe/. matéria "já • regulada' em'' lei e; que. ^séapV-iRátu-. 
ralmente'áq.''conhecimento 'dp. ;Pódér',Jqdiciârio". ;'' í *•>':' 

• . Assim,:'a própria 'emenda não'suppririíe'-'toda"?.,as '.condi
ções 'estabelecidas,;conSéryahdÕ âsVde ;ns/.' Í''\%~.é-%: Adrà.itte,-
portanto,, que/.sem.prejuízo.dás/.condições.geraes- postas, náiièi 
para' a formação'dê. syndiçátòs^.e dé associações.'profissionaes.. 
outras se estabeleçam especialmente .pára conceder-serlhès 1 as-
p.rèrof,ativas-eleitoraes 'do projectó•:actüaF.-.'.D&í-tal -:sbrte',--?riâo 
se '/justifica;, a: exclusão proposta', • P0RQUANTO",,a is.':coüdições :

1cbn^ 
stántes dos ns . 3 a'6, sãoámpr.eteriyeis para.os .f iris ,,em ívistá 
— e a de n ? 5 nos parece ..das -mais"-significativas. — 'como se 
infere do seu texto: , ... '•*>, ;" / ' ,. , . ". ' 

'••' "que dós estatutos/constem as/condições deradmis-
•• tiio/de associado; os direitos .e deveras déstò: a ;próhi-
! • bição.de ligações.iotérhaciomVès,ç'ò/m."'y'incuTp'ti&disçi-

• pl.ina e obediência oú: dependência; a exclusão! de '.quàl>. 
'-'• * - quer- finalidade ou orientação' ' 'polít ica, ' -condemnada 

- .pelas ', leis vigentes". - ?•...' -\- ••>y;% 

. Náo íparece justo 1 condicionar a concessão da-representa
ção a- essa riorma? Por. que .excluil-a?;E.por ;que não pode ,;a 
Justiça Eleitoral apreciar-lhe- á observância? Ainda aqui, pa
rece haver se inspirado o» substitutivo, no.: espirito daGonst i -
tuigãõiáO organizar a Justiça Eleitoral,-,confiando á um ramc 
especial do.Poder Judiciário^ o 'controle de todo o processo das'' 
eleições, desde o alistamento ?dos. eleitores até : á proclamaçãò 
dos eleito?. ; ' ""•;'.': • • " < ' ' • 1 ^ ' 
•' - o Somos, portanto,pela 'rejeição' da emenda.' ' •''-'• ' 

"• / • . Emenda n. 22 ' " ' - : 

:'.;.Art'.* 11, n , . l ' — ,Rèdjja-se 'assim: , 
':Uue estejam classificados em uni dos. círculos ètéi-: 

. ,-ioraes dó pleito a que se vá'e':prociedér.".v 'Qtdvâ:ÔÉP 
:vejra. -. - • 1 1 '-..-' /'.'•./"'.'''" -.-. • v.-,''> *''..•'. 

- •* 'Ainda esta ; 'emenda visa festringir :;'as - áttribuições da • J u s -
tioa./Eleitòral. Ainda esta,; pòré,m'' náo parece'acceitavel. -Pór-
igue'a:lei classifica as actividades profissionaes; i mas a-c lás- -

slficação das organizações profissionaes nos circulo» corres
pondentes —' ha de caber, necessariamente, á Justiça Elei
toral. ' 

- A emenda deve' ser rejeitada. 

Emenda n. 23 

v ' Art . ' i í , ' n . 4 ' -^ Em logár de : "30 peio menos", dlgá-sal? 
"de'15 no mínimo". —Xavier de Oliveira. 

A/ernenda reduz' o mínimo exigiyeí de,associados — e p a « 
rece acceitavel,'porquanto, em todo o caso, se mantém â-pér* 
contagem minima dos indivíduos da mesma profissão (10.%)'. 
Assim,se atténde,.aliás, a.uma ponderação do illustre autor 

.dà ; emenda;,n. 21, 'na fundamentação desta. 
A emenda' merece sê r approvada. 

. -.-Jjl'l...v" i íí • ' Emenda n. 24 

" , ; ; Í . Artv .11,.n. 8 -- .Accrescente-se: "'salvo na pr imei-
ra para Deputados Fedèraes, em que fica reduzido"para 

: « dois mezes o alludido-prazo". — O l a v o Oliveira. 

, , A emenda.;justifica-se.pela relat iva proximidade do píeHo 
para Debutados- Féderaes e -pela nova distribuição dos repre-
:sentantes 'das{profissões. Comquanto consideremos sa lu ta r .o 
dispositivo do -pr.oj.ecto, acceitàremos a emenda afim de 'evitar 

'/a^póssihilídádé,' qüe - se 'aponta, ;de impedir a organização op-
pórtiína ,o'e novas-associações, na conformidade dèst-a lei. 
> f." ít-ècommendamos/pois, • a - afip+ovtíção da emenda p â r a í « = 

-elú,ir-'se como disvesição tramitaria, na parte final da lei . 
, . .-- . - 1 - Emenda ti, 25 r 

"Art. 131 .supprimam-se as palavras- fünaes: 
/•"."menéionáudo-lhes as residências, occupação, naciona

lidade e idade, 'attendido 1 o disposto no a r t . 1 1 " . - = 
' .' • Olavo Oliveira", • 

A .emenda visa dispensar a menção dos característicos 
.que .completam'.a, individuação dos • associados — neir? sem=' 
pré, perfeita pela simples menção dos nomes — e que permiU 
tírão, & Justiça .Eleitoral verificar a. observância dos precei-
tòs'-légáes"applicaveis." Opinamos ^pela sua rejeição. . 

"'•/•':'/' !, ''••'<'' Emenda n.."26 , •• ~ 

• i' •• ' ' "Art. •' 13.'- -Accrescente-se enf seguida á." palavra' 
=_ classificada —-' a expressão: tratando-se de organi-

- za"çõés profissionaes, constantes-do a r t . 10, letras 'a e <?. 
'• :Acbrescente-se mais, como novo paragrapho:""Da 

: , classificação publicada, caberá, no prazo ée cinco dias, 
• • reclamação documentada ao Tribunal Regional, ui ja 

- decisão será recorrivel pára o. Tribunal Superior de 
• 1 •< ' Justiça ^Eleitoral, com efféito' devolutivo".*. 

" ; ' ; A -emenda está em harmonia cdrrf as-apresentadas ' 
- aos-artigos 9°,-11 e outros. 

Ao Capitulo 111: ' ' .-• ' 
,.- . -Accrescente-se onde convier": 
.',i . , Art: O Tribunal Regional requisitará ao Minis-

•' tèrio do Trabalho e mandará publicar até 90 dias antes 
•i.' à'o: pleito, a classificação . dos syndicatos reconhecidos,; 
. •- / e o , m direito de participarem da eleição. 1 • 
; .''•; ' , •'' ,-| Para effeitos :das eleições estaduaes, consi-

'•• .'-.-derar-se-á tão somente a classificação offióial da ça-= 
; ; ; -tegòriá a que-pertence o syndicato. .adaptando-a o Pre-

sidehte -aos. círculos da mesm'a, existentes no Estado. ' 
~ ^- ' :- •'".-'. Í" ; 2>'Dâ aííudida publicação caberá, nò prazo de 

• èinco'dias,'reclamação documentada ao Tribunl Regio
nal, cuja' decisão•'será recorrivel para o Tribunal Su-

•• * perior de Justiça Eleitoral, com effeito devolutivo". 
«-^ Olavo Oliveira". . . • \ í 

" O ; illustre autor da.emenda accentua que está se har 
moniza ,'cóm às que offereceu aos artigos 9, 11 e outros. So-s 
b re t áe s ; emendasijáiOpinámos desfayoraveimente. Assim, pa-
rèc.é-nÕsít tá.nibeih, que, deve ser rejeitada a que ora consi-
déraiiíos.,'.."'. ".' • !l 

O nobre Deputado, Sr. Olavo Oliveira, affirma, .ainda", 
na.justificação.da presente emenda, que a "classificação ad
ministrativa" do syndicato deve servir "de base á Justiça' 
Eleitoral", salvo modificações determinadas mediante recla^ 
máçáo da p a r t e . Parece, no emtanto,. que, administrativa
mente, não,interessa a' classificação; do syndicato nos circuloa 
disòriminadòs ;pela lei» Isso interessa apenas para fins eleito- . 
r a e s ' — e á juss t iça ' respec t iva , exclusivamente, cabe, por
tanto;; decidir isobre a matéria . 
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*A?l* ü, § 28, a. i Intercalle-se entre és ter-
ófos — eleitor e receberá **• a expres*So « • assignará 
a lista de presença, Ofc?»o Oiiweíra".. 

A emenda refere-se- ao à r t . 15. A determinação, que 
contem, a c h a t e expressa etn o »• II do § 2 o do mesmo artigo; 
de rasto, o eleitor não deve assign»i\a lista dos votantes antes 
âè Jr ao Gabinete indévassave), más, Sim, jmfÊediàiamente 
apies dè depositar na urna a sua cédula. Consideramos a 
Bmendg, prejudicada. 

"Art. 17. Accrescente-se — VIII = Prova dé que 
os eleitores, que votaram na assembléa geral, pertèn-
cem ao syndicato. — Olavo Oliveira". 

Md será fácil fazer, eití rigor, a prova de que os eleito-
FW, üm Wtargtm na Assemblla Geral, pertencem ao. syndica
to . Mss, jem verdade, deve bastar a conferência, que é fácil, 
da lista de assignaturas dos associados que tomaram nart® 
na eleição ([art. £7, n . II) coní a relação dos associados com 
direito de voto (ár t . 1 8 ) . 

Consideramos, peia, que a emenda deve ser re§eUadã, 

Emenda n. 29 

*Art. 17, n. i. Accrescente-se í "ou certidão de 
sua existência em processo eleitoral anterior no T r i 
buna) Regional, nypothese em que o Presidente man
dará jüntal-o aos documentos remettidos. — Olavo 
Oliveira.'9. 

A entenda 4 acceitavel; merece ser approvada 

Emenda n. 30 

á "Art, 17, B, VI — Redija-se: Certidão, tratan-
Or-se de syndicatos, do Ministério do Trabalho, In

dustria e Commercio, ou repartição que o represente, 
de que pagou a taxa de reconhecimento e enviou-lhe 
relatório do movjpento do seu ultimo anno social, es
tando assim enf funcoionamento regular . — .Qlavâ 
Oliveira". 

. A emenda encerra um esclarecimento que se pode add-
ptsf» Hão se deve reduzir, periém, ao pagamento da taxa dé 
r,ecoaheçj.inspto e á apresentação do relatório aíinual os r e 
quisitos da regularidade 4.0 íunceionamepto regular. Outras 
exigências legaes .devem ger, por egual,; satisfeitas — e as 
duas acima destacadas não bastam para caracterizar o fun-
ceionamentp, o funcciõnamento effectivo do syndicato — que 
é o que se exige aateâ de tu4o. 

A eniepda devo ser. approvada, mas .com ó seguinte $uh-
emema: 

Em vez de i estanM assim - » diga-se: "é «s acha.. 
Emenda n. 81 

"Art. i ô . laíercallefse entre o s : fcarnfos titulo @ 
sy,bs§riptQ a expressão ináependeato" da .quaíquer 
forjsalidad*.. -~~0Íqvo OHvetrq,".- r 

4 emenda -parece desnecessária. Approvada a eleição", 
clero está que nenhuma outra formalidade se pode exigir 
para expedir o t i tule âo' 'delégado-eièitòr. 

A .emenda deve çer'rejeitada. 

Smenda n.' ,32-

"Art . 25. Aceresceftterfe estes .artigos sô Pro
jectó; " 0 Ministério do Trabalho classificará, -no p rà -
to dé 120 dias, os syndicatos reconhecidos, que tenham 
pago os emolumentos das suas cartas o não estejaní em 
falta na remessa de relatórios da suai-vida annuál, de 
accordo com os círculos discriminados nos artigos 2. 3, 

• 4 e &*. 
•• / "Ar t . • Nos reconhecimentos - de syndicatos, deela-

rarj, o Ministério do Trabalho a que/circulo ficam' 
•pertencendo. Olavo Oliveira?. 

.- , • A emenda, conforme o que dispõe a emenda n . Uô ô eu -
•farâs.do m*»mo autor, determina-gue-ÍÁR classificação das e^» 
«afti.íaçíSes profissionaes seja feita pelo Ministro: do Trabalho 
** ,e.®&0 psia pvopria ãusii.ça Pfcitòrái, cómo.nos parece p rè -
Ujmel, de seçordo:condas ponderações 'já deseavowidas'oeste• 
mesmo FGTWPIR. -. ;•" ; ' • -

Sossés pela veSeleão ds, emenda. 

*R«djjíMse a a r t . $" d» seguinte íormas". 
Ar i . | . ° A categoria «* profissões iif*>rae§ « 

çcjosaríos p ú b l i c o s g e desdobrara em 3 su6«oate$o« 
• rias sabey.; , 

% i," A i* su»*eatègom cosiprebenderas, i 
I, advocacia (advogados, provisioàado» o so}í6ita<! 

dores); . . I 
jj, engenharia, agronomia, arehitectura, agnmeUM 

sura, chimica industrial; 
lll^nêdicina, odontologia e veterinária; , 
t , ietrp<! e artes (professores, jorpalistag, *ss=« 

crjptores, artistas e outras profissões liberáeè).. 1 

' | 2." A 2^ süb-categpria, compreJiesderá; 
I, fuíjccionarios dps Ministérios 4o . Trahatòc^ 

Guerra e Marinha; ' ' • . . ) 
n , funecionarios dos Ministérios da .StfaoagWi-

Justiça e Fazenda; - í 
til, fupccipnaríps dos Ministérios da Agricul tura 

Viação e Exterior; • i 
TV, fjjaçcjonarios JUstaduaee e Municipaes»* «=* 

Moraes Paiva, 

;a emenda desdobra a quarta categoria em duas eyjMs 
categorias. A Constituição Federal não cogita dessa sub-a 
divisão, nem houve quem a propuzesse em relac;ão.ás outraâ 
categorias -~ que abrangem actividades diversas, twtòò "foi 
voura e pecuária" e "commercio e transportes". Dessa d iv i 
são resultaria caberem ás profissões liberaes igual numero dei 
círculos, e, portanto, igual numero de Deputados, que aoâ 
fupecionarios publieos -— o que não 6 justo, nem correspondo 
á importância do suas actividades culturaes e economiéás. 

Opinamos, portanto, pela rejeição da emenda» 

Emenda n.'34 

"Sub-emenda á emenda n , . . . , da autoria do Depu
tado Abelardo Marinho;, 

1", industria mineral (metallurgia e cerâmica); 
2°, iniustr ia de utilização chimica; 
3°, industria de fibras (têxteis e papeis)? 

industri» de çóurop e borracha: 
5 e , industria alimentícia; 
S", indusifia do livro e do jornal ; 
3", industrias não especificadas nos itens anter io

r e s " . —• Pires Gatoso. T- Francisco Moura". 

A emenda foi. prejudicada' em virtude da aoçeitacjo, q®9. 
adearite .accrescèntàmõs, da emenda n . 47. 

Emenda » . 35 ' 

"Onde cqpvier. 

Ar t . Para os effeitos desta le|, são re6©|Jje6i» 
das somo profissões : liberaes as segainígs actividades 
prof i^ iõça^s ; ádv^eac/a, engenharja, aedieing.,'•'agro
nomia, érchitectura, odontologia, veterinária e agrimèn-

, . mfef* \ . 
Sala das Sessões, 9 de novemor» âe $986. •== Pires 

*Ga\joso.."—r•Francisco Moura 

À emenda enumera gs profissões liberaes o çue' i a o 
íí>m de ser objeeto xde iei, senão para o-effeito de organizaçlo 
.dos círculos correspondentes á categoria respectiva," jÇomò faz 
o projectó 1 ao art . , 8 ; Nos termos deste artigo # émèrida r e 
sultaria na suppressão dos círculos — magistério, imprense, & 
letras, artes e sciencias. Esta suppressáo seria, porém, Injus
tificada, Ainda quando os que eserçam o magistério e a i m 
prensa nem sempre se possam incluir, còiji inteiro, acerto, 
entre òs que ezercem "profissão liberal", considerando festa 

. expressão- no sentido p ropr io , ;qüep illustre autor da emenda 
* recordou —. convém ,conferirríbè<> círculos especiaes dèstà1 óate= 
goria, pêlà alta significação «ültúraV ;,de taès ««twidadesv, 
Aconselhamos, portanto, a rejeição .da emenda». 

'-""'' ,,•":'' '' Emenãq n. S6 

eIaelua=sé üd circulo Ul .do ç r t . '&f. A«8'iáé9rss, 
eoatador.es, „ ,arí3a4i'vr.ós, proouradores, Igàgòeta»».* 

Alberto Satitó$. — Franiv"*» 4e Mgut&\ 
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Não parece que se trate ahi de "profissões liberaes". 
São, antes; serventuários e empregados da- just iça 1 — inclui-
dos, portanto, nos ciroulos VII e 'VIII da 4 a categoria- — 'bf 
empregados do commercio ou da industria, couiprehendídoí 
n , 2 * , o u na 3 a categoria. 

> 'A emenda deve 'ser rejeitada. ••' .:. '';'•-' 

• - - ' ; ' Emenda n'. 37 • : • :" : 

, . "Redigir, assim, o a r t . 1": 

.'• •• numero de representantes das profissões na Câ
mara dos Deputados será correspondente a uni quinto 

. - da representação popular ." - - Edmundo Barreto Pinto-
• • . i 

A' emenda tem procedência porque, como bem adverte o 
seu autor, não é fixo o numero de representantes do povo. 
Preferimos,' no entanto, restabelecer a redacção do substitu
tivo ^apresentado pelo actuál Relator no seio'desta Commissão. 
Temos, assim, por prejudicada a.presente emenda. . ^ 

Emenda n. 38 • 

"Artl 11 — Item 8, onde se lê" dois annos", leia-
, , se "um anno". —Edmundo Barreto Pinto". 

, .A emenda é acceitavel porque, em verdade, não se jus t i 
fica-a-.diversidade de prazos estabelecidos no artigo. Somos 
pela' sua 'approvação.. 

• Emenda n. 39 , , 

-ílAH. 12 — Accrescente-se, in fine, "fazendo igual 
communicação,' por escripto, ao Tribunal Superior 

.•...-'-. Eleitoral". — Edmundo Barreto Pinto". - ' •• v 

. O artigo do substitutivo '• cogi ta , das • declarações 
fjunto. á Directoria -de Organização Profissional. Seria 

suffocar o Tribunal Superior de Justiça Eíeiíoral — 
e-•'improficuamente — mandar que lhe fi?èsse'm os 
interessados. taes communicações. As organizações' profissio-
nàes têm-de remetter ao Tribunal.Regional a relação dás.asso
ciados com direito de voto (ar t . 12) — e é o que parece 
razoável. ' . . . 

emenda deve ser rejeitada. 

• . Emenda n. 40 

'••''. v "Ari . 22 — Onde se íè - "no • Districto' Federai, 
quando se t ra tar de 'eleições federaes", leia-se: "no 

• ~Districto, Federal, perante um juiz do Tribunal Su
perior de Justiça Eleitoralrqne fôr sorteado, em sessão, 
quando, se t ratar de eleições federaes". — Edmundo 
Barreto Pinto. 

A emenda merece ser approvada, • " .. 

Emenda n*.- 41 ' ••' . 

,, "Supprima-se o item VI do a r t . 17 ." — Edmundo. 
'. . • Barreto Pinto. \ • 

Não parece dispensável, a exigência. O ,que convém, para 
st tepder a considerações adduzidas em fundamento dá emenda, 
é permitt ir que.se prove por outro meio a circumstancia de 
qqe se traía —/afim de excluir a possibilidade de p r i v a r ; o 
Ministério do Trabalho — a qualquer organização profissional 
do' direito de eleger delegado-eleitor. , Nesse sentido apresen
taremos emenda. • A de que ora tratamos ficará, portanto, 
prejudicada. ' . 

•* Emenda ».'• 42 " 

> : '"Incluir no capítulo IV — Dos - delegados* elet- : 
" tornes: "As eleições para delegados,• TOS 'sytídiólfes, 

: ; serão presididas pelo* juiz, eleitoral da sede da insti-
tuiçãoT" — Edmundo Barreto Pinto. • 

• O ajvltre contido na emenda apresentaria vantagens, rer 
vestindo, as eleições de maior solemnidade e gáraajtiaf4è' 9»-
thenticidade; mas não parece realizável, pois .acarretaria pè« 
zádo-'encargo para os juizes eleitoraes.' Somos pela. sua.-m» -
feição. 

>' Emenda n. 43 

- "Onde.convier: Art . . Fica o Poder Executivo au-
' •tórizado. a abrir o.crédito especial até 100:000$, para 

... attéiider ás despesas decorrentes desta lei, credito que 
• ficaiíává ídisposiçãp-do! Tribunal Superior de Justiça 

tífeitoral.-1— Edmundo Barreto Pinto. 

' O credito autorizado''não se.mostra preciso desde j á . • JSt 
execução1 ;dâ''.lei poderá 'tòrnal-o necessário. Então, conside» 
râr-se-á 'à conveniência da "sua abertura . A emenda deve-ser 
rejeitada.' •;. '••'•:; ' . 

; Einendan. 44 

.. ,';'.'Accrescènite,-se no. a r t . V, n . IV: "iramoveis*' 
antes': dé "seg'uros",.'ficando. o inciso, ídeste modo redi
gido: . "immoveis,-seguros, corretagem, bancos.e casas1 

de c a m b i o . " — E d m u n d o Barreto Pinto > 
. . . . . . . . . \ . 
Os proprietários de immoveis, ou suas. associações, nao 

se.podem .incluir, ;ao que'süppomos, na categoria de — com* 
mercio. Nãò exercem, por.isso mesmo, commercio. Ser p r o 
prietário de immovèl não é; ser oommercianita. . A emenda 
deve ser rejeitada. • • •*• •»-«-• 

; . . • Emenda n. 45 * 
"Redigir, assim, o a r t . 3*: "Os representantes das 

Tsrofissões serão eleitos por suffragio secreto, igual ,4 
ihdirecto,'dás : 'organizações .profissionaes por- gráos s u e 
cessivos'." — Edmundo Barreto Pinto. 

O dispositivo dò projectó permitte que os representantes 
das, profissões nas Assembléas, e Câmaras, estaduaes ou m u 
nicipaes, sejam elei tos-por 'suffragio directo, quando a .lei 
local assim determinar -p- de. eonformid/ifíe com a interpre-

iáçao .Üá rConstituição Federa!,* longamente expondída no p a 
recer'/anterior..;- .A', emenda1, exige, em todos os. casos, o suf
fragio indireçto ,—.tolhendo, assim, a ,d;etenninaç.s.-s Ha* lo ' -
estaduaes. típinahios'|péla' rejeição da emenda. 

.; Emenda n. '46 '.(. 

, ; ,r"Ar.t . \ 8* / ^ ' R e d i j a - s e - assim: 
• '••- VÃ Í'categoria .profissões liberaes s funceíonarlog 
públicos sedesdobrãráem-oi to categorias, á . s lbe r : 

l i Medicina, odontologia e veterinária; 
II.•'•'-Engenharia; agronomia, architectura, agrf-

%" ' niehsúra, : chimica .industrial;. 
-TH. 'Advocacia'(advogados, provisionados e swli-

' •eitadorés)';. ' ' ' - ' . ' ' 
"íV. c -Funccionarios federaes (ministérios).e magis^ 

lerio: ' '•••'••-.,•••••. 
•- V... . Imprensa, Mettras, artes e sciencias; 

VI. FúnÇcionarios estaduaes e municipaes; 
• VII . ' FunccionarioS' techiiicos, incluídos os ser

viços de contabilidade technica e administrativa; 
• VIII.-"Serventuários das justiças federal, local « 

estadual'. '*•'.' ~ 
, .^Paragrapho'único. Logo que fôr- elevado o nu 
mero actual- de Deputados.o §,Tupó: imprensa, lettras, 

• . artes e «ciências: será- desdobrado.!'" — Edmundo Bar
reto Pinto. • - ' . ' . i 

-A.-emenda ,n. ,47 procurou resolverj o mesmo .problema 
que está "emenda .considerou — e, parece 'que o fez de modo 
mais. acceitáveí. Demosrlhe preferencia j . —" J~ --
prejudicada a presente emenda, j 

1 . .';. . Emenda n. íl |. • 

"Entenda.ao substitutivo da Commissão de consii-
taição e Just iça: ' . " ' - ' . / 

Súbstitua-sè o a r t . 5 e paVagrapho i°, e lettras sue-
C€SÊ|vás,neío fseguinte: . ( - . 

A r t ; . A.-. cat«gòria Lavoura e Pecuária e ( grupos' 
•l " '-affi^s^se^desbrímin.ár-á/em .sete 'círculos profissionaes, 

' se^orcin-co,;,de-'a^tiv1idades a g r í c o l a s , d o i s de activfc 
. daxies.relativas'.-á'.pecuária: j ' ' 1 

' 'F. , , , Actividades.' agrárias . relativas â cultura do 
' '^fé"©: ôtrafêfí^piaatas -'estimiiíaates (34,8 % do capital 
"totaí')-,;. ' ' ; ' • " ' " / ' l • " . 

,"ÍJ-.; Actjv|dá4es: agrárias /relativas á bulturg, dí 
eereã^s,tdas'.fèiíuíéntais ;e iorrageirás; fructicultara € 

. • horticultura; (SO -% do capital total) ; 

http://que.se
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. I I I . Actividades agrárias relativas a cultura dc 
algodão, e outras plantas testeis (14,5 % do capital 
lo ta i ) ; 

ÍV. Actividades agrárias relativas á cultura da 
canna de assucar e saccharinas, cacáo e fuma (16,2 %_ 
do capitai to ta l ) ; 

V.. Actividades extractivas vegetaes (madeiras, 
essências floresiaes, cocos, castanhas, carnaúba, bor
racha, babassú, sementes oleaginosas, e tc . ) (4,5 % do 
capital total) ; 

"VI. Actividades relativas á pecuária; 
VII. Actividades relativas a avicultura, sericuí-

turá, pesca e caça. 
Ari,. A categoria Industria ee descriminará em 

sete círculos profissionaes, a saber: 
I . Industria extractiva mineral e meíallurgica: 
I I . Industria de utilização chimica; 
III . Industria-" de couros, pelíes, borracha e seus 

artefactos; 
IV. Industria têxtil, de vestuário e toucador; 
V. Industria alimentícia; 
VI. Industria de construcção; 
VII. Industria relativa ás necessidades cóllectivas 

"(serviços de utilidade publica) e ás necessidades sa
nitárias, culturaes e intellectuaes e á publicidade. 

§ 1. • O circulo profissional relativo ás industrias 
extractivas mineraes comprehenderá todas as activi
dades de mineração e faiseação, exploração de minas 
e jazidas, inclusive a exploração de pedreiras, caieiras, 
salinas, tratamento e reducção de minérios, industria 
pesada siderúrgica, fundições, scrralbeirias, fabricação 
de artefactos-ds ferro ou de Qualquer metal ou liga 
metallica. 

§ 2.° O circulo profissional relativo ás industria:, 
chimicas e metallurgicas comprehenderá fabricação de 
produetos chimicos o pharmaoeutieos e de.laboratórios, 
fabricação de papel e artefactos de papel e papelão, 
perfumadas, . sabão, velas, phosphoros, explosivos', 
adubos e fertilizantes, tintas, vernizes e esmaltes, rel'i~ 
barias 8 tíistillarias de óleos, alcooes, elheres e deri
vados, industria do vidros e crystaes. 

§ 3." O circulo profissional relativo ás ' industrias ' 
de couros e pelles e artefactos de borracha comprehen-
ílerá todas as actividades ligadas ao tratamento e cur
tirão de couros e pelles. fabricação de artefactos de 
couros e pelles, industria dè calçadu e fabricação do 
artefactos de borracha. 

§ 4,° O circulo profissional relativo ás industria» 
têxteis, de vestuário e toucador comprehenderá: fiação 
e tecelagem de fios e tecidos de quaesquer fibras na-

. turaes ou artificiaes, confecção de artefactos de tecidos, 
passânianarias, titituraria de fios & tecidos, fabricação 
de eStopa, cordoalha, linhas, escovas, colchões, con
fecção de vestuário e objectos de adorno e toucador, 
fabricação de chapéos, chapéos de sol e de chuva, ben
galas, /botões, etc. 

1 5° O circulo profissional relativo ás industrias 
•: dè transformação de produetos alimentícios, compre

henderá: fabricação de farinhas, massas e molhos ali-
mentidos, biscoutos, doces, balas, assucar e conservas, 

. moinhos, frigoríficos, matadouro, industria de panifi-
cação e lacticinios e derivados, fabricação de bebidas e 
iudu«;l;iu dos produetos de fumo (cigarres e fumos 
maiTiptibdos). 

s tí;* .0 círculo profissional relativo ás industrias 
de cunstrueção, comprehenderá: construcção -dé obras 
o edifícios, fabricação dos roateriacs de construcção, 
in r iu s ive industria de cimento, cerâmicas, serrarias, 
e a r p i n l a r i u s e marcenarias, olarias, construcção e r e -
purr.ç&u dc material dc transporte, terrestre, marítimo, 
flmiaes o aéreos, construcção de material o appare-
ihagem de cómmunícações. • , 

8. 7.* O circulo profissional Correspondente ás in-
• dustrius relativas ás necessidades collectivag e ás ne

cessidades sanitárias, culturaes e intellectuaes e á nu -
.blicidade; coiuprehenderá todas as actividades de ser -

' viços de utilidade publica (gaz, luz, energia, água, es-
gótoB, tèlephone, lelegraphos, rádios, e tc , quando ex
plorados por particulares), industrias gráphicas, in
dustria cinematographioa. . 

Art.: Á categoria Gofflmerei» e Transportes ge 
descriminará ém sôte cireulós profissionaes, a saber: 

I . Commercio atacadista; 

' I I . Commercio varejista ou logista; 
I I I . Commercio exportador e importador; 
TV. Seguros, baneoi, corretagem, casas de p e 

nhores, casas de cambio e agencias, e t c ; 
V. Transporte terrestre; 
VI., ~ Transporte ferroviário; 
VII . Transportes marítimos, fluvíaes e aéreos. 
Art. A categoria Profissões liberaes e funecio-

narios públicos se descriminará em oito círculos pró» 
íissíonaes distribuídos da seguinte fôrma: , 

I . Educação e magistério; 
I I . Letras e Artes (jornalistas, esoriptores, ar* 

tistas e outras profissões liberaes); ^ 
I I I . Engenharia, chimica, architectura c agro

nomia; 
IV. Medicina (comprehendendo odontologia o ve

terinária, hygiene e saúde publica); 
- V. Advocacia (advogados, provisionados o solici-

tadores); 
VI. Serviços públicos federaes (pessoal de admi

nistração); 
VIL Serviço publico federal (pessoal tecünico); 
VIII, Serviço publico federal (pessoal subal

terno) . 
Paragrapho único. O circulo profissional corres

pondente aos serviços públicos federaes (pessoal subal
terno) comprehenderá os empregados dc portaria e ar
tífices." — Francisco do Moura. ~~ Chrysostomo de 
Oliveira. — Arlindo d'Assis. —• Edmar Carvalho. — 
Enrico Ribeiro. — Abel dos Santos. — Silva Coelho. 
— Austro ldiart de Oliveira. —Arlhur Albino da. 
Mocha. — Ermando Jones. — Alberto Surelt. — Pedro 
Jorge, 

A emenda apresenta uma distribuição das actividadea 
profissionaes que parece bem fundada. Ãcceitamos a emenda 
com a seguinte 

Stíli-ementíã ? 

