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

1 

A N N O x 
1 M O D E J A N E I R O , 24. D E N O V E M B R O D E 1936 N.i 137 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL 

•JULGAMENTOS 
O 5r. Ministro Presidenta designou o dia 25 do eorrerne, 

í.5 nu> c horas para julgamento dos seguintes processos: 
1. Recurso eleitoral n. 009 — Minas Geraes — (Relator 

Sr. Miivstro Plinio Casado), sendo recorrente Olyinpio -Fran-
klin do Castro c recorrido o Partido Progressista Municipal do 
Rio Paranulnba. (Da. pauta anterior.) 

• 2. Recurso eleitoral n. 515 — Piauhy — (Relator Sr, M i 
nistro Plinio Casado), sendo recorrente JoHathas de Moraes 
Corrêa c recorrido Miroelcs Campos Veras.. (Da pauta ante
rior . ) ; 

o. Processo o. '2.049 (Relator Sr. .Ministro Laudo de Ca.-
margo). . O Presidente - tio. Tribunal Regional encaminha, ao 
Tribunal Superior um pedido de dispensa do Dr.. Alcebiades 
Silveira Campos, nomeado pêlo Presidente da Republica,. Juiz 
substituto da-quclle Tribunal Regional do Rio. Grande dp Sül. 
(Da pauta anterior.) 

•5. Recurso eleitoral n . 502 — Rio Grande do Sul — ; • (Re
lator, Sr. Professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recor
rentes o Partido Republicano Liberal e .Cassio .Braga e recor
ridos Luiz de Oliveira Lessa e outros. (Da pauta anterior.) 

5. Recurso eleitoral n . 456 — C e a r á — (Relator, Sr.- M i - • 
nistru Laudo dé Camargo), sendo recorrente Waldeníar de 
Menezes Simões, e recorrido José Parcifal Barroso. (Da-pauta 
anterior.) ' 

ó. Recurso eleitoral n . 516 — Minas Geraes — (Relator, 
Sr . M-ihistrò Laudo de Camargo), sendo recorrente o Partido 
Progressista Dr . Benedicto Valladares, de Brasília e recorrido 
o Partido Progressista. (Da pauta anterior.) 

7. Recurso eleitoral n . 520 — Pará — (Relator, Sr. Pro
fessor Cândido de Oliveira Filho), eendo recorrente Bernardo 
Borges e recorrido Oswaldo Scaíi. (Da pauta anterior.) 

8. Recurso eleitoral n . 544 — Minas Geraes— (Relator, 
Sr . professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrente o 
•Partido Progressista de Minas Geraes e recorrido Zoroastro 
Pereira L ima . (Da pauta anterior.). 

9. Processo n . 2.03O (Relator,-Sr. Ministro Plinio Ca
sado). O Presidente do Triburral Regional Eleitoral do Acre,' 
apresenta ao Tribuna! Superior, em cumprimento a sua de
cisão 1 proferida-no processo n . 1.989, o projecto da nova d i - . 
visão eleitora! daquella região, com os seus. respeçtivos.ear- . 
jtorios. (Da pauta anterior.) . 

10. Processo n . 2.051 (Relator, Sr . Desembargador Ov.l-
'éio -Romeiro).. 6 Prefeito Municipal d© Itaparica, no Estado 
âa Bahja, consulta do Tribuna! Superior sobre se o art. 27 da 
L e i Organi«a dos municípios publicada após a realização e a 
apuração das eleições municipaes attingê os vereadores que 
jjfá se acham com asseaio sas Câmaras municipaes., t ( D a P'autà 
'anterior.)j • ~": • ~ 

11. Processo n . 2.052 (Relator, Sr . Professor João Ca
bral) . O Presidente da Commissão Executiva do Partido Re
publicano da Bahia, consulta ao Tribunal Superior sobre: I o) 
applica-se ás eleições municipaes o disposto no art. 3°, § 7o 

das Disposições Transitórias da Constituição Federal?; 2o) 
em virtude dessa disposição constitucional, podem ser appli-
eados os dispositivos da Constituição estadual da jBahia 
constantes dos arte. 8o c seguintes aos eleitos nas primeiras 
eleições municipaes?; 3o) podem ser creadas inelegibilidades 
diversas das estabelecidas no art. 112 da Constituição Fe
deral?: 4°) pode uma lei ordinária estadual crear incompati
bilidades, diversas das estabelecidas na respectiva Constitui
ção, para o fim de applical-as ás primeiras eleições munici
paes?; 5°) pode uma lei ordinária ter effeito retroactivo, des
de que affeclc direitos individuaes ligados ao exercício de um 
mandalo electivo, em face do que dispõe o n . 3 do art. 113 da 

• Constituição da'.Republica.;?;;.6") pode a capacidade do cidadão 
eleito para .o exercício de funeção publica ser restringida de 
qualquer maneira, por. acto do poder publico, depois da elei
ção?; 7o) quando a'capacidade do cidadão eleito para b exer
cício do funeção publica municipal pudesse ser restringida 
por acto do poder publico, a quem compete tomar conheci
mento dessa restricção,' para a. sua applicação? Aos Tribunaeâ 
etei.toraes ou ás Câmaras, a que se destina o exercício.do man» 

' dato?; 8°) determinada a nullidade, ou- a perda do mandato 
do uni yer.eâdor ,a quem çab.e a convocação do seu supplente 
— ao Tribunal Regional Eleitoral, ou á Câmara Municipal?; 
9°) é licito ao Tribunal Regional tomar conhecimento de re
nuncia-de mandato de vereador sob o pretexto d6 ainda não 
se achai- installada a Câmara a que se destina o exercício do 
mandato? (Da pauta anterior.) 

12. Carta• testemunhavel-n. 560' (Relator, Sr." Desembar
gador Ovidio Romeiro) sendo testemunhante a Liga Eleitoral 
Catholica do Ceará e recorrido o Tribunal Regional do Ceará. 

13. Appellação criminal-n 1. 52 (Relator, Sr. Desembar
gador Collares Moreira), sendo appellantes o Procurador Re
gional Eleitoral do Pará e appellado o Tribunal Regional E le i 
toral do Pará . 

14. Processo n . 2.041 (Relator, Sr. Caridido.de Oliveira; 
representação do Sr. Procurador Geral. 

15. Recurso n . 511 ,— classe 3 a — Relator, Sr. Desem
bargador Collares Moreira, recorrente Urbano' Berquó; recor
rido o Tribunal Regional de Goyaz. 

16. Recurso n . 517 — Relator, o Sr.- Desembargador Col
lares Moreira; recorrente Urbano Berquó; recorrido o Tribu
nal .Regional de Goyaz. 

Secretaria do Tribunal. Superior de Justiça Eleitoral, em 
23 de .novembro de 1936. — Agrípino Veado, Director da Se
cretária. • —: , ' 

Julgamento da 121* sessão ordinária realizada em 20 de 
novembro.de 193.6, sob a Presidencio do Sr. Ministro Herme-
negildo de Barros^ resolveu:. 

I o , não tomar conhecimento do recurso eleitoral a . 507 
—-Pará. (Relator, Sr. Professor. João. Cabral) sendo recorrente 
João Augusto da Silva Costa e recorrido Luiz Dias da-Silva, 
por ter sido interposto fora do prazo legal, unanimemente; 

2', adiar, a. requerimento do Relator, Sr» Professor João 
Cabral, o julgamento do mandado d© segurança n„ 30 — M i 
nas Geraes, sendo recorrente Arnaída gsgiõjgj g, jrecórrido 
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Álvaro Nascimento, pelo adiantado da e por se trtar de maté
r ia importante. Após o relatório, usaram da palavra, os Srs. 
D r . Nestor Massena, advogado do recorrido, e o D r . Procura
dor Geral. -

.Secretaria do Tribunal'Superior de Justiça Eleitoral em 
23 de novembro de 1936., — Agripino Veado, Director da Se
cretaria., . , 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 
EXPEDOINTE DOS DIAS 20 E 21. D E NOVEMBRO D E 1936 

PRIMEIRA BECÇÃO 

Papeis protocôllados í . 

N . 2.856 — AHegações do D r . Walter Estelita Campos, ' 
Procurador dos recorridos no recurso n . 538. 

N . 2.857 f— Telegramrna 199 de Goyaz do Sr. Urbano 
Berquó. 

N . 2.858 ~~ Telegramrna 110 do Sr. José P . Valente-Jú
nior ~ - Ferros —. Minas Geraes. 

N . g,859 —» Telegramrna n. 10 do Sr. Matta Machado 
Ferros — Minas Geraes. 

N . 2.860 — Tribunal Regioaal de São Paulo — recurso 
535 — Recorrentes, Mario Arantes de Almeida e outros. 

N . 2.861 — Officio 1.882 da Imprensa Nacional. 
N„ S.S62 — Officio 1.670-S do Tribunal Regional do Dis

tricto Federal.. 
N . 2.863 — Officio 193 do Tribunal Regional do Rio Gran

de do Su l . 
N . 2.864 — Officio 472 do Tribunal Regional do Estado 

do Rio, 
N . 2.865 — Officio 795 do Tribunal Regional de Goyaz. 
N . 2.866 — Officio 543 do Tribunal Regional de Per

nambuco . 
N . 2.867 — Officio 321 do Tribunal Regional do Rio 

Grande do Su l . 
N . 2.868 — Officio 7.321 do Tribunal Regional de São 

Paulo. 
N . 2.869 — Officio 100 do Procurador Geral Eleitoral. 
N . 2.870 — Officio 101 do Procurador Geral Eleitoral. 
N . 2.871 — Allegações de Alcino Salazar, Procurador do 

Partido Progressista de Uberaba, ao recurso 554. 
N . 2.872 — Representação do Sr. João Monteiro ao pro

cesso 2.0,41 . 
N . 2.873 — Petição de Carolina Conceição Peixoto, auxi

liar da Secretaria do Tribunal. 
N . 2.874 — Petição de Antônio José de Oliveira, chefe 

da Portaria do Tribunal. 
N . 2.875 — Telegramrna n. 13 do Sr. Matta Machado — 

Ferros — Minas Geraes. 
N . 2.876 —j Telegramrna 12 do gr. Matta Machado — 

Forros — Minas Geraes. 
N . -2.877 —» Telegranuna 24J dp Tribunal Regional de 

Goyaz. 
N . 2.878 Telegramrna 106 do Sr. Frascisco Leal L u -

jas. Rio Claro —* São Paulo. 
N , 2.879 —- Razoes de defesa ao processo, 2.043 pelo 

Dr . Mozart Lago. 

Correspondência expedida: 

Officio dp Sr. Ministro Presidente: 

N . 718 — Ao Sr. Ministro da Justiça — Transmittindo 
copia do accordão proferido nos autos do processo 2.034. 

Qf fidos dp Sr . director: 

N . 719 — Ao Sr . director da Secretaria dò Tribunal Re
gional de Minas Geraes — Conimunieando a freqüência dos 
Srs. Adolpho Tourinho e Jorzelino Pinto, funcciomários desse 
Tribunal em commissão neste Tribunal Superior. 

• N , 720 — Ao S r . Director da Limpeza Public» « P a r t i 
cular do Districto Federal — Communieando a frequenoiado 
funecionario Adolpho Pallazo, em comniLssao neste Tribunal 
Superior. . -

H . 721 — Ao Sr. Presidente do Instituto da Ordem dos 
Advogados do Brasil — Solicitando a relação nomiaal dos 
advogados militantes no Território do Acre. " 

N . 722 — Ao Sr. Director da Secretaria da Universidade 
do Districto Federal — Communieando a freqüência do fun
ecionario Geraldo da Costa Dias, em commissão. neste T r i 
bunal Superior. 

N . 723 — Ao Sr. Director da Inspectoria de Águas e E s 
gotos —; Communioando a freqüência do funecionario Gentil 
Lobo de Menezes,, em commissão neste Tribunal Superior. 

N . 724 — Ao Sr. Director da Bibliotheca Nacional — 
Communieando a freqüência do fuKceionario José Ferreira da 
Silva, em commissão neste Tribunal Superior. 

Ns. 726, 727, 728, 729, 730 e 731 —- Aos Srs. Direéiores 
das Secretarias dos Tribunaes Regionaes de São Paulo, Per
nambuco, Rio de Janeiro, Santa Gatharina, Pará e Minas Ge
raes — Remettendo os autos dos recursos eleitoraes ns'. 425 e 
464; 463 e 480; 501; 498, 404 e 489, respectivamente. 

Autos conclusos; 

Ao Sr. Desembargador Ovidío Romeiro: 

Appellação criminal n . 53 — classe 5S — Pará Ap-
pellante o Procurador Regional Eleitoral do Pará e appellado 
Álvaro Gomes de Andrade Figueira e outros. . '„ ., 

Processo n . 2.051 — classe 6*-— Bahia — Recorrente— 
Consulta do Prefeito.do Município de Itaparica, 

Ao Sr. Professor João'Cabral: 

Carta testemunhavel n . ,534 — classe 3* — Rio Grande, 
do Sul — Testemunhante Eduardo Fernandes Lima e teste
munhado o Tribunal Regional. 

Processo n . 2.052 — classe 6 a — Bahia — Consulta do 
Presidente da Commissão Executiva do Partido Republicano 
da Bahia. ' . 

Ao Sr. Professor Cândido de Oliveira Fi lho: 

Recurso n . 520 — classe 3* — Pará — Recorrente Ber
nardo Borges Leal c recorrido Oswaldo Scaffi. 

Recurso n. 533 — classe 3 a — Gqyaz — Recorrente, Ál
varo Xavier dc Almeida-o outros e recorrido .José , Caetano 
Borges. • , „ • • ' , 

Recurso n. 160 — classe 3* — São Paulo — Recorrente 
Oswaldo Stein Sclilitter c recorrido Arthur Luechmi Bilac. 

Autos com vista ao Sr. Dr . Procurador Geral: 

Recurso n". 546 — classe 3* — Espirito Santo Recorrente 
Waldemar Gomes Lucas e recorridos José Braz de Mendonça 
e outros. 

Recurso' n . 54 7 — Ciasse 3» — Pará — Recorrente, Pro-
carador Regional Eleitoral do Pará e recorrido o Tribunal 
Regional. 

Recurso n. 548 — Classe 3* Pará — Recorrente, Par
tido União Popular do Pará e Procurador Regional e recorrido' 
o Tribunal do Estado. 

Recurso n . 549 — Classe 3 e — Pará — Recorrente, Pro
curador Regional do Par4'e recorrido ò Tribunal Regional. 

Recurso n . 550 ~« Classe 3» — Pará -~r Recorrente, D i * 
reetor da Secretaria do Tribunal Regional e recorrida Q T r i 
bunal Regional. 

Recurso n . 551 —- Classe 3* —- Espirito Santo — Recor
rente, Olivio Podrosa e o Partido Social Democrático do Es-
•Dirito Santo e recorridos Benjamin Barros e outros. 

Autos devolvidos & Secretaria 

Pelo Sr. desembargador Ovidio Romeiro: 

Mandado de segurança n . 23 — Classe 7* — Santa Ga
tharina — Requerente José Benedictco Salgado de Oliveira. 
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'Recurso :ds-rnandado de segurança n . 6 9 — Classe í 1 <— 
Alagoas,— ..Recorrente; Hijdebrando .Falcão e,decorrido. o ;Tr i -
kúnâí. Regional. . , /•""' '7 ' . ' 

Pelo Sr . professor João Cabral: ' 

Recurso n . 507 —• Classe- 3* — Pará — Recorrente, Joio 
augusto da Silva Costa e recorrido Luiz Dias da'Silva. 

"Pelo-Sr•••Drofessor Cândido de.Oliveira F i lho: 
Recurso n~.' 5*2,0 — Classe 3* •'— Pará — Recorrente, • Ber-

àardõ Borges Pires Leál-e^recorrido Oswaldo-Seáfíi. 

Autos devolvidos ás secretárias dos Tribunaes Regionaes: 

Recurso n . 454 — Classe 3* Rio Grande do Sul — Re
corrente, Serafim de Moura Assis e recorrido José Rodrigues 
Sobrai. 

Recurso n . 463 —- Classe 3* — Pernambuco — Recor
rente, Manoel, Gonçalves Souto Mayor e Autriclinio Bezerra 
da Silva — Recorrido o Tribunal Regional. 

Recurso n . 464 — Classe 3 a — São Paulo — Recorrente, 
Partido Constitucionaiista e recorridos Alcindo Soares '•Hun
gria e outros. • . • ' 

Recurso n . 480 — Classe 3* — Pernambuco —- Recorrente, 
Ignacio Alves Cavalcante e recorrido Abe! Gonçalves Arruda. 

Recurso n . 486 — Classe 3 a — Rio Grande do Sul — Re
corrente, Hélio Fernandes e recorrido Leandro Kruel e ou
tros . 

Recurso-n. 489 — Classe 3* — Minas Geraes —• Recor
rente, Partido Progressista de Bomíim e recorrido o Partido 
Republicano Bomfinense. 

Recurso n . 498 — Classe 3* — Santa Catharina —• Recor
rente, José Bayer e" recorrido Henrique José Thernes. 

' Recurso n . 50í — Classe 3" — Rio de Janeiro —; Recor
rente, Heider Vülares Sucena e recorrido o Tribuna! Re
gional. » 

Recurso n . 404 —Classe 3' —. Pará—- Recorrente, Par
tido Liberal do Pará e recorrido o Tribunal Regional. 

•••• Recúrso-n. 425 — Classe-3".— • São-Paulo — Recorrente, 
Partido Republicano Paulista e recorrido Ibrahim Carlos de 
Camargo Madeira e outro. • • 

SEGUNDA SECÇÃO ' • 

Documentos archivados: 

Um officio.n. 7.190, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo, acompanhado de terceiras vias de títulos 
eleitoraes. • 

Um officio n . 7.048, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo, communieando que, a transferencia de 
um eleitor foi tornada sem effeito. 

Um officio n . 779, do' Tribunal Regional Eleitoral, do 
Estado-de Goyaz, junto as terceiras, vias de títulos eleito
raes . . "• . . • • • , „ . 

Um officio n . 780, .do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de. Goyaz,. acompanhado, das segundas vias' das rela
ções de óbitos referente ao mez de outubro. 

Um officio n . 268, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de • MattO'Grosso, communieando a transferencia.de 
eleitores de outras regiões para o referido Estado. % 

Um officio n.-272, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Matto, Grosso, junto as terceiras vias de títulos 
Bleiíoraes da I a zona. 

deral. 
521 terceiras vias de títulos eleitoraes do Districto Fe-

182 .pedidos-'de1 transferencias de eleitores de diversas 
ísírfoíDikirifiío^Fe^ .' "* "* • ' • zonais; do*'Districto 'Federal." 

Preparadas para serem numeradas» 

15,500 terceiras vias de.'títulos, eleitoraes. 

.Numeração :de. terceiras, vias:•, '• •••<•. •• 

•15,500 terceiras vias dé títulos eleitoraes 

. . Boletim Eleitoral 

• Foi'organizado e publicado o n . 136 do Boletim Eleitoral 

JURISPRUDÊNCIA 

Revisão de provas 

Foram revistas as provas dos accordãos -dos seguintes 
orocessos: 

v . Recurso eleitoral n 
Geraes — Relator o Sr. 

472. — Classe, 81 — Estado de Minas 
Professor Cândido de Oliveira Fi lho. 

Recurso eleitora! n . 483 — Classe 3 a — Estado de Goyaz 
—• Relator o Sr, Professor João Cabral. 

Recurso eleitoral n . 493 — Classe 3* — Estado do Piauhy 
— Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira. 

Consulta n . 2.018 — Classe 6 a — Estn^" rfa •Rahí-i — 
Relator o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Accordãos publicados 

Foram • mandados publicar os accordãos' dos seguintes 
processos: 

Recurso eleitora! s, 472 — Classe 3' — Estado de Minas 
Geraes — Relator o Sr. Professor Cândido de Oliveira Fi ího. 

Recurso eleitoral n . 483 — Classe 3S — Estado de Goyaz 
— Relator o Sr. Professor João Cabral. 

. Recurso eleitora! n . 493 •—• Classe 3" •— Estado do Piauhy 
— Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira. " "' 

Recurso eleitoral n . 34 — Classe 4» — Estado de São 
Paulo — (Accordãos do Tribunal Regional de São Paulo, 
confirmados pelas conclusões approvadas nelo Tribunal Su
perior de Justiça Eleitora! em 1 de abril de" 1935 e tmblioadas 
no B . E . de 13 de abril de 1935.) 

Processo n . 1.174 — Classe 6" — Estado de Minas Geraes 
,— Relator o Sr. D r . José de Miranda Valverde. 

Processo n . 1.180 — Classe 6» — Estado de Minas Geraes 
— Relator o Sr. Dr . José de Miranda Valverde. 

Processo n . 1.186 — Classe 6 e — Estado de São Paulo 
•— Relator o Sr. Dr . José de Miranda Valverde. 

Processo n . 1.192 — Classe 6 1 — Estado de São Paulo 
— Relator o Sr. Dr . José de Miranda Valverde. 

Processo n . 1.275 — Classe 6* — Estado de São Paulo 
— Relator o Sr. Professor João Cabral. 

Processo n . 1.281 — Classe 6* — Estado de São Paulo 
— Relator o Sr. Professor João Cabral. 

Consulta n . 2.018 Classe 6* — Estado da Bahia —. 
Relator o Sr. Ministro Plinio Casado. 

EDITAL 

m . O bacharel Agripino * Veado, Director da Secretaria "dd 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral: 

_ Faz saber aos que o presente edital virem que, ná p r i 
meira secçâo desta Secretaria, de accordo com o paragrapho 
8° do artigo 140 do Regimento Interno, será quarta-feira,' 25 
de novembro, ás 15 horas, aberta vista pelo prazo legal, para; 
os interessados falarem sobre o seguinte processo eleitoral: 

1 — Recurso Eleitoral n . 459 — Classe 3* — Recorrente, 
José Teixeira do Amaral; recorrido. Agripino Duarte Filho e 
outros. (Eleitções Municipaes) Bahia. : 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
23 de novembro de 1936. — Agripino Veado, Director da Se
cretaria . 

' .. ACTA 
ACTA DA 121* SESSÃO ORDINÁRIA, REALÇADA E M 20 D E 

NOVEMBRO DE 1936 " 

PRSSIDENGIA DO SR. HERMENEGILDO PB SARROS 

Aos vinte dias do mez de novembro do anno d6- mi l 
novecentos e trinta e seis, ás nove -horas, na sala das sessões 
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do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os juizes, 
Srs. Ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo, desembar
gadores Coliares Moreira e Ovidio -Romeiro, professores João 
Cabral e Cândido de Oliveira Filho, presente ainda o Procura
dor Geral, Sr. D r . José Maria Mac-Dowell da Costa, pelo 
presidente, Sr. Ministro Hermenegildo de Barros, foi decla
rada 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: I o) não tomar conhecimento 
do recurso eleitoral n . 507 — Pará — Relatoi, Sr. professor 
João Cabral), sendo recorrente João Augusto da Silva Costa e 
recorrido Luiz Dias da Silva, por ter sido interposto fora do 
prazo legal, unanimemente; 2o) adiar, a requerimento do re
lator, Sr. professor João Cabral, o julgamento do mandado 
de segurança n . 30 — Minas Geraes, sendo recorrente Arnaldo 
Gonzaga e recorrido Álvaro Nascimento, por se tratar de ma
téria importantes e pelo edeaptado da hora. Após o relatório, 
usaram da palavra, os Srs. D r . Nestor Massena, advogado do 
recorrido, e o Dr . Procurador Geral. Considerando o adean-
tado da hora, o Sr. Ministro-presidente levantou a sessão, e 
convocou outra para o dia 23 do corrente, ás mesmas horas. 
Do que para constar lavrei a presente. Eu, Raul Pacheco de 
Medeiros, auxiliar da Secretaria, a escrevi; e eu, Agripino 
Veado, Secretario do Tribunal, a subscrevo. — Hermenegildo 
de fiarros, Presidente. 

] , 
JURISPRUDÊNCIA 

Estado de Alagoas 

Recurso eleitoral n . 60 da Classe 4»,'do art. 30 do Regimento 
Interno 

Relatório 

No Estado de Alagoas e em 27 de setembro deste Sano, 
realizou-se a eleição para preenchimento de uma vaga de 
Deputado á Assembléa Legislativa do mesmo Estado, 

No dia immediato e em outros que se lhe seguiram, reuni
ram-se, no edifício em. que funceiona o Tribunal Regional, as 
1\ 2* e 3l, Turmas Apuradoras, tendo as reuniões logar noa 
dias 28, 29 e 30 de setembro, 1 e 5 de outubro e encontrando-
se as respectivas actas juntas por cópias authenticadas nos 
autos em appenso a este recurso dellas constam algumas i m -
pugnações, entre as quaes a feita pelo candidato D r . Mario 
Marroquim do Nascimento, do Partido Integralista, contra ã 
apuração de todas as secções do Município de Atalaia, alle-
gando coacção policial, sendo indeferido o requerimento por 
falta de provas. 

De tal decisão recorreu ò candidato para o Tribunal Re
gional, sendo o recurso tomado por termo. 

No diã 7, reunido este, proferiu- a decisão constante dò 
accórdão de fls. 15, dos primeiros autos em appenso, o sob 
o fundamento de exigir o Oodigo Eleitoral a prova sufficiente 
de ter havido coacção, negou provimento ao recurso por falta 
da referida prova. 

No dia 14, em nova reunião do Tribunal Regional, pro
cedeu este á apuração geral das eleições, estando na respectiva 
acta (fls. 47, do 2° appenso) enumeradas, quer as secções 
apuradas, quer as annulladas, sendo destas, as seguintes: 2' 
dô Atalaia» por falta de assignatura dos membros da Mesa Re
ceptora na acta de encerramento; I a de Matta Grande e 8 a de 
[Palmeira dos índios por haver terminado o serviço antes da 
tora legal; 21 e 3* de Camaragibe por excesso de sobrecartas. 

.0 candidato Mario Marroquim do Nascmiento impugnou 
Mvamênte as eleições procedidas em Atalaia sob a allegaçio 
de coacção. 

Impugnou ainda o mesmo candidato á apuração de 219 
iVolos obtidos pelo candidato Antônio Guedes de Miranda nas 
seis secções de Penedo e 42 ha 2* de Porto Real do Collegio, 
•por trazerem as cédulas um traço typographico sob a legenda 
— Partido Progressista de Alagoas —- e deliberando a turma 
fazer a apuração em separado, considerou-os validos o Tr ibu
nal Regional pelo fundamento de não quebrar o traço typogra-» 
phico e «igillo d ovoto. 

. Resolveu ainda o Tribunal não haver renovação, não exis
tindo cuociehte eleitoral © partidário de vez que só há um 
legas i preencher., 

E, tendo verificado terem obtido votos; o candidato Antô
nio Guedes de Miranda 10.150 e Mario Marroquim do Nasci
mento 2.067, aquelle sob a legenda "Partido Progressista de 
Alagoas" e este sob a do ''Integralismo", proclamou eleito o 
primeiro.. 

Da decisão do Tribunal Regional interpoz recurso para 
esta instância o candidato Mario Marroquim do Nascimento, 
estando nos autos as razoes, nas quaes trata desonvolvidamen-
te de motivos em que se funda dito recurso. 

A fls. 3,"encontra-se o officio do Dr . desembargador pre
sidente do Tribunal Regional, no qual de accordo com o artigo 
71, § 2° do Regimento Interno, presta iníromações sobre 09 
fundamentos do recurso. 