No art . í", principio •— Suppnínam-se as palavras; 
"e grupos aífins", e "sendo Cinco do actividades agri-
colas e dois de actividades relativas á pecuária** 

Supprima-se em cada alínea a indicação de per-
cèntagens do capital total. 

No ar t . 3 o , ti. IV — Supprima-se a palavra etc 
No ar t . 2 o — .Substituam-se os nâ. I a VII pelos 

seguintes: 
I . Industria miuerát è melallurgioa; 
I I . Industria chimica; 
I I I . Industria de couros, pelles o borracha; 
FV. Industria tèStil, dô vestuário ô toucador; 
V» Industria, ae alímôfttaeão; 
VI. Industria de coftstrueclo; 
VII. industria de serviços dé utilidade publica 

£ culturaes. 
Substituam-sè pelos seguintes oè paragraphos: 
§ í.° O circulo da industria minera-l e metai lur-

giea comprehende as actividades de mineração e fais-
cação, siderurgia, "'roetalíurgia, fundição, serralheria, 
•artefactos de metal. 

§ 2.° O circulo dá industria chimica oompreüende 
as actividades aumentes aos prõüüctos chinncos, pha r 
maoeutieos e de laboratório, pastas, papel, artefactos 
dè papel 6 papelão, bebidas, perfumaria, sabão, velas, 
phosphoros, ôíèõs vegetaes, ãdubõs, íithôgrapfiia, tintas, 
Vêfiiizm - êsmálteê, explosivos, álcdóls, ètliêres € defi-
vãüos, vidros e cry&taes. 

§ 3.° Õ circulo da industria de couros, peites e 
borracha eõmprehende as actividades ligadas ao t rá ta -

- meíitõ è preparo de couros e pelles, artefactos êi éõuro», 
pelles e borracha, calçado. ~ 

§ 4." O circulo da industria têxtil, de vestuário, 
comprehenderá, etc. (como na emenda n . 47). 

§ 5." Ô circulo fia industria alimentícia compre-
ftôndérá a íãrinn&s, etc . (eôffiô úa émèndft tt. 47), in
cluindo-se deBôlá tíê — 6 derivados — ealtòás e r e 
finação dé Sal. 

§ 6.° O circulo da industria dè conslruGcâo com
prehenderá (ôômô na emenda » t 47, incluiadô-êê,. de-

' pois dè ~-> Olàriàé — "pêâfêirãs, caieiras" 1). 
g 7." ô cíwmlo da iadüètriâ dc êêrvi^oi ús u t i l i 

dade publica e culturaes eômprehèBSê tòâòâ OS m-vi± 
ços de utilidade, publica (energia, gaz, luz, agüa, @4L 
gotos, tèlephone, telegrapho, radio, refrigeração, cale-* 
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facão, combustíveis, e t c , quando explorados por par t i 
cular) , industrias grap.hicas, industria cinematogra-
phica. 

Emenda n. 48 

"Onüe convier: Art . O direito á - representação 
dé classe cabe a qualquer empregado, não só na cate
goria como no grupo ou circulo profissional a que 

, . pertencer o syndicato do empregado. —Abíl io d'Assis." 

'A emenda subverte o disposto no a r t . 23 do substitutivo, 
que .só permitte a eleição de pessoa comprehendida no cir
culo profissional e no grupo eleitoral respectivo. E' o que 
é curial. Os exemplos figurados na justificação da emenda 
não levam a acceitál-a, porquanto o systema adoptado no sub
stitutivo não exclue a sua possibilidade: um jornalista po
derá inscrever-se como eleitor na categoria da industria, e 
fazer parte de um syndicato do livro e do jornal, attendendo 
á indole das suas actividades — como prevê o ar t . 12 prin
cipio — e assim poderá ser eleito representante, não da ca
tegoria das profissões liberaes, toas da da industria. O mes
mo poderá occorrer em relação ao graphico, empregado de 
ferrovia, ao carpinteiro que é operário de uma fabrica de bis
coitos. De qualque modo, ha de attender-se áaf in idade entre 
o representante e a actividade profissional do circulo por que 
foi eleito. E' o que decorre do preceito da Constituição F e 
deral, a r t . 24, in fine. 

• Opinamos, assim, pela rejeição da emenda. 

' • Emenda n. 49 

* Substitua-se »a discriminação dos círculos relati
vos ás, profissões liberaes e funccionalismo publico pelo 
seguinte: v * 

1) Advocacia. , -
2) Medicina. ' ' 
3) Engenharia. 
4) Actividade! liberaes não cornprehendidas- nos 

círculos acima, inclusive magistério «articular. ' 
5) Funccionalismo publico dos tvi-viços adminis

trativos. 
6) Funccionalismo publico dos serviços industriaes. 
7) Funccionalismo publico dos serviços fazenda-

rios. 
8) Funccionalismo publico dos serviços tecbnicos, 

inclusive magistério. 
\ Sala das Sessões, 9 de novembro de 1930. — Thom~ 
pson Flores Neto." 

Preferimos, ainda, sobro esta matéria, a emenda n. 47. 
Fica, pois, prejudicada a presente emenda. 

Emenda u. 50 

" Emendas ao substitutivo apresentado pela Com
missão de 'Constituição. • . 

Substitua-se o a r t . 6 o © seu paragrapho único, 
pelo seguinte: - 1 

Art . 6.6 A categoria industHâ êô descriminará em 
sete Círculos profissionaes,-a sabe?: 

. í ) Industria têxtil; 
Cl) Industria de metaes; 
III) Industria de couros ê do borracha; 
J.V) Industria alimentar; ' 
V) Industria dê cnnStrüCção; 
VI) Industria chiftiiôa; 
VII) industria de energia. 
§ li" Õ círculo industrial teMü ôómprehenderá fios 

e tecidos dô quaesquer ííbras haturaês ou artificiaes, 
artefactos de tecidos, passaman&rías, estõpa, cordoalhá, 
linhas, vassouras, escovas, t inturaria e estamparia dé 
fiòã e . tecidos,- Colehões, chaÇéos, pentes e' botões. 

§ 2.° O circulo induêtrta- ifó mêtoÉS C&mprehen-
• derá siderurgia, metallurgia, fundições, serralherias,, 

artefactos de ferro ou de qualquer metal. 
§ 3.° O circulo industria de couros e de borracha 

Côínpfenênâêrá couros, péllès, calçados 6 artefactos de 
couros e dê pelles, fiem como borracha o artefactos de 
iwifrâehá» 

§ 4." Õ eifeulô industria alimentar comprehenderá 
farinhas, massas» foiscôutôs, doces, baias, assucar, con-
ÊêiTVàê. Neste Círculo fíe&rá incluída a industria dò 
fumo (cigarros e fumos maftísülãdô»), 

§ 6.* o oírcule inãmtna m construcção compre-
nendérá Cõnstruccõeè e materíâes de construcção. in

clusive industrias de cimento, cal, cerâmicas, serrarias, 
carpintarias, marmorariâs, .olarias, construcção 0 re 
paração dê veniculps e oificinas mecânicas dd con
certos. , r . 

§ 6.° O circulo industria chimica, compprehende ti
do produetos chimicos, pharmaceuticos e dè laborató
rios, pastas papel, artefactos de papel o papelão, iv*bi-
das, perfumarias, sabão, velas, phosphoros,; explosivos, 
óleos vegetaes adubos, litaograpbias tintas! vernizes, 
esmaltes. ; . < 

§ 7.'' O circulo industria de energia comprehon-
. derá todas as actividades referentes á electricidade, frio 

e calor, inclusive combustíveis, sólidos, líquidos ou ga-
zozos." — Euvaldo Lodí. — Roberto Moreira. 

Na sub-emenda offerecida á emenda n . 47, aproveitamos 
algumas das indicações contidas nesta emenda ,j Considera-
mol-a "prejudicada". 

Emenda n« 51 

"Onde convier: Art . "A categoria "lavoura e pe
r u a r i a " se descriminará em sete círculos profissionaes 

sendo nuatro de agricultura e tres de pèouaria, a sa
ber", etc. .'„• i 

Diga-se: Art . 2.* "A categoria lavoura e pecuarir 
„ se descriminará em tres círculos profissionaes. sendt 

um de agricultura com seis representante, outro ú-. 
pecuária com quatro, e um terceiro da pesca, tamben 
com quatro — Abilio d'Àssís". 

A acceitaçâo da emenda n . 47 leva a considerar "preju
dicada" a emenda ora em exame., ' 

. 1 Emenda n . 52 

"Onde convier: A r t . . Os funcelenaíios publico? 
desde que exerçam concomitantemente outra actividad'. 
profissional e, em virtude desta ultima, estejam syn-
dicalisados , poderão ser delegados eleitores do sei 
syndicato- prorrssional e votados nesse caracter para os 
urgãos do Poder Legislativo, dos municípios, dos Estai 
dos e da Nação — Abilio d'Á$sis". , ' 

A, emenda liga-so á dé n . 48, sobro a qual já. opinamos, 
De accordo com o que então dissemos, fica, porém, eviden
te que é perfeitamente licito o que nesta emenda se dispo; 
— e nada ha que impeça ao fünccionario publico ser eleito 
por exemplo, representante dos advogados, êi estiver inscripu 
nesta profissão e houver declarado opportuüamente que es?; 
é a sua actividade principal. A emenda é de 1 cOusidsrar-*' 
"prejudicada". 

j Emenda n . 5 3 , 

" (Substitutivo da Comniissao 4è, Jüét iça) . 
Art» 20; Süppriffia-sô" — Jaijro FraMõ." . 

O nobre autor dá emettfla consídõrnu quê a \prõhibicão d< 
éiêiçâo ao deiegado*êl6itop para íe&fesêütaüte í e profusão, m 
mesmo pleito em que funôcíône — infringe o disposto no art 
24 dá Constituição Federal . " • j -

Trata-se üô uma dás inovações maiíi interessantes d< 
substitutivo, tendente â cõhíbií? a repreüUçKO dè faotôs''escan
dalosos ocorridos em eleição de representantes 'de profissões 
Pleito houve êm Que, reunidos 5 ou Ô dêlêgndôs-éleitore-. 
apurados ôs sufrágios para ã escolha do representante d; 
profissão, Môonhecòü-sê .que cada üm dos ffiêSftias deJega.de-
obtiver» um v o t o , . . Cada delégadõ-eleitôr tonflê ,a tornar-s-. 
um candidato, Esso é o mais evidente,, o mais iaeontestave 
dos males a corrigir. O dispositivo apontado dêbêla-e de vez, 
Será, no entanto, ineoflêtitucionai? 1 

E' certo que o citado a r t , 24 da Constituição Federa 
determina, dc modo geral, que. "são elegívéíã para a Ga
mara dos Deputados os brasileiros natos, alistados eleitore; 
e maiores de 25 anuos; os representantes das profissões devo 
rão, ainda, pertencer a uma associação eoni])rehèndíd& fia elip
se o grupo quedos elegei'"» i- - -

Mas a própria Coilstítuiçâôj flô â r t . 1Í2, ônumera vario, 
casos de inelegibilidade, que restringem o disposto ho ar t . 2 ; 

E o mesmo íllüsti1© autor dá emenda riíôátra reconhecei 
qUò a léi èstádôal pôde crêái" - » òôrtlô gèrainiênte em .todos o: 
EltadoS Se têm créadô -—pára cargos esteASáésiôU municipaes 
ôutres casos dê inelegibilidade. 

A capacidade eleitoral passiva fica, nflsêeãj casos, incluid, 
na cômpôténeía da lei local. 

í»ôçtante, o disposto ao ar t i 24 não ee pátíé entender d> 
fiiôdõ • abSôlütõ. Si áSSim êe enfelMieSSô,'tâi»feêm seria in
constitucional, contrario a esse mesftrissimô a r t . 24 — •( 
nreceito do Código Eleitoral, não só do ouei vigorou ante; 
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da Constituição, pára as eleições dá ÀSèémbléá : Constituinte, 
como. também dõ .novo Codigó, vótàdò nela própria Càmârâ 
ordinária em que èe converteu â ; inesma Assèmbléá •—->. que 
vedaa-eleição de qüém. Sè âão tiver inscripto como candidato 
antes•;da eleição. 

Oiproprio illustre autor da.èmendá ora em áprèçò, offe
receu-também/a emenda n . 57;/determinando ó registro prévio 
dos .candidatos á representação dás-profissões. Íü> então, essa 
exigência; também,, não contrária o disposto, tão ifrestrita-
,ménte , ;no 'ar t . 24 'da.Constituição Federal? 

. Bem^ se rve qüe^essô'dispositivo constitucional não fica 
contrariado pela. determinação, nâ léi ordinária, de certos 
requesitos,'. de. certas .formalidades, • de certas incompatibili
dades. Entre ellás,. nenhuma se pôde justificar- melhor qué a 
dò ar t . .20 do projectó.-A eleição indirectâ, nos seus vários 
gráos,-. nas; suas 'phases necessárias — é umá só e-ünicá. . 
O.delegadoreleitor já ó, elle mesmo, um.eleito; um eleito para 
o. fim especial de eleger o representante e parece: evidente 
que não,ha,.de ser áelle próprio, que deve : recahir o seu voto.: 

E' uma .incompatibilidade de irrecusável procedência mo
ral, o- do mais .'benéfico alcance politlcú. Não nos convecemos 
deque: -a , le i ;nâo a,.p'ossa declarar: -. 

' Somos rp<ila rejeição da emenda. 

Emenda n. 54 

. . ;*Àrt. 3.*,,Os,represéritáhteèjdas, profissões ,,flá Câ
mara" dos Deputados; nas ÁsSémblèas Legislativas e ha 

. -Gamara .Municipal do Districto È È D È R Á R gèrãó eleitos 
por suffragio gécreto, igual é.ihdireotó das organizações 

. profissionaes pôr gráos suecessivos (Gonst. Federai, ar* 
t i g o ' 2 3 ) . Púderâò Ser eleitos por suffragio secreto, 
igual e direcío, se aSêim determinar a legislação estadual, 
os ' representantes profissionaes nas Câmaras Munici
paes . " ; . . . , . , ' . 

: Sala-das Sessões, 9 de novembro de 1936. — Jayro 
Franco. 

• Já ' t ivemos enèéjò dé asslgnâlár, áò apreciarmos á.emenda 
n. 45, que ás leis estaduaes cabe regular o processo dá élèiçãò 
dos representantes dás profissões, quanto ao ponto, focalizado 
na presente emenda. Somos, também pela rejeição desta. 

Emenda ü. 55 * 

- eJtedija*sè assim o art.. 12: "Pará o exercício dè 
voto em qualquer "organização profissional, o associado 
que, ao mesmo tempo fôr empregador ,e empregado, pú 
êxercer.variág profissões,' ou: trabalhar -por . .contapioi-
nria, seráinfeeripto pela profissão e na condição a que 
á t t r ibu i r ; maior importância oü interesse dè Ordem 
econômica, nos termos da declaração que deverá fazer, 
perante o Juiz Eleitoral, até 90 dias. antes,dá eleição. ;; 

. ('S.4v Da declaração serão notificadas ás organizàçBèf 
interessadas, que poderão ,íinpügnàl-a, dentro do prazo 
de 3. dias, decidindo afinal o juiz, sèm recurso". Da 
decisão serão intimadas ás referidas organizações, pára 

**ss• fins'• previStòà iío preáente!artigo. , ,' 
§ 2.° A declaração somente .poderá ser alterada f>.6r 

• motivo justificado; constante de petição dirigida aOJÚiz 
eleitoral até 90 dias antes de qualquer eleição, pará 
representação prof isèiónàj., Do pedido será notificada 
a organização profissional èm.que ò déclarantè estiver 
inscripto e a ,ém ôjie pretender elle a nóvá íhscripçãó, 
e será aííixádo edital no cartório eleitoral;- Quafaüer 
interessado poderá impugnar 6 pedido dentro do prazo 
de '3 dias, decidindo afinal, o juiz, sem recurso. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 193Ò. — -Jtáyro 
• Franco. 

A .'emenda, aplífèiçoâ o disposto;-áe substitutivo mère* 
cendo acceitaçâo sem ptêjuiílódd %È°j$òart. 12 do substitutivo. 

" ,' . " '.'• 'ÊméMàú. tê- " , , 

"Ar t . 14v*Ne.''cáso Èè L I E I - L O áirétíta dói ;rè£rês :èfi-
••tantas, 'prófíèÉióáaè* íüàfe ..>Oâ;fnáíjás -Munièifáés, je l tará 
eleito o- candidato Vòtaáò;ôèl6 jnaiôf nümêíô d* ôígà&i" 
zações profissionaes, j3ó Mêsh lô . | rübò . M . ' :s ; Í , ' ; 
, ' -. Art. 15.'. WlióSèO^dè-éíéiíiao indiréôtá^bldâ 
nizaçãò. profissional èlèg^M Üm dêlègádó eleitor, deàt tè 
os seus associados ádmíttidÓÊ M mais.dé aMò s é ó n i 
direi to-de/votô.-

. | l . v ' Para eleição indirectâ de representantes ás 
Câmaras Municipaes, os delegados eleitores do, mesmo 
grupo:eleitoral elegerão os vereadores ás Câmaras Mu
nicipaes1. ' • . -

§ 2." Para a eseolba de representantes ás Assem
bléas .Legislativas e á Gamara ;Muniçipal do.Districto 
Federal; os delegados eleitores de cada .grupo elegerão 
dois delegados municipaes e s estes, reunidos na Capita! 
do Estado ou no Districto "Federal, escolherão'os'repre
sentantes, ás Assembléas Legislativas ou á Câmara Mu
nicipal do Districto Federal . 
\ § '3." Para a eleição de Deputados Federaes,. oi 
delegados, municipaes de cada grupo elegerão, ü a c a p i -

' tal do, Estado, no Districto. Federal e na. sede. do Go
verno do Terri torio : dõ Acre, dois delegados e >estes, 

• reunidos na Capital da Republica, elegerão os reprèsen-
" ' tantes 'á Câmara dos Deputados. 1 

" ' '.' . ' Sala das Sessões, 9 de novembro de .1936. — Jayro 
Franco." ' , - ., ' 

. Consideramos. prejudicada,. em' parte pelos motivos addu-
iidos ém.reférencia á-emenda n. 54, em parte pela acceitaiifi> 
de outra emenda referente aos mesmos dispositivos. 

Emenda n. 57 N 

Art. «Somente poderão concorrer ás - eleições de 
'representantes das.profissões á. Gamara dos.Deputados, 

• • . Assembléas. Legislativas e Câmaras. Municipaes, os can
didatos inscriptos a requerimento no minimovde dois 
por cento das organizações de um mesmo grupo eleitoral 
que houverem preenchido è exigência do art.. 13. • 
..- Ârt. Far-se-á o registro dos candidatos: 

aj nas eleições federaes, perante o Superior .Tr i 
bunal de Justiça Eleitoral, até 40 dias antes dellas; 

6)' nas eleições estaduaes, e para a Câmara,Muni
cipal do .'Districto perante çps-Tribunaes Regionaes de 
Justiça Eleitoral,. até 20 dias antes dellas; 

'•--e)'-nas-eleições municipaes, perante o Juiz eleitoral, 
até -10 dias antes do pleito. •• " • 

•' Sala das Sessões, setembro de. 1936.'• — Jayro 
Franco. 

A emenda institue a insçr.ipção. prévia de,candidatos, que 
nos não parece.acceitavel, por motivo já expendido. A-emenda, 
deve ser;rejeitada. *-

Emenda n. 58 

Art. 24. Intercale-se depois das palavras "exDediçáo 
de diplomas" a palavra "Supple.ntes". . " : . . ' . , 

Sala das'Sessões, 9 de novembro de 1936. — Jayro 
Franco. 

A emenda merece ser approvada. 

Emenda TO. 59 

.. Accrescente-se no art. 10 o seguinte: 
"Paragrapho umeo. A's eleições dos representantes 

profissionaes das tres primeiras categorias - (arts. 5*, 
•;6°;e T) só .poderão concorrer os syndicatos/profis

sionaes." 
Sala das; Sessões, 9 de novembro de 1936 

A-emenda merece ser approvada. 
Emenda n. 60 ''• 

Supprimir o numero 3 do artigo 11 do Substitutivo 
da Commissão de Justiça. 

Sala das Sessões, 9de novembro de 1936. — Jayro Franco. 

',.• '..A emenda resulta da de numero 59, e, como elia. 
: merece-ser approvada. 

' Emenda-n.:Qi- . '. 
. . . . .- • - * 

. Substitua-se pelo seguinte" o. numero 4'do artigo-11 
; dp: Substitutivo, da Commissão de Justiça..: ; v,. 
. Numero 4, que, em se-trátando 'empregados, 
os: seus-associados, num minimo de 30, correspondam á 

• : . . 10 %, pelo menos, dó'total dos indivíduos, domiciliados 
co munieipio, quê 'ab i ' exerçam a profissão,;conforme 
dados estatísticos organizados pelo "Ministério do Tra-
fealhofiidústria e Commercio, — e, gm B S t ratando"ds. 
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empregadores,fuseefonarlos públicos e profissões li= 
• . beraeg «> sejam, no mínimo, dez dos seus associados õu 

©u «sprrespondam «Ues, a, pelo menos, 70 dos pro« 
físsionaes da localidade. 

Bltfa das Sessões, 9 de novembro de 1936. -— Jayro Franco. 
A emenda merece ser approvado,, sem prejuízo oomtudo, 

da emenda numero 23} ao mesmo artigo, sobre que também 
jèmittímos parecer íavpravél. 

Entenda » . 62 

Substitua-se no numero 8 do artigo 11 do Substí-
íutivo da Commissão de Justiça a expressão "organi= 

'--. mções profissionaes" peiã palavra • "associações", f i -
•^aado assim redigido © referido numero; 

"8, «Ó» que na mais de dois annos tenham adquirido 
personalidade jurídica, quando se t ra tar de associa
ções, ou obtido o reconhecimento bfficial, ha mais de 
s m a a n o , quando se tratar de Syndicatos. 

Sala das Sessões, .9 de novembro de 1936, Jayro Franco, 
A emenda corrige a redaeção do projectç e merece ser. 

çpproyaâa, eem prejuízo da de numero 38, que também accei-* 
íamos. ' 

Emenda n . 0 3 

Art. 6.* Reserve-se um circulo exclusivamente para 
' & industria do livro e do jornal . — Abelardo Marinho. 

Á presente emenda está prejudicada em virtude de 
acceitaçâo de outra emenda sob o mesmo assumpto. 

Emenda n. 64 

Substitua-se o artigo 8.* pelo seguinte: 
Ar t . 8." A cathegoria — profissões liberaes o fuac» 

eionalismo publico — se desdobrará em oito círculos 
profissionaes distribuídos da seguinte fôrma: 

, I — Engenharia, chimica industrial, arohiteotura, 
agrimepsura e agronomia; • < ., 

, 1 1 — Medicina (comprehendendo Odontologia e Ve
terinária, Hygiene e Saud© Publica); 

III — Direito (advogados, provisionados e solici-
tadores); 

IV — Magistério e outras actividades liberaes não 
comprebendidás nos itens anteriores; 

V Funccionarios públicos federaes de serviços 
fazepdarjos; 

VI Funccionarios públicos federaes de serviços 
technicos e índustríâes; 

VII — Funccionarios públicos federaes de servi
ços administrativos; . • " 

VIII — Funccionarios públicos estaduaes e muni 
cipaes. 

J?aja 4$ SessSes, 9 de novembro de 1936. — Paula Soares. 
A emenda está prejudicada pela acceitaçâo da de n . 4 7 . 

Emenda n. ,65 . 

Ao projectó, numero 229=1936, substitua-se o artigo 
S . 'pe jo ' seguin te : 

. Ar t . S. 9 A cathegoria -— profissões liberaes e func-
<9Íops.ljgmo publico se desdobrará em oit® eathegorias, 

: a. saber; 
• I *» Medicina íeomprehendenda Odontologia e V«=? • 
paria, Hygiene e Saüde Publica)? « 
II •«•» Advocacia (advogados, provisionaes e soiioita-

3ores)S •• 1 

. . . III Engenharia, agronomia, architectura, agfí» 
mensura © chimica industria; 

', IV — Magistério e outras profissões liberaes não 
eomprebendidas nos itens anteriores; 

V — Serviços públicos federaes (administrativos)? 
VI — Serviços públicos federaes (technicos e in* 

tíustriaes); 
VII Serviços públicos federaes (fàzendarios)! 
VIII — Serviços públicos federaes, estaduaes ® 

. ..munioiêaes. . 
í$la ' das Sessões, 9 de novembro de ,1936. — Nüo ãe Al* 

$$l?800..' . . '• •• . 
Também .esta emenda acha-se prejudicada .sela acseitaçf© 

' & ' 4 è numero 47 . . _ 
jKkQü^s dã D E T Í M I S S Í Ó . . 

' . Examinadas, asei*1» ledes, as emendas effereéldas, apre-
•tentaremos ás emendas dè que tomamos & iniciativa. Algu-

"Art . 
"círculos"., 

masdel las decorrem de emendas offBreçidas.iem plenário, na 
conformidade do "que ficou explanado neste parecer, pu t tas 
são de-simples" redaeção, melhorando o texto do projectó, é 
prescindindo d§ jtajstificaçãp especial.. ' 

Emenda n. % 

"á ementa: Em vez de "representantes^profissio-
naeg", diga-se: "representantes 'dás profissões". 

v Entenda2 
"Substitua-se o a r t . 1% principio»; peto fesfuifite; 
A r t . . —- Os representantes áas profissões na Câ

mara dos Deputados serão em numero' corresponden
te ~ a um ouinto dos representantes dè poyo {ivf>. 23, 
§ I o da Constituição Federal), ficando, portanto, fi
xado presentemente em 5Q". 

. Emenda n. $ 

*Art. 3*«— em ves de : "os membros de taes or-
•ganizações", diga-se: "doa membros» d§' íaes òrgiwii- -

Emenda n. i. 

-> Em vez d e i "categòriai^^âiga-se: 

Emenda n. & 
"Ao a r t . 11, n . i : depois de "diÉipostie no á r t . 9S", 

diga-se: "em -virtude de profissão dor «MM associa
dos". ." ' ' " ' ' 

Emenda n.. 6,, 
"Ao art. 14 — em vez dei "art. 10", aiga-sei •ar

tigo U", '", !" 
Substitua-se as palavras: "os delegados de cada 

grupo eleitoral, e tc . " — $ os paragrapups do meatao 
artigo — pelo seguinte: 1 

§ i.° Em se tratando de eleger deputado federal: 
a) quando houver no mesmo município, mais de 

uma associação classificadas E M um só circulo, os de
legados de taes associações elegerão O delegado muni
cipal; ulteriormente, bs delegados municipaes de cada 
circulo, reunidos na Capital do Estado, elegerão O de
legado estadual respectivo, E , por fim, os delegados es
taduaes, reunidos "na Capital Federal, elegerão' o depu
tado do circulo A que pertencem; ! 

b) quando no município só houver uma associa- v 

ção classificada no mesmo circulo, ou somente uma 
associação classificada em qualquer circulo,, eleger de
legado, o setí delegado eleitor será o delegado mun i - -

cipal — procedendo-se do mesmo modo em relação;a 
escolha do delegado estadual N O caso de não FEAVER. plu
ralidade-de'delegados municipaes. , 

§ 2." A escolha' do .detegadq-eleitor úe vgr,$o supe- ' 
r ior réeahírá sempre' em uín dos delegados 4â 
immediatamente inferior. * "' " „ . 

| 3." Kas eleições'de represetítentes das profissões 
de Câmaras Municipaes do Districto Federal e do 'Ter
ritório do Acre, os delegados das Aeffi'os.iaçn,êg,das mes
mas profissões incluídas éni uni só circulo e.feger|o o 
delegado dessa profissão é os delegados das varias 
profissões de cada circulo elegerão e 'representante do 
mesmo circulo.' ' ',. „ 

§ 4.° Nas eleições -de representantes T das i-prof|se®es 
aas demais Câmaras Muniojnaes e nas .Assembléas^ Le
gislativas se observará o disposto na lei estadual res
pectiva". ' . \ 

Emenda n» 95 j 

- 18Ao â r t . I® --• passa a ser a r i . 16. ' \ 
•Em ves d e : "Em se tratanto do císcuj©, éto. , 

até-nessa conformidade -f= diga-se: ^Èm se tratando 
do. circulo III da quarta categoria, é. de. qiiaesquer 
áutros em relação AOS quaes vèMam a estiibelecer-PSE as 
organizações previstas no a r t . 10, o ) . 

' | í . 6 Em .ve2s'des "ou soliçi-tadores",, ,dig?,-,se: *e 
geücitadores 1 3 . 

Supprima-se © tiltSmo período: "Atíâlogamente se 

3 Bêpois de' a r t . S6, teclus-Sel 
Ari . '—-Os delegados de assÒoiaçSes mje tenham 

"de escolher delegado' de gr |q ' superior, na .õo&f«?niida-
dé do a r t , ««»"'.reunir-se-So''sób' a presidência ido juiz 
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eleitoral, designado pelo Tribunal competente, no logar, 
dia e hora- determinados pelo mesmo juiz, e procede- , 
rão á eleição, observado, como fôr applicavel, o d i s - . 
posto no presente capitulo. . - „ .. 

Paragrapho único.-A Mesa'que-presidir taes elei
ções será completada por dois secretários, esoolhidós 
pelo juiz, quando o tribunal eleitoral não os designar". 

\ Emenda n. ft 

"Ao ar t . : 17 í 
N . 11 — Em vez d e : que còmparecéraei a eiei-

çSes de delegado-eleitor", diga-se.; "ou delegados, que 
votaram na eleição. 

l í . III — Em vez d e i "§ 1* do a r t . 8 o", diga-se: 
I i» do a r t . 15". ^ 

•Emenda n . 10 

B Ao a r t . 18 E m yez d e ; " a r t . 16', diga-se: 
? á r t . 1 7 \ ; 

^ J . ..' Emenda » . 11 , : t 

"Aô a r t . 22, paragraoho único — em vez de": " a r 
tigo 12", diga-se: " a r t . 13."... 

Emenda g, I I 

"Onde convier! 
- Incluam-se os arts.- 127, 128 è 144, âo Suüstitu-

tívo do Sr . Abelardo Marinho (emenda n . 1); 
"incluam-se também os a r t s . 132 e 140 da mesma 

emenda n . 1, com as modificações seguintes: 
i Ar-t. 132 n . I -— Supprimam-se ' as palavras: ' 
"profíss-ionalisías os definidos no Godigo Eleitoral" e 
mais "conversível em prisão nos termos da legislação^ 

l" Art., 135,: Supprimir as palavras "conversível em 
prisão"; . „ , " ' - _ 

A r t . ' 137. Em vez de? á convenção em assem-
bléa de associações ou em convenção a que não per
tença", diga-se: em assembléa de associações ou dé 
delegados de oue legitimamente não faça par te" . 

Supprima-se as palavras "conversível em prisão. 
Paragrapho un ico . Substitua- pelo seguinte: "Se 

houver doío, a pena será de prisão cellular de 6 mezes 
a 2 annos. 

• Arts . 138 e 140. Supprima-se as palavras: foon-
• yersivel eín pr isão". ' 

, ~ Em conclusão^ ', 

Opinamos pela approvação das emendas tís. 3 '(com sub^ 
emenda), 5 (com sub-emenda), 14, 15, 16, 17, 18 (com sub-
emenda), 19; 23, 24, 29,-30 (com sub-emenda), 38, 40, 47 
(com sub-emenda), 55, 58, 59, 60, 61 e 62. 

Pela rejeição das de n s . 1, 4, 7, 8, 9, 10, 10-A, 11, 12, 
13, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42. 43, 
44, 45, 48, 53, 54 6 57. • < 

Consideramos prejudicadas as de n s . 2, 6, 27, 37, 41, 
46, 49, 50, 51, 52, 56, 63, 64 e 65, e " • 

• Offerecemòs 12 emendas. 
Sala da Commissão de Justiça, em 2 de fevereiro de 

1937. —- Levi Carneiro, Relator. 

J U R I S P R U D Ê N C I A 

Estado de Pernambuco , 

• Recurio Eleitoral 
Reg. Int., 

n . 572 —> Classe 3» 

. Accordão t % 

L 34 do 

Vistos, estes autos de recurso sob o n . 572, classe 3 e de 
.Pernambuco, entre partes,-recorrentes. João Ignacio Cabral 
de Vasconcellos Filho e outros, recorridos Luiz Gonzaga de 
Sérgio Magalhães e outros; accordam os Juizes do Tribunal 
Superior de Justiça Eleitoral em. negar-lhe provimento, não 
a.olhidas as preliminares levantadas contra o voto do relator, 
para confirmar a decisão recorrida. 

Do registro dos candidatos á; eleição municipal sob .a-le
genda — "Pelo Progresso de Olinda", sobre a sua irregulari
dade, decidiu este Tribunal'Superior confirmando o accordão 

?õ Tribunal .Regional de, São Paulo — recurso eleitoral É O S 
o.n.,'466,—.^Boletim Elei toral .n. 126, de 27 de outubro da; 
lòse^que-deoidèéfeito. olregistroipor despacho ^dê  juiz com-, 
petente, sem reclamação, quer, *a ser publicada a lista' dos 
candidatos, .quer na apuração, passou em julgado aquelle des 
pacho; ademais não houve recurso do despacho do Juiz, den
t ro do prazo fatal do a r t . 171 do Código Eleitoral.-

Improcede igualmente a allegação de que o requerimento 
para um registro é nullo porque dos 50 eleitores signatários, j á 
havia um que assignalara outro requerimento; o § 2 o do artigo 
34 do Godigo Eleitoral, entretanto, não fulmina de nullidade 
tal registro* o que dispõe o artigo * citado ê que "nenhum 
eleitor sob a pena,do a r t . 183 pode assignar mais-'-dé u m - r e 
querimento; finalmente, improcedente é.ainda a a rgu içãode 
que o Prefeito eleito e proclamado não é eleitor do-municí
pio; seu titulo eleitoral está junto aos , autos a fls. 60 do 
appehso, donde se verifica que é o mesmo brasileiro nato, no 
gozo de seus direitos políticos — .Constituição Federal; — 
Disposições.Transitórias a i t . 3* § 7"; trata-se de;pr imeiras 
eleições municipaes,,cuja, única exigência é-a do citado artigo 
S § 7 o dás Disposições Transitórias da Constituição Federal. 

Rio, 20 de janeiro de 1937. —- Hermenegildo de Barras, 
Presidente. — Ovidio Romeiro, Relator. . . . . 

Estado de Minas Geraes 

. . Recurso Eleitoral n . 600 — Classe 3* de ar t . 34 'do 
3teg. In t . 

Accordão ' ' , 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos e le i 

toral n . 600 de Minas Geraes, em-que é. recorrente ò ; Par 
tido Municipal de Gomes Freire e recorrido Josáphat Macedo, 
accordam em Tribunal Superior negar provimento de recurso, 
para confirmar a decisão, recorrida, que não. deu pela árguida 
nullidade, por não anteposto ao nome dct.eleitor,. e em algu
mas cédulas, o titulo de "Doutor". . 

Rio, 29 de janeiro de 1937. — Hermenegildo de Èàrros, 
Presidente. — Laudo de Camargo,.Relator. • . . , • • * • " • 

E s t a d o de- Alagoas 

Recurso Eleitora! n . 60 — Classe 4* dp ar t , 30. -do 
Reg. In t . 

mànaou-se sobreestar o julyumento do re
curso eleitoral sobre o preenchimento dè uma 
vaga de Deputado á Assembléa Legislativa do Es
tado de Alagoas, até aue seja julgado o mandado 
de segurança pedido contra, o dcto da Assembléa. 

Vistos etc. 
accordão 

Attendendo a que o presente- recurso do Estado de Ala
goas em' que ó recorrente Mario Marroquim do Nascimento e 
recorrido Antônio Guedes de Miranda, refere-se á eleição a 
que ali se procedeu para preenchimento'da vaga deixada: na 
Assembléa Legislativa do Estado, pelo Dr . Hildebrando Fal
cão, por entenoer a mesma Assembléa haver esta perdido seu 
mandato de-Deputado á mesma Assembléa; 

attendendo.. porém*, a que este Tribunal Superior, ao to
mar conhecimento do mandado-de segurança n . 69, requerido 
pelo mesmo Dr . Hildebrando Falcão e julgado em sessão de ' 
6 de janeiro .corrente, mandou que o Tribunal Regional, que 
dq pedido nao conhecera, se pronuncie sobre o mérito do pe 
dido, accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral em'que seja sobreestado o julgamento deste recurso 
até que seja" decidido aquelle mandato. 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1937. — Hermeriegildn 
de Barros, Presidente. — Collares Moreira, Relator. ' 

Estado do Ceará 

Representação n . 1.063 — Classe 6» do a r t . 30 do 
Reg. Int.. 

; Accordão (1) 

Os Juizes,do Tribunal Superior .de Justiça Eleitoral r é -
èolvem converter o julgamento em 'diligencia •pára.' mandar 
juntar a-estes autos "a "Consulta n . 1.111", dando-sê nova 
vista ao Exmo; Sr." Dr . 'P rocurador Geral. 

Rio de Janeiro,. 12. de julho de 1935. = - Hermenegildo: 
de Barros, Presidente.\~'.i?iwu'o. Casado, 
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• Estâdo"-;do •"Ceará v . r . ' ' '>'--i-'". 

'•'ÃeisresentaèSoJn.'\' 1.063 —.. Classe••6'."da .art.::. 30 tdo 
•tteg.-i lüt . ' . . , ,,. . ...... .... 
' • . ' • ; . • : '• Accordão ; • : ',• . . : , . i * ' 

. .Cistos, etc. ' , , i : ; . . . . . . . , . , . : ;. ; , 

f 'UVTribünal Superior ..de Justiça.-Eleitoral,- na conformida
de "dós"-paré'cères .de• í ls . ' ; 3 7 í ; - - ; 4 0 -e '43-—- 44- em-ittidos pelo 

divisão''-eiá, organização- jüdtóiariaa-4'do'vEs;tàdò.ídd'*Géái*-á'"P%i<-l 
ventura, baixadas, apósRO-deoreto/n.*l-. l4í5,' de' :8; de -fevereiro 
dè\ 1 9 3 5 . s e j a m , juhjlbs,.-.'<"em':.. documentos ./authehticoâ'. -aos 
presehtesy.autos,de. representação m./" 1; 063.; '"feita.; pòr.f:Fruii-
.c%cò'.de^Al*^ida.VIilonté/ei.odÍr^,;-Depütad.ps /eleitos'pfocjá-
.mádós^ :

:diplÒmãdos-'á.As"serftbléa' do.Estado'dò ."Ceará,'''—'con
t r a / o 'supracitado 'decreto . 'n: . 1.475," qüe/créòu ; ' o ' cargo'"dè 
VfcerPrèèTdièn'te.«da' Corte de; Àppeíiação; do rrméèmò' Estado. 
Eiassim-decTdem,..unanimemente.. ..'. -y. •'::í:;';Mí' 

v 'Rio ^ de? Janeiro, »7' dé ^os£ó';'de '1937.?'' ~\ty?r&èitò'tflào 
dét Barros,:Presidente..— Plinio Caiado, Relator". . ' , 

'• •,'.""'' ' 'Estado' do Pará , ; ''.L , ; 

;• Processo'-n;' 1.662 — : Cl'asse-6* do ' a r t : ,30 -do,- Reg/. Int . 

Vistos,^ e t c . ' •'. 
Accordão 

•• O'. TribunaL Superior-: de;. Justiça: Eleitoral. resolve..-unam-
a?emente,í'nãor;tomar * conhecimento-, da .reclamação <d.e<; João 
Guilherme/Lameíra- B i t t encou r t ' . con t r a . dec i são r . do . ; ( Tr i -
bunal»Regional-Eleitoral-do;Estado.-doiP.ará,,porque similhante 
reclamação :deviavir•• por, mieio^de-.recurso. , 

; '-RlOíde?Janeiro,'21-de;outubro;de.1935.-..—• Hermenegildo • 
de-Barros, 'Presidente. ;—• Plinio' Casado,* Relator.: •'• • • :••>• :• 

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

•' E L E I T O R A L . 

-Rio.'de,Janeiro,; 19 de-íüvéreiro-deUSá?.; 1 '•"•' ';,.. 
Exmo. 'Sr. Ministro do -Trabalh»,- TndtíetriaVCoirimereio.' 

' Sr . Mini'stro.\. V : ' A / ; , . :{ '*'.' '.'":..5...- / " : TpU 

1. ' Acòuso recebido., o offieio n . ' ^ ! " — ; E — ' 417 : de-15 ;

; de 
fluente, desse.Ministério, cápeahdo- copia : 'do• deVn. : l i970, ' íde 
21 ide,-janeiro:'anterior' doíSyndicatódos.Representantes/Com-
rnèrciaes'- junto ás Repartições - Publicas. • '•'••. " • ]::-.:'•••'] *":•''•'*" 

.2.. Attendendo á "so.licítação;de';V..-Ex.,-.passo : a-eníit t ; ir 
parecer; sobre:o••assumpto do ;alludido-offieio. •, - .... •; 

•3 . 'Pergunta 'áquelie Syndioafcoi' <- :. »' , - . , . . . ' . • ; , 

1 ' — . em ..vista da decisão- desta. Procuradória-Gerál, 
/ e m cumprimento, á.' l e i ; sobre;Sèr ; 'oÍúnico Tdocumento 

. .V. hábil .para fazer prova! "de.' identidadejso-'Titulo• deíElèi- • 
* tor,. e havendo. estrangeiros.', entre * os, associados, r. qual 
1 o .documento, de . -identidade; que4:.precÍ8am-..09 k mesmos" 
;', para regular sua actividade "civil' jun to ; ás repartições, 
' . p u b l i c a s ? ; ' . ' . . . ' . ' . . ' • V ,•/'..'.':-•{. -i. 

4* A;:Consti,tuição:Federal, arts.- 108 6(109^determinaia 
obrigatoriedade -do alistamento-para -todos os hom'ens ^maio- ' 
res 'de 18• annos'.(e*para:as,mulheres: quando,exerçam- íuncçãò 
publica,remunerada), -salvo ' .os /analphtòé^^esipfao^^de^réf 
6,03 cadetes- militares,:os •mendigos e.'os1-privadõs ídòs--direitbs 
políticos :. : - ' : • • ' ; ' 

I 5: , 0 Código 'Eleitoral, ' lei -; orgânica í decretada ^ para- com
pleta •' execução'' da-, Constituição,?,determina- no tseu • arti.*4*es-
tarem'''.isentos -. dessa • obrigatoriedade :„ •-• : 

'i a), ós "inválidos;; . - • • (••••~.. . I. ,-:X ; :.- ,:.-
b) maiores de. sessenta»annos;" - r*--

y c)'os'cidadSós-a-serviço :do.''Paiz'.no-estrangeiro; :' - -
. d)' os militares." •' ' : •' • • '• 
' Para todos- os -demais • cidadãos 'alistavels- ê 'que, l..umarves-. 

àttmgida 'aádade. d6* dezenove f annos,'-deolara t e (determina (queJr. 
"sero'"a- ipós%&.do-Hitulo-de:'eleitor™ :Dão»'POssa!n.:s ! ; f i•': 

• '••a)iezercer^càrgo ,ptiblico ou;proí iss io 'para :quaí SE 1 exige--
a qualidade de> cidadão-brasileiro; •• '> • ; 

-'* h)-provar identidade* • ' "•• • ' *. ••'•-• 
6. Somente^esseè-é-IONE'nlo-podení.províar^idèntidade-ss---

iião-pela carteira e l e i t o r a !Todos os demais , -p.*ez. 1 os anal - . 

phàbetps,>ou-maiores .de sessenta' annos, provam sua identi 
dàde pelos'.meios communs; : carteira profissional, carteira 

- policiai,''' etc. - • . : . . . -
.~7.; Quanto.aos estrangeiros, desde que.entre-19 e 60.an-

nOs,;terão.-de-fazer,.provai de não^senem brasileiros, isto é,-<j£ 
- provaria-,sua, respectiva.nacionalidade,.o que deverá ser por 
. attestado-,legal ,,pas,sado pelo .respectivo cônsul, .pelo passa
porte, ou. mesmo, por: meio. de. carteira de identidade policial 

, MU .profissipiial .desde que conste expressa declaração de não 
ser, brasileiro. . , . . . , 

. ... t8^-Te'mjio.assim•.dado.'cumprimento á solicitação dé Vossa-
. Ei . .Sr , . .Ministro, sirvo-me dá, opportunida.de para.renpvar .e 
expressão dé.meu apreço. ' ,— Dr. 'José'Maria Mac/Dòwell da 
Úósíá, 1'ròcúraòòr Gerai.Eleitoral interino. 

E s t a d o d o Pará 
;- • Recurso 'Eleitoral -n.- 562, classe -3.° —̂ Recorrente,' Pro- 1 

curador-Regional Eleitoral- —Recor r ido , Tribunal Regional 
Eleitoral.-^- Relator, --Exílio.'- b r . Professor Cândido' de Oli
veira : Filho 

• . . ' . - i ; . . . P A R E C E R . N . ; 720 

Ó^Ür. .Procurador" Regional uo Estado do Pará, r e -
coi'reô:-tempestivamente -da-seguinte decisão, proferida- pelo 
Tribunal • 'Regional'-,naqúelle : Estado-:' • • • • ' . - -. , 

' . . •"Resolvem.' os; ju izes ; do/Tribunal Regional, não-to-
•'. 'mar .'conhecimento • da- consulta por se tratar de caso 
' . . ' ; c o n c r e t o " . . ' , . ' , ' . . • 

••- 2. Assim está fundamentado o recurso: 

: ' ' "Es t a ' ' P rocu rado r i a recorreu para essa Supe rx 
..... instância do respeitável, aresto de l i s . 'deste-Tribiíi:;.. 

Regional'o quorque 'não tomou conhecimento da, tu 
,. sülta., feita pelo Presidente da Câmara Municipai . 

'* - 'Alemquer, sob o-fundamento de que 'se trata na espet .« 
de.caso concreto. . • . 
•- . 'E'.o;fez com!-apoio no a r t . 179 do Godigo .Eleiiú.ui 
combinado :com ! os artigos 7.1-e.72 do--Regimento Ui-

/terno- desse Venerando Tribunal . • • -< 
' . ' , . • -Augus to Tribunal n ã o é neoesario .grancie. ij^forço 
' ; pára ' ; demonstrar á evidencia que -o -.respeitável' «ccor-

daó,.ora recorrido, é de ser reformado. 
'• . • •' Com a'.devida 'venia, -entende, esta Procuradoria 
/ que,*,ia espécie, se ;• trata '.dá interpretação dé textos 

•legaes.,-A primeira parte da • consulta, formulada de ' 
• modo"; geral, * diz respeito ao. texto do a r t . 86 da Lei 
Orgânica dos Municípios,; tendo-se em vista o § 7 o do 

• á r t . • 3 o: das Disposições Transitórias da Constituição 
•Federal. A-segunda parte da mesm'a consulta entende 
• cftm. o valor .e conseqüente applicação dos votos no-
minaes. • - . ' 

' Verse, portanto, que se trata no caso em apreço 03 
. <. exegese de textos lega.es afim-de serem appjicados em 

, casosconcretos. . " 
. . .Si,, ;porventura, na consulta se referisse á causa d< 

incompatibilidade,, ao noróe! do pretendido inconipati-
bilízáâo,- esta-p.rocuradoria nada teria a qppôr. 

...... . ,,-P.or. esses. fundamentos e ousando invocar os ' i -
.dimds, supplementos de Saber e Justiça desse-Vene. 

., rái}do"Tribunal Slipefior, espera esta Procuradoria que 
• seja -cado provimento ao seu-recurso para o fim, de, 

: . reformada .a :- decisão recorrida ser determinado ao 
. Trjííunál a quo,:o. conhecimento da mesma consulta e 
' 'consequentemente'seu julgamento. 

.. . . ' . ' I ta-Soeratur. . . ,. ( < 

' 'Belém, 5 de-novembro de 1 9 3 6 . — Ernesto Chaves 
"• Netio. 

-. 3.-A^ Procuradoria-Geral adopta'essas razões. -
-• Rio-'dè 5 Janeirò,. 22 de fevereiro de 1937. — Dr, José 

-.Marià;-:Mqc-%Q,wéM''da. Costa, Procurador Geral interino. 

' ' . " . . ' -'.,',•'. " ..-:' E s t a d o - d o P a r a n á , ' , , ' t 

•'Processo-n..'.-17'(recurso administrativo) c l . 7*.— t Re- ' 
• corrente,'*Cleto -de-Far,ia> e ; Albuquerque — Recorrido,'-Tri-!. 
bunal'"Regional-Eleitora!.-— Relator, .Exmo.'. Sr...'.Professor*' 
João-Cabral'." -, , ;." 

• í'='--G3èlo jde-Faria--e Albuquerque recorre do acto do 
Tribunal;' Regional • ão '•> Paraná - que é o seguinte accordão: 

. ' :"Gleto.de'lFaria'© Albuquerque ofíicial da. Secre-
. '.taria deste-' Tribuna!, com' fundamento n o ' a r t . 178 'da : 
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lei a . 48, ce 4 de maio de 193», recorreu, do despa
cho do Sr . Desembargador Presidente, que o suspen
deu por 15 dias do exercicjo.de suas íuncções. 

Tomada por termo o recurso, .com., as razões do 
mesmo apresentou o recorrente uma certidão dos seus 
assentamentos, como prova de não. ter eoffrido aa te -
riornient* . nenhuma pena disciplinar, havendo, ao 
contrário, merecido mais de um elogiu. 

<)-Sr. Desembargador.-Presidente manteve o seu 
ácto o o Sr. Procurador Regional opinou pelo conhe
cimento do recurso e confirmação do despacho recor
rido. 

E, depois de relatada o discutida a matéria dos 
autos. 

Accordam os juizes do Tribunal Regional de Jus 
tiça Eleitoral, por unanimidade ,em conhecer do r e 
curso e nêgar-Ihe provimento. 

I — Conhecem do recurso porque o prazo parç 
sua interposição sendo de 48 horas, não consta dos 
autos nenhuma intimáção ao recorrente, cuja petição 
de recurso é anterior á publicação feita 'no Diário 
Officia: de í l s . 8, da portaria de suspensão. 

II — Confirmam'o despacho recorrido, porque: 
a) ao contrario do que úiü O recorrente, foi elle 

ouvido sobre os factos constantes destes autos e que 
originaram a suspensão, como se verifica de íls-. 8, 
10, 11, 12 e 13, estando -assim satisfeita a exigência 
do paragrapho único do a r t . 118 do Regimento -in
terno dos Tribunaes Regíouaes; 

b) o recorrente incidiu em falta, que de accordo 
com o art.. 17 do mencionado Regimento áutorísava a 
imposição, dá pena, ,pois, accusadõ no escripto de fo
lha-- 7, mandando informar sobre o mesmo, limitou-
se a dizer que a àccusação não passava dé misérias do 
chefe da 1" Becção, em quem não reconhecia autori
dade moral; 
.' c) a -ordem de serviço de í l s . 23 mandava que o 
chefe da I a Secção reiniciasse o serviço de exclusão de 
eleitores auxiliado pelo recorrente, a esse documento 
s-J refere o Sr . Desembargador Presidente em seu des
pacho de fls. 26 v . , de modo que estava modificada 
à perfaria aníerior na.parte em que dizia que o refe
rido serviço fosse íc í to -pessoalmente pelo chefe da 
1" Secçãó; 

â) «sta-nde provada a falta de accordo com a gra
vidade da mesma era o recorrente passível de pena 
disciplinar •{•Reg. interno, .art . 117, pr) e se-esta deve 
sêr imposta pelo presidente, a elle, como -superinten--
dente dos serviços da 'Secretaria (Reg. In t . a r t . 98; 
e responsável pelo bom andamento-dos ' t rabalhos do 
todo o Tribunal é que cabe aquilatar da gravidade da 
falta, para a graduação da pena, que não fica, neces
sariamente, sujeita a ordem seguida no a r t . 117 do 
Regimento Interno; 

<?) o recorrente tem boa folha de serviços, mas a 
pena não lhe foi. imposta ao máximo, naturalmente 
devido a essa oircumstancia. Curitiba, 12 de novem- _ 
hro de 193G.'" ' 

ixáo constando, ^os autos ã publicação ou sciehcia desse 
accordão. o- recurso, é' tempestivo. 

2 . A 'instrucção deste processo, na Secretaria do Tribu
nal a quo foi tumultuar ia: basta, salientar que a í l s . 29 v. 
se montem o despacho recorrido, e dos autos. não. consta a 
petição,dt*se recurso; a í l s . 31, o Procurador ' Regional dá 
parecer sobre o recurso, e dos autos não consta o. documento 
ou escripto com o qual se apresentou o recurso; a fls. 33 
novo parecer do mesmo Procurador. Regional sobre o recurso 
flètoutfo .dós-, punidos, e o instrumento desse recurso não 

.consta dos railos; a. fls.. .41 e seguintes se encontram docu
mentos e pecas datadas de outubro, antèriórrés aõ accordão 
(que é dé 13 de novembro seguinte) e qüe parece serem per-

;.tinê"fitès ao recurso pôr esSé -accordão decidido.. 
,S. 1 ' l&méntávèl.'-ê deprimente (com.pesar ô constato) 

a situação moral da Secretária dô TríBunàl Regional do Pa-
râftá: o dirèctôr dá Sècfetafía, um chefe' de ééce&o, um of-
fiei a!, 4 uearém, e/n èeryíçt>, líajgoágem a-mais íncanvenien* 
te "posÈí-Víl, e â trazerem inimizades pessóaos para .per turbar 
o serviço publico e desmoralizar a respeitabilidade de um 
Tribunal, cõiS õs théor dás "pâpêlètas" cônstanteè destes au
tos, aos quaes se íuntou até (mirable dictul) lista de jogo 

do b i c h o ! . . . Faço notar que pendente de julgamento deste 
Tribunal Superior existe um outro processo, de recurso ad« 
ministrativo, também provocado pelo ora. recorrente, contrs 
um outro funeciouario, do que, até, juntou uma prova indi
rectâ a fls. 55 . 

4 . A confirmação da decisão recorida se impõe, a berc 
da moralidade administrativa. 

Rio de Janeiro," 22 de fevereiro de. 1937.— P r . Jou 
Maria, Mae Dowell da Costa, Procurador Geral Eleitoral, in-
terino. 

Estado do Paraná 

Processo n . 20 — classe 7* —• Communioaoão dò Exmo 
' Sr . Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, en

caminhada pelo Exmo. Dr . Ministro da Justiça - i Relator — 
E x m o . ' S r . Ministro-Laudo-de Camargo ' . -

P A R E C E U K . T23 

1 — O Sr. Ministro da Justiça encaminhou a este Tribu> 
nal Superior o seguinte offieio do Sr.- Presidente do Tribuna-
Regional do Estado do Paraná: 

Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do ijstadí 
do Paraná — n . 819 — Cürityba, 15 de dezembro ds 
1936. Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Negócios Inte
riores — Rio de Janeiro. Tenho a honra, dê levar ae 
conhecimento de V. Ex. que infelizmente não pode estfl 
Tribunal, realizar no prazo estabelecido pela lei n; 230 ;, 
de 31 de julho do corrente anno, a organização dos ar-
chi vos eleitoraes desto Estado, determinada pela-mes
ma lei . A Secretaria deste Tribunal dispõe do redu
zidíssimo pessoal de que se constitue o seu quadro ef-
feetivo, por cujo motivo, na impossibilidade' de obte; 
funccionarios estadoaes e municipaes, requisitei-os d« 
diversas repartições publicas federaes nos termos. qu' 
me são conferidos pelo § 2° do a r t . r da referida lei 

^ Todas essas repartições escusaram-se de forn^cel^cs 
aílegando deficiência dos mesmos e excesso de expc 
diente, embora insistisse e reiterasse este Tribunal na-
quella requisição. Nessas condições está, pois, a Secre
taria deste Tribunal, impossibilitada de ..realizar aquet 
les serviços no prazo legal, pois é materialmente im
possível a sua execução, com o numero reduzidissimi 
de funccionarios effectivos de que dispõe e no TSmiti 
fixado para sua realização. Sirvo-me, além disso, d; 

: oppórtunidãde para renovar a V. Ex . protestos he ele
vado apreço e distineta consideração. Saúde e frater
nidade. —• Antônio Marfim Franco, Presidente do Tri
bunal. 

2 —• Ao qual se encontra appensado o seguinte telegramma 
dirigido ao Sr. Ministro Presidente: 

Offieio; Ministro Hermenegildo de Barrosj Prés t 
dente Tribunal Superior de Justiça Eleitoral Rio. Rei
terado meu telegramma 31 de agosto ahfrò passado te
nho honra solicitar a V. Ex.. necessárias providencias 
afim serem, rémèttidas cem mil fichas dar infèio cum-

' primento disposições lei numero duzentos trinta e uii 
julho referido.ahnó. Apézar não haver obtido numere 
funccionarios federaes requisitei para organizai-- archi
vo determinado essa l e i poderia inieial-o exíguo pes
soal quadro Secretaria se já tivesse obtido esse mate
r ia l . Renovo pois pedido valiosa interferência V . Ex, 
junto Ministério Justiça. Respeitosas saudações, — 
Antônio Franco, Presidente Tribunal". . 

3 — São, assim,'duas partes distinotas as de que trata s 
presente processo: èst-a segunda parece que ficará "essòty-W: 
com a requisição que o Tribunal Superior faça áo Sr.' Minis 
tro da Justiça para a confecção e remessa dô material solfei 
tado. 

4 — A primeira parte, é a, reiteração de que o Sr . Presi 
ciente do Tribunal Regional deste Difetfícto .Federal já tfóux 
ao conhecimento deste 'Tribunal Superior na, consulta auméri 
2.071 decidida ná sessão de 5 de fevereiro deste anaô . 

Teodô este Tribunal Superior decidido pela reiteração i 
ser i è i t a por aquelle Presidente ás repartições, parece qui 
assina .devera-ser respondido., . . . " 

Não entende, porém,' esta Procuradoria Ôèral se devs 
manter aqüèlla decisão desta Egrégia Corte, Hetá dèmoebrads 
a inexíquibílidade da lei 230 dé 1836 pela falta dê áppârèlha= • 
mento de pessoa! e material . Este, poderá ser supprído pel? 
orovidencia acima alludida. 
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. Quanto ao primeiro a Procuradoria Geral não vê outro 
'•recurso'senão/este Colendo Tribuna! Superior se dirigir: •" • 

a) ao. Congresso Nacional na forma do a r t . 13 in-
siso-e do'Código Eleitoral propondo não apenas a pro= 

• rogação por mais seis mezes do prazo-contido na-'lei• 
230,1 como, ad instar do disposto na lei 373 de 1937^ a 
autorização aos Tribunaes Regionaes para contractarem 
por aquelle período máximo, diaristas ou tarefeiros a 
quem sejam incumbidos aquelles serviços;- ou : 

b) ao -Governo, nos termos do mesmo a r t . -13 inciso 
k; propondo aquella mesma medida ou outra que se ihe 
afigure mais adequada, afim de que taes serviços este- • 
jám concluídos 'a- quando das próximas eleições geraes,' 
dàd.o que elles ..são-necessários para-a boa e perfeita 

. realização do serviço de apuração das mesmas. 
5 — A se não optar por uma dessas duas soluções, entende 

à Procuradoria- Geral que a lei ficará desrespeitada e graves' 
damnos- acarretará á boa distribuição da Justiça Eleitoral. 

Rio-,de Janeiro, 23 de fevereiro, de 1 9 3 7 . — Dr. losé Maria 
Mác'Dowett da Costa, Procurador.Geral Eleitoral interino: 

1 Estado de Sergipe 
\ \ 

..Recurso Eleitoral n . 610, classe 3.* — Kecorrente, fro=. 
curador Regional'Eleitoral — Recorrido, União Republicana de 
Sergipe — Relator, Exmo. Sr.- Desembargador Collares Mo
reira . ' . . ' - ' , - ' 

P A R E C E R N . 725 

' 1 . ,0 Dr . Procurador Regional em Sergipe recorre da de
cisão . proferida por aquelle Tribunal Regional, em consulta, 
declarando • .que um' Deputado estadoal' e "funccionario federal 
não,pôde, na.vigência do mandato e sem perdel-o, acceitár 
promoção "por merecimento". • . - , . - ' ' 

A. interposição foi tempestiva,, porém' o recurso não me
rece provimento. 

. A-Procuradoria Geral adopta os fundamentos que ,'alicèr-
çam,-aq.ueÍle'ãresto a saber: , ; -," 

"Quanto ao mérito a pergunta parece ociosa ante 
a, leitura do ar t . 20, n . 6, da Constituição dp Estado: 

"Depois de empossado,. não pôde o Deputado ser 
promovido na vigência do mandato, a não ser por", an? 
tigui.dáde, contando tempo para esta promoção, apenas, 

;por, duas legislaturas". . ' , 
Sè ó Deputado já está na posse de sua cadeira, não 

mais poderá ser promovido, nem mesmo.em cargo fe
d e r a l . Somente ojespei to ao direito automático do;tem
po abre excepção' a via regra absoluta, segundo a Con
stituição-Estadoal. -• ' 

-„ , -, A.razão,de incompatibilidade avulta entre os.-.com-
mentadores do Estatuto básico. 

"E' uma barreira, diz Barbalho, contra a.corrupção 
"pelo-poder executivo, motivo que veda também os con-
tractos entre elles e os representantes" (com. pag. 72)". 

"As incompatibilidade do ar t . 33, escreve Pontes 
de Miranda, fundam-se em razões de ordem moral, que 

• libertam os representantes do povo e das profissões dos 
tentáculos do Poder Executivo e.das suggestões subor-
nantes" (Com. a Const. Fed. pag. 494)". 

* O dispositivo citado não,menciona de modo expres
so a-prohibição como sendo relativa a. este ou aquelle 
governo.-Não distinguiu o governode que'pode emanar 
a-promoção. 

Usou de uma linguagem terminante, prohibindo que 
a promoção fosse recebida na vigência do mandato, com 

-a resálva da antigüidade. • / 
E' sabido que o motivo que impede a promoção ori

unda de um governo- estadoal — independência do . r e -
presentante legislativo — perdura mesmo em relação 
á promoção conferida, pelo governo federal. 

E' a pratica seguida no Paiz atténder, o governo 
executivo nacional, ao executivo estadoal nas nomeações 
e-promoções dos funccionarios residentes no Estado?e 
outros do seu interesse. Não se pôde senão admit.tir, 
por uma conseqüência lógica dos factos que o Deputado, 
no caso de ser funccionario federal,' consigna a sua pro- • 
moção no cargo, por intermédio do executivo do Estado, 
sacrificando deste modo aquillo que-devia ser o.apaná
gio da sua funcção: — a independência diante de outro . 