Referindo-se a de ter sido processado o pleito, em vigor 
o estado de guerra, declara o Presidente do Tribunal não havei* 
chegado ao seu conhecimento, officialmente ou não, que t i 
vesse sido suspenso aquelle estado para a realização de eleição 
em apreço, tendo, no entretanto, communicâdo em tempo quer 
a este Tribunal Superior corno ao Governador qual o dia de» 
signado para a eleição. 

Informa ainda que, a não ser o caso do Município de 
Atalaia, do qual teve sciencia por intermédio dos interessados 
e da imprensa, nenhuma oecorrencia se verificou, pelo que lhe 
consta, digna de registro, attrjbuindo a abstenção do eleito
rado ao íacto de se tratar do preenchimento de uma unicá 
vaga, para a qual foram registrados somente dois candidatos, 
pelo voto majorativo, por isso tornando-se o pleito desinte
ressante, para a maioria do eleitorado. 

PARECER 

Este Tribunal Superior já tem decidido não bastar para 
produzir a nullidade da eleição, o facto de seu processo na 
vigência ou acção do estado de guerra ou de sitio no município 
$u Estado em que não tenha sido opportunamente suspenso.-

O Código Eleitoral no artigo 160, n . 7, exige para a nul
lidade, que a coacção seja provada e desde que não haja prova 
de haver servido aquelle estado para coagir o eleitorado ar-
redando-o das urnas, só por sua existência, não deve ser 
decretada. 

Quanto ás àllegações atrocidades e scenas de violência 
havidas no Município do Atalaia, pelos procedentes conheci
mentos, é possível que tenham sido postos em pratica, pois na 
ultima eleição para a Câmara dos Deputados Federaes, este 
Tribunal anriullou a votação das diversas secções do referido 
Município, por coacção provada. Mas, então, foi procedida 
no Juizo Eleitoral, com a presença do representnate do M i - • 
nisterio Publico, uma justificação da qual, ainda em confronto 
com outras oircumstancias, ficou provada a acção coactora 
por parte dos que ali dispunham da força, não tendo o mes
mo representante do Ministério Publico impugnado a proce
dência das provas apresentadas. 

No pleito sub~ judice taes provas não foram apresentadas! 
noticias de jornaes e outras circumstancias podem ser indícios: 
de existência de coacção; mas, o Código Eleitoral exige á 
prova e esta não foi dada. 

Pela improcedencia do recurso. 
Rio de Janeiro,»21 de novembro de 1936. — Collarei 

Moreira, Relator. 

Estado de Minas Gerae* 

Recurso eleitoral n . 472 — classe 3" do art. 30 do Reg. Int., 

Converte-se o julgamento em diligencia, afirH 
de ser informado se um mesmo individuo è por^ 
tador de dois títulos eleitoraes. -

1 jLccordaq 
• Vistos, relatados e discutidos estes autos úé recurso1 ele!* 

toral n . 472, classe 3*. 
Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Ele i* 

toral converter o-julgamento em diligencia, afim de que o Tri« 
bunal Regional de Minas Geraes informe se ha, no municipiol 
de Patrocínio, dois indivíduos eom o mesmo nome — Fran* 
cisco Moreira de Souza, ou sobre se um mesmo individuo # 
portador de dois titulos eleitoraes, sob ns. 4.203 e 842: con=* 
forme consta da certidão de fls. 16. ' ' 

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1936. — HermenegüâS 
de Barras, Presidente. — Cândido de Oliveira gUhg, Relator;^ 

Confere com o O r i g i n a l 
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Accordão 

Nega-sê provimento ao recurso, para confir
mar a decisão recorrida, e manda-se apurar a res
ponsabilidade de, um eleitor. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral n . 472, classe 3*. 

Conforme consta da certidão de fls. 6, ao serem apuradas, 
26 de junho do corrente anno, as eleições municipaes do 37* 

•sirculo eleitoral de Minas Geraes, ao ser aberta a urna nu
mero 1.050, da 12* secção de Patrocínio, relativa ao districto 
de Salitre, pelo delegado do Partido Municipal Patrocinense e 
fiscal do candidato D r . Sylvio de Magalhães Castro, foi i m 
pugnada a apuração dessa secção, com a allegação de que o 
eleitor Francisco Moreira de Souza, portador do titulo nu,-
mero 4.203, não era eleitor do município, por se ter transíe- • 
rido para o de Além-Parahyba, e por não ter sido o seu voto 
tomado em separado. 

A Junta, verificando, no livro de inscripções, que se 
achava cancellada a inscripção do referido eleitor, 6 a sua 
iransferencia para o município de Além-Parahyba, resolveu 
apurar a secção em separado, recorrendo "ex-officio", para O 
Tribunal Regional, que assim decidiu a espécie (fls, 12): 

"Accordam os Juizes do Tribunal Regional dar provimento 
ao recurso "ex-òfíicio", interposto pela referida Junta, a 
mandar que se tenha por valida a votação dada perante a 
mesa receptora da 12a secção de Patrocínio, districto de Sali
tre . Assim decidem, porque não ha prova de haver-se o eleitor 
Francisco Moreira de Souza transferido para outra zona, pois 
do livro do inscripção nada consta a respeito, e só do livro 
"indice", não ofíicial, 6 que se consigna a nota de transfe
rencia, mesmo assim irregularmente, com cancellamento do 
nome. A Junta equivocou-se, pois, como se vê da certidão a 
fls. 8". Bello Horizonte, 28 do julho de 1936. — Walfrído de 
Andrade. — Gustavo Penna." 

• Dessa decisão foi interposto, em tempo hábil, recurso 
pelo D r . Tancredo Martins, na qualidade de Delegado do Par
tido Municipal Patrocinense e de procurador do candidato, 
D r . Sylvio de Magalhães Castro. 

Fundamentando o recurso, diz o recorrente que o T r i 
bunal Regional deixou ã& observar a jurisprudência do T r i 
bunal Superior, no caso em apreço, em que se allega e se 
prova haver votado, na mencionada secção, um eleitor de mu
nicípio differente, o que não podia fazer, segundo a jurispru
dência do Tribunal Superior, constante do "Boletim Eleitoral" 
n . 23, de 22 de fevereiro do corrente anno, e a decisão tomada 
na consulta n . 1.921, de 24 de maio também deste anno. 

A 9 de setembro, resolveu este Tribunal converter o j u l 
gamento em diligencia, afim de que o Tribunal Regional de 
Minas informasse se ha, no município de Patrocínio, dois i n 
divíduos com o mesmo nome — Francisco Moreira de Souza, 
ou se um mesmo individuo é portador de dois títulos eleito
raes, sob ns. 4.203 e 842. . 

A resposta do Presidente do Tribunal Regional é a se
guinte (fls. 28): 

"Respondendo telegramrna de V . E x . n . 245, de 11 tíoi 
corrente, informo haver zona Patrocínio desta região um 
único eleitor de nome Francisco Moreira de Souza, cujo titulo 
tem n . 4.203; informo, outrosim, a V . E x . pertencer titulo 
842 ao eleitor da mesma zona Olympio Queiroz de Magalhães, 
tudo conforme minuciosa busca determinada director secre
taria archivo deste Tribunal. Saudações. — Carlos Tinocô, 
Presidente." 

E m face dessa informação, opinou o D r . Procurador Ge
ral estar provado (fls. 31): 

a) que s.ão houve transferencia do eleitor ijõ titulo nu i 
mero 4.203,-de Patrocínio, que votou na eleição impugnada; 

6) que esse mesmo eleitor se transferiu para Além-Pará* 
hyba com o titulo n . 842; 

c) que este ultimo titulo, o legitimo, pertence "ao eleitor 
Olympio Queiroz de Magalhães, também de Patroeinio, com6 
certifica o Tribunal recorrido. 

E concluiu pela confirmação do accordão recorrido e pela 
apuração da responsabilidade do eleitor Francisco Moreira de 
Souza,. _ ~ 

Conforme consta 'dá informação "do Presidente do Tribunal 
Regional, Francisco Moreira de Souza, portador do titulo nu
mero .4.203, é eleitor dai zona- de Pjtrocinio, onde exerceu ò 

Sireito de voto; não está provado que elle se haja transfe
rido para o município de Além-Parahyba, conforme allega'o 
recorrente, e, pois; 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Ele i 
toral negar provimento ao recurso, e determinam sejam autos 
remettidos ao doutor Procurador Regional, para apurar a res
ponsabilidade em que, porventura, esteja incurso "o eleitor 
Francisco Moreira de Souza. 

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

Estado de Goyaz 

tteftursq eleitoral j5. '483 Classe 3 a flõ a|£. 30 dõ Rég. Int. 

'Admitte-se a reunião, mini s'â processo, de vá
rios pedidos de cassação de mandatos da mesma 
Assemblêa e sendo o mesmo o Tribunal compe-

/ tente para julgal-os, desde que não houve contra 
isso, reclamação das partes, nsm prejuiío da de
fesa. 

Embora a Constituição dó Estada não a pre
screva, decreta-se a perda dos mandatos por ha^-
verem os representantes, depois de empossados, 
recebido e exercido cargos e mandato incompatí
veis, segundo os princípios fundamentaes da Con
stituição Federal. r -

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso" elei
toral, vindos do Tribunal Regional de Goyaz, e sendo nelles 
parles, recorrentes e recorridos, Sebastião Gonçalves de A l 
meida (querellante) e Taciano Gomes de Mello, Guilherme 
Âavier de Almeida, Vasco dos Reis Gonçalves, Irany Alves 
Ferreira e Oscar Campos Júnior .(querellados), consta dos 
mesmos autos o seguinte: 

I — O primeiro' requereu ao Tribunal Regional S cassa
ção dos mandatos de Deputados estaduaes dos outros cinco, 
por lerem infiingido disposições expressas das Constituições 
Federal e do Estado, acceitando, depois de eleitos e empos
sados, cargos e mandatos incompatíveis com o mandato íe-
igielativo, como adiante se discrimina: 

a) Taciano Gomes de Mello e Guilherme Xavier de A l 
meida, por haverem sido eleitos e empossados Prefeitos, 
quando já exerciam o mandato de Deputad? á- Assemblêa Le
gislativa do Estado; 

í>) Vasco dos Reis Gonçalves, por haver sido nomeado 
capitão medico da Policia Militar do Estado, cargo que ac-
CPÍÍOU e no qual se investiu, delle sendo demissivel "ad nu-
tum"; 

c) Irany Alves Ferreira' e .Oscar Campos Júnior, por ha
verem sido nomeados e empossados directores geraes de re
partições do Estado. 1 

s 
II — Defendendo-se os querellados, àrguem a prelimi

nar da incompetência do Tribunal Regional, porque a Consti
tuição do Estado, em dispositivos expressos* permitte a ac-
cumulação impugnada e só por illações tiradas de normas da 
Constituição Federal se pretende concluir pela incompatibi
lidade allegada; e, "de meritis", cada qual procura demons
trar que estava no direito de acceitar o cargo que respectiva
mente acceitaram e em cuja posse estão, sem perda do man
dato de Deputado estadual, apenas não accumulando o exer
cício do mandato com as outras funcoões, na época do fun-
cciónâmeüto da Assemblêa Legislativa. 

III •** O Procurador Regional defendeu a competência do 
Tribunal -Regional « distinguiu, quanto m mér i to : òs"Depu
tados que acceitaram o mandato'; electivo de Prefeito Muni
cipal teriam perdido' o mandato legislativo, porque ã Consti
tuição Federal, no seu art. 3 o § 2 o , prohibe que o cidadão 
investido das funeções de um dos poderes exerça as de ou
tro; mas os outras querellados, não, porque a Constituição 
estadual expressamente pèrmit&e a acceitação de cargos não 
demissiveis "ad nutum", como o de medico da Policia Militar 
Kcaso de um dos nuerellados) e o de director geral de depar
tamentos administrativos do Estado (caso dos outros dois 
querellados), 

IV — No Tribunal Regional, 'desprezada a preliminar, 
unanimemente, as opiniões se dividiram quanto ao mérito: 
um voto vencido indeferia todos os pedidos, fundando-se om 
não ser absoluta a prohihicão contida na Constituição Fç-
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dera! e ser positiva, embora immora!, a permissão estatuída 
em dispositivos expressos da Constituição do Estado. 

V* — Os votos vencedores distinguiram diversamente do 
Parecer da Procuradoria:,Deferiram o Dedido quanto aos 
Deputados-Prefeitos e ao Deputado-GaiDitão-Medico, e o i n 
deferiram." em-'relação- aos Deputádos-dlrecldrès de departa
mentos'administrativos do Estado. 

VI — De tal decisão, recorreram nos devidos termos o 
quer eltantè,'-quanto á não condemnáção dos querellados Irany 
Ftrreira- e Oscar Campos Júnior, e os outros querellados Ta
ciano de Mello, Guilherme de Almeida e Vasco Gonçalves, 
quanto á-própria condemnáção. Um e outros, em razões dós 
^cus recursos, naquella e nesta instância, invocam em favor 
de suas pretençõès dispositivos constitucionacs e jurispru
dência que o senhor. Procurador Geral aprecia devidamente, 
no seu parecer de, fls. 84 a 93, para concluir combatendo as 
preliminares de nullidade do processo e pedindo a condemná
ção de todos os querellados, exceptuado apenas o capitão-
mcdico da Policia, cargo.que não reputa demissivel Vad nu-
tum". A.conjuncção dos-pedidos num só processo- (motivo da 
preliminar- de nullidade), ao ser ver, não trouxe prejuízo 
algum- ás partes, que se defenderam amplamente e nada al-
legaram contra a mesma, até este final recurso; e a deci
são recorrida é de se confirmar, — diz S. E x . — em parte, 
e em parte de se reformar, para o seguinte: 

1.° Ser negado provimento ao recurso dos doutores Ta
ciano Gomes de Mello e Guilherme Xayier de Almeida^. man
tida a decisão que lhes cassou o mandato de-Deputado á As--
sembléa Legislativa do Estado de Goyaz por haverem 'sido 
eleitos-e empossados nos cargos de Prefeitos'Municipaes; 

2-.o Prover-se o recurso do D r . Vasco dos Reis Gonçalves, 
capitão-medico da Policia Militar do Estado, para lhe man
ter o mandato de Deputado á Assemblêa Estadual, por não 
ser demissivel "ad nutum" do seu posto de officia! medico 
r.ilitar; 

3.° Dar-sè provimento ao recurso (doquerellante)-para 
cassar o. mandato dos Deputados Irany Alves Ferreira e Os
car Campos-Júnior-por haverem sido nomeados e empossados 
em cargos;demissiveis "ad nutum". 

. isto posto, bem examinado é discutido. "•"'•' 
Considerando, quanto ás preliminares, que, embora em 

resposta á.consulta n. Í.098, haja o Tribunal Superior, em 
processo originário, resolvido inicialmente que a cassação-de 
mandato legislativo deve ser promovida, em autos isolados, 
para cada- representante, nõ caso presente, a irregularidade 
proveniente da reunião dos pedidos referentes a cinco Depu
tados da mesma Assemblêa, por motivo de factos similhantes, 
de acceitação de cargos públicos ou mandato incompatíveis 
com o legislativo, sendo a jurisprudência e a competência as 
mesmas, e,não tendo havido'prejuízo algum para os querel
lados, que ee defenderam amplamente, sem .reclamação, cop- , 
tra o facto da conjuncção,.não deve ser declarada'para o ef-
feitq da nullidade do processo; 

Considerando que, gi ás mesmas partes cabia o direito 
dé requerer, assim como ào Juiz, á attribuição de ordenar, 
mesmo "ex-officio", a separação .dos';processos, a Superior 
Instância j á não se apresentam razões para fazél-o e menos 
para declarar nullo todo o feito, porque a espécie pode ser 
equiparada á hypothese de connexão ou contingência no pro
cesso penal,-sinfo "litis-consórcio" passivo, como se admitte 
no eivei; e mesmo nesta ultima hypothese ensinam os auto
res que não- ha nullidade do processo pela accumulação dos 
litis-consortes passivos, isto é, correalidade, desde que os réos 
tenham podido defender-se e nada tenham allegado contra o 
facto de serem citados para o mesmo processo, e o Juiz não 
ordene a separação inicialmente, exigindo-se apenas que o d i -
re i toou obrigação tenha o mesmo fundamento de facto e d e 
direito, ou o litígio tenha por objeoto direitos e obrigações da 
mesma natureza ©análogos fundamentos de facto e de direito 
(João Monteiro, Proo. C i v , e Com. § 54, e Cod. Allemão por 
elle citado; Espinola,:Cod.sdo Proe. do Estado da Bahia, ar
tigos 6o a 10, © Gods. Austríaco e Húngaro, por elle citados; 
Cod. do Proo. de Pernambuco, arts. 22 a 24); 

Considerando que os casos destes querellados não podem 
deixar de-ser julgados tendo-se em vista a Constituição do 
Estado, embora contrastados os seus dispositivos com os da 
Constituição Federal; donde a competência originaria do T r i 
bunal Regional para julgar os ditos casos;. admittindo-se o 
recurso para este Superior Tribunal; , 

..Considerando, quanto 'a.o .mérito,, que..a' perda dos rnan-
•jútoà.-.dos ciuérelladós'Vasco dos Reis'Gonçalves..Taciano- Go--

mes de Me!!o: e Guilherme Xavier de Almeida, õ primeiro por 
ter acceitado e; exercido, depois de. empossado no" mandato de 
Deputado,' o" cargo remunerado' de medico da Policia, e os 
outros dois^por haverem acceitado cargos de Prefeito Muni-
cfpal, foi'bem decretada pelo Tribunal "a quo", por isso que, 
além das*razões desenvolvidas- no accordão recorrido, outras 
se podem'apresentar em apoio da mesma decisão, como se 
verá a seguir: . 

Considerando oue — I o ) ha de fâcto dispositivos expres
sos na Constitu-ção" do Estado de Goyaz (art. 13, I, "b" para
graphos I o a "3°, "a") permittindo a nomeação de Deputado? 
para os logares de directores departamentaes e para outros 
cargos administrativos, desde que não sejam demissiveis "ad 
nutum"; e nos autos se procura provar que os primeiros são 
equiparados ao Secretario de Estado e que os segundos com-
prehèndem o caso do medico da Policia Militar supposto v i 
talício, pelo menos não demissivel sem processo judicia! ou 
administrativo; mas 2 o) taes dispositivos da Constituição 
Estadual não se conformam com as regras básicas da Consti
tuição Federal sobre a formação., e independência dos Poderes 
Públicos,- visto como o art. 7 o I, "b", da ultima combinade 
com seus arts. 3 o , § 2 o, 19, I, e 33, n „ 2 e § 5 o devem ser res
peitados pelas constituições dos Estados, sub pena de serem 
estas declaradas, quando se dér um caso concreto como este. 
inoperantes por. inconstitucionaes, na parte infringe-nte da-
quêlles preceitos básicos; e realmente, devendo os Estados, na 
sua* competência'privativa de decretar a constituição e as leis 
por -que se devem reger, respeitar os princípios estabelecidos 
no. art. 7°^ n . I, entre os quaes se acha o da "independência 
dos poderes" - (letra-"b"), a qual não pode existir quando, 
investido das funeções de um deües, entrar o representante 
a exercer as de. outro (art. 3°, § 2°), ou quando, acceitar 
ou exercer o-Deputado, depois de empossado, qualquer cargo, 
commissão. ou emprego publico remunerado (ãr t . 33, n . 2). 
seja vitalício, ou demissivel "ad nutum", importando a infra-
cção. de tal-.-regra a perda do mandato (artigo citado § 5 o ) ; 

Considerando-que, diante dos autos, não soífre duvida 
que os • querellados acceitaram e exerceram cargos remune
rados, quaes são os de directores de repartição e medico da 
Policia, 'não importando, como já ficou dito, indagar si os 
cargos.são ou não demissiveis-"ad.nutum". porque1 isso é ma
té r i a ' da só applicabilidade, do .§. I o , n . 2, do citado artigo, 
não .'do- seu .principio! n . 2; e também que não poderia, para 
contornar; a-difficüldade moralizadora, mudar a Constituição 
do Esta'do"-a'denominação dos'cargos, ou equiparar os de di
rectores puramente 'administrativos aos de secretários de Es
tado1 (ministros), para'ampliar a excepção contida no art. 62 
da Constituição .Federal; e a camuflagem é tão grosseira no 

. presente caso que os Deputados nomeados para cargos admi
nistrativos não passariam o. exercício do mandato legislativo 
aos1 respectivos supplehtes, como ordena o mesmo art. 62. 
continuando assim investidos'das funeções de üm dos Po
deres e-no-exercício das de outro; 

Considerando que o mesmo se dá quanto á acceitação e 
ao exercício, .pelos Deputados á Assemblêa Legislativa do Es
tado, do cargo de Prefeito Municipal, embora electivo, mas 
em todo caso— mandato — que não pode ser accumulado 
com outro legislativo, como demonstraram o accordão recor
rido, e o parecer do. Sr. Procurador Geral, acceitos em seus 
jurídicos füncfamentos, nesta parte, pelo Tribunal Superior, 
ap.pzar das ponderações a respeito feitas paio Relator do pre
sente; '• • 

.. Accordam os Juizes do Tribunal Suuerior de Justiça 
Eleitoralem. regèitar,' unanimemente, as preliminares de nul-
lidades do processo, e, "de meritis", com relação aos recur
sos de Taciano Gomes de Mello e Guilherme Xavier de A l 
meida, ambos Deputados que acceitaram mandato de Prefeito 
Municipal',' negar-lhes provimento, para confirmar, como con
firmam a; decisão recorrida, pelo voto de desempate, decla
rando que.perderam elles, por esse facto, os mandatos á As
semblêa Legislativa do Estado, sendo votos vencidos os dos se
nhores ministro Laudo de Camargo, Desembargador Ovidio 
Romeiro e Relator. Com relação.ao recurso de Vasco dos Reis 
Gonçalves, negar-lhe provimento, para confirmar, como con
firmam,- Unanimemente, a decisão recorrida. Finalmente, 
quanto aOi recurso* do querellante Sebastião Gonçalves de A l 
meida, dar-lhe provimento, para declarar, como declaram, 
unanimemente,. cassados também os mandatos dos Deputados 
Irany Alves; Ferreira e Oscar Campos Júnior, pelos'motivos 
acima expostos. 

Tribunal Superior d-? Jus tiça Eleitoral, em. 5 de outubro 
de<5 ít)30v•'-Í-' H&rmèriégitio de Barros, 'Presidente, -t- João 
Cabral, Relator 
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Estado do Piauhy 

Recurso eleitoral n . 493 — classe 3* do art. 30 do Reg. Int. 

Julgam não ser caso de embargos de declara
ção por não haver no accordão nenhum ponto que 
precise ser declarado, por omissão, ambigüidade e. 
contradicção. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos de 
declaração ao accordão de fls. 34 do qual constam, como, i n -
strucção e em resposta á consulta do Partido Republicano 
Paulista, as normas nelle- estabelecidas, e; 

Attendendo não haver nelle. ponto algum que precise ser 
.declarado, accordam os Juizes do Tribunal Superior de Jus
tiça Eleitoral em julgar não ser caso de embargos de decla
ração, unanimemente, sendo que os Juizes do Tribunal, Mi
nistro PJinio Casado e Professor Cândido de Oliveira Filho 
entendiam que as instrueções ou normas poderiam ser com
pletadas na parte discutida relativamente á retractabilidàde. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 21 de outubro de 
1936. —* Hermenegildo de Barros, Presidente, — Collares Mo
reira, Relator. 

Estado de São Paulo 

provando-se, áo contrario, a regularidade da sua insoripçãQ 
.(fls 8 v . ) ; 

Attendendo a que, segundo jurisprudência uniforme deste; 
Tribunal, mesmo guando o eleitor vota em secção differente 
daquella em que devia votar, a eleição não fica invalidada nem 
o voto deve ser desprezado, constituindo esse facto mera, i rçe-
gularidade, uma vez.que a distribuição por secções se faz pr in
cipalmente para a commodidade dp eleitor, 

Accordam, os Juizes do Tribunal Regional de Justiça E l e i 
toral de São Paulo, por unanimidade de votos e apoiados no 
parecer oral do Sr. Procurador Regional, em negar provimento 
ao recurso. 

Tribunal Regional de Justiça Eleitoral de São Paulo, 17 
de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, Presidente..) 
Plinio, Barreto, Relator. 

Accordão no Recurso Parcial n . 1.289 —•- (São Paulo}] 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional, depois de .re
latados estes autos, em que são i-equerenta Carmello S. Ghris-
pipo e requerida a 3." turma apuradora, não. conhecer do pedido 
de recurso, constante da petição de folhas, 2, visto não ter o 
recurso sido tomado por teimo, nem haver «He sido interposto 
verbalmente, como seria- permittido, uma vez que da acta 
constasse a interposição e a apresentação das razões do recurso. 
Da acta.consta apenas haver Carmello S. Ghrispino, candidato 
do partido Socialista, offerecido um protesto.; 

Recurso eleitoral n • 34 — classe 41 do art, 
Interno 

30 ao Regimento São Paulo, 17 de dezembro de 1935. 
Presidente. — Pinto de Toledo, Relator, 

Sylvio Portugal 

Accordãos do Tribunal Regional de São. Paulo, confirma» 
3os pelas conclusões approvadas pelo. Tribunal Superior de 
Justiça" Eleitoral em 1 de abril de 193.5 e publicadas no Bo
letim Eleitoral de .13 de abril de 1935. 

Accordão no Recurso Parcial n. 1.129 — {São Paulo) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso (clas
se 3." n . 1.285), em que são, recorrente, Carmelo S. Chris-
pino, candidato pelo Partido Socialista Brasileiro de São Paulo, 
e, recorrida, a 2." turma apuradora das eleições realizadas a 
14 de outubro do corrente anno: 

Accordam, por maioria de votos, os juizes do Tribunal Re
gional de Justiça Eleitoral, em dar provimento ao recurso e, 
assim, declarar nul.los: seis vota-, dados, em segundo turno', á 
legenda "P . C. Tudo' por São Paulo!", na eleição 'para'Depu-. 
.lados estadoaes: ires (3) votos, dados, em segundo turno, ã 
mesma legenda, na eleição para Deputados Federáes; e um 
(1) voto, dado, em .segundo turno, á legenda "Partido Republi
cano Paulista", na eleição para Deputados Estadoaes. 

Assim decidem porque os artigos 91 n . 2 do Código E le i 
toral e l i n . 2 das "instrucções" do Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral para as referidas eleições, quando na mesma 
sobrecarta haja mais de uma "cédula" para a mesma eleição, 
só'permittem valha uma dellas "si forem iguaes" e "não va
lerá nenhuma, si forem differentes". Os votos do primeiro 
i segundo turno Tsão dados na mesma "cédula" e, assim, não 
se podem considerar "iguaes" as cédulas em que são votados 
im primeiro turno candidatos differentes". 

São Paulo, 17 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente, — Alcides de Almeida Ferrari, Relator. 

Accordão-no Recurso Parcial n. 1.286 —» (São Paulo} 

Vistos, etc. Carmelo Chrlspim. candidato a Deputado pelo 
Partido Socialista Brasileiro de São Paulo, recorreu da apu
ração da 8.* secção da Moóca, por haver sobrecartas a mais 
(fls. 2) . Entretanto, a acta da 20*,-turma apuradora declara, 
apenas, que o recorrente só impugnou o voto do eleitor Salvador 
Areio, inscripto sob n . 7.744, por não constar daA lista (fo
lhas 6) . 