"poder. 
O interesse federal poderia facilitar a • corrupção. 

de que falia Barbalho, para quem nem a antigüidade de
via "ser consentida, tal a isenção aue exige a nobreza" 

•d.o.'mandato representativo: -. . ' ' " • 

, -. "Certo poderá-haver casos em que o acesso seja d« 
direito, como quando depende só de implemento de 

' tempo ; T N A S , ' : ainda- assim, ' N O 'modo de contar esse tempo 
' e na" demora do despacho o governo teni meio de favo
recer,- agradar, ou-* contrariar-o- representante, que, em 
taPcàsOj-não'terá completa isenção para lhe ser adverso., 
quando o deva". • : • ' - ' , 

O pensamento é evitar a subserviência ou a condes-
' •'• •'• ce-hdehcia-do «congressista.-perante o executivo, de quem 

. possa depender. . • . . : . ' . < • . • . ' . .. 
• •". •' Quem ousará desconhecer que o Deputado Estadoal 

não deve ser independente diante do outro governo? Na 
•: competênciaJ traçada aos: Estados e< á União pela Con-
•stituição: Federal -a ; defesa dos. interesses de cada um 
está reservada, ;em grande numero de casos,-ao repre-

... sentante.legislativo: (Disp.. 5.e.seguintes da Disp. ple-
liminares). • ' > 
; : ,A.-pròmoção;ipor,!antiguidade, pois,. somente ella é 
permjttida-.ao-Deputado,.que for funccionario.também. 

•A "contrario sensu", não-sendo por antigüidade, meca
nicamente, sobrevi.nda- pelo facto.r tempo, a promoção 
açceita' importa .na-perda • do . mandato, quer se tra
te de.funccionario do Estado, quer se trate de funccio
nario da- União. ,E' o sentir do ar t . 20 n . 6, da Con
stituição sergipana." 

' 3 . Essas\razões.se me, afiguram mais sólidas do que a: 
do esforçado Dr. Procurador Regional Eleitoral. 

. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1937. — Dr . JoséMarü ' 
Mac Dowell. da Cosia, .Procurador Geral Eleitoral inter ino-

^MNALMiNAL DE JUSTIÇA l i 
TORÂtMlSTRICT̂ FEDERAl 

A C T A 

6*. SESSÃO, EM: 11 ' DE FEVEREIRO DE 1937 . 

''•' PRESIDÊNCIA "DO SR.. DESEMBARGADOR VICENTE PIRAG1BB, 
( • . . , , . , / . . PRESIDENTE s 

Aos onze. dias . do -mez .de fevereiro corrente, presente-
os senhores:desembargadores Vicente' Piragibe, Souza Gomes 
André de. Faria,;juiz-federal- ' .doutor. Castro Nunes, juiz di 
direito, doutora José*.-Duarte,.,jurista doutor Jaymé Pinheirr 
de Andrade' e- o procurador regional, - doutor Mario Neiva • di 
Lima.Rocha, abre-se.sa-sessão.á 'hora e no local de costume, 
servindo de secretario o.doutor Antônio Baptista Pereira, di
rector-da Secretaria, .que procedeu á-leitura da acta da sessão 
anterior, cuja redaeção foi approvada unanimemente. 

O. senhor.'doutor Castro;Nunes, relator, converte em dili
gencia .o julgamento dos- seguintes processos de inscripçã/..: 
de Joaquim 'Januário e Alfredo": Vaz Pereira, afim de:ser feito 
o reconhecimento• das respectivas T firmas por. tabelliães rio 
Disiricto Federal; de Paulo,Maciel Shilhowsky, para ser_ sub
stituída a publica» forma que ànstrue o. processo; de Mânsuí-' 
Taufic,, pára-ser .rectifiçado o requerimento, de accordo corri 
a certidão apresentada*e^ o de-Antônio dos Santos Leal, afim 
de ser rectif içado o nome do pae do eleitor, o que foi appro
vado pelo Tribunal. '• •>• . • • • ' 

O senhor desembargador André de-Far ia Pereira relata 
a representação •numero 318 e o Tribunal;<de accordo com a 
promoção do Dr . Procurador Regional, resolve deferir o pe
dido ' inicial do ' eleitor : Trajano dos :Réis Carvalho, mandando 
cancellara '-inscripcão número' 14.893 e restituir ao reque
rente o titulo numero 226, junto aos autos. Quanto á repre
sentação numero-262-do Chefe-dá Segunda Secção deste Tr i 
bunal, relativamente ao, eieitoç João Pedro' Leão • de. Aquino, 
o senhor relator resolve mandar-archivar o processo, q que 
foi- approvado. • **> '*>-• 

6-senhor"doutor José>Duarte ' relata o processo de José 
Luiz -dós, ;Sán tos, que, como-prova de idade, apresenta - uma. 
certidão: de' casamento :que parece' viciada. Posto em dis
cussão,- o -Tribunal .resolve • converter- o julgamento • em dili
gencia,'afim de ser. júrtta a;certidão no seu inteiro teor. 

- • O - senhor"doutor '• Jayihe ' Pinheiro de Andrade, relator, 
converte em diligencia o julgamento do processo de qual ;N• 
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eaõãô "êx=offieio" de Joaquim da Silva Gomes, indeferido pelo 
jui2 competente, visto estar irregular a publicação do nõme-
nc "Boletim Eleitoral", afim do juiz a auo decidir como de 
direito. " Converte também em diligencia o julgamento dos 
processos de Aguinello Francisco dos Santos, para ser convi
dado o eleitor a comparecer, afim de as.signar as respectivas 
fichas dactyloscopicas, Wandheriinio Alexandre "Villas-Bôas, 
afim dé também comparecer para assignar o pedido de in
scripção e o de José Prates para se renovar a diligencia, por 
intermédio da policia, no sentido dé ser descoberto o para
deiro dò eleitor que deverá comparecer para assignar as suas 
fichas dactyloscopicas. Quanto ao processo de Jorge Izidro 
Pereira, o-Tribunal, tendo em vista as informações eonstan-' 
tes dos autos, manda o processo ao doutor Procurador, pari» 
julgar como de direito. 

Foram ainda julgados e approvados processos de trans
ferencia e. de inscripção pelos relatores: senhor desembarga
dores Souza Gomes: cento e quatro processos de transfe
rencia e trezentos e d e z de inscripção; senhor doutor Castro 
Nuüês: doze processos'de transferencia e quatrocentos * e um 
de inscripção; senhor doutor Jayme Pinheiro de Andrade, 
trezentos e sessenta e sete processos de inscripção; senhor, 
desembargador André de Faria Pereira; quatro processos de 
transferencia e seiscentos e oitenta e cinco de inscripção: 
senhor doutor José Duar te : Ires processos de transferencia 
e mil duzentos e quarenta e seis de inscripção. Os nomes 
dos eleitores/Constam do Livro Auxiliar das Actas, numero 
dois. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão ás 
treze horas e meia. E eu, Antônio Baptista Pereira, director 
da Secretaria, o subscrevo e assigno. — Antônio Baptista 
Pereira. — Vigente Piragibe. 

Relação dos nomes dos eleitores, cujos processos foram 
julgados e approvados na sexta sessão, realizada no diá onze 
de fevereiro de mil novecentos e trinta e sete: 

Relator, Senhor Desembargador Souza Gomes: cento e 
quatro processos, de transferencia: Waldemiro dos Santos 
Abreu,,Lannes Pereira Frony,^ Jorge Júlio Lopes Moitinho, 
Antônio Vieira, Oswaldina dos 'Santos Carvalho, Euclydes de 
Faria, Maria Amélia Freixo, Moaeyr Montenegro Vargas, Hen
rique de Souza, Heitor Pinto da Silva, Marcolino Gonçalves da 
Rocha, José Augusto Roma, Manoel Paulino da Gosta, Mario 
aa Costa Braga, Natal Teixeira, Dürval Nepomuceuo da Silva, 
Durval Ribeiro da Silva, Qüíutifio Antônio Lage, Nelson Mo*-
reira da Silva, Armando Felippe da Silva, Augusto Cândido 
Caldeira de Souza Filho, Alcebiades Coelho, Cláudio de Assis, 
Orlando Chaves, IzOlino.de Sá Freire, Archimedes Reis Jar
dim, Trajaho Alves, Manoel José dos Reis, Sebastião de Oli
veira Bravo, Mario José dos Santos, José Marinho de Oliveira, 
Isaura dè Souza Tavares, Sebastião da Fonseca, 0'swaldo Ri
beiro Jassèt, José da Cruz, Vladimir Ramos, Oswaldo José da 
Costa, José Ignacio da Silva, José Mariano do Nascimento, Joãs 
Augusto Ribeiro da Silva, ^Armando Duarte Mathias, Manoel 
Ribeiro de Mendonça, Elisa Klaes, José GonçarVes, Francisco 
Gonçalves de Mello, José Pedro dos Reis, Olegariu José Júlio, 
Américo Rocha, José Mattos' Abreu, José Joaquim da Silva, 
Oscar Augusto dos Reis, Reynaldo Simões Villae-Bôas, Al
fredo Teixeira Fernandes, Ranulpho Cunha de Araújo, Antônio 
Moraes, Cícero Manooi Nunes, 'José Mar iannoda Silva, Joa
quim da Silva Monte Alves, Fabricio José Gomes, AppariGio 
dà' Silva Rocha, José Nunes, Innocencio Ferreira, Láudelino 
Geraldo, Oswaldo Alves Pereira, Humberto Garcia da Silva, 
Dilermaado de Moraes, Arthur Oscar Cherem de Moraes Rego, 
Manoel Aragão do Nascimento, Odilon Pereira de Almeida, An
tônio Luiz Lopes, Adelino Louzada, Avelino da Costa Faria, 
Manoel dè Freitas Guimarães, Carlos Moreira da Silva Maia, 
Jocelun Cardoso Guimarães, Luiz de Andrade, Thetralde Pacca 
Dias, Mathias Salles, Marcai de Paula, Manoel "Velasco de 
Lima Jonas, Anselmo da Silva, Irineu Braga da Silva, Raul 
Cardoso da Silva, Manoel Gomes de Azevedo, Pedro Pereira 
Prima, Ormindo Ferreira de Souza, José Fernandes de Oli
veira, Joaquim Esteves Aloueò, Francisco Cyriaco Salgado de 
Mattos, Adhemar Marechal, Antônio José da Silva, Moaeyr 
Ferreira, Õttüio Gitahy Espinola, José de Souza, Custodio 
Ròmúaldo da Silva, Waldemar Santiago, Mario Silva, Antônio 
victorino, João Baptista de Brito, João Fernandes dos Reis, 
Djaima d'Almeida , Serra, Pedro Pereira da Costa, Verceleri 
de Medeiros e Samuel Vieira dos Santos; trezentos e dez p ro 
cessos de inscripção: Luiz Alves de Moura, Sebastião Fran
cisco Neves, Alvarino Martins, Waldemar Martins, Gosme Pe
reira dos Santos, Nelson Teixeira, Enock Clemente Machado 
Dias, Odorico Alves, Mariano Magalhães de Souza, Aprigio de 
Andrade, Anselmo Nascimento de Jesus, Octacilio Gouvêa, An
tônio da Silva, Nair de Oliveira/Lydio Monteiro Leite, Ar^ 

lindo topes , Francisco de Paula Araújo, Isollna Teixeira Leite, 
Luiz Henrique Ganelbas, Nicoláô Mendes de Castro Júnior, 
Waldemar Scovino, Orlando Pereira de Oliveira, Antônio José 
de Britto, Pedro Alexandre Lobo, Ádélifia Ferreira Torres, 
Milton Dias Moreira, Eduardo P . de Mello Coutitthò'>ÍÈrcier, 
Francisco Pictròluongo, Jayme de oliveira Costa, Francisco 
José -Signes Pastor, João, Baptista dè Rezende, José GUílher-
mino, Álvaro Francisco Marcos, Conêgundes Fonseca, Joaquim 
Rodrigues da Rocha, Nicanor da Costa Soares, Hyldò Alves 
Cabral, Ubaldo Vallim de Mello,. Rosíeler Chaves, José Mar
ques, Oswaldo Soares, Valentim de Mello, Armando Vàníno 
Hilano, Luiz de Oliveira, Nestor Priéto, Benetíicto Peixoto de 
Almeida, Pedro Caruzzo, Alberto Antônio Francisco, Grôzimbo 
Loureiro Júnior, Otto Lobo de Rezende, João. Dallôaõnne, Gil
berto Antônio dos Santos, AI do da Fonseca Andrade, Pedro Car
doso, José Gonçalves Ferreira Júnior, Roberto de Souza Porto, 
Jorge Neri, Antônio Fontes da Rocha, Manoel Pereira de Mendon
ça, Oswaldo Corrêa Maduro, W.iltún Gonçalves, Fernado Dqftiin-
gues Fernandes, Argemiro de Almeida, Nelson Alves dos Santos, 
.Ruth Magalhães Carneiro, Abrahão Antônio Jaber, Caséia 
Vianria dá Costa Reynaldo Pinto de Mesquita, Alfredo Gomes, 
Severo Ferraz de Castro, Aloysio Ferreira Carneiro, JòSé Ar-
naud de Figueiredo. Joaquim Paulino dos Passos Serra J u -
nor, Mario Francisco Ramos,. Manoel da Conceição, Rau-
.lino Corrêa de Mendonça. Ernestína ChaVèS dâ Costa, Afrô. dos 
Santos "Pedro da Costa Gonçalves, Antônio Duarte de Figuei
redo, Flavio Pinto Soares de Moura, Vicente Calamelli, Etel-
vina de Britto Lyra Lemos, Henrique Prata Peixoto, Ignacio 
Walder, Renato Junqueira de Arâujo, Fernando Antônio •Car
valho, Nèrv de- 0'livei-a, José Domingos de Oliveira. VictOr 
Farah, José Maria Soares ds Fonseca, Domingos Ârlstidès Güí-
Ihétn Júnior, Nâmir de Lastro Nòbrega, Áurea Gonçalves Guer
ra. João Pedro dc Albuquerque. Edith Argentina Gômêfe Her-
nani Gitahy dé Abreu, Ayrtòn Moraes, Arthur Coelho Ribeiro, 
Alipio José Antur.es, Garmen Ayres Menescal, Maria õdstte, 
Estanislau da Silva Leal, João Augusto Soarss, Nestor Gomes 
Vianria, Agenor Marques dc Almeida, Henrique Martins, Ma
ria Risoleta da Silva Costa, Ellen Mariahette da Fonseca Lessa, 
Olga Teixeira de Gõuvêâ, Gteüdionõr de Britto Henrique Ce-
ear Raphael dó Lima, Marietta dt» Malheirôs .Ribeiro, Câmillo 
Lopes, da Siiva, hacema Pereira dâ Silva, Anna de Almeida 
Lyra, Armando Aives de Oliveira, Benedieta Araújo da Silva 
Ribeiro, Manoel Ribeiro da Silva, Itolesse Silva Santos, Al
fredo .Voaquim dos Santos, José Madeira, Maria Paula Tei
xeira, Antônio Éloy ds Carvalho, Waldemar da ' Silva- Lopes, 
Antônio Manoel Heloisa Silva Passos, Cyrenè Vasconeellós, 
Romeu Ruíino <3a Silva. Maria Malheirôs Caldas. Manoel de 
Almeida Nogueira, Jorge da Silva. Zulmira Silva de Oliveira, 
.Francisco Caidari Jayme Guedes, Genesío AssumpçãO Lobato, 
Chryslalino Pereira da Silva Filho, Argemiro Pires do Couto,' 
Oswaldo Lugo Ferreira,. Ulysses da Fonseca Aresta, Iracema 
Santos Mathias, Alcebiades Miranda, Hilário Bernardo Oli
veira, Júlio da Silva, Teixeira Hilda Aseumpçâo Santos. Du-
castel Azevedo de Andrade o'Silva, Benèdicto Gonçalves de 
Aguiar, Maria Pureza do Nascimento, Mario Martins da Con
ceição ,Luiz Zotlp], Murillo Nogueira, Oyamâ índio Guarany, 
Orlando Roque dò SimOné, Antônio-Mahhães da Silva, Antônio 
Menezes Nunes, João Pereira da Fonseca, Ernesto José Bar
bosa dos Santos Júnior, Aracy Ferreira Cruz, Izilda Pereira, 
Maria Jímilía da Gosta Pereira José Lopes des Santos, Amelio' 
Carliiu, Odette F.ancisca Nunes. Almir Amaral Mediaa, Ba
ni iro Araújo dos Santos, Juiia Silveira Guimarães, Álvaro Al
ves do Carvalho, Mario Silva, Maria de Lourdes Màzzolf, Ma
noel de Aguiar, José Olympio Martins, José de Moura Costa, 
Celina de Carvalho Durão, Manoel Gomes de Mattos, Henri
que dos Santos Ferreira;-Carlos Alves do Souza, Lãerte da 
Costa Leite, Joel-. Paulo Borges. Walter Pereira, Horacio Abi-

'lio de Andrade, José Moreira', José Leite Brandão, Manoel-
Pereira Pinto da Fonseca, Juvenal Pereira de Carvalho, Bèr-
r.ardino Serra, Joaquim Domingos da Costa, Rosa Dutra da 
Silva, Maria Nunes Albino, Carmelia Granado Ramos, Alda 
Calazans Corrêa, Guiomar Blànoo, Perminío Ferreira Guima
rães, ítaymundo Corrêa Petindá Maria Elisa Qrtegal Bar
bosa, Maria Pereira Queiroga, Ernesto de Oliveira Reis. Cláu
dio Mendes de Oliveira, Alzira Guimarães Fonseca, Manoel 
Martins Ferreira Manoel Amorim Coutinho, Sylvio Faria, 
Prancisca de Souza Jlasello, Jovino Vicente da Costa. Elias 
Pereira Cotia, Olga Ferreira Loureiro, Miguel Fernandes Jú 
nior, Waldemar de Cruí Gonçalves, Arthur Carlos Giãri Filho, 
Victor Politi. Francisco Coelho, Walter de Souza, Fredériek 
Albert Allen. Cilencina Conde Allen, ••Gilberto"Santoè Silva, 
Antônio Thomê de Castro Filho, Tarcísio Lage, Nivaldo Vas-" 
concellos, Cauby Salles,. Aristidês Coelho Baptista, Júlio Ma
riano de Abreu, Oswaldo Pio da Rocha Vidal, Mario Pires da 
Silva, Manoel Teixeira da Paixão, José Barcellos, Nicanor 
Prado Ribeiro, Agustin Gonçalves Soares, Gleria Vianna ds 
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Mello, Manoel Guilherme Sanchez tfAbreu, Osmar de 'Soussa, 
Domingos Galhardo, Antonietta Coelho da Costa. Othon Ri
beiro Bastos, Helena Cardoso Dias,- Angelino Paulo do Rosá
rio, Orlando dô Oliveira Bústamante, Oswaldo de Souza Fe r 
reira, Durval Alves, Luiz Joaquim da Rôòhâ, Nelson 
Pereira Coelho, Emílio Luiz Aleese, Humberto Saliture 
Ferrante Cyrillo Santos, Leocadia da Silva, Honorina 
Cândida Ribeiro, "Alda Ferreira Lourenço, Salím Danielj 
Carlos de Brito Portas, Djalma Alves de Oliveira, José An
tônio Ferreira, Manoel Rodrigues Costa, Joaquim Corrêa F i 
lho, Nelson Borges 'Machado, Salutaris Canto Rocha, José dos 
Santos Barbosa, Américo da Costa Cerqueira:,. Arnaldo Muniz 
de Mero; Euclydes Massele, José Balthazar da Silveira, Antô
nio Ribeiro, Daleío Pereira da Silva, Merquídes Baptista, An
tônio Gabriel de Paula Fonseca, Olavo Antônio Pereira, José 
Antônio Fernandes, Raul Gomes Pereira, Hermes da Silva Pin
to, Lucilia da Cruz Alves, Amélia Boechié Leal, João Pereira 
Guimarães Filho, Manoel Silvino Coelho, Eudoxia da Silva 
Mèdronho, Ataliba Êmilio Zaluar, João Paím Ribeiro, luno-
cencio -Geraldo\Passos, Manoel OzOlio Tavares, Odilardo Síl-

1 ya, João Marques de Andrade, Aroelino Macôdo, -Geraldo dos 
Santos, Arthur Homens da Silva Filho, Manoel Francisco Nu
nes, Mario de Oliveira, Isaura de Sousa Mendes, Eduardo Hen
rique Itostheuser, Álvaro Nunes, Waldemirò- Mariano Macha
do, Haroldo Germano Nowlanda, Moaeyr Mendes de Moraes, 
João M&rcellíno, Antônio Augusto de Abreu, Rosa Masello, 
João Luís Parreira, Antônio Silveira Lima, Gastão Rodrigues 
Pereira, Martiuho da Rocha, Laura Dutra da Silva, Ruben An
tônio da Silva, José da Gosta Júnior Marins, Alcebiades Alves 
Martins, Luiz Vieira da Silva, Edgar José Tavares, Albertínã-
AsSümpção dô OliVeirã, Heitor Silveira Duarte, Armindo- Lo
pes, Domingos Severo dos Santos, João Lisboa dos Santos, An
tônio Dias da Silva, Edith Pacheco Madeira, José dô Almeida 
Fi lho . Relator: senhor doutor Castro Nunes: doze processes 
dô transferencia: João dos Reis, Euclydes Eloy de Hollanda, 
Jorge jCampos Mâynard, Carlos Prestes Beyrodt, Jayme Pe
reira Nunes, José Salema, Joaquim Anapolino Santana, Israel 
Rangel, Luiz Garcia, Mario'Milârdi, Philadelpho Alvim de 
Oliveira,.Manoel Teixeira de Barros Sobrinho; quatrocentos o 
um prOcbsôâ de inscripção: Paulo Eduardo Theophilo Mar
cai, Juràcy dos Santos Silva, Wenceslau 0'ardine, Hélio Boyd, 
Antônio Pereira da Silva Filho, Pacifico Manoel Rodfigues, 
João Pedro Belíort Vieira, Lygia dos Santos Morte, Paulo 
Guilherme da Fontoura Rodrigues, Eredina Miranda Braga, 
Jesus Gonçalves Rodrigues Gamara Barbosa, Pedro Móurelkv 
Gomes Vidal, Õjjtacilíò dós Santos, Iacamy BonOso Monteiro, 
Antenor do Lima, Elpidio José Tavares, Altair Lima Coelho, 
Luiz Antônio Alves, Mario Liberal de Mattos, Antônio Thomaz 
Gomes, Rosalvo Gesar de Almeida Nogueira, Hugo de Oliveira 
'da Silva, Norival Machado, Milton Gurgel Salgado, Edith Pin
t o r a Silva, João Jorge, Francisco d;Araujo Vianna, José Mti-
ceira Ribeiro, Newton Guerra, Ivan de Carvalho Duarte, An
tônio Tõller Rodrigues Alvares, Ítalo Fernandes de Saldanha 
tia Gama, Luiz Howard, Livia Monteiro Esposei, Helvécio de 
Simas Nelly, Hernani Noronha, Arnaldo Lopes dó Valle, Aury 
tde Azevedo, Duiglio Zanghi, Arthur Pei'eira da Rosa, João 
Bombiho, Antônio José de Carvalho Júnior, Ary Santos, José de 

"Freitas Machado. João de Aguiar Trindade, Ignacio Bombino, 
Adelino Augusto Peixoto Neves, Vicente Torres, Julia Marques 
Teixeira, Claudionor Soares de Abreu, Raul de Sá Rego, Or
lando Saíbbaga, Verdi Martins de Souza, Ôrcines Esteves Bra? 
ganes, Antenor Thomaz de Souza, Albano Paulo de Paiva, 
Aloyeio de Figueiredo Serra, Rubem Liho Gomes, -(Roberto 
Noguélr-t Machado, Rymundo Rodrigues Filho, Antônio dos 
Santos Aguiar, Ulysses de Menezes Gil, Christòvão Nunes 
Ferreira, Zolítho Schuler Reis, João Jorge Back Júnior, Joa
quim Moreira da SilVa, José Passos da Costa, Humberto May-
worn, Ivon Machado Godinho. Nelson 'de Oliveira Sá. Wal -
derley Nogueira da Silva, Sylvio Muniz da Silva,. Aloysio , 
Souza Bastos, Benevides Pereira de Castro, Sylvio Marciano, 
(Geraldo Ignacio • Mac-ttowéll dos Passos Miranda, Manoel Pe 
reira, Maria do Carmo Dias, Francisco Manoel Henriques, 
Alfredo Cruz Filho,' Ulysses Martins, Edgard Mello Rego, Cli-
merio de Almeida feias, Emílio Mendes da Cruz, Híldêgardo de 
Almeida Magalhães, João Baptista do Nascimento, Geraldo 
Dias, Léh Pinto de Almeida, Benjamin Gomes, Caldas, Attila 
Dêiró Costa, Néstor Toval Conrado, Francisco Aguiar Fagun
des, Álvaro Damasceno, Salim Chamma, Sebastião Cândido de 
Oliveira, Nestor de Andrade, Rumbelsperger, Joaquim 
Ide Aridrade Bastos, José Alves Caiado,' Moaeyr dc 
Mello, Eloy Fagundes de Britto, Antônio Sevèrino de 
Carvalho, Francisco Soares de Oliveira,1 Altino .José 
Ha Silva. Alberto Figueiredo de Lima. Carlos Fernandes Péres. 

Jayr Alves da Silva, Iracema Mendes de. Freitas, Flòrencio 
Ferreira do Carmo, Romilda Baldim da Silva, Yolanda Crovesy, 
Edith Teixeira da Silva Nunes, Annadyl Vicentina de Paula 
Crovesy, Mario Rodrigues Pinto, Jorge da Silva, Oswaldo 
Soares dós Santos, Carlos Vital de Barros Leal, Janadirõ José 
de Senna Braga, João Ramos da Silva, Leonidia Alves Maia, 
Beatriz Lemos de Araújo, Odêtte da Silva Aguiar, Hèrminia 
de Souza Pinto, Ruy de Gouvêa Nobre, Edmundo dos Santos, 
Antônio Alves da Gosta, Henrique de Macedo Saroldi, Julia 
Lippi, Ruy Barbosa, Sylvio Blaso, Thereza Lima VeilôSO, João 
de Araújo Costa, Heleoterio Faria, José Vianna de Queiroz 
Ferreira, Laura Silva de Lima, Ricardo, Albino Rodrigues, 
Gualter Tavares da Silva, Alcides Alves Monteiro, Augusto 
Gesar Linhares da Fonseca, Antônio Moreira 'de Lima, José 
Fernandes Lima,' Luciano de Abreu,. Reynor Alves, José Cô-
pertino Reis, Octacilio da Silva Gomes, Jayme Vieira da Fon-
seca, joão Rosário Florio, Majnoel Pereira Cardoso, Oscar Vieira. 
Seraphim Campos, João Ferreira, Virgínia Cândida dos Santos,. 
Gabriel Pacheco, Lucas Soares da Silva, Francisco das Chagas 
da Rocha Werneck, Luiz Patrício Alves, Carlos Garcia do 
Amaral, Marina Garcia Prado, Alba Benttemmüller- Verás, 
irai* SanfAttna, Orlando de Souza Carvalho, Paulo Guimarães, 
Armando Ferreira Velloso, Antonino da Conceição, Wilson 
Rodrigues dó Oliveira, Antônio do Couto Teixeira, Manoel 
Soares da Costa, IsàâG Antônio Pereira, Pedro Dias da Costa, 
Waldemar Ferreira da Silva, José Rosa, Aurélio dâ Costa 
Mendes, Georgina de Andrade Mesquita, Francisco Galdíno de 
Mello, Jo sé 'Fa r i a Nunes, José Augusto, Pereira, I t h Vieira, 
José Augusto Lopes, Abelardo Garcia Prado, Eduardo Mayâ 
Ferreira, Waldemiro Monteiro, Milton dô Oliveira Soares, 
Newton Medeiros, Pavel Guttmann Bicho, Darcy Alves da Silva, 