Attendendo a que o recorrente não provou que houve, de 
facto, excesso de sobrecartas sobre o numero de eleitores que 
votaram na 8.* secção da Moóca, não chegando, siquer, a in-j 
dicar a quanto subiram aquellas e a quanto se reduziu este;, 

Attendendo a que, mesmo na. hypothese em que se ad-
mittisse, ao contrario do que está allegando na petição iniciais 
que o recurso foi interposto, segundo afirma a ací-a, por haver 
votado o eleitor Salvador Areio, cujo nome constava na-lista, 
também não ficou provado qu£ dito eleitor não está inscripto, 

Accordão no Recurso, Parcial n . 1.291 — (São Pauto} 

Accordam, em Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, ne^ 
gar provimento ao recurso interposto por João Cabanas, can« 
didato á Deputado Estadual, da decisão da 21 a Turma Apura-
dra, que apurou uma cédula encimada por uma pequena man
cha. O Tribunal não considerou signal o que como tal foi 
apontado pelo recorrente . 

São Paulo, 17 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente. —Affonso de Carvalho, Relator. 

Accordão no Recurso Parcial n. 1.292 — (São Paulo), 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional de Justiça Ele i -" 
toral de São Paulo, vistos, relatados e discutidos estes autos;5 

de recurso 1.292, em que é recorrente o Delegado do Partido 1 

Republicano Paulista, Arlindo Cardamone e recorrida a 2.": 
Turma apuradora das eleições de 14 de outubro ultimo, em 
relação- á sua decisão, apurando a 7.* secção de Lapa, Capital,) 
hogar, unanimemente, provimento ap recurso e confirmar o] 
decidido pela Turma recorrida. A lei não limita o numero dp 
íiscaes, que é uma questão referente á Mesa. Da funcçSQ 
concomitante, não provada, aliás, pelo recorrente,' não de
corre superioridade em relação á suecessiva que elle propugna, 
por isso que, em ambas, ha o augmento do votação, pelos í i s 
caes votantes, ao candidato representado; a concomitância, das: 
funçções não justifica, pois por essa possibilidade, o provi* 
mento pleiteado. 

São Paulo, 17 de dezembro de 1934. -> 
Presidente. -<- Adriano de Oliveira, Relator, 

Sylvio Portugal, 

Accordão no Recurso Parcial n. 1.295 — (São Paulo) 

Vistos,- expostos e discutidos estes autos de impugnaç$o ;, 
sob n . 1.29Ç, èm que é impugnante Pedro de Alcântara Tocc}, 
sendo impugnada a 20* turma-apuradora: 

Accordam, os Juizes do Tribunal Regional de Justjça TÇlei* 
toral do Estado, por votação unanime, em não tomar conheci
mento da referida impugnação, pois o impugnante, ao que se 
infere dos autos, se conformou com a decisão da mesma turma, 
visto que, dessa decisão não interpoz. recurso algum, — o que 
deveria ter feito, para o objectivo collimado. 

São Paulo, 17 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — A . César S. Whitaker, Relator. y 

Accordão no recurso parcial n. 1.300 —. (São Pauta) 

Accordam, em Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, 
dar provimento ao recurso de João Cabanas, interposto da 
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decisão da 18a Turma Apuradora, que, ao apurar os votos da 
8* secção da Liberdade, 5* zona da Capital, computara para 
o segundo turno e para a legenda, os votos dados em' cédulas 
da mesma legenda, repetidos, mas com diffsrença dos nomes 
indicados para o primeiro turno. O provimento é para o ef-
feito de se cancellarem, nas referidas cédulas, taes votos da
dos em segundo turno aos candidatos do Partido Constitucio-
nalista. Assim decidem porque não se observou, na resolução 
geradora do recurso, o^preceito do art. 91, n . 2, do Código 
Eleitoral, segundo o qual não valem as cédulas differentes 
encontradas para uma eleição na mesma sobrecarta.' Na .es
pécie do presente recurso divergiam os nomes indicados para 
o primeiro turno, ficando este nullo. Ora o segundo turno, 
supplementar ou accessorio do primeiro, está preso á exisr 
tencia deste. Viciado e nullo o primeiro turno, o vicio conta
mina o segundo, que também desapparece. Accresce que 
neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal E le i 
toral., 

São Paulo, 17 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — Affonso de Carvalho, Relator. 

Accordão. no recurso parcial n. 1.301 — (São Paulo) 
Vistos estes autos de recurso n . 1.301, em que é recor

rente Amadeu Narciso Pieroni, Delegado do Partido Repu-, 
blicano Paulista e recorrida a 32* Turma Apuradora das elei-, 
ções de 14 de outubro ultimo, pela sua decisão relativa á 
apuração da 1* secção de Belemzinho, 7 a ?ona, Capital. 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional, por votação 
unanime, dar provimento ao recurso supra, com a reforma 
da decisão impugnada, annullar a votação. Assim decidem 
iporque, dos documentos juntos em a petição de í ls . 9, ^eri-
,fica-se que assiste razão ao recorrente: do modelo 21, junto 
a f ls . 12, por declaração do próprio votante Amado Salvador 
;Alfano Canoza, cuja apuração de voto foi impugnada, resulta 
jque esse eleitor o é na 5* zona do Districto Federal, tendo 
[Votado como fiscal. Desse -facto provado, de ter votado um 
Seleitor de outra região, voto illegitimo que não pode ser es-
fpungido, decorre a nullidade de toda a votação, polluida por 
indéb i t a intromissão desse voto. . r . - , 
y • São,Paulo, 20 de-dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente.. — Adriana de Oliveira, Relator. 

Accordão no recurso parcial n. 2.302 — (São Paulo) 
- Vistos, expostos e discutidos estes autos, verifica-se dos 

mesmos que a 42a Turma Apuradora, quando procedia a 
apuração da I a secção do Bosque da Saúde, 6' zona cia Capi
tal, encontrou duas cédulas em uma mesma sobrecarta com 
nomes differentes no 1° turno e para-a niasma Câmara, cé
dulas que se encontram a fls. 3 e 4, e das quaes consta que, 
debaixo da legenda "Golligação Proletária e o Partido Socia
lista Brasileiro pela Emancipação dos Trabalhadores", são 
indicados para deputados estaduaes, em I o turno o Sr. A n 
tônio Jorge, em uma dellas.e o S r . Zoroastro Gouveia, na 
outra. Nomes differentes. A turma não apurou esses suf-' 

, í rag ios . Dessa decisão recorreu o Sr . João Cabanas, alle-
;',gando que houve, no caso, erro por parte da typographia im-
Ipressora, quando attribuiu ao Sr. Zoroastro de Gouveia a 
(qualidade de candidato á Constituinte Estadual. Entretanto, 

a allegação não é procedente. A turma agiu com acerto e 
rigorosamente de accordd com a lei (Código Eleitoral, art. 91 
2, e Instrueções de 1934, art. 44, n . 2: "No caso de have 

?em uma sobrecarta mais de uma cédula, valerá uma dellas 
se forem iguaes, e não valerá nenhuma se forem differentes.' 

O erro notado nas cédulas annulladas é substancial. Traz 
eonfusão. Não se trata de ligeiras alterações de nomes ou 
simples falhas orthographicas tão insignificantes que não 
devam invalidar o voto. ( 

Altendeudo ao exposto, accordam os Juizes do Tribunal 
Regional Eleitoral, por maioria de votos, negar provimento 
ao recurso. 

Tribunal Regional de São Paulo, 17 de dezembro - de 
1934. „ Sylvio Portugal, Presidente. — Ar. Moreira de Aí-
meida, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 1,303.— .(São Paulo) 

Vistos, etc.;: » -' 
Amadeu .Narciso Pieroni, delegado do Partido, Republi

cano Paulista, recorreu da decisão <da Turma Apuradora^ apu

rando a urna da l i * secção do districto da Sé, 5° zona da 
Capital, porque: 

a) o candidato registrado Clovis Ribeiro de Paula no
meou mais de um fiscal junto á Mesa Receptora da referida 
secção, o que não é permittido pelo Código Eleitoral, art. 101, 
§ 2 ° ; 

' b) votaram em;dita secção 21 fiscaes, todos eleitores de 
outras zonas e secções, e taes votos não foram tomados em 
separado, como se impugnados fossem, desde, que não se sobe, 
ao i certo sé de facto, taés fiscaes são eleitores com direito ao 
exercício do voto. 

• O Dr . Procurador Regional opinou pela denegação de 
provimento ao recurso, cujas razões, realmente, não proce
dem, como bem demonstrou o referido parecer. 

Não provou o recorrente que o candidato alludido no
meou mais de um fiscal, nem ainda que os seus fiscaes t i 
vessem conjunetamente servido no correr do pleito. Mesmo 
que isto tivesse oceorrido, não seria caso de se annullar a 
votação, conforme a jurisprudência deste Tribunal, pois que 
não foi transgredido o preceito legal invocado pelo recor
rente. Todos os fiscaes, que votaram na secção mencio
nada, são eleitores "inscriptus nas zonas da Região de São 
Paulo, conforme, a informação da Secrstaria, a í ls . 8, e assi-
gnaram as respectivas folhas de votação, m. forma determi
nada pelas Instrueções. 

Sendo, assim, de manifesta, improcedencia as razões do 
recorrente: 

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

São Paulo, 17 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal • 
Presidente. •— Hermogenes Silva, Relator, 

Accordão no recurso parcial n. 1.304 — (São Paulo) 

Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso elei
toral, sob n . 1.304, em'que è recorrente D . Alayde Pinheiro 
Borba, sendo recorrida a 7a turma apuradora: 

Accordam, os Juizes-do.' Tribunal'Regional de Justiça 
Eleitoral do Estado, por votação unanime, em- negar provi
mento ao recurso, confirmando, assim, a apuração referente 
á 3* secção de Butantan, visto que a recorrente não provou, 
(para infirmár, como pretendia, a votação), que os fiscaes 
que compareceram perante a respectiva niesa receptora não 
estivessem, para isso, devidamente habilitados ou que não 
fossem eleitores na região, sendo que duvida alguma fui sus
citada quanto á sua identidade: ou ainda que tivessem clies 
deixado de assignar urna das folhas do votação. 

A omissão do secretario da referida mesa receptora em 
indicar os seus nomes nas actas de abertura e de encerra
mento dos trabalhos representa uma simples irregularidade, 

'que, todavia, não pode annullar a votação oceorrida na allu-
dida secção. • 

São Paulo, 17 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — A- César S. Whitaker, Relator. 

iccordão no recurso parcial n. 1.307 — (São Paulo) 

Vistos etc. José Carlos Pereira de Souza, candidato a" 
Deputado federal, recorreu da apuração da 2 a secção eleitoral 
do districto. de Osasco, 4a zona: 

a) porque votaram, ali, ' 59 fiscaes sem que os votos t i 
vessem sido tomados em sobrecartas modelo n . 18, em fla
grante desrespeito ao disposto no art. 81 do Cod. Eleitoral; :-

6) porque íunecionaram, durante'a votação, dois fiscaes. 
do candidato Carlos Moraes Barros e dois por parte do candidato 
Thomaz Lessa, e ainda outros, sem que da acta da mesa re
ceptora constem terem os mesmos funecionado suecessiva e 
nãò concomitantemente. 

Attendendo- a-que, ao contrario do que aí firma o reeoi- • 
. rente,; não ha dispositivo algum do Cod. Eleitoral que ordene 
•a tomada em sobrecarta.maior.dos votos fiscaes: quando per- ' 
íencerem a secção diversa daquella onds estão exercendo, as 
suas ítmeções. 
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Attendendo a que o voto em sobrecarta maior só e exigido 
quando se contesta a identidade do eleitor ou quando o elei
tor, declarando pertencer á secção, não tem, entretanto, o seu 
nome na respectiva lista (Cod. Eleitoral, art. 81, paragraphos 
2° e 3 o ); ' 

Attendendo a que a votação dos fiscaes é regulada: pelo 
art. 69 do Código e ahi nada se diz a respeito de sobrecartas 
maiores, estabelecendo-se, apenas, que ellès podem votar pe
rante as mesas "em que servirem ainda que alistados em ou
tra secção, annotando-se o facto na acta respectiva"; 

Attendendo a que a lei não limita o numero de fiscaes que 
o candidato, ou partido, pode nomear, havendo limite, apenas, 
para os delegados de partido (art. 101 paragraphos 1° e-2° do 
Cod. Eleitoral); ' 

Attendendo a que o excesso de fiscaes não é nullidade pre
vista na lei a qual só considera como nullidade a recusa, sem 
fundamento legal, aos candidatos, aos seus fiscaes ou aos de
legados de partido, de licença para assistirem aos actos eleito
raes e para os fisCalisarem (Cod. Eleitoral, art. 97, n . 5); 

Attendendo a que nenhuma nullidade pode ser decretada 
sem estar, expressamente declarada na lei, 

Accordãam os juizes do Tribunal Regional de Justiça-Elei
toral de S-, Paulo, por unanimidade de votos e ouvido oral
mente o Sr. Procurador regional, em negar provimento ao 
recurso, não vencida a preliminar de se converter o julgamento 
em diligencia para se completar as indagações determinadas 
pelo-relator sobre a inscripção do eleitor e fiscal Miguel Lati-
ducci Filho, entende o Tribunal, por maioria de votos,, que á 
parte é que- cabe, nos recursos, fazer a prova cabal do que 
allega não sendo o Tribunal obrigado a completal-a ex-officio. 

Tribunal Regional de Justiça Eleitoral de S. Paulo, 17 de 
dezembro de 1931, — Sylvio Portugal, Presidente, —- Plinio 
Barreto, Relator. 

Accordão no recurso parcial n. 1.309 — (S. Paulo) 

Accordam, em Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, ne
gar provimento ao recurso do dr. Amadeu Narciso P.ieroní 
interposto da' decisão dá 22*. iturma apuradora, .que apurara 
separado as'cédulas contidas em três- sobrecartas modelo nu
mero 18, sem que constassem da lista os nomes dos tres elei
tores apontados pelo recorrente. Confirmam a decisão da tur
ma referida e referente á 1* 'secção - eleitoral de' "Jardim Ame
rica" pelos- motivos seguintes constantes dos papeis juntos 
aos autos: I o -— os tres eleitores votaram em realidade;"de ac-
cordo com o artigo 30'§'6° dás Instrueções Eleitoraes,'conforme 
observação constante da acta de encerramento lavrada pela 
mesa receptora; 2° — não houve protesto ou reclamação al
guma, perante a mesa receptora, por parte dos fiscaes pre
sentes ao acto; 3° — os tres eleitores exhibiram os seus t í tu
los, pois constam dos autos os números de suas • respectivas 
inscripções. Ora, tudo isso convence de que os tres votantes 
eram effectivamente eleitores, nada impedindo que seus votos 
fossem, corno foram, devidamente apurados. A presente deci
são do Tribunal foi tomada pelo voto de desempate. 

São Paulo, 27.de dezembro de 1934. -— Sylvio Portugal, 
Presidente. — Affonso de Carvalho, Relator. 

Accordão no recurso parcial n, 1.310— (S. Paulo) 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitora! de 
S, . Paulo, visto, relatados e discutidos estes autos'de recurso 
1.310,'em que é recorrente o candidato do Partido Republica
no Paulista. Dr., Luiz Nicolau de Campos Vergueiro 3 recorri
da a 2.4* Turma Apuradora das eleições de 24 de outubro ulti
mo em relação á apuração da 13* secção. de Bella. Vista, 3* 
zona, Capital, regeitada, por maioria de votos a preliminar de 
converter o julgamento em diligencia, negar, por maioria de
votos, provimento ao recurso'e confirmar a decisão,da Turma 
que determinou a apuração impugnada. O recorrente deixou 
•sem prova a sua primeira allegação de fls. S e a elle compeiiá, 
também e principalmente, adduzir proya contra a qualidade, 
que impugnou, de eleitor e fiscal, exercitando o seu direito-s 
funeção sem-opposiçao alguma, na mesa receptora. - - -

Sao Paulo, 13 de dezembro de 1934, — Sylvio Portugal, 
Presidente. ..— Adritr") d* Oliveira. Relator. 

Estado de Minas Geraes 
Processo n . 1.174 — (Cancellamento de inscripção) 

Determina-se o cancellamento da inscripção 
do eleitor Antônio Silva, visto ter sido a cómmuni-
cação do Tribunal Regional acompanhada do res
pectivo accordam e terem sido observadas as for-

. . . malidades legaes. 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos', em que se 
communica a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
eleitor Antônio Silva, inscripto sob o n. 1.488, da 112* zona, 
de Minas, Geraes; e 

Attendendo a que a communicação do cancellamento veio 
acompanhada do accordam do Tribunal Regional e a que 
foram, observados as formalidades legaes: 

Accordam os juizes do Tribunal Superior- de Justiça Ele i 
toral, por unanimidade, em determinar que a secretaria 
cancelle a inscripção do eleitor Antônio Silva, inscripto sob 
o n . 1.488, na 112* zona, do Estado de Minas Geraes. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 19 de julho 
de 1935. —. Hermenegildo da Barros, Presidente. — / . de Mi
randa Valverde, Relator. 

Estado de Minas Geraes 
Processo n. 1.180 — (Cancellamento de inscripção) 

Determina-se o cancellamento da inscripção 
da eleitora Aurora Teixeira de Miranda, visto ter 
sido a communicação do Tribunal Regional acom
panhada do respectivo accordam e terem sido ob
servadas as formalidades legaes. 

Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
communica a este Tribunal o cancellamento da inscripção da 
eleitora Aurora Teixeira de Miranda, inscripta sob o n. 672, 
da 112* zona,-do Estado de Minas Geraes; e 

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

Accordam-os juizes do Tribuna! Superior de Justiça 
Eleitoral, por unanimidade, em determinar que a secretaria 
cancelle a "inscripção da eleitora'Aurora Teixeira de Miranda, 
inscripto -sob o.ri.-5.672; na 112* zona, do Estado de Minas 
Geraes.- - ... 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 19 de julho 
de 1935. —Hermenegildo de Barros, Presidente. — / . de Mi-

..ronda Valverde, Relator. 
*)-•• • 

Estado de São Paulo * 
* Processo n . 1.186 — (Cancellamento de inscripção)] 

Determina-se o cancellamento da inscripção do 
• • , eleitor Sebastião Perez, visto ter sido a commu

nicação do Tribunal Regional acompanhada do 
respectivo accordam e terem sido observadas as 
formalidades legaes. ,„.-••••- -

•••,5 í- -v--
Accordão !«. ' 

Vistos, examinados e. relatados estes autos, eni que se 
communica'a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
eleitor Sebastião Perez, inscripto sob o n . -215, da 118a zona, 
do Estado de São Paulo; e 1 

Attendendo a que a communicação do .cancellamento veio 
acompanhada.do accordam do Tribunal Regional e a que fo
ram observados ás formalidades legaes: 

Accordam os juizes do .Tribunal Superior de Justiça E le i 
toral; por unanimidade, eni determinar que a secretaria can
celle a inscripção do eleitor Sebastião Perez, inscripto sob o 

: n , 215, na 118* zona, do Estado de São Paulo, 
Tribunal Superior de Justiça. Eleitoral, em 19 de julho 

ds 1935. —Hermenegildo de Barros. Presidente. — -de Mi-
ratidá Vãlverdé. Relator. 
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Estado de São Paulo ; 

Processo n. 1.192 — Cancellamento de inscripção 

Determina-se ó cancellamento da inscripção út 
eleitor José Antônio Silva, visto ter sido a commu
nicação do Tribunal Regional acompanhada do res
pectivo accordão e terem sida observadas as for
malidades legaes. 

Accordão 
Vistos, examinados e relatados estes autos, èm que s i 

communica a este Tribunal o Cancellamento da inscripção do 
eleitor José Antônio Antônio da Silva, inscripto sob o numero 
1.610, da 48* Zona do Estado de São Paulo; e 

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

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei» 
toral, por unanimidade, em determinar que 'a secretaria can
celle a inscripção do eleitor José Antônio da Silva, inscripto 
sob o n . 1.610, na 48* Zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitora!, em 19 de julho 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente. 3. de 
Miranda Valverde, Relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n . 1.275 — Cancellamento de inscripção 
Accordão 

Vistos, etc.: 
Tendo presente a communicação é cónia do»accordão. a 

fls., resolvem os juizes do Tribunal Superior de Justiça E l e i 
toral ordenar que a secretaria effectue o. cancellamento da 
inscripção de Jozino Garcia Borges, inscripto sob.o n . 587, 
na 113* Zona de São Faulo (São Joaquim)^ tendo o seu titulo 
o n . 74.871, e cuja exclusão foi julgada procedente pelo Tri= 
bunal Regional, por motivo de fallecimento devidamente com
provado. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 26 de julho 
de 193i5. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — João Ca
bral, Relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n . 1.281 — Cancellamento de inscripção 
Accordão 

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

fls. 2 a 3: 
Resolvem os juizes do Tribunal Superior de Justiça E le i 

tora! ordenar que a secretaria effectue o cancellamento da 
inscripção de Benedicto Gherubin, inscripto sob o n 4 680, na 
20* Zona de São Paulo (Araras), tendo o seu titulo o numero 
167.106, e cuja exclusão foi julgada procedente pelo Tribunal 
Regional. Assim decidem porque, feitas as publicações de es-
tylo, não houve recurso contra tal decisão. 

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

Estado da Bahia 

Consulta n . 2.Ò18 —, Classe 6* do 'art. 3o do fieg. Int.. 

Não perde os seus vencimentos o funecionario 
publico federal, estadual ou municipal, no exerci
do do cargo gratuito de vereador. 

Accordão 

Ein resposta á consulta n . 2.018, formulada pelo Pre
sidente da Câmara Municipal de São Salvador, capital do Es 
tado da Bahia, os Juizes do Tribun !a! Superior Eleitoral de
claram que o funecionario publico federal, ou estadual,, ou 
municipal, eleito vereador, não perde os seus vencimentos, 
sendo gratuita a funeção de vereador. : 

E assim resolvem, unanimemente., 
Rio, 14 de setembro de 1936. — Hermenegildo de Bar

ros, Presidente. — Plinio Casado, Relator. 

T R I B U M L REGIONAL DE JUSTIÇA E L I ' 
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 
TRIBUNAL REGIONAL BE JUSTIÇA ELEITORAL DO DIS

TRICTO FEDERAL 

O Dirèotor da Secretaria do Tribunal Regional de Justiça 
Eleitoral,do Districto Federal faz publico que pelo• Senhor 
Presidente do Partido Liberal Carioca foi designado Delegado 
desse Partido junto ás Varas Eleitoraes o Sr. D r . Bento F i 
gueira. 

Secretaria do Tribunal "Regional Eleitoral do-..Districto 
Federal, em dezenove de novembro de mil novecentos"-trinta 
e Seis. —• Pelo Director, Modesto Donatini Dias daCrm. 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional dê Justiça 
Eleitora! do Districto Federal fàz publico que pelo Senhor 
Presidente do Partido Autonomista, em exercício, foi designado 
Delegado desse Partido junto ás Varas Eleitoraes, o Sr. V i -
ctoriano Sampaio. - • • • 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, em vinte de novembro de mil novecentos 0/ trinta 
e seis. (P. i.,421). — Pelo Director, Modesto Donatini Dias 
da Cruz, 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional de Justiça 
Eleitora! do Districto' Federal faz publico que pelo- Senhor 
Presidente, e mexercicio, do Partido Autonomista , foram 
designados Delegados desse Partido junto ás Varas Eleitoraes 
oer Srs. Waldemar de Andrade Mello e. José Assúmpção Mei-
relles. . ' "•' .: 

Secretaria do Tribunal Regional 'Eleitoral' dó Districto 
Federal, em vinte de novembro de mil novecentos e trinta 
e seis. — Pelo Director, Modesto Donatini Dias da Crut, ' 

Primeira Circumseripção 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar dè Figueiredo 
• • • I 
RECTIFICAÇÃO DE NOME 

O Dr . Francisco de Paula Rocha Lagòâ Filho, juiz da 3* 
Zona Eleitoral, na forma da lèi, etc. 

Faz saber aos que "o presente edital virem ou delle co= 
nhecimento tiverem e interessar nossa, que lhe foi dirigida 
a petição do teor seguinte: 

l l lmo. Sr. juiz da. 3* Zona Eleitoral, Américo de O l i 
veira Crespo, eleitor sob o numero 3.011, da parochia de S$o 
Domingos, requer a V . E x . a rectificação de seu nome (Amé
rico Gomes de Oliveira) para Américo de Oliveira Crespo, 
como prova o documento de folhas 5 da sua inscripção elei
toral sob o n . 3.097. Nestes termos. Pede deferimento.. Rio, 
17 de novembro de 1936. Américo de Oliveira Crespo / D e s 
pacho. Faça-se a rectificação do nome, mediante publicação 
de editaes. Rio, 17 de novembro de 1936.. — R . Lagoa. E para 
constar expediu o presente. qiie será •" publicado nò Boletim 
Eleitoral eaffixado no logar de costume; Dado e passado nes
ta cidade do Rio de Janeiro, aos 21 do mez de novembro de 
1936. —- Pelo escrivão, Maurício Teixeira de Mello. 

Confere com o O r i g i n a l 
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•Terceira Circümseripçlo ,.' 
' •'', SEGIMA 20HA ELEIT0«A£ • 

SSOTIMCAoXo- t»S''NOMS 

•••O £>r.*'P!ae.ido-'Modesfco:de-.Mel!o,-.serventuário,&u officio 
^«•••eéerivâb, da Terceira Gírcumscripçlo Eleitoral "do- Distr i
cto Feder aú èm p!èno'< exercício; de.seu cargo,- na fôrma'da ' 
lei, etc.: ' •'_•• • . . . ' - . _ ' - • 

Faz saber aos que o. presente virem, ou deüe conheci-
isento tiverem,-que, presente'o Dr.-juiz. da Décima Zona E le i 
toral o 'reqüerimnto de Vespertina*Pieri, inscrípta sob o np-
mero cinco mil* sètecentòs e noventa e cinco na antiga Quinta 
Zona Eleitoral, a; qual,, juntando certidão de seu casamento' e 
o título eleitoral, pediu quarta via de-titulo com-o numere-
etif içado para-Vespertina Pieri Madeira,' foi, nos autos,'exa
rado o seguinte, despacho: "Vistos. Expeça-se quarta via de 
titulo á* eleitora Vespertiha^PieíHcom o Donie4rectificado-:para 
Vespertina Pieri Madeira, como passou a.assignar após o seu 
casamento, annotando-se no - livro de: registro de inscripções 
© expedindo-se: edital; o que feito sejam estes autos remétti-
dos á Secretaria do Tribunal Regional. Rio, dezoito de no
vembro de mi! novecentos e trinta e seis. Magarinos Torres". 
E , em cumprimento ao mesmo, para constar, lavrei este que 
será publicado no Boletim Eleitoral e affixado no! local do cos
tume. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 
vinte e um díás de novembro de mil: novecentos e trinta e 
«eis. Eu, Cid Vellez, escrevente, no .impedimento do escrivão, 
p subscrevo e assigno. — Cid Vellez. 

DÉCIMA ZOMA . ELEITORA! ... 

. . . ftECTIEIGAÇÂO .MT .KOSÍB . 