-Waldemar da Silva Freire, Mario Alvos Ferreira, Oswaldo Mo
reira, õrozimbo Vianna Gonçalves, Henrique CuftinhSs, Joa
quim José Rodrigues, Joaquim José Rodrigues, Hermêtõ Gosta, 
Luiz Santos Reis, Luiz Ferreira Lima, José Maria dos Santos, 
Mariano Lorenta, Eustachio Corrêa Chagas, João da Fontoura 
Guedes, Pedro Corrêa de Araújo, Maria Teixeira Martins 
Pinto, Jorge Pinto Ferreira, Germano Scott Filho; Ariosto 
Nunes, Belmiro Domingos Souto, Olivia Braga -Torres, ElviKi 
Lopes, Mozart Tavares de Gusmão, Fernando da Costa Queiroz. 
Gabriel Gomes Maia, Isidor Saroubin, Henrique Ribeiro ih: 
Silva, Udefonso Soares de Mattos, Octavio Raymuado Cincll;. 
Anselmo Corrêa Vaz, Margarida Pontes de Castro, Paulo Au
gusto Alves, Álvaro Fonseca da Cunha, Gurval de Almeida 
Moreira, Joaquim Pinto Moreira, Adriana Machado Sâllès, Davki 
de Oliveira Santos, José Affonso Ferreira Neves, Armando 
Pinho Ribeiro, Alberto Pereira, Creinilda Chaves, Deoiinda 
Magdalena Chaves, Cypriano Jdsé Alves Júnior, Britawaido 
Lopes de Araújo, Alfredo Gonçalves Artmann, Leopoldo Man-
zano e Ramires, José Francisco dc - Almeida,, Waldemar Ma-\ 
châdo Fagundes, Lauríndo da Silva Quaresma, Esther . ftuiz, 
Malachias Casemiro, Orlando Silverio Luz, Espiridião de Abreu, 
Manoel Antônio do Carmo Parra, Lusiantina Xavier, Eunice 
Guimarães de Oliveira, Benedicto Ruíino do -Nascimento, Djal. 
ma José de Oliveira, Camillo Esper, Manoel da Silva Alves 
Natal Machado. Fagundes, Oswaldo Martins. Pinheiro, Walde
mar Pedreti, Orlando Vaz Costa, Eduardo Cavalheiro Raposo, 
•Ercio Marins, Sebastião Dias Firmo, Jethro Porto Alegrenee 
de Almeida Peralles, Elby Verocai, Carlos Rodrigues Teixeira, 
Elza Vàz Costa, Carlos Bernardo de Azevedo, Izabel de .Alttaèidâ 
Marcondes, João Machado Baptista Júnior, José de Sôuaà Pe 
reira, Raymundo Carvalho Seíèjo, Benedicto André Pinto, J tàü l 
da Silva Simões Cunha, João Silveira Brasil Júnior^ Zaira 
Gonçalves Neves, Walter da Rocha Lima, Luiz de Carvalho, 
Octacilio Silva, Walter Mantau, Octavio Torres, Antenor. Sil
veira Luz, Salvador Serra, Orlandino Ribeiro . de Almeida, 
Delmar Geraldo Barrão, Paulo Moreira Santiago, Alberto, Râ~ 
bello Braga, Accacio Costa Mesquita, Genesy Vieira Ribeiro. 
Eva Carboii 'Rodrigues, João de Deus Soares, Manoel 
Garcia Martinez, Nivaldo Pereira de Rezende, José Ferreira 
de Mello, 'Pedro Casemiro, Arnaldo dè Azeredo CoutU 
nho, Raymundo Jeronymo da Costa, OdraCir Henrique dô 
Araújo, Antônio Vital Dias dá Gosta, Nieolau Broúzzò, 
Claüdionor José Marins, Maria da Gloria Nagib, Jóserino Alves 
da Silva, Pedro Nagib, Virgínia Pereira de Rezende, Ismáé! Pin
to de Souza, Manoel da Silva Pereira, Déyss Pires de Carvalho 
Aguiar, Pedro Pereira, Eugênio Novelino, Waldemar Ferreira 
ái Souza, Sebastião Gomes Arruda, Olympio Tavares de Sá, 
Abrahão Garpeniseann Hirsch, Cupertlno Cletb Brasileo de 
Gusmão, João Pereira de Jesus Filho, Antônio Carvalho dé Al
meida Júnior, Arnaldo dê Carvalho Ribeiro, Israel da Silva 
Guido, Rubens Pereira Pacheco, Francisco Fazio, JOão F r a n 
cisco Martins, Mario Cerqueira Esmeriz, Demervardo Rosa, 
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Benedicto Fernandes doè Saütòs,,' Théhò. Sèitô Pèréírá, Jèá* 
ouim Tavares Coelho Filho, Juvéntiàôj'Forasteiro, tíumbèrtò 
de Souza Barreiros^. .Maria José Soaríí j . DüBval, José, oleira, 
Carlos .'de Baptista, -Rubens. Lopes.da Rocha, Alfredo Lourenço, 
"Armando José da Motta,. Lourenço Henriduc Gomes, Alfredo 
Pinto Valente, Waldyr Antunes le Pinho, Scylla Bandeira Nery, 
Vicente > :Ciryllo Villelâ, .Luiz. da. Silva Beltrão, João Braz d l 
Cunha, .Gumercindo'.Rodrigues Fragoáó, Maurício Monteiro de 
jJarros, .Luiz . Paulo, Dias, Deôclideè -Bezerra • de Âlbuduárque, 
Herni'es, da:>Silva, • Euricò .Ferreira .de; Mello, Simãò .Gèrchgò-
zim„ Joaquim SÓares",<dé Oliveira, Êétâttiéíau Serafim, dè Oli
veira,. Ofttayio. Lopes,:, dá Cruz, Cydéa Alves Areál, VidáKde .Me-
ieiros, ManoeI;Diãs Corrêa, Gúririã do .Patrocínio Pereira, Hen
rique -S.etta, Edmundo dè Souza Teixeira, Gac.ilda Simões .Fer
reira, Gécilia Coutinho dos Santos,' Myrthes Danizót Bandeira, 
Sebastião .Cordeiro, Estella dos Santos, Mariá Escolasticá'.'de 
Vasconcellos, Augusto ;Éapt'ista Sèrrá, ÀntOnid Corrêa- dé Mello, 
Maria Rosa Aguiar dá Silva, João Pereira Peixoto Filho, Al
berto Augusto de Àsáümpção, Pedro Vasconcellos, Durválina 
da Silva ;. Coelho, Claudionor Ribeiro Victõriá, Dirce^Romèa 
Salles, Maria .Apparécidá da .Silva Búehô, Ortaldo Veiga,'Age
nor José"1 de Souza, Wàltér Pereira .dá :Còstá, Joâó--Felixf dé 
Souza, Thilson. Pereira de Souza, João Xavier Dubòis Jiíhioi, 
Yara Bastos, iAlda Alves ,de Macedo, Benjamin GohétáUt .Pe
reira, Mario Vieira,, Cândida Augusta 'dá .Silva Xavier, .Eloyua 
Gomes'Arruda, Alberto Carvalho Silva,.Walter 1 Gâspàr dè'Oli
veira, .'Âsdrubal Monteiro; Jülió Martins Leal, José dá Gloria, 
Milton. Nunes, Antônio de Oliveira Spüzà, Maria'dà- Cohcsição 
Garoa Mendes, Antônio,'Giorianelli, Glauco''Pacheco,. Joáquiiri 
Ferreira P.òèta, Alice Mifândâ;V-iattná,<'Rüth da Rosa-Mattos, 
Oscar Ribeiro. Garcia, Joaquim 'Dias ..dà Silva. Júnior, Hilda 

.Olga-de. Sbüza .Monteirój. Myriám Dènizòt Bandeira, Daija da 
Silva, Manoel Alves; Pereira Filho, Jüraciriã- Fernandes. \fe 
Mattos, Manoel Soares dâ. Côstà, Lauro Moraes da Silva, Elza 
Alt, Alíend,;José de.Mello Tavares, .Àlmerindá Ribeiro, Jurácy 
Ferreira Ribeiro. i : . .-,. • , • '•. ' ' 

, Relator:, senhor•dôútor Jaynié Pinhèii-ó dè Andrade:-irei ' 
zentos e sete processóS;de inscripção: Joaó Màzzett, -Lourivál 
Aragão Silva, Thomaz.-Ribeiro de Cerqueira Lima, Alexandre 
Fontanetto; Jurema d!AV.ila Dàumâs 'TaVares, Luiz • Castor de 
Barros, Otoniel Lacerda-' Serafim, Paulo Pereira Martins, -René 
Pinto Moreira, Junot-Santos, Marques Alves, Iracema'dè Bra
gança, Francisco' Sacarde, Raphâel Arl indCde Souza, Claudio
nor. de Azevedo, Cantidio Cardoso, Rubens Lopes de Souza, 
Présiden de Souza, 'Nieáttór Ferreira dos; Santos.. Celestino. 
Pereira -de -Barros, Oswaldo Salomão, Euclydes'.Marinho: da 
Silva,» Wilson Antônio. Macedo, João Paiva; 'José de .-Almeida 
Albuquerque Júnior,- Waldemar Ardilha Garcia, -Elias Nètto; 
Maríiriho"Rodrigues Martins Neto, Oswaldo de. Moraes'Bastos, 
Ormy dos Santos-Pinto, Roberto Maciel, Pedro Freire Ferrei
ra, Armando Cáncio Laginestra, Octavio Veiga Martins, Wal
dyr José Macedo,, Francisco Barcellos Netto,. Gilberto Prado 
Lemos, Glycerio Costa, João Gustavo -Ribeiro.de Cerqueira 
Lima, Arthur Neveá Alves, José Luiz Gamara, Albertina da 
Cunha Lameiro, Aurélio Antunes dos Santos, Alvarino Paulo 
Izidoro da Silva, Oscar Celestino Pinto, Mario de-Abreu! Do
mingos Gréco Netto,-Cornelio Henrique. Luiz Sch.aar; José 
Leorne Cavalcanti, Leonidas. Gama Bastos, Abelardo Moreira 
da Carvalho, Leonel Martins, Alberto Santa Cruz, Alberto Raja 
Gabaglia, Floriâno Farias Leite, Alberto .Manoel da Silva, Wal-
dimir Calandrmi Alves de Souza, Armando Bernardo, José Go
mes-Rosa, Oswaldo• Ferreira de Abreu, Hugo Padula, CesiraLodi.' 
José Gonçalves Ribeiro, Joaquim Cardoso Martins da Silva, Mario 
Viard, Salustio Santos;,Oswaldo Cardoso, Ubaldino Paulo de Oli
veira,, Olegario José Fernandes de Souza, Manoel Roque ,de 
Almeida' Coelho, Adérito Freitas Bastos, Mario Joaquim David 
Hélio, Dias da Cruz, DiOniâio,-José do Nascimento, Elza EÍy-
sio da 'Silva,, Severino Alves, Guarâcy Monteiro*- de 'Navarro, 
Renato'. Fontes' , Simões, .AnnibalPéracio . Walter- Gomes da* 
Silva, iMariaípura. Torres Martins, Cesário tHeliodoro do Nas-
Hmènto, 'Laura Sampaio da Silva, 'Renó de . Carvalho,. José 
Si.no,.Luiza.-Alonso Del Negro,, Dora Del Negro, Miguel' Luvas, 
Làudelijiò .Francisco. Salles, Herminio Figueredo Bastos, Hen
rique .Gonçalves Garcia,. Êrmeliüda Feíre.ira Pinto, Carlos .Da
niel' de; Deus ' Netto,' Manoel dá Costa Rios, Maria de .Lourdés 
Pires Lima; Antônio .-.'vVèficelã.u, Petronilta Salles, 'Antônio 
•'"eixira,'dè.Almeida, Adèiitíâ Concilio, Is.ólina Bahia; Serâphi-
i i a Boscarino, Rosa Bpscaritio, Victór"Fraga -Mazzei, Lugessy 
da' Silva,. 'Al.y.entino,,'.dè, Oliveira Agfá, José de . Carvalho,1 Vi
cente' Roque "Rôhortéílà,' Aritótiíô''Dias Fernandes, 'Octavio Re- , 
rende. da. Silva,' Primitivo Adalberto dá: Silva, Virgínia Correia' ' 
d'éSoúza .Mello,'Arlindo A^rès.dè- Soüzá,' Arnaldo de Bâtrôs. 
Álvaro'Xavier, Victór Milke, Ama.ry Martins dé- Barros. 'Os
waldo .Dias',Martinè.-' Ernesto Simões' Costa. Noriva! Luiz' cio 

Ròiário, Eugênio Cândido do Nascimento, Altiva Seisas, Se
bastião -.F-Iprenoio- .de Almeida Vasconcellos, Argemiro - Rocha 
Júnior,. Julia Nup.es da Motta, Mario Fernandes de Souza, Pau-
lô-de Souza. Brazie!,. Antônio Medeiros, Dolores Estevez .de 
fernandez, Arthur.Machado.Pauperio, Alberto de Oliveira Cos
ta, Hugo Capellani, José Laurindo Gerqueira, Sebastião 'Soa
res..d.e Oliveira, Agnaldo Uzêda, Alberto José Mourão. Branco, 
Edison,. Guimarães, - Hilda de Souza Gomes, Sebastião .Alves . 
Gâlheiros, Moa.cyr Pinheiro de Moraes, Pedro Vincula Borges, 
Affpnso . Borges Thiago, João Raphae! da Gosta, -Edmundo 
Etamos Lima, Álvaro Leite .de, Souza, Roberto Neves, Homero 
dè Lacerda Coutinho, Américo Jorge Teixeira, João Francisco 
Máximo,'Antônio de Andrade Santos, Pedro.Moreira Dias Car-
dOSò Júnior, Durval Benevides, Márietta TaVares Neves, Cy-
priano Augusto d'01iveira, Francisco José de Andrade' Costa. 
José' Fernando Cristèllo Pinheiro, Antônio dos Santos Pinto, 
Renato^Barroso de Mello, Antonia/de Mello e Souza, Ghristi-
ario Fagundes, Rubens .Ferreira Xavier, Edgard. Saldanha 'da 
SilVa, .Renato Gonçalves, Roberto de Souza Milanez Machado, 
Edgard "Monte Filho, Isaac Brandão Silva, Ignacio Saboya, 
Milton Candeia, Joaquim Leite Machado, Jayme Sampaio''-Gúi-
inãrães, Alcides 'Machado, Viller de Oliveira, Antônio Cardoso, 
Octâvib' Homom Ramos, Jair Baptista, Julieta' de Assumpçã.o, 
Augusto: Manoel Corlez, Braz Sebastião de Oliveira,- Rubem ; 
dè Queiroz, Regina-Stella Tavares, Romilde Tavares,- José 
Màiwald dè Azevedo Silva, Walkirio da Costa Moreira, Manoel 
Américo de-Oliveira,- Abol Ferreira da Silva, Dalmyr- de-Oli
veira Biieno, Àffonso- do Patrocínio, Anna Adelaide Martins 
Ferreira,- Antônio de Mattos, Darcy Mendes Ferreira. Silas 
Braga Reis; Sylla Moniz Mazza, Domingos da Silva Manno, 
Jáyme de Castro,- Carlos Machado da Silva,, Leolina Isaura 
Teixeira Mello e Silva. Aegenor José da- Costa, Maurício de 
Oliveira Maia Filho, Antônio Calixto, Álvaro Zurli, João Bap
tista da Silva, Álvaro Tancredo,* Heitor Amorim Brito. Luiz 
Carlos de Miranda. Santos, Oswaldo Perez, Amynthas Bastos 
dé Queiroz, Adolpho Abreu Neves, Paulo da Costa Bastos, Do-, 
mingos Fernandes . Maciel, Ondina Alves Ferreira, Brazilino 
Domingues, Walter Ardilha.Garcia, Luciano Cardoso Çurvellq, 
Amélia Miraglia, Waldemar de'Souza'Amador, Adolpho Braga 
Júnior, .Francisco..Ferreira, Laercio Souza Aranha, Demetrio 
Perdigão. José Soares Coutinho, Odette de Araújo Cavalcanti, 
Antônio. Oliveira Bastos,. Leilah Tavares Saraiva. João Lima, 
Luiz Gonzaga Baracho, Gíaudionor dos Santos, Maurício Be
zerra, de. Lemos. Orlando Vaz Figueiredo, Lúcio da Silva',-Ma
rio de Freitas Bastos. Joaquim .Pinto da'Silva, Regina .Rocha, 
Manoel Morlay, Paulo dá Silva -'Monteiro, Carlos "Grinaldi; 
José Joaquim David, José Boly Torres, Edmar Gomes do Vallo, 
Euclydes Lopes de Souza, Bibena Esteves, Octacilio Augusto 
dé Paula.. Oplimo Ferreira da Silva, Maria do Carmo Cruz 
Sóúzá,. Hilmar Rièder Pinheiro, Annibal Capella de ; Almeida, 
Moaeyr dos Santos'Barbosa. Carolina Barradas, • Jesuina Pei
xoto de Assbmpção,' Júlio Vernier. José'Saraiva,, John Janin 
Rõhe.'ÉIpidio''Góes, Luciano Mazzei Nogueira, Trineu Ribeiro 
dos Santos. Manoel Jorge Pereira, Olavo Silveira-Souza.; José 
da" Penha Rodrigues,-Bento Jo.aquim da Costa Pereira Braga, 
Onofrè Barbosa Lobato, Antônio Cardoso Carvalho Júnior, 
Francisco/Vieira Teixeira, Belísario Rodrigues da Cunha. 
José Torquato'Vargas, Add-iléa Lopes de Araújo Góes, Álvaro 
dá Costa Moreira, Florenciana Gomes Lobo da Cunha, João 
da Silva Rabello: Darcy de Andrade Rumblesperger, Deusdedit 
Fróes Júnior, William Altino Doria, Antônio Antunes, Pedro 
Augusto'de Carvalho'Rocha. 1 Manoel do Nascimento,-Ivan 
Paula. Olavo Marins, Carlos Barduco. José Baptista Gonçalves, 
Armando Rodrigues, José Rabello, Francisco Alves .Duarte, 
Felisberto : dos Santos, Sebastião Sett-i. José Rezende de Car-
-'âlho, Júlio Soares Caneco Júnior, João Demeval Cunha,-Ma
rio Garcia'Moreno, Rivàdavia Galindo Campos, Mizael do Nas 1 

cimento,'Celeste Cruz, Orlando Suzano, Luiz José de Faria, 
Amizuê Nunes Barbosa, Orlando Affonso dos Reis,- .Wilma 
Soaras Xavier; Elisia Xavier. Helena- de Almeida Mattos, Cai-los 
Pereira do-Valle, Edith-de Barros Monteiro, Antônio dai Silva 
Moreira,'. José Palma. Sylvia Amega, Pedro Lima dos Santos, 
lõsé Gomes de. Oliveira. Ângelo Guersoni, Lourival. Scott,' Pe
dro PanicRibeiro - de! Britto. João Baptista Rodrigues, Moaeyr 
Souza Lima, Antônio Pires.do Couto Sobrinho, Maria Rosaria 
Laéella,- Armando, das Chagas, Mario. Tavares, Nilo Revítte, 
Álvaro Barros.' Jeronymo -Ferreira do Amaral, João Guima
rães, Didimo Ferre i ra da Silva, Jayme Pereira da Cunha, 
Raul Rodrigues Saraiva, Ary Pinto de Oliveira, Oswaldo Al
ves. Guimarães, Jaymira Cardoso de Mattos, .Rogarth Fortuna. 
Ruy de.Aguiar. Manoel Pinto da Silva, Waldemar, José Chibaia, 
Jüracy.. Silva - de • Jesus, Álvaro da Silva, Manoel Antônio „dé 
Pinho, -Cas.silda' Cunha Xavier. Antônio- Monteiro,'. Alberto 

Moretz-Schn Lacerda,, Walfrido • Arruda, 'Domingos Antônio. 
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minha, Alfredo Piinentel, Geraldo Machado, Paulo Ribeiro de 
•CârValho, Hélio Figueiredo Salles, Adaucto Faustino de Oli
veira, Octavio Rabello Gáèrther, Salomão Antônio Margarido, 
Anisió de Paula Campos, Antônio Baptista, Oscar Machado, 
Idalíha Alves de Oliveira, Victorio Cleres Lisboa, Luiz da 
Silva Séve, Dario Monteiro, José dos Santos Belleza, Gil de 
Oliveira, José de Aguiar, Uriel Alves de Sá, Alberto Ramalho 
dos Santos Filho, Oscar Ramos, Rubens Coelho Marquette, 
Dèrfano Teixeira de Aredes, Lucília Lopes da Costa, Mario 
Milíán Barbosa, Antoniá Albertína Andrade Mesquita, Wilson 
ísâác da Silva, João Mora, Ubirajara Martinho Ramos de Al
meida, Mario Bherkig, Esther Cruz, José Felix Xavier, Luiz 
Pereira da Costa, 
• ' .Rela tor : senhor Desembargador André de Far ia Pereira: 
quatro, processos de transferencia: Henrique Augusto da Fon
seca Lontra, José Baptista da Costa, Antônio Alves da Silva, 
Francisco Sepitiba Filho; seiscentos e oitenta e cinco proces
sos de inscripção: Theophilo Magalhães Santos, Francisco 
Affonso Novo, Nicolau Rocha da Silva, Eleusis Pinto de Almei
da, David Sjmtob, Francisco Pereira da Silva, Benedicto Dio-
nisio Apparceida, Ricardo Luiz Ivan Landi, Carlos Soares de 
Azevedo, Aninazor Barbosa de Oliveira, Anesia de Souza Pe
reira, Giaucia Saraiva de Carvalho, Ophir Isaias Pontes Car
doso, Otton Vianna Gomes Rosa, Murillo Fuentes Carqueja, 
João Carlos Lima Moreira, Augusto César Araújo de Oliveira, 
Antônio Paulo Barbosa, Manoel Francisco Hipper t t . Filho, ' 
Francisco Carlos de Lacerda, Nadyr Pinto Saraiva, Ovidio 
Alves Louro, Romário Pereira da Silva, Henriqueta de Albu
querque RebuáMeneglezzi, Goldmark Carlos Barroso, Ismenia 
Pereira da Costa, Mario Delgado Motta, Henrique. Matten 
Pedrósa, Jósó' Francisco dos Santos, Alberto Alves. Vieiro, 
Antônio José Viveiro, Aurora Frahcisca da Rosa, Palmira 
Vieira da Cunha, Emilia dè Lima, Antônio Múrta Filho, Apol-
lyrá, Manhâes Pinheiro, Pandora ' Rineiro de Almeida, 
Paulino Luiz de'Souza Sobrinho, Octacilio de Souza Faria, 
Ismael Coelho, Francisco do Nascimento, Glaudionor Fer
nandes Braga, Sylvia Mariz Sarmento, Paulo Peres P i 
nheiro, Laura Bruu Vargas, José Pereira de Arriaga, 
Dinah Soares SamV Anna, Emilia Carolina Azevedo, Diaman
tina Rodrigues, Álvaro Ferreira de Moraes, Jayme de > Oliveira, 
Fràncisea Rodrigues dos Santos, Carmen da Rocha Moreira, 
Jorge Monteiro Nevoa, José Villaça de Araújo, Luiz Gonzaga, 
de Magalhães, José Colatino de Góes e Siqueira, Armando' 
Badany, Ibrahim Ferreira Badany, Ricardo de Almeida 
Araújo, Ruben Duque Estrada Resener, Sebastião • Rodrigues, 
Fortes,. Neyde Maurício da Fonseca, Valdemiro de Oliveira, 
Antônio Pereira Marcadante; José Pereira da Silva, Wilson 
Guttérre.s, Orlando Monteiro de Barros, Geraldo Magella Lo
pes, Oswaldo de Carvalho Pacheco, Darcy da Costa. Vieira. 
Waldyr de Oliveira, José Antônio de Moraes, Irineu Tavares, 
•Severino de Oliveira, Edgard Albino , da Cunha, Alexandre 
Girne, Álvaro. Gomes Martins, Clèonice Camilla Figueira Si
mões, Carivaldo Salles, 'Oscar Ludoyico Mantovani, Jayme 
Silva, André Petrarca de Mesquita, Danilo Campana, Dúilio 
Roque Duque Estrada, José Luiz de Franga, Luiz de Azevedo 
Branco, Geraldo Ferreira de Araújo, Nicanor Nogueira do 
Nascimento, Mario de Souza Pinto, Alberto Antônio Campos, 
Sylvio Teixeira de Carvalho, Olga Magalhães Souza, Lourdes 
Bernardetti da Silva Castro, Milton Pereira Bittencourt;- Se
bastião Alves Ferreira, Manoel Souza Silva, José Pinto Diogo, 
Daoio José Batista, Angelino Mendes dá Luz, Bethaniá Vieira 
Coutinho, Thomaz, Frangelli, Claudionor Rocha de Souza-, 
Paulo da Rocha Cruz, Sylvio Lopes de Lima, Jarbas José de 
Britto, Fernando Gomes de Almeida, Oswaldo Maia Leitão, 
Pedro Robert, João Baptista Moore, Alfredo Swínerd, Alberto 
Annibal, Crysantha Roballo, Ighez da Silva Fontes, Augusto 
Rodrigues de Oliveira, Newton Diniz, Nemezio Fernandes de 
Carvalho, Theophilo Daniel Moreira, .Alayde Lima Santos, 
Dámião Machado dos Santos, João de Mattos Cardozo, Glau
dionor José- dos Santos, Pedro Coutinho Filho, Napolèão do 
Carmo, Nair de Souza Pinto, José de Oliveira Santos, Vila-
rínho de"Azevedo Grenha, Jorge Ferreira dá Silva, Josely Car
neiro de Magalhães, João Alves Rozéndo, Hildebrando Oliva, 
Juracy Prestes Vieira, Ângelo de Mattos, Francisco Alves da. 
Silva, Francisco Lopes de Sotíza, Rubens da SilVa Mendes,-Ma-, 
rina Maria Antônio, Jair Cardozo Dias, Brasiliano Baptista, 
Armando, de oliveira Assis, Ettiani Luz, Oswaldo Cláudio 
Braga,. Casemiro Dias dos Reis, Flavjo Rebellò, Manoel Fon- . 
seca Martins Júnior,. Theõtilda Miranda, Humberto Exposilo 
Coraèlio, Maria fio Rosário Toledo, Carlos Dias 'Carneiro F i -
lÉò, .'José dos Santos Pereira, Cybele Ferreira de Souza, Ma
noel Joié do Rego,. Paulo dê Mello Moraes, Armando Pereira, 
Jâcy Lessa Motta Réis, Manoel Soares de^ Oliveira, Bianca 
Cêrino, Mario Bressan Mâscárèühas, Iracema Dantas, Maria 
Soufeiro Alves Simões, Déa Franco de Almeida, Orlando Gon

zaga Bezerra Cavalcante, Carlinda Carvalho Nunes, Flavío da 
Silva Bezerra, Francisco Paulo Santangelo, Roberto Bourdelte 
Ferreira, Frank Macedo, Oswaldo Francisco Dutra, Geraldo 
Vieira, João Francisco Andrade Júnior, Antônio .de Souza Les* 
sa, Hugo Tinoco de Carvalho, Atanaulpha Adolpho de Souza, 
Joaquim da Rocha Ferreira, Luiz Gonzaga de Camfos GOes, 
Alfredo Pereira Arouca, José de Oliveira Coelho, Julió César 
de Oliveira Filho, Geraldo José Sampaio Franco, Joaquim Do
mingos dè Castro, Cãrlindo Bello Farias, Antônio Passos 
Soares, Honorio; José de Castro Netto, Leonel Glycerio César. 
Guilherme Molinare, Dulcina de Carvalho Durão, Guiomar 
Martins Pinhão, Ildefonso Alves Xavier, José dos Santos, 
Jorge Braga da Gruz, Nelson Cardoso Figueira, Jú l io Diogo 
dos Santos, José Cardoso de Souza Pinto Júnior, Adelino Va-
lentim SánfAnna, Fortunato Soares de Lacerda, E-télvina 
Isabel Guedes, Julia de Lima,' Moriça de Souza Coelho, Carlos 
Ferreira Alves, Antônio da Rocha Ferreira de Abreu, Olym-
pio Gomes Soares, Heinior Carvalho Tavares, Dulce de Souza 
Moreira, Julião Francisco Gonçalves Júnior, Dalva Pinheiro 
Barros, Albino Barbosa, Hortencia dós Santos, Augusto Fran
cisco Ferreira , ' Álvaro Manoel da Silva, José Guimarães Ar
ruda, Adherbal Rodrigues, Nilton de Oliveira, Joege Abrahão, 
Horacio de Carvalho, Maria Emilia Marques Tinoco, Geraldo 
Alves de Magalhães, Arthur Machado Fernandes, Fernades 
Ribeiro Leite, Walter Siston, José Bezzoco, Vicente Or
lando, João de Andrade Guerra, Argemiro .Dias, Aristheu 
Ribeiro da Silva, Renato de Alcântara Santos,, Américo Ber-
nardes Martinez, Álvaro de Alcântara, Castorino de Paula 
Teixeira, José Eleuterio Joaquim de Castro, Oswaldo Igna
cio Cardoso, Eulina Djanira Gomes, Benedicto Ferreira, 
Augusto'Marques da Silva, Felicidade de Souza Teixeira, 
Waldemar Corrêa, Alfredo Augusto Sayão Guimarães, Jair 
César da Rocha, Álvaro Pacheco da Silva, Jayme Fírmino 
Pinto, Aurélio Brum Fontes, Álvaro de Araújo, Bernardina 
Ferreira dos Santos, Oswaldo Pinheiro, Oswaldo Del-Jiudi-. 
ce, Ovidio de Souza Alves, José Raul Vieira da. Costa,, Aíínin-
do Mastrocola, Augusto José de Lima, Waldemar José de 
Oliveira, Carlos Calvet de Azevedo, Alzira Mirahdella Ba
ptista, Jayme Martins Borges,. Newton BernardinO, Milton de 
Oliveira, Aureai de Souza Miranda, Alberto Fernandes Car
doso, Gilda d'Almeida Mattos, Armando Ba^ilio- da Silva, Al-
tamiro Joaquim Mamedes, Diniz José Simões Filho, Maria dô 
Lemos, Ernani Parreiras da Silva, José Gomes Duarte, Ayr-
tiu Rodrigues, Moaeyr Pires Franco, Áurea de Jesus Reis, 
Wenceslau Fernandes Guimarães, Henriue Ferreira, Octavio 
Alves dos Reis, Moaeyr Cândido Martins Pereira» Alencar 
Ferreira de Mello, Paulo Tavares, Celio Cândido Teixeira, 
Flora Rosa Dutra, Olavo Menezes, Alfredo Teixeira Véíludo, 
Ary Cardoso Fonte, Eulampio José da Cunha, João Cruz, ila-
phael 'Quinlahilha Júnior, José 'de Medeiros Teixeira, Flavip 
dos Santos Estreitado, Luiz Madeira, Clodóaldô João Baptis
ta,. Antônio Marques, Antônio Neves, Almir. Lüua Lobato, 
Mario Vieira Soares, Sebastião. Ribeiro . de Freitas, Paulo 
Vasconcellos, José Manoel de Castro, Fernando Sanlóuja 
Bréa, Àlgidio Martins, João Alves Portugal, Máximo Corrêa 
da Silva, Lino Euzebio dos Anjos, Floriano Peixoto Leal dc 
Souza, Octavio Loreto Paschoal Filho, Innoeencio Antunes 
Rabello, Valentim dos Santos Fraguâs, Agenor Muniz Cardo
so, Leonor Cervo, Alipio Cavalcante, José Paulo Bayen, Wal
demar Lima, Gil Martins Michael,. José Guedes de Mello, 
Isaac Lopes Carrilho,- Oswaldina Braz Augusto, Sandovai 
Cordeira, Bordallo, Isaura Silva Rey, José Gonçalves Rodri
gues, Moaeyr da Costa Lima, Yolanda Sampaio da Silva, Al
mir Telles de Almeida, Antônio Valente da Silveira, ISrciiío 
Gomes Patrício, Celestino de Mattos, Augusto Costa, Modesto 
Dias de Abreu e Silva, Ernesto Laurindo de Souza, João Ba
ptista de Oliveira, Pedro Bernardo Maia, Ernesto Dias dos 
Santos, Vasco dos Santos Costa, Aristidés do Prado Pimentel. 
Antônio Bernárdino de Senna, Feliciano Prazeres, João É n t o 
Gomes, João Hyppolitò de Araújo, Mario da Cunha Pinto. 
Decio Monteiro. Alcides José Paulo, Nelson Robüdey Medei
ros, Heitor da Silva, Ir ia de Souza, Plácido dô Assis Mensu
res, João Barbosa de Araújo, Antônio Curvello, Aideredo Nu? 
nes, Palmyra Gama Magalhães, José Francisco Ferreira,, 
Paulo Mello, Taurino Nunes da Rocha, Geny Fraga de Almei
da, Corintho Soares, Francisco Pedro Saísse, João Baptista 
dè'SOuza, Irineu Rodrigues de Araújo, Manoel Mârqjlès1 Pinlo, 
Antônio Corrêa da Silva, Waldemar Monteiro 'de Freitas, 

- Hêrothidés Lusíosã, Paulo Soares, Jovinô Luiz Barbosa, Êví-
lasiô Lustôsa, Manoel Marque» 'de Almeida, Albertino Muller' 
de Mattos, Humberto Bruno Fifho, João Ramos, Hercilía Ro-
badey Medeiros, Francisco Justino, Samuel Ferreira Braga, 
Oscar Cezar Pereira, Maria das Dores de Moraes Rios, Beut-ò 
Ferreira, Aracy da Silva. Brito. Antônio Cafdon, Laudelino 
de Oliveira Lima, Manoel Mendonça Xavier, Alfredo Corrêa 
de Mello, Waldemiro Martins. Alberto Gonçalves, Cicetina cie 



710 Quinta-feira 25 BOLETIM ELEITORAL Fevereiro: de-1837' 

Carvalho, Maria Morgado, Agostinho Gadelha "Braveza,- Mario 
da. Silva Cortez, Francisco Rodrigues de Castro, Gabriel .Dy.o-
nisio, Lauro Solano da Silva,- Januário'-José Gamara de 'Ol i 
veira, Eduardo Bandeira de- Mello, Joeelyn 'de Freitas' Reis, 
Arnaldo Braga, Manoel Pereira Baptista, João de' Souza, Pe
dro da Rocha Filho, Mamede Antônio Gomes," Alberto Elias 
da Silva, -Lino Francisco de Paula, Valentim da Costa Olivei
ra, Máfiliá Nery Costa, Alfredo Cicero Feijó, Mário Maga
lhães, Newton Manhães Bethlem, Gabriel de Souza Gomes, 
Maria Cartneila Cornelio, Aristides César • Dutra, Oswaldo 
Mignani, Nelson de Souza, Leopoldino Martins de Oliveira, 