O.Dr . Plaeido Modesto de Mello, serventuário do officio 
de escrivão da Terce!râ'vCircumscirTpção'íEleitoral' do Distri
cto Federal, em pleno exercício de seu cargo, na fôrma da 
lei; e t c : 

• Faz saber aos que o ; presente-virem."ou-delle conheci
mento tiverem, aue, presente o Dr . juiz da-Décima Zona Ele i 
toral o requerimento de-Dagmar Bomtempo, inseripta 60b o 
numero quatrocentos,e.vinte-seis na-Décima Zona Eleitoral, 
a-'qual, juntando certidão de'seu casamento e o titulo eleito
ral,'pediu quarta via de titulo.com o, nome rectifiçado, para 
Dagmar• Bomtempo>'Madeira, foi,'nos-autos, exarado o se
guinte despacho:" "Vistos.' Expeçá-sè.'quarta via de titulo á 
eleitora Dagmar Bomtempo com o nome retcificado para Dag
mar Bomtempo Madeira, annotando-se no'livro de registro de 
inscripções e" expèdindo-se edital'! 'Rio, dezoito- de-novembro 
de mil novecentos e-trinta'e seis. Magarinos Torres". E, em 
cumprimento ao mesmo, para constar, lavrei 'este que será 
publicado no Boletim Eleitoral,e af fixado noTocaLdo costu
me. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro aos vinte 
e um de novembro de mil novecentos e trinta e seis. Eu, Cid 
Vellez, escrevente, no impedimento do-escrivão, o subscrevo 
e assigno. — Cid Vellez. 

QUALIFICAÇÃO REQUERIDA 

Primeira Circumscripção 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal de São José) 

/oiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

Escrivão ~ Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo . 

' QUALIFICADOS PORT>ESPACHO'DE 16" DE NOVEMBRO 
'; ;'-. ; ..-' DE 1936 

3.254. '/Alexandre Silva,..;' . • , ' • - . . 
3.255. Angelo'Dias de"'Lyrá.'-.'•"••' 
5.256. Anna Sèbastiana de Barrps.: 
3.257. Antônio de*Padua:Albuquerque.''-•-- -
8.258. Antônio Paraense de Albuquerque Monteriegro. 

.So2p9a Ad|o Bras i l . ' -
v.3.260 a Augusto' Oetavio ds Araújo, 
.3.261. Amedso Ludovico Carmello Ceniolo. 
3.262, Augusto Carlos Balthazar da Silveira. 

.S.263. Adherba! Fulgino de Mello. 
3.264. Armando Grego. . 
8.265. Archelau,Segundo de Moraes. 
3.2;66. Aurelina Alves Moreira, 
:S;267'. Caróliita "de* Assis. • 

.3.268, Creonildo. Santos. 
3.269. Carlos de Souza Marinho. 
3.270.,, Carmçn dos Santos. 
3.271. Carlos Corrêa da Silva. 
5.272. Carlos Duarte Vil lela. 
3.273. Cezar, Pires. 
3.274. Domingos Alves Ferreira Filho. 
3.275. Deocleciáno de Souza. 
3.276. Dalmir Macedo Ramos. 
3.277. Doralíce Garcia Fontoura 
3.278. Dulce de Souza Castro, 
3.279. Deòclydes dos Reis. 
3.280. Daniel Moreira de Sá. 

.'8.281. Edmundo Queiroz Jacoues. 
3.282. Emílio José Peixoto. 
3.283. Ernani Dantas de Oliveira, 
3.284. Eduardo Pio Duarte Silva. , 
3.285. Fírmino Gomes Dias. 
3.286. Geraldo Avelino Amaral da Silva, 
3.287. Gontran de Sarandy Raposo. 
5.288. Heloísa de Oliveira Vasco.ncèüoS; 
3.289. Hermillo de Arruda Beltrão, 
31290. ítalo Cezar. 
3.291, Israel Francisco 'da Silva, 
3.292» Ismael de Oliveira Figueiredo, 
3.293. Izidro Alves Rodrigues. 
3.294. Jorge de Carvalho e Silva 
3.295. Joffre Ribeiro Teixeira. 
3.296. Jonio Alves de Barros. 
3.297. João Gonzalez. 
3.298. Joaquim Furtado Rodrigues, 
3.299. José Deiró da Silva. 
3.300. José Marques. 
3.301. José Avelino da Silva Sobrinho. 
3.303. José Alves Moreira. 
3.303. José Teixeira Alves, 

.3.304. José Martini... ' 
3.305. José de Almeida Pinto. 
3.306. José Ranulpho Bernardino Alves, 
3.307. Julia da Conceição Faria de Azevedo, 
3.308. José Theodoro. ' ' 

.3.309. José da Silva. 
3.310. Karlucio Romualdo Pesce Primo 
3.311. Léa de Castro Figueiredo. 
3.312.. Louis Sylvio Alberto Schnoor. 
3.313. Lelio Dolabella Portella. 
3.314. Leão Abreu. 
3.315. Lázaro Prado. 
3.316. Max Caçador Stahel. 
3.317. Manoel de Souza Pacheco. 
3.318. Mario Majó da Maia. 
3.319. Marianna de Magalhães Barros. 
3.320. Mario Guaraná de Barros. 
3.321;., Milton Carneiro Monteiro. 
3.322. Marina da Conceição. 
3.323. Mario Berti . 
3.324. Maddi Damião. 
3.325. Maria Tavares Barreto Coelho, 
3.326. Maria Helena Carvalho Biavati 
3.327. Moacyr da Silva Barros. 
3.328. Maurício da Silveira. 
3.329. Manoel Neves da Silva. 
3.330. Nunzia Jacouretti Xavief. 
3.331. Oetavio Filgueiras de Mendonça. 
3.332. Oriente Ferreira. , 
3.333. Oetavio de Araújo Lopes. 
3.334. Paschoal Cinelli. 
3.335. Pedro Corrêa de Almeida. 
3.336. ; P.aulina Bunützel. 
3.337. Palmyra Pereira da Silva. 
3.338. Rúy Nogueira Barbosa. 
3.339. Rubem Wortmann. 
3.340.1 Roberto Marques. 
3.341., Raul José Machado,' ' 
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3.312. Itenè de Silva Barros. 
3.343. Renato da Gosta Doria. 
3.34 4. Samir Seraphim. 
3.345. Thomaz Augusto Carneiro Leão. 
3,3 40. Theophilo José da Silva. 
3.3i7. Vicente Nuessa. 
3:348.' Waldemiro Domingues Torres. 
3.3-59. Wilson de Albuquerque Leal . 
3.350. Wilson Penna Velloso. 
3.351. Wilhelm Tuttruam. 
3.352. Waldemar Pinto Villas Boas. 
3.303. Waldyr Ribeiro Villares. 
3.354. Waldemar Ferreira da Silva. 
3.355. Mouclar Gonçalves Ribeiro. 
3.356. Antônio Gonçalves Rosa. 
3.357. Amador Antunes Assis. 
3.358. Anastácio,Bartolo. 
3.359. Ariano Affonso Neves. 
3.360. Alcides Nunes da Gosta. 
3.361. Albino Ignacio Caldeira. 
3.362. Alfredo L ima . 
3.363. Elyseu Costa. 
3.364. Fèlippe Guerra. 
o.365. Fernando Gustavo de Souza. ' 
3.366. Gabriel Carvalhaes. , 
3.367. Hélio Soares de Souza. 
3.368. Izamor da Motta Paulo. 
3.369. José Moreno. 
3.370. Joaquim Lourenço. • 
3.371. Jorge Silva. 
3.372. Quintiliano Manoel da Silva. 
3.373. Luiz Cardoso. 
3.374. Luciano Mingozzi. 
3.375. Marcolino Bento Craveiro. 
3.376. Margarida Barbosa Paiva. 
3.377. Maria da Conceição Conforti. 
3.378. Marina Gonçalves.' 
3.379. Paulo Jacques da Silva. 
3.380. Severino Bento Loyola. 
3.381. Sebastião de Moraes Teixeira. 
3.382. Sebastião Francisco Nascimento. ' 
3.383. Vital Alves Fi lho. 

•: 3.384. Vasco de Souza Leonardo. 
3.385; Waldemar Alonso. 
3.386. Waldomiro de Souza, 
3.387. Oetavio Nunes. 
3.388. Jorge Gurgel Salles. 
3.389. Manoel de Azevedo. 
3.390. Moysés da Paixão Rangel. 
3.391. Nadyr Werneck Gomes. 
3.392. Sebastião Sérgio Viei ra . 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

.(Distrietos municipaes de Santa Rita, Sacramento s 
São Domingos ) 

juiz •— Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filhe 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar da Figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 17 D E NOVEMBRO 
DE 1936 

6.124. 
6.125. 
6.126. 
6.127.-
6.128. 
6.129. 
6.130. 
6:131. 
5.132. 
ü.,133. 

\ 
Claudionòr Gomes Barreto. 
Antônio Lopes de Faria. 
Alinza Gravenstein Borges de Moraes. 
José de Mello e Silva. 
Tàbajara Bolanõs Barbosa. 
Júlio José de Carvalho. 
Josge Moreira Nunes. 
Antônio Joaquim Rahhada. 
Newton Amprim- de Magalhães. 
Silverio de Almeida Campos» 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 18 D E NOVEMBRO 
D E 193S 

0 . ' 1 3 4 . 
i í . 13.) . 

1-30. 
I M 3 7 . 
h . .138. 

Antônio da Costa Miranda, 
Joel da Fonseca Meirelle» 
Einidio Lopes da Silva. 
Dorvalino de-Souza. 
Carlos Cunha. 

6.139. Nelson Lomba. 
6.140. Edgard Aucher. 
6.141. Annibal Cartano de Souza. 
6.142. Aroldo de Bri to . 
6.143. Alayde Teixeira Lopes. 
6.144. César Augusto Guerreiro. 
6.145. Augusto Thomaz de OliveirS. 
6.146. Ary Dias de Carvalho. 
6.147. Augusta Lopes Cardoso Cozer. 
6.148. Antonia Iracema da Morada Luna., 
6.149. Antônio dos Santos. 
6.150. Abilio Paiva Martins. 
6.151. Felicio Augusto de Gouvêa. 
6.152. Guilhermino da Silva Goulart. 
6.153. Iracema Mercedes de Andrade. 
6.154. João Franco Conduru'. 

Segunda Circumscripção 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Gloria o Santa Theraza) 

Juiz — Dr. Eduardo da Sousa Santos 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 23 DE OUTUBRO 
DE 1936 

5.780. Adhemar Raymundo dos Passos Perdigão. 

QUALIFICADA POR DESPACHO DE 27 DE OUTUBRO 
DE 1933 

-5,833. Maria Diamico. . . 

QUALIFICADA POR DESPACHO DE 30 DE OUTUBRO 
DE 1936 

5.834. Maria Carmen de Cunha, 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 31 DE OUTUBRO 
DE 1936 

5.836. José Pereira Cardoso. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 6 DP, NOVEMBRO 
DE 1936-

5. 
5 
5 
5 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 

•5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 

-'5 
5 

/ 5 
5 
6 

841. Marina Pereira Rúesomano 
842. Anna Achtschin. 
845. Maria Ignez da Conceição. 
846. Olga Medeiros. 
847. Augusto Colbert Miranda c 

848. Arnaldo Saraiva. 
849. Aladia Pereira de Almeida Lopes. 
850. Caetano de Figueiredo. 

.851. Geraldo de Mendonça Motta. 

.852. Júlio Amaral. 

.853. Nair Herthel Cruz. 

.854. Oswaldo Domingueí. 

.855. Paulo José de Mattos. 

.856. Rosa Maria da Conceição Palhano 

.857. Antônio - Faria Almeida. 

.858. Álvaro Raymundo da Silva, 

.859. Antônio Francisco da Gonceiçâo-

.860. Jacy Firmino da Silva. 

.861. Desdemona de Mello Marinho Lizaldo, 

.862. Luciliâ Pinto da Rocha. 

.863. Paulo Eugênio Pinto Guedeã. 

.864. Pery Caetano Ferraz, 

.865. Rubem Costa. 

.866. Ruy de Vasconoellos Porto, 

.867, Luiz Pacheco Fi lho . 

.868. Armando Dias de Paiva. > 

.869. Adair dos Santos. 

.870, Cleber da Silva Fei-reira. 

.871. Dageberto de Oliveira Peixoto. 

.872. Eduardo Marques. 

.873., José Duque F i lho . 

.874.; Júlio Vieira . 

.875. Júlio Corrêa i&ouza» 
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6.876. José Cerrosimo. 
5.877. Joaquim Pinto de 01iveira« 
5.878. Harold Barbosa Daltro. 
5.880. Arnaldo Martòlli. 
5.881. Jayme da Costa Chaeon.; 

5.882. Mario Sabino da Gosta. 
5.883. Suelly Martins Gamiza. 
5.884. Manoel d'Almeida Coelho. 
5.885. Alice Ramirez Santos. 
5.886. Oneida Ramirez Santos. 
5.887. Maria José Silva de Figueiredo. 
5.888. Elpha Souza da Silva. 
5.889. Maria Alice de Souza Reis. 
5.890. Hilda Santos Repsold. * 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 10 DE NOVEMBRQ 
DE 1936 

5.893. José Rufino da Silva. 
5.894. Christina Nasser. 
5.895. Elsa.de Carvalho. 
5.896. Carlos Honorio de Figueiredo. 
5.897. Edmundo Arnaud de Azevedo e Mello. 
5.898. Artidorio de Oliveira e Silva. 
5.899. Orlando Nesi. 
5.900. Roberto Arnaud de Azevedo e Mello. 
5.901. Adolpho Cardoso Gouvêa. 
5.902. Milad José Chamon. 
5.903. David de Souza Rodrigues. 
5.904. Joffre de Albuquerque Mangabeira. 
5.905. João da Costa Furtado. 
5.906. .Manoel do Nascimento. 
5.908. Adelgide Moreira Gonçalves da Silva. 
5.909. Arthur Meiixner de Almeida Marques. 
5.910. Manoel Teixeira da Silva. 
5.912. Julia Annibal. 
5.913. Affonso dos Santos Simões. 
5.914. Albino de Oliveira Cunha. 
5.915. Abel Carneiro Vianna. 
5.916. Oswaldo Baptista da Gama. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 1! D E NOVEMBRO 
DE 193Ô 

5.918. Nair de Oliveira Luz . 
5.919. José João da Rocha. 
5.920. Carlos Vieira . 
5.921. Norberto José Lopes. 
5.922. Ângelo Marques. 
5.923. Orlando Godinho de L ima . 
5.924. Paulo Hernandes Couto. 
5.925. Arthur da Cunha Pereira. 
5.926. Stella Palermo. 
5.927. Elias Jorge. 
5.928. Dante Pires de Lima Rebello, • 
5.929. Durvalina Gonçalves. 
5.930. Carlos Pereira Rego. 
5.931. Carmen Perdigão de Freitas. 
5.932. Catharina de Albuquerque. 
5.933. Ary Pereira Cabral. 
5.934. Antônio Barbosa de Medeiros. 
5.935. Cypriano Pereira Amaral. 
5.936. Manoel Fernandes Ferreira. 
5.937. Vanor Moura Neves. • 
5.938. Kall im Feres. 
5.939. Mario Pinto Teixeira. > 

. 5.940. Walter dos Santos Meyer 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 12 DE NOVEMBRO 
DE 1936 

5.942. Celina Barbosa. 
5.943. Jonathas de Oliveira. 
5.944. João Perdonio. 
5.945. Nelson Joaquim Baptista. 
5.946. Nunziata Menezes. 
5.947. Thorvald Dalsgaard. 
5.948. Pedro Mendes da Cunha. 
5.949. João Baptista dos Santos Filho.; 
5.951. José Roque Pessoa Motta. 
5.952. Mario Baptista Guimarães, \ 
5.953. Francisca da Gosta Ferreira. 
5.955. Carlos José de Almeida. 
5.956. Walter Maria Lacerda. 

5.957. Rosa Dias Moreira. 
5.958. Sigiemando Deusdedith Alves Çarnejro, 
5.959. Nancy doe Santos Rosa* 
5.960. Izaura Teixeira. 
,5,961. Geraldo Luoiano Pereira.; 
5.962. Luiz Paulo Gomes, 
5.963. Lauro dos Santos. , . 
5.964. Jacintho Cardoso de Oliveira •Guimarães. 
6.965. José Antônio Barbosa. 
5.966. Armando José da Cunha Guimarães, 
5.967. Armando Gaetano Falconi. 
5.968. Ernani de Castro Gonçalves. 
5.969. Luiz de Castro Dodsworth Martins., 
5.970. Terlucio Manoel Pereira. 
5.971. Joaquim Rodrigues Bragança Junioç.j 
5.972. Guiomar Rosa de Jesus. 
5.973. Nóe Magalhães Silva.) 
5.975. Oswaldo Manhães. 
5.976. Pedro de Alcântara Martins de Britto». 
5.977. Benjamin de Sá Pereira. 
5.978. Neusa Oesar Improta. 
5.979. Nelly César Improta. 
5.980. Sarah Gonzalez Germano, 

QUALIFICADO POR DESPACHO DB 20 DE NOVEMBRQ 
DE 1936. 

6.004. José Carlos d'Andretta. 

RECTIPICAÇÃOT 

Roberto Pinto Fernandes. 

NONA ZONA ELEITORAL 

( Distrietos municipaes de Tijnca e Engenho VelHa X 

Juiz — Dr. Nelson Hungria Hoffbauer 

Escrivão — Dr. Francisco Farias. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 20 DE NOVEMBRQ 
DE 1936 

3.526. Zelia Alves. 
3.532. Noemia de Mendonça' Furtado Quintanilba 
3.834. Acila Pereira Musa. 
3.835. José Victorino Correia. 
3.836. Pericles Rocha Santos. 
3.837. Aricles Pereira. 
3.838. Mario Pereira de Aguiar. 
3.839. Alcy Cantuaria Medronho. 
3.840. Marcello Benjamin de Viveiros. 
3.841. Luiz Caetano Barcellos Sobral. 
3.842. Francisco dos Santos. 
3.843. Myrthilla de Siqueira Chagas. 
3.844. Domingos Sgambato, 
3.845. Rubens Cendon Moreira. 
3.846. Olivia de Alencar. 
3.847. Maria do Carmo Vieira. 
3.848. Margarida Alves Botelho. 
3.850. Yvonne de Magalhães Almeida. 
3.851. Honorina Pires. 
3.852. Dorizon Cabral Balthazar. 
3.853. Carmen Boisson. 
3.854. Antônio Porto da Silva Figueiredo. 

3.855. Jayme Marchevsky, 

Terceira Cü'cumscripçãtt 
DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAE 

( Distrietòs municipaes de Realengo, Campo Grande, GuàratÜ)* 
e Santa Cruz) 

Jufss — Dr. Frederico de Barros Barreto 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 17 DE NOVEMBRO 
DE 1938 

1'.0i4. Feliciano Oliveira dos Santos, 
?.015. Herculana Moreira. 
^.016. Jarbas Martins dos Santos* 
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7.017.; João.Ribeiro da Silva Júnior. 
7,01,8».Luiz;José Corrêa. -
7.6 í$; •'• Maria;'- deVSóüza. • 
7.020, Maria-da -Conceição». 
7.021. Sylvüa de ;Sá:Leite« 
7.Ó22. Waldemar- F e l i c i o • 
7.023. Nenoy.Vida!. ' 
7.024. Emilia Rodrigues Guimarães 
7.025. Gustavo Monteiro Schmidi» 
7.02$. Leonòr Pinto-Costa.. 
7.027»"'Manoel Gomes Martins,; 

Veríssimo Benatli. 
Antônio'Procopio dos-Santos Fi lhS. 
Alayde de. Castro e- Silva. i • 
Arnaldo Montez Gosta. o 
Balthazar Francisco das Chagas.' 
Celso-de Castro. 
Deoe!eciano;Lisbôa;da Silva 
Honorío Lopes dos Santos, 
Juüo Rodrigues Ghaves.-

7.028. 
7.029, 
7,030. 
7.031.', 
7.032. 
7.03.3. 
7.034. 
7,035. 
7.036: 
7.037. 
7.038. 

Manoel Botelho de Moraes, 

Messias Soares de Oliveira, 
Moacyr Machado. 

7.039.. Manoel. SeraDhim Ferreira, 
7,040. 
7.041. 
7.042. 
7.043. 
7.044. 
7 . 0 4 5 . 
7.047. 
7.048. 
7.050. 
7.051 

Narciso Picroni.. 
Paulino Botelho Madureira, 
Sebastião-Xaxier de Campos. 
Syro Range! Pinto. 
Venancio Domingues. 
Anesia Ribeiro Soares. 
Aniceto: Maia do Nascimento, 
Benedicto Antônio Machado. 
Benedicto Justiniano.Maia. 

7.052. Bruno Peixoto. 
7.053. Dionysio Benedicto da Fonseca. 
7.054. Dora Muniz .Gomes. 
7.055. Fernanda Benedicta da Fonseca 
7.056. Firmo Freire de Castro. 
7.057. FÍorísbella Machado. j 
7.058. Francisco. Procopio dos Santos, . 
7.060. 'Fraricellio-Cfesár da ; Silva. 
7.061. Francisco Estrella Quinhões, 
7.062. 'Genesia-de'Souza. -
7.'063.. Izau.lina.de Oliveira Braga. 
7.064. 'João doí Santos. 
7.065. João Fernandes da Silva. 
7.067. José Corrêa do Nascimento. 
7.068. José, Lourenço, de Oliveira. 

Luiz Piovesam. 
Manoel Garcias Ferreira. 
Manoel Lapa Gomes. • 
Margarida Cardoso. 
Margarida Barbosa da Silva, 
Mario Alves Gomes-Moreira', 
Marilia dos Santos. 
Nadir Lage. 
Olga Gonçalves dos Santos. 
Petronilho das Chagas. i 
Quintiliano Antônio de Souza, 
Sebastião dos Santos Ramos. 
Vidal Macedo Azara. 

7.084. Zilda Privat Brandão. 
7.085. -Waldemar Alves Cardoso. 

Raul Fernandes da Rocha. . 
Antônio Cardoso de Oliveira. 
Antônio Vidal.Marques. 
Antônio Victoririo"de Araújo, 
Antônio Veiga de Azeredo. 
Antônio Luiz do Amaral. 

7.094. Amélia Quirino de Mello. 
7.095. Augusto Medeiros Cabral. 
7.09S. Agenor de. Souza,Castro. 
7.097. Alvino Pereira dos Santos-
7.098. Áurea Magdalena Telles 
7.099. Cecilia Dias Leal . 
7. loo.. Enrico.Duro. 
7..101. Francisco José Barbosa. .. 
7.102. Geraldo dê Salles. 
7.103. José de Oliveira. 
~• 104. José Pedro da Costa. 
7.105. José Jac.ob do Nascimento, 
7.10G. José de.Souza Cardoso. 
7.107.. João Antônio-de-'Assis.- ' 
7 . !o i . João dos Santos. 

7.069. 
7.071. 
7.072; 
7.073. 
7.074. 
7.075. 
7.076. 
7.078. 
7.079. 
7.080. 
7.081. 
7.082. 
7.083. 

'.088. 
7.089." 
7.090. 
7.091." 
7.092. 
7.093. 

109^. Joio •Franc!seo««ie' Mattos, 
7 * i i 0, '•, Jò$o' Dias 'de - Castro. ' 
• f , 111 o • Josina"; Farias • de.5 Álme ida, 
7.112.-- Maria/'Nunes- de--tea!!es, 
7.-113 Maria' Magdalena i- 1 

7, 114',-, Maria/.'Lu.ita,;F-a,rias-<- Dantas.. • • 
7.115, Manoel"' Francisco Amaro, 
7.116;.'Màttpe! ;-de,Oliveira. '. - s 

7. 117. Mígúe!.-Archanjo' de -Souza, 
7.118.- Moysés.'Rosário, dè Paes, 

••: 7,:lí9-''o.:-;Npem;^>dei'Freitas. • 
7,12Ó'. ;:Paulo.dos- Santos, _ ... 
7,121 :.'Pedro, Castello Braiíco. • ." ' ••• 
'7.122..-, Rubem de - Souza Castro, 
7.123. .Tito; Pags.'Ferreira. 
7^124. ; Vicente 'Jaçoniamei, . . 
7.125.; Antqnio, do Espirito. Santo.• 
7:126.- Balbino Ferreira dá Silva, 
7.127. -MárÍà'Rósa-.darSilv.a. ' - - - ' 
7.128. Joaquim-;da Motta Machado, 
7.129. Antônio Fernandes da Cunha' 
7.131. Agostinho de Souza Fi lho. 
7.13*2. Arnaldo-Pereira.. 
7.133,,.,Belrniro"Sebastião da Gama, 
7,Í34.,:C'e!èstino de Araújo Lima. 
7.135, "Denocía de.Oliveira Corrêa, 
7.136, Dilermínio Antônio, dos Santos. 
7,13.7. Da!i!a ;Lucrecia Lemos.. 
7.138» Francisco Cândido Ribeiro, 
7.139. Susi Fgrreira .Nunes. 
7.140. Ismael -de-Almeida» 

. 7...141,.Iorie.de;Mello e Silva. 
7.142. Ilda-iopes. . , .. ,, . . 
7.143. Irene Aüpip. 
7.144. Judith Aráujo Marques. 
7.145. Joio Baptista do Nascimento. 
7.1,46. José,Alexandre,. 
7.148. -Joaquim de Souza Botelho. 
7.149. Louriyal de. Carvalho. 
7.15*0. Libitina Garcia. 

-7.1.51. Laurindo-Vieira, Franco. 
7.152. Maria-da Conceição Vieira Franco. 
7.153. Mucio Antunes de Azevedo. 
7.154. Maria Amélia Rezende. 
7.155. Margarida. Ferreira, Melüdo. 
7.156. Messia de, Souza Vieira. 
7.157. Olegari.o Passos Cordeiro. 
7.158. Olivio Eríancisco Mohsores-
7.159. " Ormeville Alonso. 
7.160. René de'Freitas.. 
7.161. Ruy Moreira: 
7.162. Tilda. Noronha da Silva. 
7.163. Virgílio da.Silva. 
7.164. Waldemar,Scenario de Lima. 
7.165. Zélia Caldeira de Araújo 
7.166. Zaira de Mello e Silva. 
7.167. Yvette-Lemos. 
7.168. Augusto Nunes. . 
7.169. Agenor Pereira Lemos. 
7.170.. Arisíides.Nunes da Fonseca. 
7.171. Dera Reis Leal. 
7.172. Iraname Herval Cruz, 
7.173. Jacob Julião. 
7.174. Jorge Cândido de Oliveira. 
7.17.5. Jorge.Franco de Medeiros. 
7.176. José Jorge.de Abreu. 
7.177. Ladislau de Souza Ramos. 
7.178. Luiz da Paixão Amaral. 
7.179. Lourenço Pinto Cardoso. 
7.180. Manoel Francisco Santiago. 
7.181. Odelia Çantarino Campos. 
7.182. Pedro1 Leocadio da Costa. 
7.183. Pedro Gomes. 
7.184. Pedro Laurentinó. 
7.185. Diniz Barbosa; • 
7.186. '.. Ruy Barbosa Teixeira. 
7.187. Jáneirina Goulart Chaves. 
7.188. João Nunes Baptista. 
7.189; Vicente Nunes de Menezes, 

•' "' V '.' ÉM-'Dtt.ÍGEÍN'àU':.'.'"'''"•• 
7.070. Lauro;:Guimarães'. divergência de filiaçio. 

-7.077.-Maria-Rosa da Silva, certidão falta mez nascimento.-
7.147."José Peres da ;Rocha, a certidão não dá nacionalidade» 
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INDEFERIDOS: 
\ 

7.046. Almerinda Aurelia de Azevedo 
refere á alistanda. 

Astolpho Francisco do Nasoimento, 
Francisca do Oliveira. 
João Luiz das Chagas. 
Joaquim Leonardo Pereira « 
Olivia da Encarnação. 
Alcides Sebastião dos Anjos. , 

a certidão não se 
7.049. 
7.059. 
7.066. 
7.086. 
7.087. 
7.130. 