"Basilio Ferre i ra da Cunha, Cicero' Bernárdino dos Santos, 
Gerardo Fróes Leão, Sebastião Ferreira César, Arthur Jus-
tiniano da Silva, Oscarino Franco de • Almeida, • Armando 
Edmundo Corrêa. França,--Dolores Tavares d'01iveira, Mano 
da Silva Cantudo, Joaquim Fernandes da Silva, Antônio de 
Carvalho Cintra, Aglayelte Marinho Albuquerque, Malta Pe
reira, Augusto Duarte Esposei, Lino Martins, José Cypriano 
tfe , Oliveira, Ignacio Teixeira Bastos, Benedicto Ro
drigues Lapa, Maria Theodora de Andrade e Silva, 
Corina Alves -Ferreira, Pedro da Silva, Aldrovando Soa
res Baptista, Rozinda Pinto Cardoso, Marina Brasil, 
Lelia da Gosta -Pereira, Oswaldo Silva, Germano 
Luiz" da Sirva Loureiro, Waldebrando Normando, Henrique 
da Silva Porto! Pedro Vallim de Mello, Margarida Reis Gian-
giarulo, Jayme' de Carvalho, Dahyl Nunes Barbosa, Enedina 
da Silva, Isnar'd'Alt de Oliveira,. Euclydes Manoel Barbosa, 
Roberto Bruno de Carvalho, Custodia Marcéliha dos Santos, 
Júlio da Silva • Teixeira, Sebastião de Oliveira Ramos, Jorge 
Corrêa Patarraz, Aulio Câmara, Antônio Jesus Quelho, Ede-
sio de Lara Fernandes, Marcos José de Carvalho, Archime-
des Brosen, Benigno Dias Macedo, Beatriz Moreira de Souza, 
Damaro Alves de Carvalho, Edith de Mello Nunes Pires, Ma
noel Franncisco- de Lima, Sylvio Corrêa Saldanha, Iracema 
Marques Vieira,. Wilton Freire Alegria, Ercole Marchesini, 
Murillo Restier Carneiro da Fontoura, Judith Anna de Me
deiros Muniz,. Deoctino Moreira do "Nascimento; Antônio Ri
beiro, Ernesto Alves Barbosa, Orehidéa Amaral Monteiro, 
Armando Raposo, Reynaldo da Costa Figueiredo, Alc inaBor-
tohe, Leolina Avilez de Almeida, Carlos'Osório Wenistèn, 'Lau-
delino Gomes dos Santos, Alexandre.Teixeira Pinto, -Aninha! 
Ferreira ' de Mello, Manoel Pereira Júnior, Aymar Fonseca ydé 
Alvarenga, Franciéco Carvalho de Souza, José Thomaz Mari
nho, Raul Miranda Roxo, Paulo José de Carvalho, Nylo de 
Souza, Amélia da Silva Santos. Guilherme Pinto Ribeiro, Dul
ce de Oliveira. Aguiar, Sebastião de Oliveira, Pedro Paes de 
Araújo, Tennison Mesquita, Jandyra de Figueiredo, Diva . de 
Andrade Pereira, Nelson Pellegren, Hometerio Gomes de-Sen-
na, Firmino José dos Santos, Waldemar Alves Teixeira Maga
lhães, Laurindo Rodrigues, João de Freitas, Jarbas Nunes 
Machado,', Argemiro de Barros Lobo, Florentino Dias -.Siquei
ra Filho, Mario Fontana, Alcina Marquez Alvarez, João Fe 
lizardo, Rosa- Pinheiro, Rubens Pires Soares, Francisco Des
terro de Assumpção, Walter Pereira do Nascimento, -Godo-
fredo . Monteiro Jorge, Roger Jean Méghe, Armando Hervé, 
Maria Amélia da Silveira, Leopoldino Antônio da Silva, Emi-
lio Alves de Sá, Quirino Rodrigues Borges, Ary, de Souza 
Lima, Cibele Azevedo, Jadihel . Lorêdo, Camillo " Rodrigues 
Dantas, odmur Ferreira Tavares, Américo Gaudenzi, Arino da 
Silveira Guedes. Maria Suzana Madeira, Sylvio de .Magalhães 

. Couto,.Ignacio Felicio Pereira, Walter Pinto Ribeiro de Car
valho,, Dermeval. Amado Ladeira, Oswaldo de Azevedo, Mario 
Leite de Carvalho Júnior. Irany de Oliveira Figueiredo, An
tônio de Freitas, Manoel Felix Correia, José Antônio de Souza 
Filho, .Francisco Antônio de Sousa, Sydney Pereira de Rezen
de,-Orsalio. do 'Amaral, Stella .Salazar Pessoa, Maria Rocha 
Aguiar, José Carneiro de Megalhães, Epaminondas Antônio 
Alves,. Flavio Faria Jordão, Pedro Pinto, Oswaldo Herculano 
de Almeida, Manoel Fausto Dias, Joaquim de Souza Madeira, 
Solon Borges da Fonseca, Washington de Oliveira" Mello, Dar
cy Corrêa de Sá, Marcello Luiz de Andrade. -Donato Rodrigues 
do Nascimento, Hilda; da Conceição Santiago. Olegario Mén-. 
dnho, Pulír.Soeiro' Rebello, Rubens Peres. Waldoiríiro Jorge 
Ramos. Leão Soares, Laura Alcântara de,Albuquerque. Amélia 
â& Rocha Mello.-Leonor de Mello-Mendes; Idalina da Silva, Nu
nes,- João, Alves-• de-Lima/ Manoel Esteves ..Cunha. Faustino 
Gomes -Rangel, Âscendino de- Lima Carvalho, Geraldo.-da' Sil
va. Gastão'de--Aguiar,-Oswaldo.Ferreira'.de; Abreu, Luiz Cal
deira de : Andrade.. Álvaro Teixeira, de--Assumucão.-Fraqcisco-
Nunes,.- MauriMo -Celeste.'';Tito • -Liyio .Pereira;Rebello.-'Othilia 
de Jesus Machado.'' Watfrido- Vaselmo.-,Vieira,- Agostinho -'Ag-, 
nello Goopola.') José--,Alves dos. .Santos. JorRe.-Antonio. Ribeiro, 
Antônio Dl. Pani-gai,--Alfredo -Corrêa de Mello,. .Sebastião Was--
bington Br-ic-kspn. Gilberto -Augusto de iAndrade; "'Francisco: 
Xavier Assis--de.Faria, Domingos-..Dias -Reis,-Sérgio--Barbosa 

-'""de-Oliveira,-* Juvenal José-de Barros, Magdá Duncan'"de Mo« 
. raes, Mario,.de Almeida,-. Mario, Magalhães, Octavio-José Rie» 
dei -Pinheiro, Oswaldo" Nascimento Gama, Oswaldo; José '.de' 
Castilho, Ondína "Souza Lopes, Elzira' de" Mello Braga,-Hilton 
de Mello,-José Martins Gomes, Manoel'Nilo das Chagas, José 
da'Silva e-Oliveira,- Theódósio Bolonha,'Waldemiro'-'da' Cosia, 
Feliciano • Antônio, Nilo Amarante -Monnerát, AryMendes ' Ri
beiro/João Aquíno de Aezevedo, Dorvalino Francisco dos Santos 
Manoel Joaquim de Mello, Carolína Ramos Ferreira , José '.Rodri
gues dos Santos, Alice Aguiar Rodrigues; Joséde Amorim''Satt"o-
re, Agostinho-Caetano d'Avilaj José Ferreira-de Lima; Paufo 
Pinto-da-Silva. João-Carrido Leite,'Waldemiro Rodrigues Fortes, • 
Ary - de -Souza Bastos, Francisco Arezo da "Cunha, Euclydes 
Drummond, José Gomes da-Luz, Ellis-Luiz de Moura,,Caro-
lina Magalhães Cabral, Eloy de Almeida Válerio, João -Ba
ptista Peçanha, Rubens Tavares Pedreira Franeo,-José-Miguel, 
Nelson. Otton-Marsiglio, Pedro Sâgulo, Alvino Ferreira; João 
Alves da Silva, I r ia ; da Silva Leite. José Torres da-Motta, Moa
eyr Simões .Ventura, Jacy Teixeira, Juracy-Pinto da-Silva, 
Walter. da Silva Azeredo, Atála Isaias, Amphilophio de*Al
varenga. Fraga, Norberto Vicente Júlio,; João de Barros, 'Mil
ton Antunes. Marques, José Clemente, Eduardo - Segreto; Al
berto Belga,. Claudino Sepülveda,, Severino. Antônio de ^Oli
veira, Waldemiro de. Souza .Hjbeir.o, Raul. Guedes do.'Nas-' 
cimento, Djalma Costa, Severino; Antônio da- .CoSta Machado,-
Ary Trindade, .Ulysses de .Albuquerque Reguá, Eun ic io .da 
Silva, Laurinda da Conceição Porto, .Laura í.Pêgas, Duarte; .Olga 
Sobreiro Neves, . Oswaldo Carlos, Wãlmor de Oliveira.' Mes-
séry, .Antônio 'de Almeida Serra, Lycurga Peixoto Calmon, 
Atarxerxes Gomes Sampaio, João Willibáldi, Oswaldo Mar
ques' dos Santos, Aurora Nascimento Barreiros, Iracema -de 
Araújo Magalhães, Virgínia Prediliano de Andrade, Tharcilia 
de Paula Gomes, Armênio Pereira dps Reis, José Braga-;.da 
Silva, Waldemar da Silva Dias, Djalma Machado Brasil , .Dar- . 
Iy Baptista da Rosa; José Marcélino Ferreira, "Luiz Augusto -: 

Pestana Júnior, Achilles Cerqueira da Silva, Nelson Alves ide 
Oliveira, Ermelinda Corrêa, Raul de' Souza Gomes; -Alporán-
dir Góes Vianha, : Eulina Pacheco de Albuquerque, Lydia Rosa 
de Campos, Daria de Souza Vidal, Eugenia . 'Pinto'Oüriques, 
Jurandyr. da Costa Sampaio,• Gilberto- Augusto Veral, ' Fran
cisco Ribeiro, Mario Miranda Muniz,. Francisco Ferreira; Ar- , 
lindo Pereira Braga, -Hygina Pereira Ayres, Waldyr Búôno 
Rocha, Attilio Guarnieri, Jàcob David Golovaty, Miguel-José 
Chaddad.Relator: senhor doutor José .Duar te : ires processos 
de transferencia: José de Souza IRocha;-Zoroastro Moreira 
Pinto, Manoel.dos Santos Pereira; mil duzentos e quarenta'e 
seis processos de inscripção: Lycio Moletta, Gentil de Lima 
Rabello, Wantuil Barbosa de Mattos, Felizardo Lacerda Pires. 
Cynira Pereira, de. Souza, Walter de Oliveira Brigido, Fer 
nando Moreira, Eduardo Lemos íTalheiro, Amynthas Alves 
Campos, Belmiro Zanzillotti, Paulino da:Silva,- Felix Ber-
tolini Caccardo, Eurico de Andrade Faceiro, Plautilo-Anselmo • 
Guiné, Edalmo Delorme Esmeraldo, Abel Monteiro de Ma
cedo, Edgard Pereira Barbosa, Mario Faller, Alfredo - K a m - ; 

bach, Antônio Pinto de Carvalho Filho, Luiz Noçetti Mendes, 
Manoel Maria. Moreno, Bernardo Borges de Garvalho, Arthur 
Mareinano. Soares,. José, Paulo Mornau.de Lacerda,- José/ de 
Almeida Rocha, Norival Telles, Alberto Maurício-Mussó,--João. 
da Costa, Nabir Arnouk, Moyses Jorge, Edgard Pereira•! Bar
bosa, Annemaria Pessanha, Álvaro. Mendonça Filho, Paulo 
Cunha, Pedro André da Silva, Joaquim da Costa, Alfredo .Be^ 
nedicto de . Castro, Antonietta Maria l i da Idalina: Miraglia, 
Sancler ; Carneiro, Isaltino' Custodio Dias, Manoel- Leite ' i N a -
buco de'-Araújo, Floriano. Correia Monteiro, .Manoel Rodrigues, .' 
Maria da Penha. Réis .de Gusmão; Alberto Gonçalves Rosas,.' 
Alfredo de Oliveira- Felippe, Joaquim José Rabello, Amaury 
Cordeiro Dias, Euzebio Rodrigues,da Silva, Jeannette de. .Gerr, 
queira Delmas', Arcylla Cerqueira dos Santos, Amaro-.Mendes 
Osório, Armando da Silva Marques Baptista Leão, Waldemar ; 
Pereira do Espirito Santo, Alcino-da Costa, 'Renato Parànhos, 
Henrique.ríabuco de Freitas Guimarães, Francisco-Alves Ca
valcante, Januaria Penasco Bezerra de. Menezes Simióní, José'. 
Ribeiro.Guimarães,'.José Maria'Santanna;.Geraldo Joaquim'de-
Arueira, João MiguelSimioni, Heitor'Vieira-dos; Santos,-Noe-
mia Martins, Eduardo de Souza Nunes, Vespasiáno-de-Castro, 

- Honorato • Fagundes 'dos Santos; Nair Mendes, José. Borges • Pè- : 

reira, Arthur. de .Oliveira Braga, 'José ' Saturnino,.da Silva, 
Gloria da Costa e ' Souza, HumbertoMaohione; Josèpha -Ca-' 
valcante de- Sá .-Neves, Philomena Guimarães; Fernandes,- D.ur-," 
vai;-Cordeiro Dias, Augusto Xavier. .Campos, .-' Domingos'. 
Moreira . d a S i l v a , 'Roberto '• Leal•'; Sanches,' (. Joaquim • P.e-. 
reira- da Costa; Augusto--da. • Silva.':Perêira, 'Joaquim - 'Alves-

'Pargas,- -'.'João;.-.,Manoel' 'de--:.?Almeida, . Geraldo-VMaJ6lla-,..PeJ, 
re ira ' Paz, * Alcides ' 'Guimarães-;d6 'Alvarenga', • .KrébS-'" d^" 
Cunha -Cavalcanti, Jandyra .Gaertner ide " . 'Andrade,Sebaá- . 
tiSo.-'de-'--Souza,r-Maria da ' ''.SilVa-' Furtado,' .-Arcílio : DM 
Gnarson. -Francisco ;'d'a. Costa ,Fil'ho; ; Gelson' Ayres,. Alberto.-José') 
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,Lui2, Nelson, de Azeredo , Cosia Pereira,. Antônio'..Martins* 
•Daniel 'Durães/Diwet Dias Barreto, Marietta 1 IJenedetto,,,Mi
nguei Monteiro, Joaquim Gonçalves,'Luiza<A!ves'Rámalho,"Ál
varo "Antônio'Rocha" Júnior. João Cardoso,*-Hercilio^Vaz Costa, 
Sylvia Gomes, da .Silva,* João da> Silva. Belém,iHelena*: Pinto 
'Moreira, Òctaviaho íDantàs, Hélio Gomes Pereira,, Júlio Gomes 
•dê- Castro, José Vieira de Araújo,,-Dqrothéa Alves Ramalbo, 
Joaquim Machado Borges, Ricardo ; Saít.ino ^Mascarenhas; -Fre 
derico' Augusto Fermes, Jeriny, Joaquim/ da?Silva, -Hermé 
Amorim de-Andrade,- Alfredo Espíndola, Francisco, de u Pau la 
Ferreira 5 de- Souza; José Antônio-do;!Valle'Silya,:Orlando fFesta, 
Aryneís.oh;' Francisco • Saldanha, { Oscar ,Rodárte, - Eliezer ' F e r 
reira Leitão, 'Pedro- Villa-Forte, Orlando Martins Vieira,'. Hélio 
Bueno-Brandão, Gastão Ferreira Madruga, .Alcebiades:Barbosa 
dôs ; Santos, - Antônio GOelho dó Amaral, Gastão ' 'Ferreira. Go-
dmho, J a y m e d o s Santos, Antônio\Coelho-do-Amaral;.Gastão 
Fèrreirar,Gòdinho,. Jayme -dós 1 Santos,-' José ! Gindre,-'1 Manoel 
Luiz-Çàrdosò' Leal,'- Altamir Carvalho 1 Machado,••' Octavio • Guia 
dá-' Silva, Ernani Machado - Gúerrãô,/Adelino» Vera,--Cru'z,';Bar-
thólomeu João Palmeira,-Pe.rciHá'''-Alves Pargàs,: Jorge- de-BVÍttó 
Mehdóhça; America'do 'Valle 'Ferreira,vWáÍdemár .Mendes, Tè-
lemaòo- Mendes- da-Fonseca,-Rutíier Dias; 'Aldode Sõüzá^Lóbó, 
Luizí-Diás -Pereira, • Júlio Gibara,» AdrianofNobre, • Cicèró/Au-
gustó. Terra, Archimcdes dos/Sáhtos rM'erídonça;'Âgènor í|náCÍo 
Dágne,'1-Atbertino ^ José.r';Fernándes,' Joel Quiritániiha, Alcides 
dá; Silva .Pereira ,"Jára .Cerqueira :Mohtebèllo, João'..Ferreira 
da; Silva -Grovátá, '.Zóraide.- Rosado;Vieiêa. Machado,'-Hélio Moh- • 
teiro,.-Nelson Monteiro,, Albérto/Alyes,jNuma.:Freire,dps,Santos 
Pereira,- Trimdad Lopes-LOrCa,:Laura- 1 Presta,- João -'devSouza 
Galvão, Luiz -do i Nascimento, 'Luiz/José: Justo, >f Augusto-. Lyra, 
Janiha,.Carneiro dos; Santos, Marja ,-Gpmes de. Menezes,;'01- . 
demar. Noronha: Feital, Elza,'Salgado ;do : Valle,iDurva.lina da 
-Silva, -Irene da , Silva,; Maria José j Teixeira, Anna -idà^jSifcva--
Pinto,; Oscar Dias, l ida 'Salgado 'do.iVàljè,-David Camérier.j,• 
Nelson Souto Jorge, Waldemar de '.Castro; Chaves, •Risoleta 
Gonçalves da . Silva, • • Waldeniár . Costa, Francisco ; Alves , de 
Assis, Ágnello Severino,da'.Silva," Pedro Julião de Queiroz'Cí-
dreiba,-.,., Joãp, Martins da,,Motta. ..Rubem José da/Costa, Dile,-
márido-..'Alyes de Oliveira, • João-,'Fitson Sôrén, Deocleciàno • 
Freitas Guimarães. José Baptista...Filho,. Hohorio dos-Santos 
Ribeiro, Geraldp Sebastião, da 1 Silva; Alfredo'.,Emygdió."'dos 
Santos, Claúdionor Ferreira, Giüseppe-Di/Paschoa, Iracema 
Araqjo '• de Assis, Mario -do' Couto Brandão, .Octavio Gomes' dos 
Santos,"Silvestre Gonçalves, de -Amorim,''Ewaldo.-Ferrêira. Re
bello; Oswaldo' Gonçalves "Neves, .Celió de .Carvalho,'-.1 Pedro 
Cardoso,' Léa Figueiredo,;. In"á. Nunes /Ribeiro, Tclêia Taránto 
Vianna; A Joaquim. Ferreira .Vianria/Isabel ,da Gòstá e'/Souza, 
João Pinto de. Moraes, Ricardo José Baptista, Brasili'i?a : da 
Costa'1 Jbrge, Yvonne Fabbri, ' Hildebranda Maia .Cabral ."íJèliò 
ValMe'Souza; Humberto Pinto' de Moraes,'Manoel, dos'Santos,, 
Jurandir - Vieira 1 Damasceno, 'Antônio'. Theodóro- dè - Andrade, 
João'-dos Santos Salle. Antoniè.tta Soares. Leite, - Sebastião 
Corrêa ; Dias, - ;Manoel • Jorge" .Curí; Alberto Àrmán .Qüihtanés', 
Gabriel'Pérez, José Ribeiro Antunes, Wáender da Silva Cõelh'0, 
Jayme Gomes-Rodrigues, Claúdionor Nogueira da -Silva. ;Cáio 
Pimeritel, Miguel Roque Rízzo; 'Jayme Gonçalves' Fontes, 
Edgárd-Pedrosá:da Silva, Eduardo 'Freire dos- Santos' Pereira, 
Hilton 1 Humberto. Oliva:Cordéiro. - Antônio' Fe r re i r a dos-> Santos, 
Manoel- Ribeiro da Motta, EuclideSfedo Nascimento Màiá. Joa
quim Pereira, Abilio da- Silva . Paredes,: Kadajàr.' Cardoso-de 
Andrade, José Simões, ürvalina Lourenço- dos Santos. 'Amè-
nayde da . Costa Perret, 'Pedro de Souza Behevidès/ Ary Se
bastião Ribeiro," Álvaro José Bento, Mario' Trindade Teixeira, 
Antônio .Lima-Filho, Edith da/Rocha Arantés,-:Mario Perrotté, 
Eros-fEhimanuel da Silva" Minucci. Octavio 'Fita. de Alvarenga, 
Caflindo'Rodrigues, José- dos.'Santos,"Armando Vieira "'Marcai,. 
Paschoal; Scrivano, Avelino da . Silva' Raposo, Mario: de í An
drade, 'José Brito Alves,, Humberto-Gonçalves.'José- Carvalho 
Sobrinho, . Félippe Gleichman, João Pereira ;Reis,. Argemiro 
Azevedo e-Silva, Manoel Dantas de'1 Oliveira; Gid^Gayby-Feiv 
.nandes.Djanira Teixeira, da Motta, Carolino de'Oliveira, Paulo 
G.pijfeâlves-rPainí, Waldemiro Ferreira de Menezes,,- João Anto? 
níò • Monteiro, • amião • Alves Lopes; Nelson, Tavares da Motta, 
Bernárdino, da Silva,, Octavio' da • Silva Bastos, Alice 'Ferreira 
da. Silva, Alfredo'Martins de Almeida, Hélio Pinto dá Silva, Au
gusto --José • de 'Mello, Orlando - Lucas-' de .Azevedo,- - Francisco • de 
Paula. Bastos, , : EMr a., Corrêa-,dos: San tos, Fausto -da.--Silva'.Bôt-
to, - Gâbrièlla" Gomes dé Cóutp.. Henrique idos Santos: Cos
ta, Waldir,"Francisco.-da Silva,; João "Chaves Vieiraj Ada- Mi-
chelini, José ^fcilveirjá/Rosàlesi ( ,EdvaI' ' AJbert,. "Orandinoide 
Freitas, Paiva,. Osmar. PacheeOi Guimarães',.Glodoaldo -Braz Au- • 
gustó.'çP.édrina Nolasco da Cruz,rMaíiêfe'.L.opes-.Dias, -Luiz^Ca-rr 
doso idos/Santos, • José- de Jesus Silva, Adalberto Ferreira 

-fflònçalves,-Octavio Guilherme Baker, JoãOi de Souza Vas-

coucellos, Mario Gonçalves'' Magalhães,, Carlos - Sovat, Olga 
'.Sessám',". Demêtrio .da .Silva Terra, Bertha :Califice de .An
drade, Tvaldo' Dias Braga, Venancio Baptista da Rosa, Alayde 

v da; Rocha, «Ismar de -Queiroz; Neves,,. Luiz. Martins da Rocha, 
\José-Andrade • Gonçalves, Decio Ferreira da Cunha, Wahda 
;Sánta.Cruz:Costa, Maria Eufros.ina Cabral,'João Dias Aloreira, 
Cândida. Macedo,de ^Novaes, Estevão .Pereira dè Souza, Ar-

;ch';imedes ' De,.Agostini, ürsolino Marques, Carlos, da Silva 
;Téjó,."Alda".de'Abreu Blanco, Francisco Lima, Carlos Mauoel 
'de:Abreu, Adalberto Machado : da .Silveira, Rodólpho Ferreira 
ida"Costa e,Silva,-Mario de, Assis Capossoli, Jandyra Assum-
pçãó; José Jardim Sarmento, Waldemar Nogueira da Silya, 
Virgílio Cruz, Antônio 'de 'Souza Lima, Albertina dos.Santos 
Maciel; Mario Machado'.Mendes, Alberico Garcia de.Amorini; 
Adèlstaho Fernandes' da Silva, Odahcani Correia Machado, 
'José.;do Nascimento Guedes, David da Cruz Loureiro, Jo*é 
'Ventania,,Porto, Luiz Joaquim Pereira,. Américo Barbozacie 
'Bairros, Óldemar Gonçalves .Ourique,, Arnaldo André, de ' Cás-
trb; Manoel/Monteiro da Silva, Zulmira Carreira,' Maria da 
'Glória'Gutierrèz' Ferreira, José Soares da Rocha Filho, João 
F;lb;fehcio' da 'Silva, Benedicto dos• Santos, tJòáo Baptista Diíis-

• 'da^ Silva;"Francisco 'dè;.Oliveira César, Dinamerica de Aguiar. 
./Jorge". Oliveira/Rodrigues, Luiz Figueirinha, Oswaldo Alves 
/'do-Amaral', Jliídebrahdo Araújo Guimarães, Alberto Lopes 
: Campos, Ólívia da Silva, Paulino dos Santos, Nelson'Bastos 

dè Oliveira, Ráphael.- Cavalcante de Assis, João Monteiro de 
•' Lima.,' Alberto" Calixto.' Appólonio Sielski de Souza, Álvaro 

Criiz,"David'dá,Costa.Vilfar,.Anná Josephina Scaramella,-Ar
mando "Aranda Matheuá/José Eduardo ISaacsOn , Cavalcanti, 
Josè v de, 'Páülà, Benedicto Florencio de-Miranda, Ary Nunes 

'dà1'Silva,1 Abelardo Sáyâo Continèntirio César, Guarany 'Za-
'nèlli ;-Jbsé"Cótrim. Moreira de Carvalho, Felizardo Barrozo 
Júnior,'" Maria "Balbina-da' Costa Mattos, Herculana Maria 
Pinto; João "Nogueira, 'Marilia' de Dirceu Cordeiro Dias, Moa
eyr ' dè Oliveira' Cerqueira, Sebastião Passos Cordeiro/Elisa 
Lósada'Leal, 'Maria Celeste de Siqueira, Júlio Mauro, Heron-
dina : Bernardo Dias; Antônio José Miranda, Nelson Cotias. 
Alcides "Áchilles.Almeida, Manoel Lourenço Rodrigues, José 

'Règueira,'Alfredo José da Paz, Nestor Ferreira Athila, Hum
berto 'Soares, de Campos, Nagib Ábrahão Belém, Dalila Cas-

"tèlío Branco, Margarida 'Corrêa, José Alves, de Figueiredo. 
Geòrge Buller .Shalders, Laura Maria da Cunha, Jorg9 Cruz 

"da: SiJvá; Iracy da Rocha. Paulino Rodrigues da Costa, Cecília 
Caròlio. Jaí;bas'Lopes, Domingos Cozzi, Belto Diogenes Tra
vessa . /Henr ique 'Luiz ' da Costa, Henrique Castelpoggi Filho. 
Jayme da .Silva,. Horacio Salgado Romeiro, Joaquim Jorge 
Portelinha."de. Oliveira, Aristidès .Pinheiro de Lemos, Rpberl 
Henry Wilémau; José -Correia Geraldo, Waldyr Eüg.en ;oLo^-
siV.-.Sèiblitz,, José Ferreira, Nair Aguiar Borges, Maria Nay.de 
Guimarães»"'..Rubem Alves, Ary Vinha Fernandes, Geraldina 
Cândida Ãives," João'dos Santos Pinho, Joaquim Cordeiro de 
•França;--Eniiiió. Carpanese, Diogo Machado Fortuna, Manoel 
Cláudio ' Gomes,' Eugenia Bernardázzi, Oswaldo Martuscelli, 
Pedro José de Freitas. Constantino da Hora, Elza Vieira,. Ja~ 
cintho::B.ap,tista. Corrêa, Amélia Pereira Figueiredo, Pscem-
vihdo.-.Gonçalves Pereira, da' Silva, Affonso Donnici, Maria"de 
•Oliveira Tavares; Maria da Penha Baila, Doval da Costa, 
Francisco Paulo. . Corrêa, Antônio da Silva; Antônio Rufino 
Siqueira -.Júnior, Waldemar ' Bordoni, Severiano - José Bento. 
Octavio dos Santos,-José Tussi, Manoel Amancio dos Santos. 
Wàltér. C.omstèdt, Nestor' Rodrigues-,Francisco de Paula Ac-
'ciô/ly. Filho, .Mathilde :Martins Machado,, Alcindo de Aguiar'. 
Eulino Xavier,, Ary Alves Campos, Manoel Soares, Armando 
Gomes ' da Rocha, - José Manoel Alves Corrêa, Norbèrto 
Xavier de1 Freitas . Gasse, Álvaro Pereira' Leite, Eduardo 
Ferreira-- da Fonseca, Maria Stélla Freitas Miranda, Nico • 
lau 'Vieira1 . Cardoso, Arthur Corrêa Loques, José Tbomáz 
de Assis,- Jorge Ribeiro -de Carvalho, Eduardo de As-i.-: 
-Horta, Júnior, Julião- Dario da Silva, Suzano J o : :i- • 
da' 'Silva, ..Léo Tèllès : Ferreira, .Manoel de Lima L--"-!1. 

.Haroldo Militino da Costa Barros, José Alchorne Rosa --Braga, 
-Eduardo de Souza, -Cassiano Alves Delgado, Armando 'Zanoni. 
Antônio Fernandes Ruas,. Danilo da Silva Bastos, -Arnaldo 
de'-Souza .Cherém. .-Augusto Gezar Osório, Antônio do Carmo 

•Ferraz, Floriano Hermogenes Hopke, Mario -Irineu da Ro?;-' 
•João-Jorge, de'Oliveira.,. Oton Ribeiro de Souza. Eduardo 
•Martinsv.Crüz, Álvaro Rodrigues'dos Santos, Iracy Moraes' Ma-
.cedo, 'Juraey. Machado'da Silveira, José Moreira das Neves. 
.José. Augusto Araújo, Sebastião' José da Costa, Dalva .A.i'an-
.tes,-José,-da Conceição, Rino -Cãrlòs Neubarth, Carivaldo: Cír-
doso, Adolpho José do Valle; Arlindo Martins do Valle, Áii-
'relio iMeirã Guimarães -Filho, Francisco Dias Lones, Herci-. 
•lia-. Pereira- de --Araújo,' Esírieraldo Ramos, Paulo da Costa 
Corrêa, 'Gtódstone Gulias Vieira, João de Carvalho,- Maria 
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Beato Nunes, ônezio de Azevedo, Imberê Guimarães,-Edita 
•Maria* da Silveira Guimarães, João dos Santos, Miguel Réi-
gâdas, Carliado Bard, Víajcio Teixeira da Silva, Jorge P e 
reira Gomes, Antônio-da Conceição, Ar thur .Ribeiro Leite, 
Eugênia Lourdes de Oliveira Andrade, Manoel Teixeira Pinto, 
Jo.se Ribeiro Meyer, Conceição Arantes, Fernando Martins 
Leite, José Antônio da Silva, Samuel de Alencar, Ludolpho 
Sadock de Sà, Manoel de Oliveira, Pedro da Cunha Freire, 
Nathaiina dô Nascimento; Sebastião Ferreira Gonçalves, Ma
noel Mèira Júnior, Anacleto Manoel Alves de Oliveira, Antô
nio Luz, Thomaz de Souza, Ary Corrêa Pinto Peixoto, Joífer 
Paulo Telles, Agostinho Machado Lourenço, José Simões Pe 
reira, João Maraues Baptista, Walkyria Sampaio Lange, An
tônio Ferre i ra do Moura, Carlos Netto de Siqueira, Laura 
Prètola Mimieci, Herculanò Mesquita de Siqueira, Sabino 
José de Brito, — Jorge Custodio dos Santos, "Yára" Alves dos 
Santos, Hôloisa Lobo Madeira, Mario Gonçalves de- Moraes, 
Armando Pinto Monteiro, Jurema Marques Vieira, João Cle
mente Pereira, Dínamar Silva Bria, Octacilio Dias Martins, 
Sylvio Velloso Totta, Waldemar--Alvarenga, Manoel Fernan
des Costa,' Bernardo Benjamin Aranha, Egas Muniz Santos 
Corrêa, Oswaldo Coimbra de Carvalho e Cunha, AlÜno Au
gusto Pereira, Manoel Antônio de Carvalho, João Antônio da 
Cruz, Orlando Leal, Alice de Gusmão Horta, José Alves, E u 
clydes Evangelista, Haroldo Corrêa dos Santos, Júlio de' 
Souza Fiiho, Alaydô Ephigenia de Araújo, Francisco Gon
çalves; Waldemar Ferre i ra ; Moaeyr Tavares da Silva, José 
Maria Gonçalves Filho, Maria Luiza Berthoux, Joaquim Rosa 
Vidal, Julia Marinho Leite, Delphim de Souza Filho, Etelvina 
de São Paulo Aguiar Pereira, Nair Soares Ribeiro, Nair. Lopes 
Braga, Paulo Ferrei ra da Veiga,. Lourenço Baptista Rodri
gues, Maria Apparecida Samico Braga Soares, Elena Simas, 
Isaac Pimenta Tavares, Fuad Geleleto, Uyara Gonçalves da 
Costa, Oseatf Augusto Gomes, Flavio Xavier, Jarbas Alves Ri
beiro, José Accíoly Rodrigues; Andaleci Braga de Oliveira, 
Joaquim de Souza, Jos.ephína Freire dâ Rocha, Milton Ro
drigues Ferreira, Roque Lamenza Júnior, Ignez Constançá 
AlVès Corrêa, José Vicente Fontes, Maria Izabel Lage, José 
Maria, dô Carvalho, José de Barros, João Bonifácio dõs Santos, 
Alaerte dô Souza Nogueira, Gastão da Silva Gajôn, David do 
Nascimento, Francisco Micellí, Gumêrcindo Amaro de Oli
veira, Joaquim SOafeã Gambra d'Azevedo, Oswaldo Hum
berto Rôuvíér Mârzettó, Flavio Monteiro, Ibero'-de Oliveira, 
Orlando Pinto-Mendes, Luzia Fittipaldi, Julíeta Massière Pe 
reira, Jo io Florenzano Juiiior, Jôsó Carlos Leíèvre, Antônio 
Alves Branco, Jayme Avaliar dos Santos, João Gonçalves Vil-
lãô Leite, Severo BarrM Filho, Armando Salles, Camilla Het-
tônh&uBèn Lydia, Sara de Jesus Carneiro, José Cândido .de 
CâStrô Pereira, Nair dô Oliveira, Luiza Corrêa Berg, Elydio 
Tavares dâ Silva, Maria Pitanga Rozó, Nadyr Vianna da Gosta, 
Álvaro Ribeiro Nunes, Jayme J k Mansur, Roberto Queiroz é 
Silva, Rubens Corrêa da Silva, Cofina d'Õlivéífa, José Alves 
Filho, Jôâô íràcy Curvei!» dô Mendonça, Eduardo dà Silva, 
CèSàr dê Souza Gôrfêâ, Milton Gumthêr, Antohio Cândido da 
Silva, SylViõ ÈriCô dos SantoS, Waldemar Henrique Gonçal
ves, GâStãò Diâü dê Oliveira, Margarida Ferreira Velloso, — 
Jôâô dê Azevedo, Wilson dê Santana Coutinho, Óctaeilia da 
Glòíia Gonçalves, Lôurival de Sõüza -Maroello, Oswaldo Baê-
tõS Monteiro, Hêfmêê Alva» dè ÓÜVèira, Antônio Ferro, Al
cides FèrnàndêS dê SôüZà, Giàélio Tannér de Abreu, Oh-
áinà fásche, .Aifêü MOfêirá de Souza, Ignez Teixeira 
dè Àràtíjô, Mâurilio Pereira Baptista, JôSuó Nunes 
dô Sôüaa, Leonel Teixeira dê Mello, Alfredo Vasquez, Miguel 
Aii£ Biniãô, Olympíô Raposo da Cunha Rego, Alberto Gôü-
vèa dô Almeida Sobrinho. Adólphô Francisco da Silva, Mario 
Rodrigues Grillo, Jôãô Ferreira dâ Costa, Élvira da Costa 
Mêndêà, tsôlino Assis, Jürèniar Marchettõ, Ôdètte Furtado 
Ba-írós, Maria dè LóUfdes Barros, Moaeyr de Paiva, Aida 
dô OíiV&ira Costa, Waldemar Ludgéro da Silva, Augusto Da
vid,. A M Márià dô Sântâ Ceciliâ, Waldemar dè Assüíwpção, 

• Êrnèstíôa Marques, Láfâyette Cordeiro . dô Câstrò, Gumer-
Ciftdó Paiva dôS KèiS, Didímo Borges» Sêvefiflâ de Sotfza Car
doso, Xyiét tè MàsSiéfê Pereira, DòMíflgòs Antônio dós Sâft-
tôs, Dêlphíifl dô Nascimento, Qracilia Alvarenga, Cíaüdidnoí 

do Amaral, Glôfia.Corrêa dõs santos, Manoel Bãptüta , juracy 
Aivés SàmScô Braga, ôswaldô Gomes dê Almeida, Õüvier 
P.er èífa, Miítôô Gãlhêirôs. dè Britto, Etêlvina AlVès de Me
deiros, Iváft Magno dos Santos. Maria do. Garmo da cunha 
Braga, Aryldô Goitâ, Celestina Ferreira. ' Jacy Cunha, OswãU 
dó José CãríftO, JôM Cam*ál dô Mêllô, Vãysafà Braz Augusto, 
Éuéiydès da C U N H A Valente, Cordêlia do ú&rnaò, Daviâ Fer
nandes Pinto, Henrique Brisôa, óetavíô Martins Coelho, J6sé 
Francisco Moraes, João Roque dos Santos, Euclydes da Ro
cha e Silva, Francisco Gabilon, Thome Lino da Fonseca, 

Mercedes dos Reis, Gualter dos Reis, Jayme Gomes, Oíívifl 
Martins, João Adalberto-de Siqueira, Ary Saldanha, Aclaií 
Pereira, Orlando Fernandes, -ciôtildôl Fernandes Kamos, Nai* 
Lourenço Pôttumãtí, Manoel Fonseca, Joaquim da. Cunha, 
Antônio dos Santos, Alícô Pereira da Costa Lima, Waldyr de 
Oliveira Rocha, Õetãvlô Câlmón, Mário Alves da Gúnha, Mar« 
t i a Affohso êõãr-ss Péíèírã, Pedro Paulo d* Oliveira, Satur
nino Martins dos Santos, Láa Provinzano Barros. Cecília Al
ves Vailim, Antônio Lemos Braga, Augusta da Silva Teixeira, 
Mario dá Rocha Neves, Octavio da Rocha Teixeira, Renato da 
Gosta Campbell, José da Silva Róis, José dò Souza Arruda, 
João dè Barros, Juracy Silva dos Santos, Ôrestês Blois, Ce-
eilia Wendling, Néy Serafim, Luiza Rodrigues -Lima, José 
Rainós .Trindade, Iveltíno de Oliveira Costa, Pàsohoal Pen-
na, Waldir da Moita, Ouílhôrmô Arnaldo" Pastor de Lima, Ál
varo dá Silva ' Santos, João' Gomes de Brito. Miguel Tei
xeira Duarte, Eduardo Fernandes, Ilvà Martins 'Figueiredo, 
Celeste Lage Lima, Hôrminio Marcélliüo Nepomuceno, N.iw-

. tón Cândido da Silva. Alberto. Francisco Gomes, Paulo José 
de Oliveira, Claúdionor de Oliveira, Francisco Nicolau, I re 
ne Martins Figueiredo, Yolandã de Oliveira Pinto, David 
Francisco Carmello,' Durval dc Souza Martins, Carlindo Ro
drigues Teixeira Bastos, Mario de Aguiar Fagundes,-Abilio 
Corrêa de Sá,.Lãudelino Vianna da Silva; Rermcngarda Pin
to Soares, Antônio Pina Formozo, Lucília Alexandre da Ro
cha, Ernesto Mandei, Izaltino Lapa da Silva, Darío Francis 
co de Salles, • Nestor Gracfano.de Souza, Agenor Ribeiro 
Moura, José Pereira da Silva, Celina Maciel Sampaio, Muríl-
io Peixoto, Alberico Saraiva Ribeiro, Francisco Cardoso Cal
deira, Alfredo Jeronymo da Cunha Rodrignes, João- Ferreira 
Soares, Miguel Falcon, Sylvio Agostinho Baptista-, Manoel 
de Sá Pereira, Manoel Fernandes Rabello, Jorge Emygdio 
Silva, Oswaldo Pinto de Almeida, Wylton da Cruz Range!. 
Jorge Ferreira, Ophelia Gomes da Silva, Alberto de Carva
lho, Alberto Rodrigues, João Alves da Silva, Carlos Siqueira 
de Queiroz, Alexandre da Costa VÜIela, Eugênio Américo 
Gonçalves, Antônio Pereira da Silva, Claúdionor de Oliveira, 
Heitor dós Reis, Torqltato Barcellos Guimarães. Giantorenzô 
Sclieltitto, Augusto Jorge, Altair. Dominguèz. Paulo'.Maia 
Lucas, JÔS '5 Rodrigues Filho, Francisco Paes dé Figueiredo 
Filho, Rubens Saldanha, Nicólau dá Silva Naáarêth, Mai-.oêl 
Jòrgè Lvdià. Benevehüto Ferreira Soares, Règinaldô dê Sou
za Gomes, Feüsberto Mello Amaral, Laürà Borga. Cbriàto-
vão Corrêa, Orlando Nogueira, Agostinho Pereira Borba, Vi-
ctõflo Sifthorelli, ízaltino dos Santos, ôtt i l ia R&Sâ. Mario-
Monteiro dè Moraes, Salvador Morgadô Rodrigues, Abel Ali-
pio da Silva Piloto, Allagmam Rodrigues de Figueiredo, Bô-
tiedictô de Faria, Julió Felínto Barbosa dê OliVeífa-. .JFÚLO 

Teixeira Mèndôs. Barlhóloméu Pereira dâ Costa, Máftoél 
Vargas da Silveira, Aurelíno Cat-valhó, ísàura Gomes 
da Silva, Miguel Rolirn, -JÔSÔ Luiz Alves, Orlando Joa
quim de Miranda, Maria dô Almeida Pinto, Nàdil "Viei
ra Costa, Mario Iberê dôs Santos, José , Moreira VelliOté, 
Aqgusto Gomes de Figueiredo Júnior. Maria Isa* 
bel da GünhQj Ondina Prado Piôhtôr, Sebastião Gomes L Ô O Ô S 

Ribeiro, Waluir Pedro Bèlem, Jayme de Azevedo, Romualdo 
José Henriques dè Miranda, AehilléS dè AraUko Mõfltâlvâô, 
•Margarida Rodrigues Pereira, César Augusto Pifes Martins, 
Mario Ferreira", fiermittia Pires dâ Mottá, Nàdytf dé MíráSdã, 
Marcos Dòbbá de Mêllô, Maria dé LôUfdlS LôpèS, JerJS dê 
Medeiros Coelho, Joaquim Prudencio, Ary Monteiro Gome* 
Martins, Elza AffonSõ, Aydy da Silveira, Rubíô LnôaS. K&Síf 
Ribeiro Fragoso, - Osmar Pimentêl Monteiro, íldôiio Mârtittê, 
Ti to Curado. Osvaldo Cabral, ivettô de SôUía Bâütai , I?day 
Duque Estrada ürzêdo Rôehâ, Jôãô Gáríbaldi dô Mèira Lifflá, 
Jayme de oliveira, Lelia Monteiro, Aristotelitiô de 0>iêirdK, 
Jülio Rodrigues Moreira. Ôêwaldõ Gulias, Idalifia SâpttstS, 
Agenor Gomes, Lamoel Mendes. J&sè • Marques da Fenseôft, 
Adriano igfiâció dô LacelNla, Adôlphô Abrêô, Amélia PSfêS dá 
Fonseca, Edmundo Alves Nogueira, Laberty Gosta, Maria Gra-
éíftdft Lõbãd, Américo Rodrigues Pereira, TTiôinâ^ià Thérêzá 
dôs Santos, Décíô Amaral Bastes, Sylvio Jaesbino, Latira dè 
Figueiredo, Mafió Dàniàzíó, Jôêê- Màfíà, Jóãô Bernardo, João 
Pereira Barros, Arnaldo Fernandes Carvalho, Jív*álâemà? V&g 
dè Figttêtfêâô. Ôlêgâriô dos Safitôs, Hèrmés FèffiáMèB dê Sôü* 
2a, Feíipjôe Gaiios. Augusto Ferreira Duarte," JôàôuiM Mo
reira dá SilVá JUníttf, Aiitôníõ FêínândêS dê À!8êVêaô, Néiéôtt 
Bittèttóôurt Machado, Wíltôn Marquês, Dinai» Tsnóco dé R ê ' 
íêftdé, C&flô Püttòmatti, JoSê de Almeida,. Nádíf dà ílôôhà Tã-

v&íés, Gínna Motta de Aimeídà, Coneêfc te Pôri&náês, Adal
berto Bézérfá de C&rVàlhô, Aiffédb í&ibaut, Attgüstô Férfêífà 
Barbosa fi lho, ôswâldõ de Souza, f fêneh Gomes da COBIA, 
Flavio José de Souza, Manoel Cabral Filho, Almii; RamalhOi 
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Nelson da Silva Ramos, Álvaro de Carvalho, Innoceneio Mo
reira Ferreira, .Arlindo Saldanho, Jacintho Alves da Rocha, 
José Alves,, Jorge Ursulino de .Almeida, Sebastião de .Araujò 
Gabilan, Antônio Gomes, Ascendido, da Silva, Diderot.Bran
dão, ; J o s é ' Bento Alonsò, Orlando Lima-, Antônio Martins, Ho-> 
racio 1 Gomes, Sebastião Cotta Pereira,-. Jorge ; Ramos, • José 
Saldanha da Silva, Jadir Gomes de Souza, Gilberto da Silva 
Guimarães,, Ary de Oliveira. Mario dos Santos P.edroza,'Do
mingos, Theodorio de Almeida, Nestor Pedro Martins, .Gui
lherme Teixeira Magalhães, .Gastão Magalhães, Hervaí .Bar
bosa ' Pinto, Geronymo Boscarino, Geraldina, Silva, • Marina 
Lima Moreira,-,lredia Ferreira Sampaio, Luiza Dias .'de 'Si
queira , 'Osór io dos Santos Loio, Jacintho Duarte, Júlio Lo
bato • Koeler, Manoel Alves de Souza, Edgard Kopke. Duarte 
Pinto, Arnbbio de Barros Lins, Arnaldo Brandão Magalhães, 
Laurentina Guimarães, Adaucto . Alves. Moreira, Manoel •Af-
fonso, Miguel Flaksman, Conceição Guimarães Lins,' Manoel 
Joaquim Rodrigues, João de Deus de Souza Corrêa, Geraldo 
Guedes de Britto, Ruth da Silva Bôa, Álvaro Manoel Fon
seca, Jòs.é da Costa- Oliveira, Manoel de Macedo Mattoso, 
Antenor Ramos Paz, Julieta. Franco Cavalcanti de Albu
querque, Francisco Baptista Chibarne, José Alves Branco,.Ri
cardo de-Lauro Rodrigues,.Eurico de Mattos, George-Mattos 
Acuy, Maria Albuquerque Lopes, Izolette Galvão da.Silva, 
Alexandre. Cardoso, Myrthes de. Castro Nobrega,. Nair,'de 
Souza Nascimento,. Nicanor. Ferreira Baptista, Ahge.lo Re
zende, Maria Tavares dos Santos, Renato Pires Bastos, Antô
nio Manoel, Isabel Casta, Ewald.i Rodrigues Moreno, Iridio 
Arthur de Gasto, Tancredo Ignacio de Vasconcellos, Regina 
Giacomo, Cruz, : Herculanò Vieira, José" Guedes. do-Amaral, 
Márieta Costa. Antônio João Jacobina, Waldemiro Corrêa 
Marques, Arthur Pinto de Magalhães. Milton Tostes de Cam
pos, .Dilermando Neves Bittencourt, Domingos Fernandez*y 
Fèrnandez, Marcai de Moraes, Sebastiana dé Azevedo Ama
ral, Sylyerio Borges de Farias, Pedro Baptista dos Santos, 
Pedro Imbroise, José Augusto, Ulysses José Lopes," Ary-de Oli
veira, . Delphim Machado Barcellos, João Landeira Martins, 
José de Araújo, José Marianno de Moura,, José' Nunes.-Almás 
Filho; Dagmar Cyndrão, Gustavo José Barboza,' Ánnâ-.TÍódri-' 
gúes Maia. Eurico de Albuquerque, Pietro Caputo, Sandòval 
Paim de Carvalho, Erriani Gomes, Julieta Moreira dos Santos 
Filha, Josepha'Rocha de- Araújo, »Léo Costa,. Edgard Jacintho de 
Almeida Júnior..Heneryna de Barros Reis Ribeiro, NelioGopèlli, 
Amaury dos Santos Pereira, Waldir de Araújo, Annibal da 
Cunha,* Altair de Lacerda Pinheiro, Hygino Amorim. Viapna, 
Hercilii Monteiro'de Carvalho,'Manoel F . da Costa, Idelzuith 
Leite Brasil, Sebastião de Paula Rezende, Carlos Mendes Vi-
úál, Dòrvalina de Souza Nascimento.• Greçiilda de Souza Nas
cimento, João'Antônio dos Santos, Sylvio Corrêa Leal, Antô
nio' Pèreisa da Silva, Perjllo Gomes, José Ressol de Oliveira, 
Olympio da Costa Mattos, Claúdionor Antônio Guimarães. Al
fredo da Silva Medronho, Orlando da Silva Ribas, Leopoldina 
Dias dos Santos. Agenor Ferreira Marques, Waldemar do Es
pirito Santo, Guiomar Rodrigues da Fonseca, Themistocles 
Alves da Silva Mello, Áurea Samico Braga, Oswaldo J.osé Soa
res, Jayme Velloso Nogueira, Jayme de Souza, Hélio Mauro, 
Pedro de Araújo Freitas, Oscar Macedo Serra, Alcides •Cunha, 
Abigail de Oliveira. Agapito Alcântara Soares, Álvaro Gasse 
3ándy, Haydéa Cândida Pitanga da Silveira, Jorgelino Rabello 
de Carvalho, Antônio Ferreira Guimarães, Francisco Ferriàn-
lès Leal, Ary de Araújo Guimarães, Jqnas Luchesi, •Sebas,-
ã io Miranda, Arthur Moreenw, Claúdionor Gomes. Varella', 
Walter Vieira Sardinha, Antônio Jorge da Silva, .Bento Tei-
ieira, Olivia Loureiro Lopes~ Evandro Fontes Magarão, Jpsé 
Luiz de Moura, Júlio Pereira, José Antônio Pacheco; Raul 
Pinto dos Santos, Edmundo Martins dos Santos, Abilio D.emar-
so, José Maria dp Amaral, Hermelindo Pereira dos, Santos F i 
lio. Julieta da Silva Costa, Rubens Fonseca, Hermenegildo 
]osenza, Aristotelina dos Anjos Vidal. Antônio dá Costa, Ber-
ijardo Luiz Lopes Filho, Manoel Irineu Garcia, Joaquim Loú-
•enço, Octavio Baffa, Josino Machado Quintanilha. Ah.nita 
Pereira Casado, Armando Borges de Carvalho, Yeddá Iglesiás 
ie 'Souza Leite, Walter Mattos Gosta, Marcello de- Souza 
Leite-. Migual Bacha, Affonso Miguéz Garrido, José Bueno, 
Viária de'Almeida e Souza, Rosalia de Souza, Charles Brooking, 
Vlencar Assumpção Silva. Luiz Augusto Teixeira Mendonha, 
Oolores, Pettezzoni de Almeida, Domingos Bittencourt, Gon-
;alyes;'fManoel Iglesiás Camillo, Jaures Moraes, Eloá. Ferreira 
Brasil', Jurema de Souza e Silva, Ernesto Ferráinolo, Oçtávia' 
Luiza.de Faria, Irene Ferreira dos Anjos, Francisco Juvenal, 

Luiz .-Ostento.'. Guiomar' Cavalcante dos Santos, José Joaquim 
• Caetano;-, Idalina -Teixeira, dé- Lima, Arnaldo Teixeira de Lima. 
Jayr Rubem "Còrx,ea; -Antônio Machado da Silva, Oscar Rodri
gues 'Pomar.; Õswaldd Paim .da Conceição. Francisco d e O l i -

.vejra," Edgárdí da' Silva Campos, • Paulo Barbosa , ,-ÍSagalhães. 
ifaula'da;Câmara,_W a ldemiro Bispo de.Amadeu, Josemar da 

• Silva. .Waldyr-" Bosisib.- Francisco' Macedo, João -Ferreira de 
Araújo,' Régaglan dos.Santos, João Caruso, Carmen Romero, 
Oswaldo Gonçalves"Pinheiro Luiz Braga Filho, João Rodrigues 
de Soúza;;.Çarme n.'de'Souza .-.Leite.-'Antônio Gomes Campos, • 
Ealbino iLpíz.dos 'Santos, -Oswaidiria- Gomes de 'Almeida; Or-

J ando Francisco de. Souza, José. Garin, Antônio Moreira, .An-
'tonio -Maria' da 'Silva.--Carlindo Francisco Pires. Joaquim Sco-
vino.f \Valdyr :;Nogueira da Gama Moura, Celio Hernandes, Ma
rio dá ;Costa --."Figueiredo,Manoel Luca Malheiro, 'Fernando 
Heim Costa; Anisio'dos Santos Vieira. Manoel Emygdio Pe
reira Júnior, 'Annigál da-Silva Meirelles, Albino Nunes Almar, 
Alberto de-Magalhães, Waldemar José Ávila, João Fernandes 
dos Saritps.-Julia Pere.ira.de Siqueira. Dyrce. Luna, Annibal 
de Cerqueira*,Lima Filho. Djalmav de Lima Carvalho, Sebas-
íiâo Joaquim de .Mendonça; José Ferreira de Castro, Annibal 
Barbosa, Celio Muniz. Aday'1 Nunes. Carolina. Fernandes Fa
ria, Jayme Luiz,dos Santos, Jacy Rodrigues, Albertina Luiza. 
Melena Andrade Peixoto, Rosa Domingues de Magalhães, Jo-
siás. Martins, Amaro Moreira, ' Mario Palmeida Ramos da 
Costa, Manoel Olympio da Silva, Celestino Lagalhard, Arlin
do Soares de Magalhães; Ataliba Roberto da Silva Oliveira, 
Guiomar de Souza. Alipi.o Costa, Regina de Souza Lima, Al-
cina Moreira, Cardoso, José .de .Souza Menezes, Wilson Fer
nando Alves. Luiz Varela da Costa. Gilberto Ferreira de Car-

rvalho, Octavio Dias, Ulysses Ferreira de Paula,. Djalma de 
Castro Ventura, Dolores de- Souza Santos, • João de Barros, 
Joaquim da Silveira. Rosales; Djalma Rizzo, Guarany José de 
SanfAmià,. Bernárdino Pereira da Gosta, Claudemiro Pereira 
dos.Santos. Luiz Ramos da'Silva, Nicanor José da Silvar Octa-
viano Corrêa Machado, José Assumpção Chaves. Arlindo Ja
cintho de Almeida,,Gabriel Delanne Gomes, Adã Simões Li 
meira. João-Moreira, Jurandy- de Oliveira, "Aristeu de Olivei-

'.rá;, Ida SffttaminL:,4e.y,0.1Lveira Souza; Mario Moucci, Athaydé 
Vieira v dá : J Rocha. Rõbèrtò-Adolpho'.Hoffmann, Dagmar Duf-
frnyeí-Ormdtíd;" .'Maria dá Fonseca ' Rodrigues, Remigio íío-

• váes',. José Cordeiro'Filho,..Alfredo Rodrigues; Joâo-Tellés de 
•B.omf-im,...Cláúd'iano de 'Souza- França, Américo Soares Dias, 
Antônio.CogliattirOrlick-Gomes de Almeida. João Malvar dos 
i-lèis,-Pedro:JacobLoos. Newton Fróes de Jesus, Orlando Lo-

, pès Camargo. ..AJcidès -de ..Oliveira.. Porcino de Araújo' Rodri-
'• gues;tPedro.Nunes, 'Alberto Fagundes Monteiro. Ita Maggioli 
- Giffoni, Isáltinó. Ottòni, Christbdòlino Ribeiro, Hilka da Costa 

Mendes;, Juliq Henrique dè. Oliveira,. Armando João Gerhardf,-
,'E ,eú. Antônio Baptjstá.Pereira osubscrevo e assigno. An-
lonio Baptista Pereira'. — Vicente Piragibe. ---

EDITAES E AVISOS 
xTRlBüNAL REGIOKAL DE JUSTIÇA 1LIIT0RAL BO 

DISTRICTO FEDERAL' 

Terceira Circumscripção 

' . ! DÉCIMA: QUARTA ZOIÍA 'ELEITORAS:} 

J U Í Í — Dr. Frederico-de Barros Barreto 

E s c r i v ã o - - D r . Plácido Modesto de Mello 

Despaoho do M. M. Dr. Juiz .da '14* Zona Eleitoral d o , 
Districto .Federal, no processo de inscripção n. 6.158,:de 
Francisco ,.do; Couto-.Filho: "Baixo em diligencia os presentes 
autos, para-; que sejam; substituídas as vias do titulo .e as 
fichas dactytóájppicàs'; por outras^ que- tragam . certo o 
nome'do•requerente : Francisco do:Couto F i lho . 

-Rio dè "Janeiro, D . ;F.'," fevereiro 13 de 1937. — O Juiz 
da ' 'l4*''Zbnà^le'i{orál; !; ; (ássignadoX 'Barros Barreto. Pelo 
Escrivão, l/&áo;'Aguiar Júnior.. . 
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QUINTA gOJIA E3L5ÍT0RAL 

CgHBtójçtos mçRíeiçaes de Slorfa e Santa Tâeregaí 

jq js w By« Eduardo 4e Sonsa Santos 

Escrivão « r Br. Fyaaofsço Fariae 

QUAMFICADOS POR PESPACEQ DE 6 DE FEVEREIRO 
""" DE Í9S7 

6 .844. Leon Fergenbaum, 
S.85Q1 JuJió Qhastmet de Oliveira 
S.85i f Waiidyr Duprat . . 
6.852. Walquiria Abrantes de Figueiredf / 
6.853. Jorge "Vieira. 
6Í854. Isaias Moreira de Oliveira.,, 
6.855. Fábio Fernandes Bessa. 
6.856. Pçdro Çassano. 
6.857. Aluizio Diniz Leite, 
6 .858. Alfredo Durval frança. 
6.859. Antônio Bezerra Filho 
6.860. Francisco Ballesteros. 
6.861. Elias Tanios Hahib. 
6.862. José La Cava. 
6.863. Clodomiro Nogueira -Baptistg, 
6.864. Vera Lúcia da Silva. 
6.865. José Leão Brito,. 
0 , 866 . Paulo Tavares Martins, 
6.867. Hcrnani Ferre i ra . 
6.868,. Sylvio de Paula Freitas Serpa., 
6.869. Isauro Lauro Soares. 
6.870. Arlindo Alves Rodrigues. 
6.871. Hynon Paquete Espinola. 
6.872. Aristides Ferreira Tavares. 
6.873. Laurentina Rodrigues Pinheiro. 
15.874. Antônio José Lanza. 
•3.875. Emilia Arcuri Fi lho. 
6.876,, Agostinho Barbosa 
6.877. Christina Couto. 
6.878. Augusto Muniz Filho. 
6.879. Jayme Costa. 
6.880. Palmyra Martins. 
0.881. Margarida Ramos Cerejas. A 

6.882. Maria da Gloria Lessa de Carvalho.. 
ô.S.83. Jayme Mariano dos 'Santos . 
6.884. Carlos de Jesus Henrique. 
6.887. Ary Silva. 
6.888.' Paulo Dacorsq F i l h e 
6.889. Waldemar Neves Martms Rodrigues. 
6.890. José Gonçalves de Aguiar. 
6 . 8 9 Í . Luiz Antônio da, Costa. 
6 .892. Raymundo de Paiva Timbó. 
5.8&3. José Maria Pinto Affonso Júnior. 
6.894. Hilda Rizzo. ' , 
6.895. Juracy Paiva Brandão. 
6.896. Geraldo da'Conceição Silva, 
6.898. Auter Barbosa Bento. 

' 6 .899 . Alexandrina Pereira Leite Basto. 
6.900. José Maria de Lima Netto. 
6 .901. Beatriz de Oliveira Rodrigues. 
6 .902 . Benno Eli mar Weber . * . , 
6 . 9 0 3 . Celeste de Miranda Castro. 
6.904; Rodolpho Braz. 
6.905. Maria" da, Ãnnunciaeão Adamo Se Ar&ujo Franco. 
6.90-6. Argemiro José de Souza. 
6.907. Hadjnia Fredericei Ribeiro 
6.9Ò8. Octavio Monteiro de,Britto, 
;*. 909. Amadeu de Vasconcellos.. 
íí.910. Qswaldo José Fernandes Guimarães, 
6 . 9 Í Í . Veríssimo Pereira de Souza. 
6.913.' Alpha de Vasconcellos Pimenta., 
6.913. SandQval de Qliveira Dias. 
6 . 914 . Nilton EJunha. 
6 .916. Èsther Politano» 
6.917. Sylvia Do Couto Gií 
I--.ÇM8. Aureíia Pereira. 
6 .919 . Adalberto Ferreira Ser-oã. 
6.920: Jüstà Pereira de Moraes. 
r.,9?!,. José Corrêa Neves. 
'"..o?,2. Maria de Lourdes Gonzaga de Mello Pmt©. 
6.923. Alpheu Corrêa-

S.9M. ôseaj? f r f w &% JSfaoj?do.-' 
6.9g5. Gq&racf ee Moraes Valente» 
6.926. Abfpil'(Se I f p i ff$oedó« , 

6.9Í8. AIe|8dQ Gastelja OJ^wçs. 
6.927. Hôrtz Ramos ^ittençQÚrt. 
6.886.. Sérgio de 'Pa iva Me$ra 
§.897. Maria ffcssrjis. 

• wava mA mm&M 

EgcrMo Fffpjcjseç farias 

Sni% —» Sr . Raul Çasíargo 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE j 2 DS $\mim 
DE 1987 " ' " 

9 . | ? 8 . Pedrita M^bado Lomba. 
i 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE (4 DE JAW3EMI 
DE 198? "' " ~ 

Joaquim 'Teixeira. 

'QUALIFICADOS POR DESPACHO p E t DE FEVEREIRO 
l DE 1937 " 

9.855. Maria Madeira Guimarães 
9.856. Matheus Ditz da Silva. 
9.858. Manoel Guimarães Filho 
9.859. Manoel Bernardo Nunes. 
9 .861 . Moaeyr Jorge. 
9.865. Orlando Freitas Vaz. 
9.866. Oswaldo Fernandes Coucinhas. 
9.867. Olivia Carriço Bezerra. 
9.869. Octaviano Kucipp Ladeira 
9.'870. Rita Teixeira de Mello. 
9 .871. Severino Lyra. 
9.872. Salustiapo José Santos. 
8.8.74. "Virgílio Senna de "Araújo 
9.875, Waldemar dos Santos. 
9.873. Taejto Lima'Monteiro de castro . 
9.876, Walter Medroso'Guimarães. 
9.877, Waiuir ^.ntonio Luiz.' 
9.878, Zigomar S e b a s t i ã o . 
9.879, Zéíerjno AnlQiiio Valje Quaresma. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2 DE FSVERMÍíê 
DE 1937 * 

&.88Í, Wajdemar Lopes. 
9 .sèp . Judi th 'Pessoa Garcia. 