PROCESSOS D E INSCRIPÇÃO 

Primeira Circumscripcão 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

, { IMstrieto iaunleinal ds Candelária ) 

Snin — Sr. Secio Cesario Alvitn 

fBcrivIo — Br. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, pata os fins dos arts. -43 do Código e.25 do 
Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este Car
tório e Juizo da 1* Zona Eleitoral, estão sendo processados os 
pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

JOSE' DA SILVA VARGAS- (3.763), filho de Onofre da Silva 
Vargas e de Maria. Henriqueta Vargas, nascido a 16 de 
janeiro de 1905, no Districto Federal, motorista, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária e residência á rua São Pedro n. 41. (Qualificação 
requerida, B . E . 75, n . 2.247.) 

BENJAMIN D E SOUZA (3.764), filho de Luzia Maria da Con
ceição, nascido a 17 de fevereiro de 1886, no Districto 
Federal, funecionario publico, casado, com domicilio elei-" 
toral no districto municipal de Candelária e residência á 
rua do Mercado n . 34, sobrado,- (Qualificação requerida, 
B. E . 125, n . 3.094.) ' . 

JOAQUIM JOSE' FERREIRA (3.765), filho de José Joaquim 
Ferreira da Fonseca e de Guiomar Maria Guedes, nascido 
a 8 de março de 1895, em Therezopolis, Estado do Rio de . 
Janeiro, comrnercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de xCandelária e.residência á rua I o da 
Março n . 103. (Qualificação requerida. B . E . 125, nu
mero 3.132.) 

EUCLYDES JOSE' D E SOUZA (3.766), filho de Manoel José 
de Souza e de Zulmira. Gonçalves de Souza, nascido a 13 
de maio de 1912, no Districto Federal, comrnercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária e residência ã rua I o de Março n . 82. (Qualificação 
requerida, B . E . 116, n . 2.902.) 

ENEDINO MARTINS DE ARAÚJO (3.767), filho de José Mar
tins de Araújo e de Ignez de Araújo-, nascido a 2 de junho 
de 1903, em Caruaru, Estado de Pernambuco, comrnercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Candelária e residência á rua Buenos Aires n . 57, sobrado. 
(Transferencia de Estado.) 

MUTIÚ-KITÒ PIRES D E LUNA. REBELLO (3.7,68), filho de' 
José Pires de Lima Rebello e de Nyrnpha Veras Rebello, 
nascido a 29 de maio de 1915, em Parnahyba, Estado do 
Piauhy, estudante, solteiro, cõm domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua Theophilo 
Ottoni n. 67, sobrado. (Transferencia de Estado.) 

ANTÔNIO DE ARAÚJO DIAS 13.769), filho de Ignacio Moura 
Dias e de Maria de Araújo Dias, nascido a 25 de novembro 
de 1897, no Districto Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal ;de Candelária e 
residência á rua General Câmara ix. 43. .(Qualificação 
requerida, B . E . 128, n. 3.201.) 

MOACYR PEREIRA BASTOS (3.770), filho de Maria da Con
ceição, -nascido: a 27- de setembro de 1910, no Districto 
Federal, comrnercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á rua Theo
philo Ottoni n . 68, sobrado. (Qualificação requerida, B . 
E . 27, n. 3.219.) 

MARIO A L V E S D E BARROS (3.771), filho de Antônio Alves 
de Barros e de Maria da Conceição de Souza, nascido a 5 
de agosto de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelá
ria e residência á rua Theophilo Ottoni n... 23. (Qualifica
ção requerida, B . E . 128, n. 3.184.) 

ZENOBIA LEONIDIA JOSEPHINA PAULINA GUASTALLA 
(3.772), filha de Corino Guastalla e de Faustina Maria da 
Conceição, nascido a 25 de janeiro de 1909, em S. Paulo, 
Estado de São Paulo, costureira,, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e residência 
á rua Visconde de Inhaúma n. 59. ^Qualificação reque
rida, B . E . 128, n. 3.200.); 

PLINIO NOGUEIRA (3.773), filho de Porfirío Nogueira e de 
Maria Pinheiro Nogueira, nascido a 16 de abril .de 1905, 
em Manáos, Estado do Amazonas, bancário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residência á rua da Alfândega n.-5i« (Qualificação reque
rida, n . 3.159.) 

OSWALDO BAPTISTA (3.774), filho de Matbias José Baptis
ta è de Herminia dos Anjos, nascido a 27 de abril de 
1912, no Districto Federal, •comrnercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gandelaria e 
residência á rua da Quitanda n. 192, sobrado. .(Qualifi
cação requerida, B . E . 122, n. 3.006.) 

HERMENEGILDO A L V E S D E SOUZA (3.775), filho de Alber
to Alves de Souza e de Maria Soares Pereira, nasfiido a 12 
de setembro de 1914, no Districto Federal, funecionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e residência á rua do Rosário nu
mero 31. (Qualificação requerida, B . E . 128, n. 3.183.) 

BENTO SANTOS D E ALMEIDA (3.776), iilho .de Agostinho 
Oliveira de Almeida e de Anna Santos de Almeida, nas
cido a 21 de janeiro de 1907, em Belém, Estado do Pará, 
engenheiro civil, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária-e residência á ru,a Buenos 
•Aires n . 57. (Transferencia de Estado.) 

' A L D A R Y TOLEDO (3.777), filho de Quirino Alves Toledo e 
de Alzira Henrique Martins Toledo, nascido a 16 ée outu
bro de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residência á rua Visconde de Inhaúma n . 82. (Qualifi
cação requerida, B . E . 120, n . 2.954.) 

HENRIQUE L E I T E SILVA (3.778), filho de Josepha Leite S i l -
<va, nascido a 16 de março de 1913, no Districto Federal, 
solteiro, comrnercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência á rua-do Mercado 
n . 37. (Qualificação requerida, B . E . 128,,n, 3.202.) 

JOÃO FRANÇA (3.779), filho de Fidelis Carlos França e de 
'Almerinda Carvalho das Neves França, nascido a 12 de 
outubro de 1907, no Districto Federal, casado, •comrnercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária e residência á "rua Buenos Aires n . 61, sobrado. 
(Qualificação requerida, B . E . 128, n.- 3.196.) 

MILTON D E CERQÜEIRA L E I T E (3.780), filho de Josias de 
Cerqueira Leite e de Tsau,ra Marques Cerqueira, nascido 
a 14 de novembro de 1910, em Brotas, Estado de S. Paulo, 
solteiro, estudante, com domicilio eleitoral ' no districto 
municipal de Candelária e residência á rua da Quitanda 
n. 198. (Qualificação requerida, B . E . 128, n . 3.197.) 

JOSE' A L V E S D E LIMA (3.781), filho de Francisco Manoeldo 
Nascimento e de Rita Alves de Lima, nascido a 29 vde 

7 outubro de 1894, ern Barbalha, Estado do Ceará, casado, 
militar, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua do Rosário n . 34. (Trans
ferencia de Estado.) 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Dístrictos municipaes de Santa- Rita, Sacramento e ' 
São Domingos ) 

Juiz — Dr. Francisco dè Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos ( à r t s . 43 do Código a 25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
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Cartório e Juizo da 3* Zona Eleitoral, estão sendo processado 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

OCTAVIO CORDEIRO (7.082), filho de Manoel João Cordeiro 
e da Umbelina Cordeiro dos Santos, nascido a 13 de de
zembro de 1905, em Macahé, Estado do Rio de Janeiro, 
solteiro, comrnercio, com domicilio, eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3 a zona, 
n . 5.439), 

AN ADIR IGNACIO DA SILVA (7.083), filho de João Soares 
da Silva e de Anna Soares da Silva, nascido a 11 de no
vembro de 1916, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
solteiro, bancário, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n. 2.067). 

JACOB OSWALDO K L E I N (7.084), filho de Jacob Klein e,de 
de Clementina Klein, nascido a 2 de janeiro de 1908, em 
Taquara, Estado do Rio Grande do Sul, solteiro mecânico, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 

, Domingos. (Transferencia do Estado do Rio Grande ."do 1 

Sul, n . 22.501). 
NELSON CORRÊA LIMA (7.085),. filho de Américo Antônio 

de Lima e de Alice Corrêa de Lima, nascido a 14 de no
vembro de 1914, em Maceió, Estado de Alagoas, solteiro, 
operário, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Domingos. (Qualificação requerida 3* zona, nu-

• mero 5.892). • • 
ERCILIA D E A L M E I D A 1 (7.086), filho de José de Almeida e 

de Euridice Rosa de Souza e Almeida, nascido a 14 de 
agosto de 1916, no Districto Federal, solteira, commercia-
ria, com domicilio eleitoral no.districto municipal de São 
Domingos., .(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 6.00?)-. 

ANCHISES PINTO D E OLIVEIRA (7.087), filho de Eugênio 
Pinto de Oliveira e de Zelah da Costa Pinto de'Oliveira, 
nascido a 5 de março de 1918, no Districto Federal, sol
teiro, "comrnercio, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 3* zona, 
n . 5.899) . 

GENTIL AUGUSTO PAES L E M E (7.088), filho de'Manoel. 
Augusto Paes Leme e de Odette Amalia Paes Leme, nas
cido a 3 de novembro de 1915, no Districto Federal, sol
teiro, estudante, com domicilio eleitoral no.districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 a 

zona, n . 3.163) . 
VIRGÍNIA CORTEZ LYRA. (7.089), filho de Ismael. Lucas de 

Siqueira e de Umbelina de Moura, nascido a 15 de ja-, 
neiro de 1896, em Assú, Estado' do Rio Grande do' Norte, 

• casada, domestica, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita. (Qualificação . requerida, 3* 

• zona, n . 4.771.) . . ' . 
NEWTON DA SILVA MOTTA (7.090), filho de Elpidio da 

Silva Motta e de Albertina da Silva Mainieri, nascido a 25 
de .abril de 1917, em Itacurussá, Estado do Rio de.Ja
neiro, solteiro, comrnercio, com domicilio eleitoral np 
districto-municipal de Santa Rita., .(Qualificação reque
rida, 3* zona, 3.681). 

LUIZ GRACIOSO '(7.091), filho de Francisco Gracioso e de 
Angela Maria, nascido a 12 de julho de 1897, no Districto 
Federal, casado, comrnercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Sacramento. (Qualificação.'reque
rida, 3 a zona, n . 5.706). 

ALZIRA DE JESUS PEREIRA (7.092), filho de Antônio Pe
reira e~ de Anna de Jesus, nascido a 1 de novembro de 
191 í, no Districto Federal, solteira, professora,, com.'do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita, 
(Qualificação requerida, 3 a zona,'n. 2.812). 

ANTÔNIO RODRIGUES VI AN NA (7.093), filho, 'de': Raymundo 
Yianna e de Joaquina Vianna, nascido a.'13 de junho.»de 
'909, em São Gonçalo, Estado do Rio.de Janeiro,.casado, 
mecânico, cohi domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Rita. (Qualificação reauerida 3' zona, numero 

- . 5.949), ' . 
1 '.17, JANUÁRIO DE LIMA (7.094), filho de_Manoel Bernar-

dii''j de Lima e de Maria das Mercês Ferreira, nascido a 
l i ' de julho de 1906, em Pícuhy, Estado da Parahyba do 

OPI", casado- operário, com domicilio eleitoral no dis
tar ' .> -uunicipal de Santa Rita, (Qualificação requerida. 
--' -c-.-ua, n . 5.977j . 

MARIO D E " ALMEIDA (7.095), filho de José de Almeida e 
de Virgi l ia Francisca de Almeida, nascido a 28 de abril 
de 1915, no Districto Federal, solteiro, operário, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida, 3a zona, n . 4.951). 

ANTÔNIO CEZARIO (7.096), filho de José Cezario e de Eva 
Pacheco, nascido a 22 de setembro de 1909, em Olinda, 
Estado de Pernambuco, casado, operário, com domicilio 
eleitoral no districto. municipal de Santa Rita. (Quali
ficação requerida, 3a zona, n . 5.720). 

PAULO DE OLTVEIRA LIMA (7.097), filho de Celestino S. 
de Oliveira Lima e de Lucinda R . de Oliveira Lima, 
nascido a 24 de maio de 1913, em Santo Antônio do 
Chiador, Estado de Minas Geraes, solteiro, commercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita. (Qualificação requerida, 3 a zona 2.952.) 

D E L I f R O FERNANDES (7.098), filho de Geraldo Fernandes 
e de Emilia Fernandes, nascido a 23 de setembro de 1916, 
Santos, Estado de São Paulo, solteiro, commercio, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento, 
(Qualificação requerida, 3' zona, n . 5.641). 

MOACYR BAPTISTA PESSOA (7.099), filho de João Baptista 
Pessoa e de Olivia, dos Santos Pessoa, nascido a 10 de 
ouutbro de 1912, no Districto Federal, solteiro, motorista, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita. (Qualificação requerida, 3 a zona, n . 5.944.) 

JOSÉ BORGES (7.100), filho de-Manoel Borges e de Maria 
da Graça, nascido a 14 de novembro de 1904, no Districto 
Federal, casado, funecionario publico, com domicilie 
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qua-
lificação requerida, 3a zona, n . 5.057.) 

FRANCISCO ANTÔNIO PEREIRA (7.101), filho de Rufinc 
Francisco Pereira e de Raymundo Maria de Jesus, nascido 

.. 12 de junho de 1894, em Muriahé, Estadq de Minas Geraes, 
casalâó," lavrador, .com' domicilio eleitoral no districto 

• municipal • de-. Santa Rita, (Transferencia do Estado-do 
Rio, titulo n . 1.7.17.) 

BELMÍRA MARTINS DIAS (7.102), filha de Manoel Martins 
Dias e de Maria Rosa Cardoso, nascida a 20 do junho de 
1899, no Districto -Federal, casada, domestica, com: do
micilio eLeitqral no. districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação' requerida, 3" zona, n . '5.803.) 
Districto Federal, aos 21 de novembro de 1936. —• Mau

rício' Teixeira de Mello, 

E X P E D I Ç Ã O . D E T Í T U L O S 

Primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Sr. Juiz Eleitoral da r Zona da l l Cir
cumscripção do Districto Federal, faço publico, .para conhe
cimento dos interessados, que foram mandados expedir pele 
meretissimo juiz os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 
3.59:6. Roldon Martins/(3.610), filho de José Martins e de 

Rita Raytmunda, nascido a 5 de maio de 1914, no 
Districto Federal, solteiro, operário, cora domici
lio, eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua da Quitanda n . 143. .tQualifi-
cação requerida, B . E . 116, n . 2.822). 

3.597. Almerindo Teixeira (31611), filho de Laurindo Tei
xeira, e de''Lucrecia Maria da Conceição, nascidr, 

. a ,5 de outubro'de 1899, em Santo Antônio de.Pa-
iuà, Estado do Rio de Janeiro, casado, operário, 
com domicilio eleitora! no districto municipal de 
Candelária e residência á rua da Quitanda n . i59 
(Qualificação requerida, B . E . 117, n . 2.924). 

3.598, Antônio Bessa Pereira (3,612), filho de Jeronymo Ped
reira'Alberto e de Flormda Moreira Bessa Pereira, 
nascido a 12 de dezembro de 1916. no Districto 
Federal, solteiro.' commercio, còm" domicilio e!ei'--

. . tora! no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua Buenos • Aires-n.• 31, sobrado. ^Qua
lificação requer°ida. B . E,- 125. n , -3.0191. 
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3..599. Eugenia Susie Ferreira [(3.613),'filha de Jorge Luiz 
Becker e de Eugenia Smith Becker, nascida a 17 
de agosto de 1903, em Dois Córregos,-Estado de 
São Paulo, casada, domestica, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gandelaria e resi= 
dencia á rua da Candelária n.> 28. sobrado.. ;(Qua=> 
üficação requerida, B . E . 121, n, 2 .986).. 

3.60,0. Mario de .Oliveira Ferreira (3.614), filho de Amaro 
de Oliveira Ferreira e de E lv i ra Augusta de Moura 
Ferreira, nascido a 31 de julho de 1910, em Ube
raba,: Estado de Minas. Geraes, solteiro, medico, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua São Pedro n. 71, so
brado. (Qualificação reauerida, B. E . 125, nu
mero 3.050). 

3.601. Guilherme Antônio, dos Santos (3.615), filho de José 
Antônio dos Santos e de Maria Isabel Ferreira dos 
Santos, nascido a 10 de fevereiro de 1871, no Dis
tricto Federal, casado, commerciante, com .domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida, B. E . ,125, n. 3.025). 

3.602. José Vieira dos Santos (3.616), filho- Manoel Isidoro 
dos Santos e.de Maria José do Espirito Santo, nas
cido a 1 de junho.de 1885, em Cedro, Estado de 
Sergipe, motorista, casado, com domicilio eleito
ral nb districto municipal de Candelária e resi<= 

1 dencia á rua do Rosário n. 88. (Qualificação re
querida, n . 2.809). , 

3.603. Alfredo dos Santos-Fernandes (3.617), filho de A B -
tonio dos Santos Fernandes e de Cândida da Ro
cha Fernandes, nascido a 11 de janeiro de 1912, 
no Districto Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande
lária e residencial rua São Pedro n.- 13. (Quali
ficação requerida, B . E . 125, n . 3.021). 

3.604. Reberto Geraldo Simonard Santps (3.618), filho de 
Gastão Simonard Santos e de Helena Muniz Freire 
S. Santos, nascido a 21 de abril de 1914. no Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária o 
residência á rua da Candelária n . 54. (Qualifi
cação requerida, B . E . 28, n. 3.180). 

3.605. Marcilio Martins de Araújo (3.619). filho de Cesario 
Martins de Araújo e de Julia de Paula Primo, nas
cido a 15 de abril de 1916, em Jacarehy, Estado de 
São Paulo, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua da Alfândega n . 26. (Qualificação 
requerida, B . E . 125, n . 3.044). 

3.-606. Benedicto Gastão Simplicio (3.620). filho de Gastão 
Simplicio e de Sophia Valentina, nascido a 6 de 

. maio de 1911, em Barra Mansa, Estado do Rio de 
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua São Bento n. 17. (Qualificação re
querida) . 

3.607. Dulce Fraga (3.621), filha de José Joaquim Pimen-
tel" Pereira e de Josephina de Almeida Pimentel 

, Pereira, nascido a 18 de março de 1902,' no Distr i 
cto Federal, domestica, casada, com domicilio elei
toral no ( districto municipal de Candelária e re-
sidenciria á rua da Candelária n . 24. sobrado. 
(Qualificação requerida, B . E . 100, n . 2.545). 

3.603. Antônio de Oliveira Costa (3.622), filho de José A n 
tônio da Costa e de Maria da Graça Costa, nascido 

. a 20 de janeiro de 1902, em Itabaiana, Estado de 
. . Sergipe, commercio, casado, com domicilio eleito

ral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua Visconde de Inhaúma n . 38, sobrado. 
(Qualificação requerida, B . E . 96, n . 2.463). 

3.609. José Deocleciano dos Santos (3.023). filho de João 
Ferreira dos Santos e de Deòünda Thomazia da 
Conceição, nascido-a 20 de junho de 1915, em San-
ta.Maria Magdalena, Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro, com domicilio-eleitora! no.distri
cto municipal de • Candelária ' e' residente á rua 
Sã.o Pedro n . 30. (Qualificação reauerida, B . E . 
102, n . 2.596). . 

1.610. Homero Babo (3.624), filho de Didimo Babo e de 'Ar-
. í»inda Babo,-nascida a 30 de maio de-1918, : no 

Districto Federa!, eommereio, golteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candeia- • 
•ria e residente á rua General Gamara n . 54. .(Qua
lificação requerida B . E . 125, n . 3.113). 

.8.611, Rodolpho Furtado da Rocha (3.625), filho de Qsoai) 
Furtado da Rocha e de Laura Nascentes Rocha, 
nascido a 14 de janeiro de 1907, no Districto' Fé-s 
deral, bancário, casado, eom domicilio eleitora! poj 
districto municipal de Candelária e residente á,i 

rua do Rosário n . 65, sobrado. (Qualificação re~' 
querida, B . E . 58, n . 2.012). 

3.612. Gustavo Senna (3.626), filho de Scevola de Senna e de| 
Brasilina Tupinambá de Senna, nascido a 21 de 
junho de 1902, no Districto Federal, funceionario; 
publico, casado, com domicilio eleitoral no. distri-! 
cto municipal de Candelária e residente á" rua da 
Candelária n . 90, 2 o andar. (Transferencia ád 
Estado). . "! , 

3.613. Aldemar Fernandes de Oliveira '(3.627), filhei áé 
Alfredo Fernandes de Oliveira e de Cecília de An
drade, nascido a 3 de abril de 1909, em Petropolis* 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, comi 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residente á rua General Câmara o . 67» 
sobrado. (Qualificação requerida B . E . 102, nu* ' 

•mero 2.668) .-
3.614. Alexandre Suévo (3.628), filho de Carlos Suévo e d é 

Carolina Christopholi, nascido a 21 de dezembro ás, 
1893, no Districto Federal, commercio, casado, cons 
domicilio eleitoral no districto municipal de-Gan* 
delaria. (Qualificação requerida, B , E . .121, n u 
mero 2.974). • 

3.615. Fernando Corrêa Dutra Ribeiro (3,629), filho tíe Ar
mando Saldanha Ribeiro e de Fernandina Corrêa' 
Dutra, nascido a 1 de dezembro de 1911, no Dis t r i 
cto Federal, funecionario municipal, solteiro, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residente á rua I o de Março n . 115. 
(Qualificação requerida,' B . E . 26, n . 1.658).., • 

3.616. Ernani Campos '(3.630), filho de Frederico Campos é 
Edith Schlegell de Campos, nascido a 1 de janeirtí. 
de 1914, no Districto Federai, funecionario da Gai
ta Econômica, solteiro, com domicilio eleitoral nd 
istricto municipal de Candelária e residente á ruâ 
General Câmara n . 22, sobrado. 

3.617. Jorge Stamato (3.631), filho de João Stamato e úê 
Thereza Funari Stamato, nasido a 14 de,setembro 
de 1918, em Taquaratinga, Estado de São Paulo, es« 
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residente á rua 
General Câmara n . 53, sobrado. '(Qulificação re
querida, B . E . 125, n . 3.033). 

3.618. ítalo de Queiroz Jacques, (3.632), filho de Henrique 
da Silva Jacques e de ítala de Queiroz Jacques, 

nascido a 3 de outubro de 1913, em Recife, Estado 
de Pernambuco, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e re
sidente á rua Theophilo Ottoni n . 27. (Qualifica
ção requerida, B . E . 55, n . 1.972). 

3.619. Alzira de Souza (3.633), filha de José de Souza e de-
de Isaura Cordeiro de Souza Cordeiro de Souza, 
nascida a 14 de dezembro de 1916, no Districto 

Federal, estudante, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipalde Candelária e residen
te á rua da Candelária n . 57. (Qualificação reque
rida, B . E . 121, n . 2.972) . 

3.620. Isaura Cordeiro de Souza (3.634), filha de Samuel de 
Jesus Cordeiro e de Isaura de Jesus Cordeiro, 

* nascida a 22 de fevereiro de 1896. no Districto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
ao districto muncipal de Candelária e residente á 
rua.da Candelária n . 57, sobrado. (Qualificação 
requerida, B . E . 121, n . 2.994). 

3.621. Francisco Olivio de Lima (3.635), filho de Olivio Fran
cisco de Lima e de Calixta Sebastiaíia Maria Bar-
tholeti, nascido a 10 de abril de 1910, em Canta-
gallo, Estado do Rio de Janeiro, funecionario pu

blico, solteiro, com domicilio eleitoral -no distri
cto municipal de Candelária e residente á rua : 

São Pedro n . 44. (Transferencia de Estado), 
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http://junho.de


81>U2 T-erça-feíra 24 . _ fiüLEIIM , E L E I T O B A L L , :,;jSfftVflmlicaie 103G 

1.624. 

3.(52S. 

Roberto Amorim de Santa Victoria (3.636), filho de 
Manoel Affonso À. de Saata Victoria e Zaira de 
Souza, nascido a 20 de "Julho de 1005, em Paris, 
Republica Franceza, brasileiro naturalizado, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Candelária e residente á rua do 
Ouvidor n. 49, sobrado. (Qualificação requerida, 
B. È . 125, n. 3.161). 

José Gomes de Araújo (3.637), filho de Raymundo Al
ves de Araújo e de Philomena Gomes da Silva, 
nascido a 16 de fevereiro de 1911, em Ferrão, Es
tado do Ceará, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Candelária e 
residente á rua São Pedro n. 41. (Qualificação 
requerida, B . E . 120, n. 2.963). 

José Vicente Filho (3.638;, filho de José Vicente " 
de Amanda Corrêa Xavier Vicente, nascido a 6 
de setembro de 1914, no Districto Federal, em
pregado da Light, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal da Candelária e resi
dência á rua da Candelária n. 71. .(Qualificação 
requerida n. 1.621). 

3.625. Nilton Silva (3.639), filho de Antônio Silva e de Es
meralda da Conceição, nascido a 28 de agosto da 
1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária e residência á rua São Pedro nu
mero 32. (Qualificação requerida, n. 1.576). 

João de Castro Filho (3.640), filho de João Castra 
Filho e de Theodora Justiniana Castro, nascido a 
15 de junho de 1896, em Alcobaça, Estado da B a 
hia, marítimo,.casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á 
rua do Rosário n. 38. (Qualificação requerida B. 
E . 116, n. 2.789). 

fí.627. Idalina de Souza (3641), filha de José de Souza e de 
Isaura da Gloria Cordeiro, nascida a 12 de maio 
de 1912, no Districto Federal, domestica, soltei
ra, com domicilio eleitoral no Districto munici
pal de Candelária e residência á rua da Cande
lária n. 57, sobrado. (Qualificação requerida, B. 
E . 121, n . 2.995). 

S.'62S. João Gomes de Miranda '(3.642), filho de Joaquim 
Gomes Miranda e de Alzira Gomes Miranda, nas
cido a 14 de junho de 1910, no Districto Federal, 
estucador. casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Candelária e residência á rua 
da.Candelária n . 70. (Qualificação requerida., Fi . 
E . 86, n . 2.365). 

3 .62». Júlio de Aguilar Machado (3.643)', filho de José Mo
reira Machado e de Julia Aguilar Machado, nas
cido a 14 de abril de 1912, em Vil la Júlio Casti-
lhos, Estado do Rio Grande do Sul, advogado, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Candelária e residência á rua São Pedro 
n . 57, sobrado. (Qualificação requerida, B ; E . 

' 125, n . 3.027). ^ . 
5.630. Arlette de Almeida Soares (3.644), filha do Eduar

do Almeida Soares e de Eljzabeth Altrock Soares, 
nascida a 25 do julho de 1913, no Districto Fe
deral., estudante, solteira, som domicilio eleitoral 
lio districto municipal de Candelária ,e residência 
á rua da Quitanda n . 103. (Qualificação reque
rida n . 1.664). 

UMi. Aicanio de Barcellos Bastos (3.645), filho de José 
Pinto Bastos e de Georgeta de Barcelíos Bastos, 
nascido a 28 de abril de, 1896, no Estado do Rio, 
casado, commerciario, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Candelária e residência á 
rua da Candelária n . 63, sobrado. (Qualificação 
requerida, B . E . 125, 11. 3.016). 

3.632. Elizabeth de Altrock Soares (34646), filha de Adol
pho Altrock e de Emma de Altrock, nascida a 10 
de setembro de 1885, em Joinville, Estado de San
ta Oatharina, casada, modista, com domicilio elei
toral no districto munieipa! de Candelária e-resi
dência á rua dst Quitanda' o. 163. (Qualificação 
requerida, B . E . . 19, n . 1.618). 

3.633. Herminia 'Babo de Mattos (3.647)", filha de Ignacio 
Babo o de Maria da Gloria Babo, nascida a 12 de 
maio' de 1889, em Parahyba do Sul, Estado do 
Rio de Janeiro, casada, domestica, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida, B. E. 18, n. 1.584). 

o.434. José Joaquim Seabra Netto (3.648), filho do D o u í ò \ 
José Joaquim Seabra Filho e de Maria Ciara Van 
Herven de M. Barreto Seabra, nascido a 24 de 
agosto de 1913, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e residência á rua da Qui-

, tanda n. 152, 2' andar. (Qualificação çequerida 
B. E . 125, n. 3.125). 

9.635. Orivaldo Fróes da' Moita (3.649), filho de Eduardo 
Fróes da Motta e de Maria Lambert Britto Motta, 
nascido a 12 dp março de 1914, em Mogy-Mirim, 
Estado de São Paulo, estudante, solteirot com do
micilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência á rua Buenos Aires n. 57, 
sobrado. (Qualificação requerida n 1.260)". 

0.636. Brasilino Brizzante (3.650), filho de João Baptista 
Brízzante e do Elizabeth Càmpassi, nascido a 14 
de agosto de 1902, em Batataes, Estado de: São 
Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua da Alfândega n . 24, sobrado. (Qua
lificação requerida B . E . n. 3.095). 

3-637. José de Carvalho- (3.651), filho de José Fulgencio de 
Carvalho ê de Maria Cecília de CarValho, nascido 
a 25 de maio de 1915, em Bello Horizòntev Estado 
de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral, TVJ districto municipal de Candelá
ria e residência á rua General Gamara n. 55, 
sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 125, nu
mero 3.106). 

3,638. Francisco Gonçalves (3.652), filho de Antônio-Gon
çalves e de Albina Rosa de Jesus, nascido a l i de 
maio de 1872, no Districto Federal, militar, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua Buenos Aires n . 57. 
(Qualificação requerida, B . E . 125, n. 3.109.) 

3.639.. Heitor Beltamio Ellena (3,653), filho de Guilherme 
Ellena e dè Stella Beltamio' Ellena, nascido a 23 
de junho.de 1911, em Bello Horizonte, Estado de 
de Minas Geraes, commercio, solteiro, cóm domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua Visconde de Inhaúma n. 25. 
(Qualificação requerida, B . E . 125, n. 5.110.). 

3.640. Maria Antonia de Mattos (3.654), fjlha de Joaquim 
da Silva e de Antonia da Conceição, nascida a 13 
de março de 1909, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelária e residência á rua São Bento 
n . 24. (Qualificação requerida, B . E . 125, nu
mero 3.141.) 

3.641. Çonceta de Luça (3.655), filha de Salvador de Luca e 
de Rosa Màndarino, nascida a 4 de julho de 1896, 
no Districto Federal, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Cande

l á r i a e residência a rua da Quitanda M.. 159. (Qua
lificação requerida, B . . E . 66, n . 2.14-4.) 

3.642. E lv i ra Magdalena (3.656), filha de Pedfo Magdalena 
e de Concetta de Luca, nascida a 12 de agosto dè 
1914, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á rua da Quitanda ú. 151. 
(Qualificação requerida, B . E . 66, n . 2.148.) 

3.643. Archimedes Henrique Figueira (3.657),.filho de Do
mingos Henrique Figueira e de Maria das Dores 

, Figueira, nascido a 10 de dezembro de 1914, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candeia-, 
r ia e residência á travessa do Tínoeo n . 4, sob. 

. (Quallfieação requerida,: B . E . 125; -n. 3.087.); 
3.644. Giovanni Barreto {3.658),/ filho de Augusto de Sá 

• Barreto e de Hortencia Barros Barreto, B$Ècid4 & 
3f.de dezembro de 1917, «m Recife; Estado de Per-

Confere com o O r i g i n a l 

http://junho.de
http://3f.de


Terça-feira" BOLETIM ELEITORAL Novembro de 1936 890 

3.659 

oambuco, mecânico, solteiro, com domicilio elei- '3.656, 
. toral no districto municipal de Candelária e re

sidência â rua da Quitanda xn. -161".: (Qualificação' 
requerida, B . E . 66, n.,2.114.), 

3.64i5. Herminio Hymalaia da Costa (3.659), filho de José 
Humberto' Gomes1 e de -''Isabel'- da Silva Cardoso 
Costa, nascido a l i de, setembro de 1907, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com-domicílio -3.657, 

• eleitoral no districto municipal de Candelária e re
sidência á rua São Pedro n . 28. (Qualificação re-

. querida, B . E . 96,'n.-2.497.), 
3,646.. Seslau da Silva Paranhos^'(3-.660)','fi'lho -de'Déoio, da '• 

Silva, Paranhos e de Percilia de Azevedo Paranhos, 
nascido a 16 de;julho de 1912, no.Districto Fe- . 3 . 5 5 c 
deral, commercio, solteiro; com domicilio. eleito
ral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua D . Gerardo n . 44, sobrado. .(Qua
lificação requerida, B . E . 100, n..2.527.), 

3.647. Maria Lucchesi Rocha (3.661), filha de Raphaeí Luc
chesi e de Gabriella Lucchesi, nascida a 20 de 
março de 1909, na, capital ..do -E.stado de São Paulo, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no^dis-
tricto municipal de Candelária e residência á rua 
do Ouvidor n . 40. (Qualificação-requerida, B . E. 
116, n . 2.779.) 

3.648. Adelino Mello (3.662), filho de Antônio Mello e de 
Rosa de Jesus, nascido a 7 de outubro de 1900, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi- 3 ggo 
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária 
e residência á rua da Candelária n . 16. (Qualifi- ... 
cação- requerida, B . E . 125,-n. 3.020.) 

3.649. Luiz Philippe Pereira Leite (3.663), filho de Joio 
Pereira Leite e de Jovita-Valladares Pereira Leite, 

. nascido a 12 de dezembro de 1916, em Guyabá, E s 
tado de Matto Grosso, estudante, solteiro, com do- -3.661 
micüio;eleitoral, no districto. municipal,de.-Gande» 
laria.e residência á rua'do Ouvidor n . 108, sobrado. 
(Qualificação requerida,' B . E . 125, n . 3.040.) 

3.650. Carlos Erico de Britto Pereira, (3.664), filho de João . 
Baptista de Britto Pereira e de Maria Gahdida d6 : 
Britto Pereira, nascido a . 18 de maio de 1<890, em 
Belém, Estado do Pará, engenheiro, casado, com. 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gan» 
delaria e residencial rua'Conselheiro Saraiva-nu
mero 31". (Qualificação requerida, B . E . 130, nu
mero 3.231.) • 

3.651. Emmanuel da Silveira Goulart .(3.665), filho-de M a 
noel ' Joaquim da Silva e de • Ignes Corrêa da SÜVÓ 
Goulart,.. nas.cido a 15 de novembro de • 1897, no 
Districto Federal, commerciario, casado, com do
micilio eleitoral no districto munioipal de Cande= 
laria e residência ã r u a Buenos Aires n . 57/sob. 

• (Qualificação requerida, 'F. E : 120,' n . 2.952.) 
3.652. Alberto, Boaventura Giardirio (3.666), filho de Giro 

Giardino e de Luiza Fenizio, nascido a 25 de julho 
de 1915, em São Paulo, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gan-
dalaria e residência á rua Conselheiro "Saraiva nu
mero 12, sob. (Qualificação reauerida, B . E , 86, 
n.' 2.349.) - . ' ' • • 

3.653. João Alcebiadés Lourenço (3.667), filho de Antonia 
-Lourenço. Cardoso, nascido a 24 de novembro de 
1903, no Rio Grande do Sul, funecionario publico. 

. solteiro, com-domicilio eleitoral no districto mu
nicipal'de Candelária e residência, á rua da- Qui- .3.665. 
•tanda- n . 92, sobrado. (Qualificação- requerida. 
B'.- E . 125,, n . 3.036.) . 

•37654. Joaquim Campos 'Pereira' (3:668),/filho, de Manoel ' . 
José Pereira e de Adelaide Rosa de Campos, nas- , . 
cido a 21 de julho de 1914; no Districto Federal, 
commercio, solteiro,' com ' domicilio' eleitoral no 
districto - municipal de Candelária ê residência, á 3 , 6 6 6 . , 
rua São Christovãon.-.61.-(Qualificação reauerida, 
B . E . :125„ n . 3.122.) , . 

S.655, Debora.de. Araújo Figueiredo !(3.669), filha d e J u -
. ' vencio de Araújo Figueiredo '.e' de Maria Çoncepts ' • 

de Araújo, nascida a'22; de setembro de 1904, em • 
São José, Estado de Santa Catharina,.. domestica,, • 

•• f' casada,- com'domicilio • eleitoral' no districto'.mu- 3 . 6 6 7 . 
nicioa! de Candelária, e-residência á-rua' ,l° de Março 

.. • n s - 51, -sobra&>,.-.(Transferencia de- Estado.) 

-3.662 

0 5 663 

3.664. 

Fernando Dias (3.670), filho de Genaro Dias e de1 

Luiza de Carvalho Dias, nascido a 18 de fevereiro] 
de 1898, em Petropolis, Estado do Rio "de Janeiro,! 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no) 
districto municipal de Candelária e residência ái 
rua General Câmara n . 73, sobrado. (Qualifica-' 
ção requerida, B . E . 121, n . 2.991.), 

José Cortez (3.671), filho de Olga Maria Cortez, nas*; 
cido a 1 de novembro de 1906, no Districto Fe» ;, 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral nstí 
districto municipal de Candelária e residência á rua! 
General Gamará n . 51, sobrado. (Qualificação re-; 
querida, B . E . 125, n . 3.031.) 

Carminda Francisca Graça (3.672), filha de João-j 
Francisco da Graça e de Sèbastiana Moreira dai 
Graça, nascida a 27 de abril de 1886, no Districto! 
Federal, enfermeira, viuva, com domiciliio e le i -
toral no districto municipal de Candelária e resi
dência á rua General Câmara n . 51. (Qualificação 
requerida, B . E . 121, n . 2.980.) 

Victor da Rocha Freitas (3.673), filho de José dati 
IRooha Freitas e de Augusta Nunes, nascido a 2 de>| 
maio de 1908, no Districto Federal, com domicilie»! 
eleitoral no districto municipal de Candelária e re>íí 
sidencia á rua da Candelária n . 12. (Qualifieaçãov 
requerida, B . E . 125, n . 3.065.) 

Julieta Barbosa Cintra (3.674), filha de Oscar Moreira 
Barbosa e de Cândida Pereira Neves Barbosa, nas-J 
cida a 15 de julho de 1912, no Districto FederalJ 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no.âi&-* 
tricto municipal de Candelária e residência á ruai 
São Bento n . 15, sobrado. (Qualificação requerida, 
B . E . 116, n . 2.873.) 

Eoé Nunes Pimenta de Laet (3.675), filha de- Garloíi 
iMaximiano Pimenta de Laet e de Gorina Nunes da; 
Silva, nascida a 2 de fevereiro'de 1916, no Districtoi 
Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral! 
no districto municipal de Candelária e residência! 
á rua do Ouvidor n . 105, sobrado. (Qualificação 
requerida, B . E . 125, n . 3.070.), 

•- Ildebrando José dos Santos (3.676), filho de Mar i í 
- Gabriella da Conceição, .nascido a 2 de -março d^ 

1907, em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro1^ 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis-» 
tricto municipal de Candelária.e residência á r u á 
da Candelária" n . 82. (Qualificação reauerida, B O J 
letim Eleitoral 75, n . 2.235.) -fj 

Theodulo Manhães dè Miranda '(3.677), filho de Fran'4 
cisco Thomaz de Miranda e Silva e de Claudianaí 
Manhães de Miranda, nascido a 19 de maio de 1889* 
em Gampos, Estado do Rio de Janeiro, commercioji 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-J 

. nicipal de Candelária e residência á rua Theophild 
Ottoni n . 51, sobrado. .(Transferencia de Estado.f 

Flóriano Gomes dos Santos (3.678), filho (de Caetano 
Gomes dos Santos e de Leonor Fernandes dos 
Santos, nascido a 29 de abril de 1917, no Districto! 
Federal, comimercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto munioipal de Candelária e resi-* 

- dencia á rua I o de Março n . 118. (Qualificação re*' 
querida, B . E . 104, n . 2.709.) , 

.Melchíades,Joaquim Quirino (3.679), filho de Romãd 
Joaquim Quirino e de Isidora Francisca da Con
ceição, nascido a 10 de abril de 1917, em Miracema, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro,- com, 
domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária è residência á rua do Mercado n . 39.. (Qua
lificação^ requerida, B . E.-128, n . 3.214.) 

Altamiro do-s Santos Rabello (3.680), filho de A u - ; 

- gustodos Santos Rabello e de Eugenia Pires, nas-, 
cido a 20 de julho de 1916, no Districto FederaLj 

• commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no.dis^»; 
' tricto municioal de Candelária e residência, á ruaç 

' São Pedro n". 60, sobrado . (Qualificação reque
r ida , 'B . E . 121, n . 2.977.) 

Domingos Jezzi (3.681), filho de., Júlio-Jezzi- e'de. 
Conceta Notaria, nascido a 31 dè agosto d© 1902, 

' e m São Paulo, Estado de São Paulo, contador, ca-
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sado, com domicilio eleitoral no districto munici-
. pai de Candelária e residência á rua São Pedro 

m 21, sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 
n . 121, n . 2.983). 

3.668. Maria José Borrego Zezzi (3.682), filha de Antônio 
Francisco Borrego e- de Francisca Lopez -Borrego, 
nascida a 17 de dezembro de 1908, em S. Paulo, 
Estado de São Paulo, phármaceutico, casado, com 
domicilio eleitoral no • districto mmunicipal de 
Candelária e residência á rua São Pedro n . 24, 
sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 125, nu
mero 3.049). 

3.669. Maria Anionieta Bertucci (3.683), filha de José Ber-
tücci e de Maria Thereza S. Bertucci, nascida a 1 
de janeiro de 1911, em Àpiahy, Estado de São 
Paulo, domestica, solteira, cõm domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária e residência 
á rua 1"" de Março n . 121, sobrado. (Transferen
cia de Estado). 

3.07Ò. Vandy de L a Cerda (3.684), filha de Renato de l a . 
r Cerda e de Tecia Machado de la Cerda, nascida a. 

27 de março de 1910, em Uruguayana, Estado do 
Rio Grande do Sul, professora publica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência á avenida Rio Branco nu
mero 113, sobrado. (Transferencia de Estado). 

iá.671. Olinda Alzira Ferreira da Silva (3.685), filha de 
Henrique Ferreira da Silva e de Biasina Ferreira 
da Silva, nascida a 5 de setembro de 1916, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelária 
ê residência & rua da Alfândega n . 28, sobrado. 
(Qualificação requerida, B , E . 84, n . 232). 

Districto Federal, 20 dè novebro de 1936. — Pelo es-
iCfcivâo, Juvenal de Araújo. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

EXPEDIÇÃO DE 4.* VIA DE TÍTULOS 

Faço publico, para fins do art ( 66, § 3.°, da lei 48 de 4 de 
j íftaío de 1935, que por despacho do M . M . Juiz, foi mandado 
: éipedir as quartas vias dos títulos dos seguintes cidadãos: 

t2.335. Luiz Napolèão Dantas Coelho (2.872), filho de João 
Dantas Coelho e de Francisca Dantas Coelho, nas
cido a 23 de outubro.de 1892, em Vi l la do Amparo, 
no Estado da Bahia, solteiro, official de Justiça 
(2.* Vara), com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento e residência á rua Mearim1 

n . 147. (Qualificação "ex-officio", B . E« 18, nu
mero 3.476, 1.* Zona.)' 

3,025. Glèonice Leite (3.015), filha <ié Alberto Barbosa Leite 
e dè Rita Pinheiro"Leite, nascida a 24 de julho de 
1904, no Estado do Rio, casada, funccionaria pu
blica, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Domingos e residência á rua São Pedro nu
mero 261. (Qualificação requerida, B . E ; 76, nu
mero 85, 1." Zona.) 

ítâstrioid Federal, aos 21 do novembro de 1936 o — Pelo 
«feèrivlo, Maurício Teixeira dè Mello. -

Segunda Cireumscripçab 

- QUINTA ZONA' i p i T Ô R A L 
, í 

De &fdéfn do Dr.- juiz eleitoral da 5* zona, da 2 a Cir -
tafflâisritçlo do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos 
•leítoraes dos seguintes cidadãos: 

Í$:.8i0%Antônio Sá Filho ( 4 . 8 í l ) f filho de Antônio Sá e de 
Magdalena Sá, nascido a 25 de abril de 1909, no..-. 

; Districto Federal, commercio, casado, com dômi -¥ 1 

Cilio eleitoral no districto municipal de Gloria-e ' 
e residência â rua Corrêa Dutra n . 78. 

i . g l l . \Vanda Maria Sã |(4.812), filha, de João dos Passos 
Pereira dai Silva e de Alice Almeida, nascida a 4 

4,842', 

d6 julho de 1911, no Districto Federal, commer
cio, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residência á rua Corrêa D u 
tra n . 78. 

Benjamin Nasser (4.813), filho de Cheim Nasser e 
- tíe Nagibi Nasser, nascido a 24 de outubro de 1914, 

no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municpal de Gloria e 
residência à rua S. Salvador n . 30, 

4.843. Euterpe Maciel Soares (4.814), filha de Horacio 
Maciel Soares e de Iracema Soares, nascida a 9 de 
outubro de 1909, na Capital Federal, funccionaria . 
publica, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Gloria o residência á rua Corrêa 
Dutra n . 27. 

4.844. Nadya Gomes da Costa (4.815), filha.de Oscar Gomes 
da Costa e de Irene Bouças da Costa, nascida a 25 
de outubro de 1915, no Districto Federal, estudan
te, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria o residência á rua Ferreira da 
Silva n. 93. 

4.845. Adalberto de Souza Pinto .(4.816), filho de Alberto 
José Pinto e de Maria Serafina de Souza, nascido 
a 23 de novembro do 1911, na Capital Federal, ope
rário, solteiro, com1 domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residência á rua Cosme Ve
lho n . 129. 

4.846. José Pereira Guedes Júnior (4.817), filho de José Pé-
rera Guedes e de Leonor de Souza Guedes, nascido 
a 29 de julho de 1916, no Districto Federal, perito-
contador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza e residência á 
rua Bento Lisboa n . 137. (Qualificação reque-

. . rida.) 
4.847-.; Evald Comstedt (4.818), filho de Otto Cònrad Com-

stedt e de Sophia Peterson Comstedt, nascido a 13 
t de março de 1915, no Districto Federal, commer-
' cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de Santa Thereza e residência á rua Cru
zeiro do Sul n. 85. (Qualificação requerida.) 

4.848. Nelson Borges Pinto (4.819, filho de Herculano Mar
tins Pinto e de Lina Borges Pinto, nascido a 31 
de janeiro de 1914, em Nictheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gloria e residên
cia á rua Gago Coutinho n . 55. (Qualificação re
querida.) 

4.849. Paulo Campista Moretzsohn (4.820), filho de. Luiz 
Barbosa Lage Moretzsohn e de Olga Campista Mo
retzsohn, nascido a 6 de dezembro de 3917, no Dis
tricto Federal, estuduante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria e resi
dência á rua S. Salvador n . 89. (Qualificação re
querida.) 

4.850,, Dalvá Salles Navarro (4.821), filho de Valencio Salles 
e dè Deolinda Salles, nascida a 27 de junho de 
1909, em Jajurú, Estado de S. Paulo, enfermeira, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza e residência á rua Áurea 
n . 44., (Qualificação requerida.) 

4.851'. vWaldemar Pedro de Medeiros (4.823), filho de A n 
tônio Pedro de Medeiros e dê Sophia Pereira da 
Xm*, nascido à 30 de julho de 1916, no Districto 

t Federa!, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
ao districto municipal de Glória e residência á 
rua Ypiranga n . 21. (Qualificação requerida.)' 

Í.&52. Paulo Carlos de Oliveira (4.824)', filho de Isaao Carlos 
de Oliveira a de Adelaide Francisca de Oliveira, 
nascido a 13 de dezembro .de 1915, em Catagua-
zes, Estado de Minas Geraes, operário, solteiro,;coní 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glô-. 
ria e residência á rua das Laranjeiras n . . 147. 

s-'(Qualificação requerida.) ,; i ;g\ 
853^Hôrmelino Vieira de Castro (4.825), filho de José 

Wie i r a de Castro e Emil ia Pèssòa d© Castro, nas
cido á 2 de agosto de 1905, no Districto Federal, 
nusico, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Thereza e residência á 
ruã das Neves n . 20. (Qualificação requerida,); 
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4.854. Sylvia Sá de Castro Meneze3 (4.826), filha de Frede-r 
rico Sá de Castro Menezes e de Leonor Sá de Cas
tro Menezes, nascida a 14 de julho de 1909, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria e residência á rua Cosme Velho 
n . 179. (Qualificação requerida.) 

4.855. Vera Sá de Castro Menezes (4.827), filha de Frede
rico Sá de Castro Menezes e de Leonor Sá de Cas
tro Menezes, nascida a 1 de agosto de 1910, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria e residência á rua Cosme Velho 
n . 179. (Qualificação requerida.) 

4.856. Àustricliniano de Oliveira Carvalho (4.828), filho de 
Manoel Lopes de Souza Carvalho e Rita Lins de 

\ Oliveira Carvalho, nascido a 25 de janeiro de' 1911, 
em Recife. Pernambuco, commerciante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza e residência á rua Oriente n . 39. 
(Qualificação requerida.) 

4.857. - Abelardo de Oliveira (4.829), filho de Josepha do 
Nascimento, nascido a 24 de setembro, de 1916, no 
Districto Federal, operário, solteiro, còm domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria-e resi
dência á rua Cattete n . 339. (Qualificação reque
rida.-) 

4.858. Jorge Ivantes Cabral (4.830), filho de Joaquim Cabral 
e do Maria Tvantes Cabral, nascido a 8 de junho de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto Snunicipal de 
Gloria e residência no largo do Machado n . 7. 
(Qualificação requerida,) 

4.859. Leonardo de Gutierrez Júnior (4.831), filho de Leo
nardo Alvarez Gutierrez e de Ermelinda de Ol i 
veira Gutierrez, nascido a 12 de abril de 1900, em 
Bello Horizonte, Minas Geraes, industrial, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza e residência á ladeira da Gloria nu
mero 111. (Qualificação requerida.) 

4.860. Nelson Pereira Franco (4.832), filho de Manoel Lydio 
Pereira Franco e de Isaura Pereira Franco, nas
cido a 16 de setembro de 1911, em Belmonte, Es
tado da Bahia, musico, solteiro, com domicilio elei- . 
toral no districto municipal de Gloria e resden-
cia á rua do Cattete n . 339. (Qualificação reque- -
rida.) 

4.861. Helyette Gomes da Silva (4.833), filho de Carlos A l 
berto da Cunha e de Emilia Augusta Wandeck da 
Cunha, nascida a 10 de dezembro de 1900, no Dis- 4.874. 
tricto Federal, professora primaria, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria e residência á rua S. Salvador n . 53. (Qua
lificação ex-officio.) 

$.862. Armando, Lins Falcão (4.835), filho de João César 
Falcão e de Marcionilha César Falcão, nascido a 21 
de maio de 1898, em S. Miguel, Estado da Para- 4.875. 
hyba, commerciante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza e re
sidência á rua Silveira Martins n . 87. (Transfe
rencia.)' 

4.866. Felicío Salomão .(4.839), filho de Pedro Felicio Sa
lomão e de Sucena Sard Salomão, nascido a 29 de 
julho de 1916, no Estado do Rio de Janeiro, com
merciante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria e residência á rua Cor
rêa Dutra n . 97. 

4.86?., Manoel Pereira da Silva (4.840), filho de'Francisco 
Pereira e de Marcolina Pereira da Silva, nascido 
a 13 de março de 1910, em Vargem Alegre, Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, còm domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza e residência á rua Áurea n . 25. 

4.868. Nelson Pinto de Oliveira (4.841)", filho de Gabriel de 
Oliveira e de Idalina da Costa Pinto, nascido a 
24 de agosto de 1914, no Estado do Espirito Santo, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Thereza e residência 
à rua Oriente n . 16. 

4.869. Guilherme da Rocha Couto (4.842)1, filho de Ovidio 
Honorio Couto e de Henrique Maria do Bomfim, 
nascido a 2 de setembro de 1889, em S. Salvador, 
Estado da Bahia, mecânico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria e resi
dência á rua Corrêa Dutra n. , 79. 

4.870. Joaquim Corrêa Filho (4.843), filho de Joaquim 
Corrêa e de Palmira de Moraes Corrêa, nascido a 
4 de novembro de 1910, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Gloria e residência á rua S. Sal
vador n . 51. 

4-871. Sylvestre Eúphemio (4.845), filho de Almerinda Que-
rina Eúphemio, nascido a 3 de junho de 1908, no 
Districto Federal, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa The
reza e residência á rua Almirante Alexandrino nu
mero 318. 

4.872. 

4.873. 

«.863., Nadir Gonçalves (4.836), filha de Manoel José da 
Silva Gonçalves e de Maria Augusta de Almeida 
Gonçalves, nascida a 24 de março dè 1909, em 
Serro, Estado dè Minas Geraes, commèrdio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no dístriotò municipal 
de Gloria a residência á rua 2 de Dezembro n. 62., 
[(Qualificação requerida.) 

!4'.864« Júlio Adaucto de Luceha (4.837), filho de Manoel Jocos 
de Lucèna e de Joaquina da Conceição Lucena, 
nascido a 16 de março de 1897, no Estado da Pa -

rahyba do Norte, artista, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal dé Santa Thereza e 

residência á rua Occidental n . 22. 
f ,865'í.Carlos Pinheiro Barbosa (4.838), filho de Agenor 

Martins Barbosa è de Amalia Pinheiro Barbosa, 
nascido a 30 de jülhò de 1915, êm S. Salvador, Es
tado da Bahia, commercio, solteiro, com domicilio 
sleitoral no districto municipal de Gloria e resi
dência á rua das Laranjeiras n . 46. 

V 

Guiomar Pinto Cândido (4.846), filha de Antônio 
Pinto Cândido e de Palmyra Tamar Pinto Cândido, 
nascida a 21 de agosto de 1910, em Santos, Estado 
de S. Paulo, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria e resi
dência á rua das Laranjeiras n . 147., 

Manoel de Carvalho (4.848), filho de Jaoyntho de 
Carvalho e de Deolinda Reza, nascido a 10 de de
zembro de 1910, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gloria e residenca á rua das Laranjeiras 
n . 398. 

Augusto Ferreira de Aguiar (4.849), filho de Cecilio 
Ferreira de Aguiar e de Henriqueta Ferreira de 
Aguiar, nascido a 8 de agosto de 1890, em Bem-
posta, Estado do Rio de Janeiro, empregado publi
co, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residência á rua Esteve Jú 
nior n . 175. 