QUALIFICADO POR DESPACHO P E 3 P E FEVlfiKil© 
DE' 1937 " 

o * , 
f>„§S3. Arcando Rosa Miranda. 

'. QUALIFICADOS. POR PESPACHQ DE i PF, 3TEAfE,R^&|Rj$ 

§.s$4. Nydia ®i$y Beffa, 
,9 ,885. Luiz Lobo' Fernandes Braga. . 
9,886, filmaria' de Malh,èjp0s Raf)'ò$. 
9.888. Ángenor Ál.exand.rç de Squza. 

"8Í.887. Anrófà'AméUi 
9.89Q.' Achilles. G-areses. 
8 .091 . Alãyr Squ.to. 
9,89,2. Ántonia Meuser. 
9.883, Alçiies gráa do Nascinjent* 
9 .8J4 , Antônio da fjijya jWo^t(|ipo'. 

9 .895. Wmo fnm)im tm»m, 
9.896. Altàmírei Piracicaba Leite. 

N '89?. Altair Teixèjra, • » 
9.898., Aieides Ródriguei cS» Silvt . 

'9^899. Alfredo Fernandes dos Anjos Muíga 
9.900. Anna Orsolon Barison. 
9 .901 . Âlfeu Corrêa Gonçalves. 
9.902. Augusto da Silva Castro 
9.803. Aquino Soares do Lims, 
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9.907. 

9.916. 
9.917. 
9.918, 
9.919. 
9.920. 
9 .921 . 
9.922. 
9.923. 
9.924. 
9.925. 
9.926. 
9.927. 
9.908. 
9.929. 
9.93Q. 
9.931. 

,4?|stií3ei£._B|liriQ da. jsjlvaf 
Arlindo. f l r í é V ' 
Gar}os Vicente J4çr6ip|. 
domingos |£àrtjss Maia. 
J5FCIIJ{J3Ã F E I R E I 'd^mm^, 
Pejmar da Gosta. 
Eúcjydes. Muni?. 
Sdüárdo Perejra de Azevedo» 
Fernando, Rodrigues '^erye^Çf, 
françjseq Perejra ' í^us^s 
Francisco de Pau l i 
Heitor de Oliveira PíOàrifues, 
Hermes dos Santép Pjáb,.ei.rô\ • 
João Ayres. ' ' """ "r 

José Geraldo Bragança Alves, 
João Ferreira de 'Castilho. 
José Benedicto de .Oliveira. 
João Raul dos Santos.' 
José Ribeiro. 
Luiz Bernardo. 
Murilo Paulo de Oliveira Re;? 
Manoel Sérgio da "Lunnàl 
Manoel José, / 
Nelson, da ' Silva Fraga. 
Virgílio Luiz Âràujo*. 
Walter Paiva, 
Augusto Paulo de Oliveira. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 5 DE FEVEREIRO 
DE 1937 

9.93$. Luiz Gíaysman. 
9.933. Benedicto Ribeiro Fi lho. 
9.934. Deoiinda Biscamha da Silva. 
í?,935. Carpelio de Gasi.ro o Souza. 
9,933; Ary Camargo. N 

9.937. Mario Rodrigues de Oliveira. 
9.938. Joaquim Alvim de Ghaves e Mello 
9.939. Ruy Roque da Silva. 
9.940. Mario Cláudio Falcão de Mendonça. 4 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 1?. DE FEVEREIRO 
. " " D E 1937 " ' -

9 .941 . 
9.942, 
9 . W 9.8 
9 . 0 | 5 . 
8 , 8 4 * . 
9.947. 
9.94$. 
S . 9 | 9 . 
9,910, 
%m. 
9.952; 
9.9§3. 
8.954. 

9 ".956. 

9.9§9. 
§'.960. 
9 .94Í , 
9.962. 
9,9'63. 
9 .9§*. 
A .96X 
È.9és; 

9.§68. 
9(969, 
9.970. 
9 .971 . 
9.972. 

~9.973. 
9.974. 
9.975;. 
9 ,976. 
9.877. 
9.978. 
9:979. 

José Herminio do Castro. 
Graziella Carneiro da Roch» 
OSAMAR DiásGarr jqo . 
Mario.Tose dos Santos, 
Pedro Ferreira dé CavValljp. 
Rúbém Marcéjlo Saint MaVtiti. 
Waldemiro Pereira d§ Mç^donca. 
Ariste-u Rodrigues'Pereira, 
j^rijnò Hbraeiq Gôfíies, * 
Dilérmàhdp Moíèi r | Sérgio 
Hélio Goipeg íja; Silvai"" 
José Cúpertmòqos Santoê. 
Luiz Invernici. 
?ijnã P>i.c&,' 
Máròelipo Ribeiro. 
fiiHh.yijjió Caetano Santos 

""íeps Caldas jgexébl 

9 . 9 8 1 . 
9 .982. 

João Cardoso. 
Jò | ó Augusto Coute. 
José cá |i!ya. Mfinie/re, 
José; Pimenta da SJFVA'. 
'João BJptistá Figné^ra. 
Jôaqinm' Maurício'de' Oliveira. 
Jártías Vje 'toledo, 
Hugo Balster". -. 
Hefmés b r igão e {Silva. 
Francisco Antônio dt-s. Santos. 
Fernando Alves fe r re i ra . ' " 
Custodio' MaçhadQ, , , 
Conceição Moreira Jfqraès., 
Clá Márcoádef dq Amaral . 
AfttoniO'Gohçaivès dê Pinho, e Silva.-. ' 
Aízipa Frei tas Bordezux' Rego"' 
Ádãó Aber to da SILVA'."' 
Beímira" Rodrigues Reimão. 
Doivapo Carlos de Moraes. 
Deípbim Rodrigues Monteiro, 
José Moreira. 
Orozindo Pereira da Rosa,. 

Victoria Moniz de Aragãe de Gdeg Daçuêf» 

9.983. João Duarte Conte}?». 
9.984. José de Almeida Barposs. 
9 .985. Roldão Fernandes da GrÚ3. 
9.986. Newton Gonçalves do Sspjrito P&çjo» 
9.987. Julieta Moniz de Aragãb <fè Góes. tüjqüçEs 
9 .988. Lorivai da Gosta Maia.. 
9 .989. Manoel Ignacio da 'Sjjva. -
9.990. Maria Cecy da Silva., 
9 .991 . Êtefano Marchesjrçi. ' 
9.992. Luiz Ribeiro da 'Si lva. 
9 .993. Amadeu Ssndas. 
9.994. Mario. Ferre i ra Gaméos.;. t 
9 .995. Milton Cardoso Gosta. 
9 .996. Nelson Macieira Figueiredo» 
9.997. Olymoio Moniz de Aragâq de §ées i£$mwé, 
9.998. Oswaído Silva Costa, 

' 9.999. Voltaire Moniz de Àragão 4e Góes, Daqusr . 
10.000. Yvonetta de Moura Cosia. 
10.O0Í. Aracy da Cunha Leonardo, 
ÍO.O02. Suelly Schuldt de Camargo, 
10.003. Dinart Fernandes. " / 
10.004. Diva Rosa Schmútzler, 
10.005. Armando Ganella. 
10.006. Accacio Ramos e Silva» 1 

10.007. Marcilio Silva. 
10.008. Felizolinda Bomfim. 
10.009. José da Silva. 
10. 010. José Rodrigu es Monteiro. 
10.011. Eduardo Augusto Bernardo. 
10.012. Luiz Patriota de Meílo BárretOc 
i p , 0 i 3 . Diaülas Lauro Vidjgal de Campes^ 
1Ò.Ò14. Maria Gomes da Silva Brandão. 
10.015. Elias Garcia Tosta. 
10.016. Jerusa da Silva. 
10.017. Osmar Rodrigues de Araújo França 
10.018. João de Almeida Duar te . 
10.019. Oscar Ramos. 
10.020. Hildette Marques Porto 
10.021. José Ribeiro da Costa. 
10.022. José Barnabé de Barres. . 
10.023. Heloísa Leal de Azevedo. 
10.024. José Lobo Fernandes Braga., - . -
10.025. Jupira de Souza Barbosa. 
10.026. Isabel Peixoto. 
10.027. Francisco dos Santos. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO B E á3 FETOKW&O 
• " "DÉ"""'"* 

10.029, Lys Morbeck Gouvôa. ' . 
10.030. Luiz di França da Ressurreição Lobo Júnior , 1 

io.QSí. Francisco; I s levam 'de iouza- ! . . 
íõ.03'2. Emílio da Rocha 4J-vim« v. 
10.033. Waldyr Garrido Leite . N 

QUALIFICADOS POR DESPACHO. TM 45 m ^ IW» 
REIRO m 193? ^ 

10.034. Olinda José .de Mattos. 
í0 .035 . Odette de Almeida B^capst. 
10.036. Octavio Silveiro 4©""Cásfeo, 
í0 .037 . Luiz da Silva 
10.038. Antônio Vieira Soares. 
10.039. Carlos Pinto Carneiro, 1 
10.040. Izaltina da Silva Mello 
10.041. Alice Silva. 
10.042.- Franeellino da Costa RJheffa., 
10.043. Gilberto Bastos de VáscqíjttànôS, 
10.044. Noemia de Almeida Bacarat. 
10.045. Juracy Durval Vieira. ( 

'íQ,Q46. Laurides IÇeller Rqdfjgu^s. 
10.047. Maria Raymunda, da Gonceição. 
10.048. Olivio Correia AbrahSp. . 
10.049. Arma Paulina Duarte Ribeira. 
10.050. Luiz Carlos V5f | ian j Ama.4O. 
10.061. Martha Carva lhoda Silva, 
10.052. Alberto Jorge Caseiro. 
10.053. ^Manoel Teixeira ' Magalhães f f l h j 
10.055. Manoel Duar te . 
10.0^6. Enéas Menezes Garcia. 
10.057. Benedicto Teixeira de Ramoç. 

HO.058. Wilson Luiz da Cunha Barbosa.. 
[ 10.059. Josepha Amaro da Cru?. 
. 10.060. Philomena Ferreira dos Santos. 

10.061. Antônio Mallet. 

http://Gasi.ro


?fes '. 'Quintâ^éèlè,ár íSb" 
liiVlnfiMlill 

1 0 . 0 8 2 o Aristides Àlvès ^ . w . » , 

1 0 . 0 6 3 . Geoilia Còstà dè Barros. 
í 0.064.-'Arlindo Jõsé v dà Silva*.' 
••£» 0845, 'Dulce Carmelinâ Pereira." 
0.066.. Gwaido José Pereira: ' ' ' 

í 0 . 0 6 7 . Guilherme Cániétâ. ; ' .. ' 
t O , . 0 6 J 9 . Büstachio Ferrei ra ' Limá. 
•0 .d69 . . Jo sé -Amaro Veríssimo; "-!.' 
iO.O70. 'Zachir Monteiro de 'Souèá; 
. 0 - 0 7 1 . Sóphia Càpúf. ; , , , v '" ' 
s O . 0 7 2 . Odétte. Ludolf 'Teixeira -Pinto. • 
tC 073. .Flavio Homem Dutra ."•••' : ; 
10.074. Oswaldo dó Amaral. Satttoê * Lito&v 
'.0.075. Orlando .'Rubem Corrêa. ' ' 
« 0 : 0 7 6 . ' Brigido Gomes. Monteiro. 
•o:077. -Sabiao Seraphi.hi:.Corrêa -Salgado. • ' 
>0.078 .-Pedro Doriã Ré i s . , - ; " ' 
'0 079. Jahir Cesàrio da Silveira 
.o 080. .Vdàntino Mendes'Lihiâ. ; ' 
;o 08'$. Álvaro- Fernandes: r. , 

,'.,o.ttô2. 'XrUiiir' 'Guilherme'ROâfigüég. ' ' 
IC.083.' Aiílítinho TèiSelra. 
10.084:,'' 1<íilisto-. José SanfAàíià.,;: 
iú..085. !Maiíoe! Pedro dá Silva:',;: ,. 
10.086. lai-y Oostà Senna .G.on.feè:' 
i 0.087-.Antônio Menandro Wháteléy:' '. -
10.088. José Augusto dê OlivélH. ' ' ' 

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 16 D E 
DÉ 1937: ' " 

.lèElTORALv 
• :TT"l 

Fevereiro de 1937 

IRO 

1 8 D E - F E ' V E R S Í Í I Ò 

10.089',"Maria'da GõécêiOãò^Ribeiro èúéàes , 

QUALIFICADOS ;'p"ÒR DESPACHO' DE 17 DE F E V É á M ò 
" DE 1937 ', 

10.090. Manoel, Ferre i ra . , j \ : ' 
10.091'. João Frel r l • 'Làràf igèl rá i . t \ ; .. ' 
10.092.- Conceição Preceito 'Alves'.Martins. 
10.093. -Orlando Nogueira Guimarães; ^ 

QUALIFICADOS PÓR DÈfepÂCHÒ: 
.DE 1937 

' ; - • ' ; - : . ; . / J • ' • 
10.094. José Carneitò èoáres," 
10.095. José Alves Bezerra. 
10.096. Antônio José dè Câstí?ò:'< . •• > • 
10.097. Euzebio José Mãfiá. , :, 
10; 098. Elydiodè-Souza Gdttg-tròy. i •• . . . . ! . ' 
•10.099. Tertuliario Ferreira-dá èílvâ. ., :. 
íOliOO., Staroira SóCci Cámèlièr. ' 
IO'1.101. Manoel Garcia. .-' ' • • • • • > . • -.^ • 

OIJALIFICADOS POR DESPACHO D É 19 I H 5 " ^ V Í R E I R Ó 

;. DE 1.937 •' 
. •; . 1 / ' . . . . 

10.102.-Eduardo Màótíàdo.'. 
1 0 . 4 0 3 . . Adelia Vieira-.Neves., f: • 
10.104. Albino Vasqués LóUsádá. .. 
10.105. Aicides dà Còêtá Lagé . i . ' • 
10.-106.-Carlos Nélèón-Martins.,! •' 1 ' 
10.107. Glarimundb G-omes.Ribéírè-.' : ; . • *. - . 
f0.108-.'Cláudio'Émihànüél de 1 Magalhães Castto.. • 
10.109.-Djalma Cros. ; -
10.11'0. :-Antônio Gomèè Fi lho. . ' , ; . ' . ' ! 
10.111. Humberto Gonçalves dè Carvalho. . 
10.112. João Ignacio de Medeiros. r 

10.113. João Luiz Filguêirás. . 
10.114. João Martins Siqueira. 
10.115. Esther Maria Cardoso d'Abrèu. 

QUALIFICADOS POR DÉèPACHÔ D E 20 ÚE FÈVÉREÍRÓ 
. . . . ' DE 1Ô37 

10.116. João de Souza Dias. 
10.117: João Theophilo: dosSàütoà . 
10.118. José AlvéS Rocíiá. 
10.119. : José-da Gosta Júnior . 
10.120. José Caetano de Almeida. 
10.121. José Gama. •'••• 
10.122. José Lamas Quintas. , 
10.125. José Paulo. ' 
10.128.-Manoel Gomes da êi lvâ. , . • • 

• 8.440.-
è .459. 
8.717. 
è .805. 
S.806. 
9 .451. 

.9 .526. 
ÍÓ.054. 
10.127. 
10.124. 
9.862. 
9.868. 
9.880.' 

I N D E F E R I D O S : 

• Jocelyn Marques Ribeiro. — 29 de setembro de 1936, 
Nestor Ferreira Guimarães. — Idem. 
Marina Dal los i . .—'28 de outubro de '1936. ' 
Newton Lopes. Vieira. — 5 de novembro de '1936. 
Clqt.ilde Amador Ferrão Castello Branco. — Idem. 
Benedicto Alberto d.e Lima. — 8 de janeiro de 1937. 
Zilda Cabral Pereira. — 12 de janeiro de 1937. 
Alberto de Souza Pinto. — 15 de fevereiro de "1937. 
Leny de laCèrda . —,20, de fevereiro.de. 1937. , -
José Rivadavia-Narciso Peixoto. — Idem. ' . . 
Milton Aguiar Guimarães. —'1 de.fevereiro de 1.937. 
OskarYndergand. — Idem. 
Zaira Campos de 'Carvalho. — Idem.. 

. PROCESSOS DE INSGRÍPÇ10' 

Primeira Çircumscripção 

TIRGEIRA ZONA ELEITORAL 

{Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento « 
. . São Domingos) ^ 

Suíz — S r . Francisco de Paula .Rocha Lagoa Filho 

• Escrivão —; Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo • 

Fa^o publico, para os fins dos ar ts . 43 do Codjgo e 25 
dò Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que'.por 
este Cartório, e Juizo da 3 a Zona Eleitoral estão sendo pro
cessados 'qs pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

JOSE' FERREIRA (8.188), filho de Daniel Ferreira ,e de 
Alzira Laura Ferre i ra , ' nascido a 17 dè. fevereiro de 
1916,, no Districto- Federal, solteiro, commercio; com 

. domicilio-eleitoral no. districto municipal de Sãó Do-
, minguos. (Qualificação reuerida, 3 a zona, n . 6.028.) 

YIVALDO.JOSE^ DE-MOURA (8.189), filho de José Thomé 
de Jesus e de Senhorinha Maria de Jesus, nascido, a 1 
de-setembro de 1901, no Estado de Alagoas, -casado, 
commercio, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Sacramento. (Qualificação, requerida, 3*. zcnà, 
n . 6.505.) 

PETRONIO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA (8.190), filho de 
Augusto Santa Cruz de Oliveira e 'de Valentina' Affonso 
Santa Cruz Oliveira, nascido a 1 de junho de 1913, no 
Districto Federal, solteiro,' commercio, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Ri-ta. • (Quali
ficação requerida, -3" zona, n. 7 .191. ) ' 

WILFRÉDO BRAZ GUERRA (8.191), filho de Alcnia de 
Castro, nascido a 13 de -dezembro de 1916, no Districto 
Federal, solteiro, commercio, com 'domicilio '. eleitoral 
no districto municipal de Sacramento. -(Qualificação 
requerida,- 3* zona, n; 6.570.) 

WALDEMAR DE QUEIROZ MASCARENHAS (8.192), filho 
de Francisco de Queiroz Mascarenhas © de Francisca 
Reis Mascarenhas, nascido a 7 de junho efe 1905, em São 
José do Barreiro, Estado de São Paulo, solteiro, , com
mercio, com domicilio eleitoral no distireto municipal de 
Santa Rita. (Qualificação requerida, 3 a zona, n . '7 .002 . ) 

MOUCLAR BARRETO PIZÃO (8.193), filho de Marcello Du
tra Pizão e de Rita Maria Barreto Pizão, nascido a 2 de 
março de 1906, no Districto Federal, solteiro, barbeiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida 3 ' zona, n . 7.082.) 

MANOEL ANTUNES CORDEIRO (8.194), filho de ' Manoel 
Cordeiro e de Ricarda Antunes, nascido a 17 de abril de 
1911, no Districto Federal, solteiro,, commerciario, ,corn 
domicilio eleitoral no districto municipal dé São Do
mingos. (Qualificação requerida, 3* zona, n . .6.463.) ' . . 

AURELIANO DE ARRUDA PAVÃO (8.195), filho dé -Vale-
riâno de Arruda Pavão e 'de Ernestina d'e Arruda, nas
cido a 16 de junho de 1913, em Ferreiros, Estado do, Rio 
de Janeiro, solteiro, estudante, com domicilio eleitoral 
no districto municipal ne Santa Rita. ^(Qualificação r e 
uerida, 3° zona, n . 6.350.) ' ' 

JOSE' CUSTODIO (8.196), filho de Custodio Marinho: e de 
Ambrozina Eufrasia, nascido a '29 de maio de 1896, em 
Porto.Alegre; Estado de Minas Geraes, casado," funçpio-

. nario publico, com domicilio eleitoral no 'd is t r ic to . mu-
n i c i p a r d e São Domingos. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n . 6.937.) -• 
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^ I M A P E R E Í R A ftIBlIIlÔ (8.197), .filha de Antônio Al
vares Pereira e de Etelvina Dias Pereira, nascida a 25 
dê jâfielro do 1898, em Gárangolá, Estado de ' Minas 
Geraes, viuva, funcoionáría publica, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de sacramento. .(Qua
lificação requerida, 3* zona, n . 7,161.) 

APRICaO MOREIRA (8.198), filho d'e David Moreira e de 
Mfiriôtta Balvât Moreira, nascido a 9 de setembro dé, 
lô iâ , no Districto Federal, casado, íuaecionario muni
cipal,, com domicilio eleitoral no districto municipal, 
dé Santa 'R i t a . (Qualificação requerida, 3 a zona, nu
mero 2.132.) 

JULXO NONATO DE CARVALHO (8.199), filho de Ray
mundo Nonato do Carvalho e de Julieta Eduardina de 
Carvalho, nascido a 14 de junho de 1895, iio 'Districto 
Federal, casado, operário, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida, 3 a zona, n . 6.779.) 

FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA (8.200), filho de 
Maria Souza Veiga, nascido a..29 de setembro de 1905, 
no Distriòto Federal, casado, marceneiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. : 

• '(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 7.204.) 
JOSE' DE SOUZA (8.201), filho de Clarindo de Souza e de 

Beatriz de Almeida Souza, nascido a 24 de . março de 
1918, no Districto Federai, solteiro, operário, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida, n . 6.604, 3 a* zona) . 

JOSE' PINTO DA SILVA (8.202), filho de Antônio Pinto 
' . •-: da Silva e de Silvina Pinto da Silva, nascido a 15 de 

'-.• agosto de 1912, em Nova Iguassú, Estado,do Rio de Ja -
. neirj , casado, funccionario municipal, com domicilio 
" eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qua

lificação, requerida, n . 7.178, 3 a zona) . 
LOURIVALDO ARAÚJO (8.203), filho de Aristóteles Manoel 

• de Araújo e de Bertha Maury de Araújo, nascido a 24 de 
-•• dezembro de 1916, no Districto Federal, solteiro, operário, 

com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
' • Rta. (Qualificação requerida, n . 6.896, 3 a zona) . 
ZOLJTA DE CARVALHO LIMA (8.204), filha de Arcesio Ro

drigues de Carvalho Lima e de Cora Gapistrano Lima, 
'nascida a 1 de setembro de 1918, -no Districto Federal, 
solteira*, estudante, com domicilio tleitoral no districto 

. municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, nu-
: mero 6.886, 3 a zona) . 

CARMEN GOMES DA SILVA (8.205), filha de Christina Fer -
" .' reira da Silva, nascida a 18 de julho de 1917, no Dis

tricto Federal, solteira, estudante, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita. .(Qualifica
ção requerida, n . 6.745, 3 a zona) . 

TRACY DO NASCIMENTO SILVA (8.206), filha do Adolpho 
do Nascimento Silva e de Julieta Rosa do Nascimento 
Silva, nascida a 18 de abril de 1916, no Districto F e 
deral, solteira, funecionaria publica, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita. • (Qualifica
ção requerida, n . 7.247, 3 a zona) . 

JONES JOSE' DA SILVA FILHO (8.207), filho de Jones José 
da Costa e de Delphina Maria da Costa, nascido a 30 
de outubro de 1913, no Districto Federal, solteiro, fun
ccionario publico, com domicilio eleitoral no districto 
municipal .de Santa Rita. (Qualificação requerida, nu 
mero 7.197, 3 a zona) . 

ATTILIO DE PAULO (8.208), filho de Augusto Francisco 
de Paulo e de Maria dos Santos Paula, nascido a 23 de 
agosto de 1903, no Districto Federal, casado, operário, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de San
ta Rita. (Qualificação' requerida, n . 7.096, 3 a zona) . 

JOSE' LOUREIRO DE ALMEIDA (8.209), filho de Antônio 
• Loureiro de Almeida e de Amélia Loureiro de Almeida, 

nascido a 18 de julho de 1904, em Leopoldina, Estado de 
Minas Geraes, casado, lavrador, com domicilio eleitoral 
rio districto municipal de Santa Rita. (Transferencia 
do Estado de Minas, titulo n . 3 .846) . 

AGOSTINHO LAMANA (8.210), filho de Carlos Lamana e de 
Maria da Conceição, nascido a 22 de abril de 1911, no 

. -....Districto Federal, solteiro, funccionario publico,;cõm do
micilio eleitoral no distr icta 'municipal dé Sacramento. 
(Qualificação requerida, n . 6.555, 3 a zona) . - ; 

ÁLVARO DOMINGOS DOS SANTOS (8;.211), filho de Rachel 
Maria da Conceição, nascido a 16 de maio' de 1900, em 
Ararão, Estado de São Paulo, casado, funccionario pu 
blico, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sacramento. (Qualificação requerida, n . ; 5.823, terceira 
zona),. 

ORLANDO JOSE' JO&ÜE' (8.212), filho dô Maria da Concei-' 
• ção. nascido a 30 de julho éè 1917, no Districto Federal, 

solteiro, commerciario, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Santa Rita. (Qualificação .requerida, 
n . 6.818, 3* zona) . 

OSWALDO ALVES (8.213), filho, de Jüstino Alves Juníôf 
e de Maria Alves Jüniôr, nascido a 1 de agosto de 1912, 
em Santo Antônio da Encruzilhada, Estado do Rio de 
Janeiro, solteiro, funccionario publico, cóffl dônífeílíô elei
toral no districto municipal dc Santa' Rita,. (Qualifica* 
ção requerida n . 7.254, 3 a zona), 

IMARlO PINHEIRO BITTENCOURT (8.214), f i lho 'dô lUüi 
Pinheiro Bittencourt e de Maria Barradas Bittencourt, 

• nascido a 1- de março de, 1911, no Districto Federal, sol
teiro, commercio,. com domicilio eleitoral no districto 
municipal .de Santa Rita. (Qualificação requerida, nu
mero 2.203, 3 a zona) . 

BEN1CIO AGUIAR (8.215), filho de Danana Seraphina d a ' 
Conceição, nascido a 29 de' dezembro de 1905, cm Cam
pos, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, operário, com 
domicilio 'eleitoral mo districto municipal de Sacramen
to . (Qualificação requerida, n . 7.174, 3 a zona) . 

JOÃO JOSE' DA SILVA (8.216), filho de Antônio José da 
Silva e de Antonia da Silva, nascido a 24 de outubro de 
1914, em Angustura, Estado de Minas Geraes, solteiro, 
bancário, com domicilio eleitoral no districto municipai 
de São Domingos. (Qualificação requerida, n . 6.900, • l . f i -

ce i ra .zona) . • 
PEDRO LESSA DE ALCÂNTARA (8 .'217), filho de Jus.í Los<:> 

de Alcântara e de Herminia Maria da Conceição, nascuio 
a 29 de junho de 1910, em São José, Estado de Pernam
buco, solteiro,'funccionario publico, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificará-' 
requerida, n . 7.249, 3 a zona). , 

RUBENS PAULO DE ANDRADE (8.218), filho de Tliomé 
Monteiro de Andrade e de Maria Ubaldina Ribeiro de 
Andrade, nascido a 9 de agosto de 1918, no Districto Fe 

d e r a l , solteiro, academico.de medicina, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sacramento. (Qualifi
cação requerida, n . 5.#93, 3* zona) . 

MARIO VILARDO (8.219), filho de Sylvio Vilardo e de An-
' tonia Maio, nascido a 19. de junho de 1918, no Districto 
t Federal, solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no 
' districto municipal de Sacramento. (Qualificação reque

rida, n . 5.797, 3 a zona) . 

Districto Federal, aos 23 de fevereiro de 1937 ~ O 
es-jrivão, Carlos Waldemar de Figueiredo. 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 
1 Segunda Circupiscripção 

QUINTA IONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 5 a Zona, dá .Segunda 
Circumscripção do Districto Federal, faço publico, pára co-»i 
nhecimento dos interessados, quê fòrám expedidos oS titulo» 
eleitoraes dos seguintes ^cidadãos: * 

5.624. Hercilia Siqueira Bandeira de Lima (5.691), filha de 
Sebastião Siqueira e de Adelaide Serpa de Siquei
ra, nascida a 8 de fevereiro de 1908$. em Manaca-
purú, Amazonas, domestica, casada, cótri do micilio 
eleitoral no districto municipal' de Santa Thèreza, 

1 ' e residência á rua Silveira Martins n . 127.' 
5.379. Enoé Rezende (5.672), filha de Virgílio Vieira de 

Rezende e de Saphir Garcia Bastos de Rezende, 
nascida a 30 de junho de 1911, em Cataguazes, Mi
nas Geraes, funecionaria'publica, solteira, com do-

• micilio'. eleitoral no districto municipal de Gloria 
e residência á rua Ferreira Vianna .n . 4 1 . 

Rio, 5 de fevereiro de 1937. — Pelo escrivão,-.-A. Botelho 
Filho. 

' QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 5" Zona, da Segunda 
CirCüínscfipção dò Districto Federal, faço publico;. para co
nhecimento dos interessados, que foram expedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 
5.525. Marina" da Costa Coelho (5.778), filha de Guilherme 

Meirelles Coelho e de Judith Rolla da Costa Coelho^ 
nascida a 30 de julho do 1913, em Dois Córregos^ 
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São Paulo, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gloria e "residência 
á rua Marquez'de Abrantes n . '144-A. ' 

i 

Rio, l i de fevereiro de 1937. Pelo escrivão, A. Botelho 
Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 5* Zona, da Segunda 
Circumscripção do Districto federal , faço publico, para co-. 
nftecimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

5.626. Laurindo Gonçalves Brito (5.792), filho de João-Gon--
çalves Brito e de Thereza., de Jesus,- nascido a: 7 
de julho de 1911, em Portugal, brasileiro na tura
lizado, pescador, solteiro, com domicilio -eleitoral 
DO districto municipal de Gloria e residência á 
rua, das Laranjeiras<iv. 531. 

Rio, 12 de fevereiro de 1937. — Pelo escrivão, A, Botelho Rio, 11 de dezembro 'de 1936, 
Filho. ' lho Filho. 

QUINTA 20NA ELEITORAL 

"De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da '5 a Zona, da SegundS 
Circumscripção" do Districto Federal, faço nublico, -oâra * co-; 
nhecimehto dos interessados, que foram expedidos os t i tulo! 
eleitoraes -dos seguintes cidadãos: 

5.737. Abel"Carneiro Vianna (5.137)';,filho de João Baot is t i 
Carneiro 'Vianna e de Mathilde Gonçalves Víanría r 

nascido a' 26 de setembro de 1912, no Estado dq 
" R i o ' d e Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio 

eleitoral no 'distr icto "municipal de Gloria e ' r 'és i -
...dencía. á rua Corrêa Dutra n . 50. . -

,5 .738. José'* Francisco Machado ' (5ÁOí), filho de Lèdncio 
Francisco Machado é ' de Olinda Frazão, nascido,-a 
25'de outubro de" 1913, no Districto'Federal, fun
ccionario publico, solteiro ,cdm domicilio eleitoral 
nò districto, municipal de Santa Thereza. e ' resi
dência á rua A ü r é a ' n : 200. ' 

Pelo escrivão, A. Bote' 

'Imprensa-Nacional —•Rio' de .Janei ro 