Severino Manoel Ramos (4.850), filho de Manoel 
Amancio Ramos e de Juventina Maria Ramos, nas
cido á 13 de abril de 1908, no Estado de Pernam
buco, opefãrio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria e residência á rua 

„ Sôarès Cabral n . 22. 
4.§78. Gustavo Santos Freitas (4.851), filho de Manoel 

Freitas Torres dós Santos e dè Petròftilla Santos 
Freitas, nascido á Ü dé junho dè 1904, em Ca
ruaru' (Estado de, Penarmbucõ), commerciante, 
casado, com domicilio eleitoral no districto. muni
cipal de S. Thereza e residência á rua Cândido 
Mendes, 111. 

-4.877. Alexandre Rodrigues '(4.852)', filho de José Rodrigues 
e de Maria de Lima, nascido a 31 d© agosto do 
ü9Ô5, na Capital Federal, funecionario publico, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni-

, cipal da Gloria e residência á rua das Laranjei-
' ras, 206. 

^4.878.,1 Hugo Regis dos Reis '(4.854), filho de Júlio dos Reis 
e dè Leontina Régis dos Reis, nascido a 27 de ju
lho de 1914, em Itajahy (Estado de Santa Catha-
rina), estudante,' solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. Thereza e residência 

i rua. Áurea'» 38.,, 
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4,879. Dg.no de Souza Barros (4.855), .filho de Osório ds 
Souza Barros e de Joanna de Souza Barros,-nas-* 
cido a I d e julho de 1918, Estado do Rio de Ja 
neiro, commercio, solteiro, -com ~ dOmmicilio elei
toral no districto municipal de S. Thereza e resi
dência á rua Dias de Barros, 15. . , 

4,880= Manoel José Maria (4.856), filho de Tiago José Maria 
e de Avelina Rosa de Carvalho, nascido a 10 de 
maio de 1909, no Districto Federal, operário,, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal da Gloria e residência á.rua. S.. Salvador,,:94., 

4.881. Klebs de Oliveira Pessoa Cavalcante (4.857), filho 
de Avelino : Pessoa Cavalcante e de Marietta de 
Oliveira Cavalcante, nascido a 16 de outubro de 
1915, no Districto Federal, funecionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal da Gloria e residência á rua S. Salvador, 47, 

4.882. Daniel Mello (4.858), filho de Manoel Furtado de 
Mello e de Magdalena Maria de Mello, nascido a 

" 20' de agosto de 1911, em S. Francisco de Paula 
(Estado do Rio de Janeiro), engenheiro agrônomo, 
solteiro, com domicilio eleitoral no „ districto ^mu
nicipal da'Gloria e residência á, rua Paysandu',-20. 

4.883. Duilio Barroso Beltrão (4.859), filho de José Beltrão 
de Araújo Carneiro e de Adelaide Barroso B e l 
trão Carneiro, nascido a 9 de fevereiro de 1918, 
Estado do Ceará, Fortaleza, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

• S. Thereza e residência á rua. Petropolis, 101. 
4.884. .José Ferreira daS i lvã (4.860), filho de Arthur Fer

reira da Silva e de Corina Ferreira da Silva, nàs-
cido a 12 de março de 1903, Estado do Rio de-Ja-
neiro, Petropolis, commercio, casado, com domici

l i o eleitoral "no districto municipal de S. Thereza 
:e- residência á rua Fallete, 70. 

4,885••••Edgard"Simões Corrêa (4.862), filho de -Francisco 
Simões Corrêa e de Manoela de Assis. Corrêa, nas
cido a 21 de dezembro de 1885, em Juiz de Fora, 
(Estado de Minas Ge«áe.s), fun.çcionario,publico, 

'casado, com. domicilio eleitoral .no distr icto 'muni» 
cipal de . Gloria e residência á rua das Laranjei
ras, 371,. (Qualificação "ex-officio). 

4.886, Oetavio. lorio .'(4.864),..filho de Raphael Iprio- e d e 
. Chxistina Erovençano,' • nascido' a- 2 •--d'e*"jnriho'^d«" 
1906, no Districto Federal, . alfaiate, casado,' com 
domicilio eleitoral no districto. municipal de - San-

. t.a Thereza • e residência . á rua do Cunha, 114, 
..(Qualificação requerida), • 

4.887. Antônio 'Pereira 'da>'Si!va (4.865), filho de Henrique 
Pereira da Silva e de Maria Francisca da Concei
ção, nascido a 14 de abril.de i906, em Bom Jar
dim (Estado de•• Pernambuco), maritimo, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal- de 
Santa Thereza e residência á rua do Cunha, 50. 
(Qualificação requerida). 

4.888. Nilton Ribeiro (4.866), filho de Isaura de Araújo R i 
beiro, nascido a 18 de dezembro de 1915, no Dis 
tricto Federal, electricista, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santa The
reza e residência, á rua Áurea, 25; (Qualificação 
requerida). . • ? 

4.889, José Pires de Moraes (4.867), filho de Joaquim Pires 
Liberal e de Melania Pires de Moraes,"nascido, a 
27 de julho de 1916, em Afogados (Estado de Per
nambuco), commercio, solteiro, com. domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa There
za e residência á rua Áurea, 69. . (Qualificação-re-

; querida) 
Districto Federal,;6 de novembro de 1936. — ..'Pelo-es-

crivão, A .'• Botelho Filho. . . , 

, NONA ZONA ELEITORAL 

Dé ordem do-Dr. juiz da 9* Zona Eleitora!• 3a-2*-Cír--
:umscripção. do Districto Federal, faço publico para conhe-
ntasnto dos interessados .que por despacho deste juizo foram 
jxpedidos os. títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos r-< ;'. 

5.570. Leonidas • d'01iveira (3.622), filho de. Joaquim ••Men- , 
des- de Oliveira e de Maria José. da.. Silva Mèmdès 

nascido a 8 de março d© 1880, em S. Brás, Estado; 
de-Alagoas, viuvo, guarda-livros, com domicilio 
eleitorarBo districto municipal de Tijuca e residên
cia! á rua. Carlos de Vasconcellos n . 116. .(Trans-, 

; ferencia.) -S-W-^K -S. >*»jj«(.^*rfc-*s*i-m - >= 
3.571. 'Adolpho 1 Sbáno (3.623), filho de Vicente Sbano e d* 

. Laura Sbano, nascido a 31 de março de 1906, nc* 
Districto Federal, commercio, casado, com domicilia 

- • eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi-y. 
dencia á rua Conde Bomfim n . 18. ^Qualificação 

.- ... ^requer ida.), i , 
3.572l : Nair ' ; LobatO'Freitas '(3.624), filha de Cícero Lobato* 

ede Custodia Ennes Lobato, nascida a 30 de dezem-* 
bro.de 1902, no Districto Federal, domestica, ca» 
sada, .com-domicilio, eleitoral no districto municipal 
de Engenho Velho e residência á rua Pereira d% 
Almeida n . 32. .(Qualificação requerida.). , 

3.573. Cecília Rosa do Amaral ,(3.625), filha de Celestino 
José 'da Rosa e de Antônio Rosa do Amaral, nasci-» 
da a 9 de janeiro de 1902, no Districto Federal, do=» 
mestiça,-casada; com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca e residência á rua Conde Bom-' 
fim n . 913.,(Qualificação requerida.), '."" ; 

3.574. -Nelson -Azevedo Alves (3.626), filho de Henrique. 
Azevedo Alves e de Alice dos Santos Alves, nascido 

, a 5 de janeiro.de 1912, no Districto Federal, me-; 
' '- ' dico, solteiro, com domicilio eleitora! no districto'. 

: . municipal de Tijuca e residência á rua Valparaisq! 
n . 44. (Qualificação requerida.), • •, 

3.575. : João Pereira Coüecta (7.665), filho de Manoel Pereira 
• ' , 'Góllecta ;e de Maria Pereira de Jesus,, nascido a-13 

• de maio de 1904, no Districto Federal, empregado 
. •' •• municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis

tricto munioipal de Engenho Velho e residência á 
- - . rua-José : dos .Reis n. '490. (Qualificação requerida.), 

3 = 576, Ângelo' Jimenes Bouzas•'(3.627), filho de Ângelo J U 
''-."•'inenes..Bouzas e de Glotil.de Bouzas, nascido a 19, 

' -= .'";de. marco'de' 1911, -em-Belém, Estado do Pará, artis-
'; "ia, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

. nicipal ;de Tijuca e residência á rua Pinto Guedes 
'-• '•' • •••n'.' .57.. -.(Qualificação. requerida.), 

.3...57JLano. Dias; (3/628), filho de Augusto Dias"e de Joanna 
"'do Nascimento, nascido a 30 de junho de 1917 no 

; ' . Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral'no-districto municipal de Engenho Velho 

.' . . 'e-.residência á rua Pará .n. 32. (Qualificação re-i 
, querida-.:), 

3.578. .Flaterno Figueira da. Silva (3.629), filho de Geral-
! dino Figueira da Silva e de Sèbastiana da Silva 
Lessá, nascido' a"24 de julho de 1912, em Gambucy, 

• ' Estádp'"do Rio, empregado da Light, solteiro, com 
, domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca 

e residência no morro do Salgueiro. (Transfere"-
• cia.). ' • ' ' 

3.579. Antônio. Marques,, de Abreu (3.630), filho de Sauí 
Marques: de'Abreu e d e Garolina'Corrêa de Abreu, 
nascido a 2 de fevereiro de ,1914, no Districto Fe-

. . deral, estudante de medicina, solteiro, com domici
lio eleitoral uo.districto municipal de Tijuca e r e - , 
sidencia á rua Carlos 'de Vasconcellos n . 15, (Qua-

' ' • lífícação : requerida.) 
3.580. -Paulo -Salgueiro - (3.631),-filho de Joaquim Pires A l -

, ves. Salgueiro e de Maria Antonia de Bonifácio, nas--
; cido. a 17 ,de; setembro de 1898, no Districto Fe -

., -deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
. no districto municipal de Tijuca e residência á rua 

, . . Bom Pastor n , 109-A. (Qualificação requerida.) 
.3,581, Roberto' Hoedemaker (3.632), filho d e S o l í y Hoede-

maker'e ide. Iracema, Benjamin Hoedmaker, nascido 
• a 2 de junho de 1918, no Districto Federal, es-
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

^ - municipal de Tijuca e residência á rua 18.de Ou-
" tubro n.'-43 :. ;(Qualificação requerida.) 

3.582'. "Aldindo Martins; Maranhão (3.633), filho de Manoel 
/ • . -Martins Maranhão? e-de, Maria Natividade de Barros, 

.nascido-a 20 d© janeiro de 1906, no Districto Fe= 
. deíal,;-, commercio,. spííeiro, com, domicilio eleitoral 
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3.597. 

3.598. 

3.599. 

3.600. 

Ho districto municipal de Tijücà é residência á rua 
Jtaourussa n. 67. .(Qualificação requerida.),, 

?.5S3. £esar Dias Costa (3.634), filho de Francisco Dias Cos
ta e de Izabel Ferreira da Cosia, nascido a 25 de 3.595. 
fevereiro de 190J, «ia São Salvador, Estado da 
Bahia, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca e residência á rur 
Carlos de .Vasconcellos n, 38, .(Qualificação reque-
rida.), 

3.581. Ondina Guerreiro André (3.635), filha de Ignacio 8.596. 
Guerreiro e de Prudência Maria, nascida a 29 de 
dezembro de 1910, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Tijuca e residência á rua Garibaldi n. 30. 
:(Qualificação requerida.), 

£ .585. José Francisco Penetre (3.636), filho de Manoel Fran-
. " cisco Penetre e de Emitia da Hora Martins, nascido 

a 12 de outubro de 1913, no Districto Federal, com
merciario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca e residência á rua Eduar
do Ramos a. 45, (Qualificação requerida.), 

3.586. Amory Maciel de Aragão (3.637), filho de Francisco 
Guedes de Aragão e de Thetis Maciel, nascido a 26 
de dezembro de 1913, no Distrioto Federal, estudan
te, solteiro, com domioilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca e residência á rua Pareto n. 34. 
(Qualificação rqeuerida.) 

3.587. Salvador Lage Brandão (3.638), filho de Amador 
Lage Brandão e de Ceuta Lage Brandão, nascido 
a 30 de setembro de 1916, em Itabira de Mattò, Es-

. lado de Minas Geraes, estudante, solteiro, com do-
miliçio eleitoral no districto municipal de Tijuca 
e residência á rua Carlos xle Carvalho p. 13. (Qua
lificação requerida.) 

3.588. José Gonçalves Machado (3.639), filho de Floriano 
Gonçalves Machado e de Maria Thereza da Concei
ção, nascido a 22 de março de 1901, em São Felippe, 
Estado de Espirito Santo, commerciario, ' casado, 
Com domicilio eleitoral nov- districto municipal de 
Tijuca"e residência á rua Conde Bomfim n . 98. 
(Qualificação requerida.) 

3.589. José Soares da Costa (3.640), filho de Onofre Camillo 
da Costa e de Joanne Soares da Gosta, nascido a 19 

. • . • do janeiro de 1915, em Paraguassú, Estado de Minas 
Geraes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca é residência á rua. 
Bom Pastor n . 33. (Transferencia.) 

' ÍJ .590. Lister Roque Lima (3.G41), filho de Antônio Brasil 
do Lima e de Adelaide de Barros Lima, nascido a 
23 de janeiro de 1914, em São Roque, Estado de 
São Paulo, estudante de medicina, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca 
e residência á rua Desembargador Izidro n. 84. 
(Qualificação requerida.) 

3,591. Milton Bonilha de Figueiredo (3.642), filho de Fer
nando Leite de Figueiredo Filho e de Zurzelinda 
Bonilha de Figueiredo, nascido a 8 de agosto de 
1914, em Maués, Estado do Amazonas, estudante, 

solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni- . 
cipal de Tijuca e residência á rua João Alfredo nu
mero 51. (Qualificação -requerida.) 

S.4.92, Antenor Ribeiro de Oliveira (3.643), filho de Augusta 
de Oliveira, nascido a 23 de março'de 1910, no Dis
tricto Federal, commerciario, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca e 
residência á rua Alfredo Pinto n. 54. (Qualificação 
requerida.) 

.$,593. Gjovanni Granolla (3.644), filho de Raffael Granolla 
•"• • e de "Raffaeia Pipola, nascido a 16 de' dezembro dé 

19Í6, eni São Carlos, Estado de São Paulo, com-
c mercio, solteiro,' com domicilio eleitoral no districto 

municipal de Engenho Velho e residência á rua 
Doze de Dezembro ai, 72. (Qualificação requerida.) 

$.894. Marilda Arlette Gomes Ribeiro (3.645), filha de Wal
demar èòffies Ribeiro e dê Djnpra Piçotis Gômea 
Ribeiro, nascida a 22 dé íõ.arço dè 1916, em Nicthe-
toyi Estado do Rio, domestica, solteira, com domi

cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca e 
residência á rua'Pareto n . 22. .(Qualificação re
querida.) 

Carlos Bastos Filho (3.646)', filho de Carlos Bastos 
e de Theodora Pereira, nascido a 30 de dezembro 
de 1907,. no Districto Federal, commerciario, sol-

. teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Tijuca e residência á estrada Nova da Tijuca 
n. 445. (Qualificação requerida.)} f 

Oscar Fernandes Ferreira (3.647), filho de Ulysses 
Castro Ferreira e de Víetalina Fernandes Alves Fer
reira, nasoido a 9 de dezembro de 1888, em São Sal
vador, Estado da Bahia, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca 
e residência á rua Marquez de Valença n. 59« .(Qua
lificação requerida.), 

Edgard de Oliveira Fonseca (3.648), filho de José de 
Oliveira Fonseca e de E l ly Jurgensen de Oliveira 
Fonseca, nascido a 24 de setembro de 1912, em São 
Bento, Estado de Santa Catharina, engenheiro ar-
chitecto, solteiro, com domicilio leiíoral no districto 
municipal de Engenho Velho e 1'esidenoia á rua 
Domicio da Gama n. 5, ap. 8. .(Qualificação re
querida.) 

Almir Pyrrho Moreira (3.649), filho de Joaquim de 
Souza Moreira Júnior e de Caroiina Pyrrho Morei
ra, nascido a 11 de julho de 1916, no Districto Fe
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca e residência á rua 
São Francisco Xavier n , 286. (Qualificação reque
rida .) 

Alice Pereira da Silva (3.650), filha, de Esmeralda 
Pereirai nascida a 19 de fevereiro de 1907, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho 
e residência á rua Parahybá n. 12. (Qualificação 
requerida.) 

•José Felippe Netto (3.651), filho de João Felippe 
Netto e dè Maria Magdalena, nascido a 26 de de
zembro de 1909, em São Pedro do Pequery, Estado 
de Minas Geraes, alfaiate, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho 
e residência á rua Teixeira Soares n . 22. (Tranfc-
f erencia.) 

Gyrillo.Barroso (3.652), filho.de Antônio Barroso e 
de Angelina Barroso, nascido a 20 de novembro 
de 1911, no Districto Federal, modelador, solteiro, 
com domicilio eleitoral, no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua Dulce n. 3. .(Qualificação 
requerida.) 

3.602. VValdyr Bouhid (3.653), filho de Elias Bouhid e de 
Sophia Abaleno Bouhid, nascido a 26 de março 
de 1912, em São Sebastião, Estado de Minas Ge
raes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca è residência á rua 
Carlos de Vasconcellos n . 83. (Qualificação reque
rida.) 

3.603. Mariano Sepulveda da Cunha (3.654), filhos de João 
•Sepulveda da Cunha e de Amélia Barcellos da 
Cunha, nascido a 6 de-junho de 1897, em M , São 
JoãO, Estado da Bahia, engenheiro civií, casado, 

' com domicilio eleitoral no districto munioipal de 
Engenho Velho e residência á rua Derby Club n. 51. 
(Qualificação requerida.), 

3.604, Clarice de Mello Teixeira de Araújo (3.655), filha de 
José Antônio Gonçalves Mello e de M.aria. da Con
ceição de Mello, nascida a 26 de outubro dè; 1902, 
no Districto Federal, bancaria, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Velho e residência á rua Dr. Sattamini n. 45. (Qua
lificação requerida.) 

3.605, Ernesto D i Rago (3.656)', filho de Fábio, D i Rago e 
.de Resina Iaepvjno D i Rago, nascido a 23. de junho 

• de 1903, em Itália (brasileiro naturalizado), con
tador, oasadp, com domicilio eleitoral no districto 
.municipal .de Tijuca e residência á rua Conde'' da 
B õ m í i m a . 546, casa 7. XQua.lif-icação requerida.) 

.601, 

4 t 
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3.606. Margarida Pereira (3.657), filha de Domingos Luiz 
Pereira e de Palmyra Maria Pereira, nascida a 19 
de junho de 1897, no Distrioto Federal,- commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto rnuiii-
cipal de Tijuca e residência á rua Pinto Guedes 
n . 84. (Qualificação requerida,), 

3.607. Gualter Freitas Xavier (3.658), filho de Cicero Fran
ça Xavier e de Paes Ignez Freitas Xavierj nascido 
a 31 de agosto de 1918, no Districto Federal, em
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca e residência a rua 
São Francisco Xavier n . 63. (Qualificação reque-

. rida.), ! 
3.608. José Maximiano da Silva (3659), filho de Joaquim 

Rosa da Silva e de Raymunda Carlota de Freitas, 
nascido a 5 de janeiro de 1905, em Santa Barbara. 
Estado de Minas Geraes, funecionario municipal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Tijuca e residência á rua Pinto Guedes nu
mero 28. , ( Q u a n f i c a C ã o "requerida.) 

3.609. Eliseu Paulo Zuechi (3.660), filho de Giacomo Zucchi 
e de Dionizia Asari Zucchi, nascido a 10 de janeiro 
de 1001, em Amparo, Estado de São Paulo, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal tíe Tijuca e residência á rua Conde 
de Bomíim n . 87. (Qualificação requerida.) 

3.6Í0. 'Conceição de Jesus (3.661), filha'de Maria Eva, nas-
. cida a 7 de março de 1909, no Districto Federal, 

domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Tijuca e residência á rua A l -

. íredg Pinto n . 27. .(Qualificação requerida.) 

Rio dé Janeiro, 20 de novembro de 1936. — Pelo escri
vão, Perry, escrevente no impedimento occasional do es
crivão» 

MONA ZONA ELEITORAL 

EXPEDIÇÃO DE 4* VIA t)E TÍTULOS 

De ordem do D r . Juiz da 9* Zona Eleitoral da 2' Circum-
scriüção do Districto Federal, faço publico para conhecimento-
dos "interessados que foram mandados expedir as 4* vias de 
títulos dos seguintes cidadãos: 

1.541. Pedro Paulino da Silva (inscripção n . 1.565),'filho 
de José Paulino e de Maria Paulina,. nascido, a 
24 de dezembro de 1910, em Salgueiro, no Estado 
de Pernambuco, carroceiro, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Tijuca e re
sidência á rua Bom Pastor n . 49. (Qualificação 

^requerida,). ^ , ^ - . > 

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1936. — Pelo escri
vão, / . Pery, escrevente no impedimento occasional do es
crivão. •*t%mmmm&r'« 

Terceira Çircumscripção 

> DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Distriçtõs municipaes de Jacarépaguá, Madureira, Anchieta 
~ e Pavona) 

Juiz — Dr. Antônio Vieira Braga 

j Escrivão •— Br . Plácido Modesto de Mello 
' ' - -fj> ' l i [-1 " — ' | W r "Q' 

De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 13* Zona Eleitoral, 
da 3" Çircumscripção do Districto Federal, faço publico, para 
conhecimento dos interessados, que foram expedidos os t í 
tulos eleitoraes dos seguintes cidadãos:. 

8.072. Itagibá Augusto Ebrenz '(1.564)', filho de Jorge A u 
gusto Ebrenz e de Cecília Teixeira Ebrenz, nas
cido a 25 de julho de 1900, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Jâoarépaguá e residente á .ma 

;. . General Caldwel! n.. 222. .^Qualificação reque-
rida.) 

8.073. Álvaro Rodrigues Menhó [(8.085)1, filho de Franeisee 
Rodrigues da Fonseca Menhó e de Alexandrina 
Rodrigues da Cunha, nascido â 7 de novembro dé 
1912, em Paracatú, Estado de Minas Geraes, so!^ 
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni» 
cipalde Jacarépaguá e residente á rUa Pinto Te'!= 
les. n. 42. (Qualificação requerida.) 

8.074. Augustinho da Cruz (8.086), filho de Manoel. F l o -
rentinó da Cruz e de Marcolina Victoria da Con=* 
ceição, nascido a 28 de agosto de 1898, em Para-
cámby, Estado do Rio de Janeiro, funecionario pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residente á estrada 
da Freguezia n . 649. (Qualificação requerida.); 

8.075. Maria, dè Souza Rodrigues (8.087), filha de Braz de 
Souza Leão e de Maria Rodrigues Bellarba, nas

c i d a a 17 de julho de 1907, em Alem Parahyba, 
Estado de Minas Geraes, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ja
carépaguá e residente á estrada do Gabinal 667. 
(Qualificação requerida.) 

8.U76. Amaro. Antônio Rodrigues (8.088), filho de Benedi~ 
cto Antônio Rodrigues e de Galdina Rodrigues, 
nascido a 14 de fevereiro de 1891, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, commerciario, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Jacarépaguá e residente á estrada da Tijuca sem 
numero. . (Qualificação requerida.) 

8.077. Cerise Ribeiro da Silva (8.089), filha de Arlindo Luiz 
iRibeiro e de Angela Durão Ribeiro, nascida a 25 
de outubro de 1908, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Madureira e residente á rua Profes
sor Burlamaqui n , 20. "(Qualificação requerida.) 

8.078. Villario Antônio Ferreira (8.090), filho de Theodoro 
Antônio Ferreira e de Theodora Maria Ferreira, 
nascido a 15 de maio de 1914, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitora! no 
districto municipal de Jacarépaguá e residente á 
estrada da Freguezia n . 63. (Qualificação reque
rida.) 

8.079. Elza Pederneiras (8.091), filha de Carlos Rufino San
tos e de Maria da Conceição^ nascida a 15 de j u 
lho de 1917, no Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni- • 
cipal de Jacarépaguá e residente á estrada da Fre
guezia n . 1.144. (Qualificação requerida.) 

8.080. Maria dos Santos Martins (8.092), filha de José dos 
Santos Martins e de Maria da Conceição, nascida 
a 18 de outubro de 1899, no Districto Federal, do
mestica, casada, com'domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Madureira e residente á estrada 
Marechal Rangel n . 320. (Qualificação reque
rida.) 

8.081. Aida Alves Duarte (8.093), filha de Antônio Emil io 
' Duarte e de Felicidade de Jesus Alves Motta; nas-
c}da a 1 de mai.ço de 1895, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilo eleitoral no dis
tricto municipal de Anchieta e residente á • rua 
José Lourenço n . 80. (Qualificação requerida.) 

8.082. Luiz Dauciano de Oliveira (8.094), filho de José Dau» 
ciano-de Oliveira e de Maria Moraes de Oliveira, 
nascido a 1 de agosto de 1910, em Maurity, Es-*.; 
tado do Ceará, viajante, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Madureira ç 
residente á rua dos Rubins n . 37. (Qualificação 
requerida.) 

8.083. Geny de' Oliveira Pinto '(8.095), filha de Benedicíef 
de Oliveira Pinto e de Firmina de Oliveira Pin=. 

1 to, nascida a 2 de julho de 1918, no Districto Fe» 
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoraí 
no districto municipal .de Jacarépaguá e residente 
á rua Capitão Menezes. (Qualificação requerida.)] 

8.084. ' Léa.Moreira Pimente! (8.096), filha de Antonia Mo- ' 
reira Ramos, nascida a 17 de abril de 1915, nd 

. Districto Federal, modista, casada, com / domicilig 



Terça-feira 2A BOLETIM ELEITORAL Novembro âe 1936 39ã.9 

eleitoral no districto municipal da Jacarépaguá'.•« 
residente á rua 'Cândido Benicio n-, 526.. (Quah-

•' ííeaçâo reauerida.). 
g,035." Afch-angelõ -Zattèra- (8.097), filho dê • José ;Za«er* e 

• de' Rosa Bettíato, nascido a 28 • de • julho: de 1-902, 
no Estado do Rio Grande do-Sul, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Madureira e residente á rua Dinés. n . 35.. (Qual i 
ficação requerida.) 

18 036. Colombo Mamede (8.099), filho.de Samuel Mamede. 
1 " . " ' e-de-Leonor Mamede, nascida a 4 de outubro de 

1886, no Districto Federal, • operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto • municipal de A n 
chieta e residente á rua 21 n , 71. (Qualificação 
reauerida,) ' 

g.087. Pedro Gomes da Silva (8.100), filho de Mario Go
mes da Silva e de Bernardina Gomes da Silva, 
nascido a 28 de outubro de 1914, no Districto Fe
deral, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Anchieta e" resi
dente "á rua São Venancio n . 42. (Qualificação 
requerida.) 

[§.088,' Waldemar dos Santos (8,101), filho de Ambrosina 
Barbosa dos Santos, nascido a 4 de janeiro de 
1900, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no . l i s -
tricto municipal de Pavuna e residente á rua José 
Borges n . 5i". (Qualificação requerida.) • • 

§ . 0 8 9 , Oswaldo de Souza Figueiredo (8.102), filho de Oscar 
de Souza Figueiredo e de Antonieta Xavier de F i 
gueiredo, . nascido a 9 de novembro de 1914, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domici
lio eleitora! no districto - municipal de Jacarépa
guá e residente á rua D r , Bernar.dino n . 90. 
(Qualificação requerida.) 

Í . 090 , Virifeto Augusto da Cruz .(8.103), filho de Antônio 
Joaquim Cruz e de Maria Dolorosa da Cruz, nas
cido a 21 de maio de 1897, no Estado do Rio de 
Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no-districto municipal de Jacarépaguá e residente 
á estrada de Guaratiba sem numero. (Qualifica-» 
ção requerida.) 

t ,091, Ventura Antônio da Silva (8.104)-,. filho de Antônio' 
da Silva e dè Francelin Emil ia Silva, - nascido a 

•2 de 'março de 1900, no Districto Federal modis-
• • • • • ta, casada, còm domicilio- eleitoral no districto 

municipal de' Jacarépaguá e residente á estrada 
da Tijuca n , 36. 

8.092, Vicente do Paraíso (8.105), filho de Pinhazo F. ' 
Goulart 'e de Idalinha do Para,iso, nascido a 18 
de fevereiro de 1911, no Districto Federal, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residente á avenida 
das B . Rio n . 1.036. (Qualificação requerida.) 

8.093.' João Costa "(8.106), filho de Raphael Costa e de Ma
ria Cândida, nascido a 2 de março de .1918, no 

.,' Districto Federal, commerciario, solteiro, com do
micilio . eleitoral no districto municipal de Jaca
répaguá e residente á rua Maria Silva n . 796. 

#.094. Ruth Menezes de Carvalho (8.107), filha de Justi-
niano Luiz de Menezes e de Francisca Honorina 
de.Menezes, nascida a 14 de abril de.1912, no Dis
tricto Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residente á rua. Rio Grande sem numero. (Quali
ficação requerida.), 

0.095, Pedro Moreira da Siíva r(8.108), filho de Carlos Mo
reira Dias e de Castorina Adelaide da Silva, nas
cido a 23 de dezembro de 1911, no Districto Fe
deral, estudante, solteiro, com dpmiciüo eleitoral 
no disrticto municipal de Jacarépaguá e residente 
á rua da Estação n . 53. (Qualificação requerida.) 

. £ .096, Pedro Domingos da Silva (8.109), filho de Amancio 
>i Domingos da Silva e de Henriqueta. da Silva, nas-
\ cido a il de agosto de 1907, no Districto Federal 
• | funecionario municipal, solteiro, , com domicilio 

. . . * eleitoral no districto mòpicipal de Anchieta e re-
.iidente á. rua.Domingos Lopes-n^-25. (Qualiíi- ' 

cação requerida.) - - _ " 

8,097, Tamcredo Mello das Chagas Moura (8,110), filho de 
- -Gastão das Chagas Moura, e de Izabel das Chagas 

Moura,-nascido a 23 de julho de 1912, em Divino--
polis, Estado do Rio* estudante, solteiro, com do-
míc'iio eieHoral no districto municipal de Jaoa-
réoaguá- e ressente á estrada da Freguezia sem 
numero, 

8.098, 

8.099, 

8.100 

g.íOi 

8,102. 

Benedicto da Fonseca Costa (8,111), filho de-Fran
cisco da Fonseca Costa e de Francisca. Mana da 
Luz "ascido a 28 de dezembro de 1897, em Angra 
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, commerciario, 

• casado, com- domicilio eleitora! no districto muni
cipal de Pavuna e residente á rua Barão n . . 89 . 
.(Qualificação requerida.) . . 

Maria do Carmo Fonseca (8.112), filho de Augusto 
Gatharirio e de Maria da Natividade, nascida a 22-
de junho de 1915, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Jacarépaguá e residente á estrada 

•. üriassãnga .. sem numero, (Qualificação reque
rida.) 

Fresdevino do Nascimento (8.1.13), filho de Antônio 
Luiz do Nascimento e de Érc.ilía Maria da Con
ceição, nascido a 7 de junho.fle 1912, no Distr i 
cto Federal, operário solteiro, com domicilio elei
tora! no districto municipal de Jacarépaguá e re
sidente á rua da Freguezia n . 542. ("Qualificação 
requerida,) 

Antônio Messias Germano (8.114)', filho de José Ger
mano e de Rosa Messias Germano, nascido a 11 
de.julho.de 1911, no Districto Federal, commer
ciario, casado, com domicilio eleitora! no distri
cto municipal de Madureira e residente á rua Dia
mante n . 38. (Qualificação requerida,) 

. Arthur • Tavares Laranjeiras (8.115), filho de João 
Tavares Laranjeiras e de Lucinda Pinto Laran
jeiras, nascido a 1 de junho de 1918, no Districto 
Federal, commerciario, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépagaá e 
residente, á rua Coronel Rangel n . 77. (Qualifi
cação requerida.) t 

' Rio de Janeiro, D . F . , 13 de novembro de 1936, — Pelo 
escrivão, Guilherme N. Medeiros. 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

De. ordem do M . M . Juiz, d a 14 a Zona Eleitoral, faço 
publico, para' conhecimento dos interessados, que foram ex
pedidos os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

5.253. Berillo de Oliveira Carvalho (insc. 5.251), filho de 
Porfirio Luiz de Carvalho e de Rosalina da Con
ceição, nascido a^22 de março de 1916, em Ita-
curussá, no Estado do Rio de Janeiro, operário 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de -Santa Cruz, e residente á rua Fernan
da n . 30. (Qualificação requerida n . 3.339). 

5.254. Sebastião Garcia (insc. 5.252), filho de Anniba! José 
Garcia e de Belmira José Garcia, nascido a 1 de 
março de 1891, em Valença, no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, -solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande e 

residente á -Estrada do Palmares sjn. .(Qualifi
cação requerida n . 2.385), 

5.255. Abelardo Laureano de Carvalho, (insc. 5.253), filho 
de Alfredo Nunes de Carvalho e de Rosa Laurea
no Machado, nascido a 19 da janeiro de 1918, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, com domi-

• cilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e residente á rua Alber t ihan . 70. (Qua-

. lificação requerida n . 5.518). 
5.256'. Waldemar da Silva Soares (insc. 5.254), filho de 

José Saturnino Soares e de Elvira da Silva Soares, 
nascido a 15 dè agosto de 1916, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 

• .no, districto-munioipal de Santa" Cruz e residente 
á rua do Império n . -40. (Qualificação requeri-

, da .n. 5,518) 
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5 257. Manoel Moreira (insc* 5.255), filho de Geminiano 
Agenor Moreira e de Euliaa Moreira Mattos, nas
cido a 18 de setembro (fe 19.17, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Campo Grande e 
residente á Estrada do Rio "A" n. 607. (Quali
ficação requerida n. 5.979). 

5.258. Leonor da Silva Telles (insc. 5.250), filha de Eu-
phrasio Américo da Silva e de Aurêa Magdalena 
Telles, nascida a 2 de junho de 1917, no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipai de Guaratiba e resi
dente á Capoeira Grande sin. (Qualificação re
querida n. 4.328). 

5.259. Antônio Vieira Lucas (insc. 5.257), filho de Alfredo 
Lucas é de Maria Pára, nascido a 12 de março de 
1895, no Districto Federal, lavrador, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Rea
lengo e residente á rua Rangel Pestana n. 26. 
[(Qualificação requerida n. 4.022). 

5.260. Belarmino Moura (inso. 5.258). filho de Galdino 
Moura e de Elvira Maria de Figueiredo, nascido a 
7 de junho de 1911, em São Francisco de Paula, 
no Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Campo Grande e residente á Estrada do Rip da 
Prata s .n . : (Qualificação requerida). 

5.261.. Antônio Peixoto de Carvalho (insc. 5.259), filho de 
Francisca America de Carvalho, nascido a 19 de 
novembro de 1906, em Angra dos Reis, no Estado 
lo Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com do-
mioüio eleitoral no districto municipai de Rea
lengo e residente á rua dos Açudes n. 34. (Qua
lificação, requerida n. 6.552). 

5.262. Antônio Teixeira Júnior (insc. 5.260), filho de An
tônio Teixeira de Carvalho e de Joaquina Maria 
de Carvalho, nascido a 2 de junho de 1899, no 
Districto Federal, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 

Cruz e residente á rua General v Olympio n. 74. 
^Qualificação requerida n. 6.530). 

5.263. Alcides de Oliveira (insc. 5.261), filho de Antônio 
de Oliveira e de Maria Fluusina, nascido a 2 de 
setembro de 1904, em Leopoldina, no Estado de 
Minas Geraes, operário, casado, çom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Gran
de e residente á Estrada do Rio da Prata s|n. 
(Transferencia.) 

5.264. Alberto Augusto Cruz Tinoco '(insc. 5.262), filho de 
Joaquim Antônio Teixeira Tinoco e de Ermelinda 
Cruz Tinoco, nascido a 27 de outubro de 1914^ 
no Districto Federal, radiotelegraphista, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Cruz e residente á Avenida Areia Branca 

numero 350. ;(Quatíficação requerida n. 3.506). 
5.265. Arthur Gomes de Paula (insc. 5.263), í i i h 0 de Ale

xandre Gomes de Paula e de Gertrudes Amélia de 
Almeida, nascido a 12 de dezembro de 186Ç, no 
Districto Flederal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Rea-* 
lengo e residente á rua Bangu' n. 61. (Qualifi
cação requerida n. 3.452). 

5.266. Judith Silva Setti (insc. 5.264). filha de Sertorio 
Gomes Silva e de Aldina Freitas da Silva, nasci
da a 20 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis-

. tricto municipal de Realengo e residente á rua 
Silva Cardoso n. 388. (Qualificação requerida 

n. 6.098). 
5.267. ; Alcidino Gomes de Freitas '(5.265), filho de Sertorio 

Gomes da Silva e de Alcina Gomes de Freitas, 
nascido a 11 de maio de 1912, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo e residência á 
rua Silva Cardoso n. 388. (Qualificação reque
rida n. 6.386.). 

5.268. Luiz Gonçalves de Oliveira (5.266), filho de Manoel 
Gonçalves Oliveira e de Maria Luiza de Oliveira, 
nascido a 5 de outubro de 1910, em Mangaratiba, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, cpm 

. .Novembro, da.- 1936-

domicílio eleitoral no districto municipal de Cam
po Grande e residência á rua Alagoas n. 15. (Trans
ferencia.) 

5.269. Antenor José de Souza (5.267), filho de Manoel José 
de Souza e de Zulmira Gonçalves de Souza, nas
cido a 26 de dezembro de 1913, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com .domicilio eleitoral 
no districto municipal de Realengo e residência á 
rua Saiustiano Silva n. 96, (Qualificação reque
rida n . 5.813.) 

5.270. Álvaro Alves Pineschi (5.268), filho de Emílio. Pi-
neschi. e de Emil ia Alves Pineschi, nascido a 5 
de maio de 1915, no Districto Federal, commercio; 

solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu* 
nicipàl de Realengo e residência á rua Bangu' nu
mero 137. (Qualificação requerida n. 2.591.) 

5.271. Antônio Vasconcellos Pessoa (5.269), filho de Júlio 
iRodrigues Pessoa e de Graziella Vasconcellos 
Pessoa, nascido a 9 de agosto de 1895, em An-
gustura, Estado de Minas Geraes, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no 'districto muni
cipal de Realengo e residência á rua Barão de 
Capanema n. 292. (Qualificação requerida nu
mero 6.561.) 

5.272. Washington Luiz do Couto (5.270), filho de Fran
cisco Luiz do Couto e de Simpliciana Luiz do Couto, 
nascido a 10 de fevereiro de 1911, no Districto 
Federal, operário, casado, com: domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande e resi
dência á rua Baicuru' n. 109. (Qualificação re
querida n. 6;528.) 

. 5.273. Edina de Freitas (5.271), filha de Jayme Ribeiro de 
Freitas e de .Antonia de Freitas, nascida a 28 da 

, maio de 1918, no Districto Federal, domestica; 

solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Cruz e residência á Avenida Isabel 
n. 187. (Qualificação requerida n, 6.373.) 

5.274. Mario Cardoso dos Santos (5.272), filho de Ivo Car
doso dos Santos e de Maria da Paixão,, nascido a 
21 de agosto de 1917, no Districto Federal, la-. 

' vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
% tricto municipal de Campo Grande e residenoia á 

Estrada do Rip do "A" :s/n. (Qualificação reque
rida n. 6.589.) , 

5.275. Cândido de Oliveira (5.273), filho de Albino Antunes 
de Oliveira e de Francisca Cardoso dé Oliveira, 
nascido a 29 de setembro de 1917, no Districto Fe* 
deral, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Cruz e residência 
á Avenida Areia Branca n. 60. (Qualificação re
querida n. 6.016.) 

5.B76. Isaac Ferreira Lima (5.274), filho de Pedro Ferreira L i 
ma e de Amélia Ferreira de Oliveira, nascido a 10 de 
março de 1912, em Itaguahy, Estado do Rio de Ja
neiro, commercio, solteiro, com domioilio eleitoral 
no districto municipai de Campo Grande e resi
dência á rua Kbsmòs n, 10. (Transferencia.) 

5.277.. Abelardo dos Santos (5,275), filho de Bernardo da. 
Silva Bastos e de Maria Augusta dos Santos, nas
cido a 9 de abril de 1915, em Itaguahy, Estado do 
Rio de Janeiro, operário, solteiro, oom domicilio 
elejtoral no districto munjcipal de Campo Grande 
e residência á rua Francisco Costa n.. 45., (Qua
lificação requerida n. 5.419.) 

3.278. Maria das Dores Guimarães (5.276), filha de Jojsé 
Guimarães e de Anna Maria Castro, nascido a 5 
de agosto de 1892t no Districto Federal, domestica, 
solteira, com dmicilio eleitoral no • districto mu
nicipal de Campo Grande e residenoia á rua Pro
fessor Gonçalves n. 205; ^(Qualificação reque
rida n, 5.610.) • 

5.279. Manoel Germano de Sá (5.277), filho de Lourenço 
Anacleto Silva e de Amélia Germano de Sã, nascido 
a 6 de.novembro de 1900, no Districto Federal, 
lavrador, solteiro, .com. domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba e residência á Es» 

: trada do. Morro. Cavado s/n. .(Qualificação reque-
* rida n. 5.608:) „ 

5.280. Claudionor Pereira Soares (5.278), filho de Antônio 
Pereira e de Theodora Soares Pereira, nascido a 
.4 de outubro de 1916, no Districto Federal, qpjŝ  
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rarifc, solteiro, corri domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande e-residência, á 

. rua Aracy n.~ 463.. ...(Qualificação requerida nu
mero '6.201.) 

[g.281. Gastão Guimarães Farias (ins.. 5.279), filho de..Ma-. 
noel Pinto de' Farias e de Albertiria Menezes-Gui
marães, nascido a 20 de setembro de'1896, no Dis
tricto Federal, motorista, casado, com- domicilio 
eleitoral no districto municipal.;de Campo,,.Grande 
é residência á estrada de< Santa Cruz n. \5.118.. 
(Qualificação requerida, n. 6.404.), 

•5,282. Manoel -dé''Castro''Pinto''(inae.'.'5.280);'filho dé'Wal
demar de Castro Pinto e de Dorvalina Lucatt.eli 
Pinto, nascido a 9 de setembro de 1914, no Distri
cto Federal, .barbeiro, .casado, com domicilio eleito
ral no-districto municipal de Guaratiba e residên
cia á. estrada do Monteiro n. 425. (Qualificação re
querida, n . 6.383.) . . . 

5.283. Oiiando Carvalho ( insc ' 5".281)',' filho de João Alves 
1 de Carvalho e de Elvira de Assis Madeira, nascido 

a 2 de fevereiro de 1918, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Guaratiba e residência á estrada do 
Monteiro sem numero. (Qualificação requerida, nu
mero 6.558.) 

•è,284. Victoria Zoghbi (insc. 5.282), filha de Paulo Miguel 
Zoghbi e de Adelia Miguel Zoghbi, nascida a 28 de 

. abri! de 1915, no Districto Federal, domestica,, sol
teira, com domicilio eleitora! no districto munici
pal de Realengo e residência á rua Estevão n. 8. 
.(Qualificação requerida, n . 5.849.) 

f,28S. Eduardo Rodrigues da Silva (insc. 5.283), filho de 
José Rodrigues Ribeiro da Silva e de Dttiiia Maria' 

,da Gloria, nascido a 11. de fevereiro de 1911, no 
'Distr icto ' Jféftéf^'offèf^à;" sólfàivtf 'com1- tfónifoi-
. lio eleitora! no districto municipal de Campo Gran

de :e residência á. avenida Cesario de Mello sem 
tiumero. (Qualificação requerida, n.:-5.855;)' 

'^.286. Esther Pereira (insc.-. 5.284),"filha de Francisco A l 
ves Pereira e de Albertina Duarte Pereira, nascida 
a 13 de novembro ; de'lffl6, no', Districto Federaíj 
domestica, solteira, conv domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo e residência' á rua Es
t evão 'n . 84v- (Qualificação-requerida, n. . 5.486.)] 

%,2S7, José:Augusto-Lopes (insc. 5.285), filho de José Lspss 
e de Émilia de Jesus.Lopes, nascido a'23 de março 
de 19Ò5, em Coimbra, Portugal (naturalizado), com
mercio, casado, com domicilio- eleitoral no ''districto 
municipal de Santa Cruz e.residência á rua. Barão 
de Ladario n . 19. (Qualificação requerida, numero 
6.864.),.'. / ' ; • ' . ' 

jg.288. Doracy Vianna '(insc <5.286),:filhoí'de Ulyases. Vianna 
e de Maria Ulysses Vianna, nascido a 15 de feve
reiro de 1903, em Angra dos Reis, Estado: do Rio de, 
no ;districto -.municipal, de : R.ealengo ,e; residência 
á rua Geres n . 76. (Qualificação requerida, numero 

. . . 5,820.) . , - , ' . . - ' . • • . . 
;^.289.-. Yvonne Solano Santos;'(insc:-5.287)', filha-A de Manoel 

Solano Santos e de Pantilha Coelho - Santos, nascida 
a 11 de abril de 1918, no Districto Federa!, domes
tica, solteira, çom domicilio eleitoral no districto 

. municipal de Realengo © 'residência á estrada de * 
Santa Cruz n . 1,221. (Qualificação reauerida, nu-

.mero '5,831',) • 
$.290.'- Carlos Rodrigues Guedes '(insc' 5,288), filha de Josué 

João Rodrigues e de Olivía-de Encarnação, nascido 
" . ' • , a , 20 de junho de, 1917, no Districto Federa!, l a 

vrador, solteiro, çom • domicilio eleitora! - no .d;s-
, tricto municipal de Guaratiba e residência "âí rua 

'*•> * ' Rio Bonito' sem * numero. -: (Qualificação requerida:). 
•|.-29i'. Reerulo Sirva ( insc 5,289), í i!bo d© Hermiíio Silva.® ' 

• de ..Maria. Fraga-, da- Silva, nascido á 31 ds janeiro, 
de 1913, eni Vjcíor.ía, Estado, do Espirito Santo,--
ferroviário,,solteiro,.com domicílio eleitora! no dis= 
tricto municipal - de Eealengo e residência, a sua 
dos Ooerarios ti.> 7„ ;(Qualificação-requerida, t iú- . 
mero 5.,368.)' 

5.292. José Felismino da Silva (insc. 5.290), filho de Felis-
mino José Luiz e de Albina Maria da Conceição, 
nascido a 3 de janeiro de 1870, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-

s cto municipal de Santa Cruz e residência á-estrada' 
do Sepetiba n. 323. (Qualificação requerida, nu
mero 6.376.). O . . ' • • • ' • , 

5.293. Bernardino Augusto da Cruz (insc. 5.292V, filho de 
Bernardino Augusto da Cruz e de Maria Carolina 

• da Cruz, nascido a 5 de junho de 1890, no Estado 
do Rio de Janeiro, operário, viuvo, com domicilio 
eleitoral no-districto municipal de Santa Cruz e 
residência á rua Lemos n. 6. (Qualificação reque
rida, n. 6.372.) 

5.294. Tarquino Barbosa (inscripção n . 5.293)', filho de A n 
tônio Corrêa Barbosa e de Rita Maria da Concei
ção, nascido a 9 de junho de 1904, no Districto Fe
deral, operário, casado, com domicilio eleitoral-.no 
districto municipal de Campo Grande e residência 
a Estrada de Santa Cruz sem numero. .(Qualifica
ção requerida, n. 4.542.) ; ' . ~ T i , i 

5.295. Agrícola Leite do Nascimento '(inscripção ri.' 5.294)', 
filho de João Leite do. Nascimento e de Etéivina 
Leite do Nascimento, nascido a 30 de junho de 
1916, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e residência á rua Alfredo de Moraes nu
mero 61. (Qualificação requerida, ix. 6.168.),. 

5.296. José da Costa (inscripção n . 5.295), filho de Delphina 
da Costa, nascido a 24 de julho de 1915, em Belém, 
Estado do Pará, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto. municipal de Santa Cruz e re
sidência á rua Felippe Cardoso n. 124. .(Qualifi
cação requerida, n . 4.003.) • , 1! ' 

5.297. -Thomaz-Campos Barreto (inscripção n . 5.296)Y filho 
de Jorge Domingos e de Arlinda Garlota de Gampos, 
nascido a 27 de junho de 1916, no Districto F e 
dera!, operário, solteiro, com domicilio eleitora! no 
districto municipal de Campo Grande, e residência 
á rua Teixeira.Aragão n . 4. (Qualificação reque-
íida, n . 4.183.) • 

.5.298. Arnaldo Cardoso da Silva (inscripção ri. 5,297); filho 
de Eduardo José Cardoso da Silva e de Januaria da 
Motta e Silva, nascido a 3 de abri! de 19,11, nò Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com' domicijio 

- eleitora! no districto municipal de Campo Grande 
s residência á rua Barcellos Domingos n . 12,. 
;(Qua!ificação requerida, n.-5.761,); 

5,299. Maria Ferreira Cruz (inscripção n . 5.298), filha de 
. . . Luiz José Teixeira, de Garvalho e de Maria José 

' Ferreira de Carvalho, nascida a 6 dé junho de 
1896, no Districto Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Campo 
Grande e residência á Estrada do Riacho sem nu
mero. (Qualificação* requerida, n. 4.363.) 

5..3Q0-. João, Soares, dos. Santos (inscripção n. 5.299), filho.de 
José Soares Mendes e de Josephina Rodrigues dos 
Santos, nascido a 21 de março de 1902, em Santa 
Rita, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal ds 
Campo Grande e residência á rua Rodrigues de 
Oliveira n . 32. .(Qualificação reauerida, numero 
.8,859.) . 

5.301. Augusto Queiroz (inscripção ri. 5.300)", filho'"dé"Cas
torina Rosa de eJsus, nascido a 8 de março -ds 
1918, no Districto Federa!, lavrador, solteiro,.com 
domicilio eleitora! no districto municipal de Gua--

' ratiba e residência á rua Piabas sem numero. 
(Qualificação requerida, n. 6.540.)] 

5.302. (Cecília Bernardo' Fernandes '(inscripção ri. 5.301)', 
. " filha de João Bernardo Fernandes'e de ürsu la Rosa 

j Martins, nascida a 14 de junho de 1914, no Dis
tricto Federal, modista,-solteira, com" domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba e re
sidência á rua Rio Bonito sem numero. (Qualiíi-

'' ©ação requerida, n. 6.542.)j ' '• , 
8.303. Eduardo Bernardo Fernandes r(iüseripção" ri. 5.302'f. 

füho de João Bernardo Fernandes e de ürsuia R r « 
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Martins, nascido a 13 de novembro de 1911, no Dis
tricto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Guaratiba e re
sidência áí- rua Rio Bonito sem numero. .(Quali
ficação requerida, n. 6.543.) 

8.3Ô4. Álvaro de Oliveira Braga (inscripção ü . 5.303), filho 
de Oarolina Maria Silva, nascido a 19 dé janeiro de 
1888, no Districto Federal, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipai de Gua
ratiba e residência á rua Rio Bonito sem numero. 
(Qualificação requerida, n. 6.539.) 

5,305. Làurides de Oliveira Braga (inscripção n. 5.304), 
filho de Álvaro de Oliveira Braga e de Alzira Maria 
da Conceição, nascido a 19 de setembro de 1912, 
no Districto Federal, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Guara
tiba e residência á rua Rio Bonito sem numero. 
(Qualificação requerida, n. 6.544.) 

a.àÓê. Enedina Bernardo Fernandes (inscripção n. 5.305), 
filha de João Bernardo Fernandes 5 de Ursula Rosa 
Martins, nascida a 27 de junho de 1917, no Districto 
Federal modista, solteira, cóm domicilio eleitoral 
no districto municipal de Guaratiba e residência á 
rua Rio Bonito sem numero. (Qualificação' re
querida, n. 6.103.) 

$.307. íiifieu Teixeira Pinto (inscripção n. 5.306), filho de 
Joaquim Pinto Carvalho e de Laura Teixeira Pinto, 
nascido a 15 de agosto de 1914, em Tres Irmãos, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Guaratiba ê residência á Es
trada do Matto Alto sem numero. (Transferencia.) 

8,308. José Antônio da Silva (5.307), filho de Augusto Hen
rique da Silva e de Maria Philomena das Dores, 
nascido a 10 de maio de 1916, em S. José do Rio 
Preto, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Quaratiba e residência á Estrada da Cachamorrá, 
sem numero. (Qualificação requerida, n. 5.247.) 

S.SÔ9. Antenor Leira (5.308), filho de Merenciana Maria An
gélica, nascido a 22 de maio de 1913, no Districto 
Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto munioipal de Guaratiba e residência á 
Estrada do Morgado, sem numero. (Qualificação 
requerida, n. 5.372.) 

5.310. Geraldo Messias Baptista (5.309), filho de Messias 
Baptista e de Maria José de Jesus, nascido a 14 
de fevereiro de 1915, em Guararuy, Estado de M i 
nas Geraes, operário, solteiro, com domicilio elei
toral üo districto municipal de Cafflpo Grande e 
residência á rua João Telles n. 28. (Qualificação 
requerida, n. 6.162.) 

6 . S H , Oziris Lugão Mulin (5.3Í0), filho de Josino Lugão 
Mulin e de Francisca Cretoni, nascido a 2 de ja
neiro de 1914, em S. Antônio de Padua, Estado 
do Riõ de Janeiro, lavràdor5 solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande e 
residência á Estrada da Câchamorra,, sem numero. 
(Transferencia.) 

0,312*: Jurandy Nogueira da» Gosta '(5.311)", filho dê Arthur* 
Nogueira da Costa e de Luiza Rosa da Costa, nasci
do a 3 de abril de 1916, no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitora! no dis= 
tricto municipal de Realengo e residência á rua Sil
va Càrdoéo tu 328. (Qualificação requerida, nume** 
ro 4.861.) 

tf.313. Jurâcy Nogueira da Costa (5.312)', filha dé Arthur 
Ííogueira da Costa e de Luizã Rosa da Costa, naáci-
Üâ a 5 de junho de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Realengo e residência á rua Sil
va Cardoso n. 328. (Qualificação requerida, nu-
riléfG 6.224.) 

5.314. Sebastião dá Silva Mãía (5.313), filho dè Manoel da 
Silva Maia e de Cacilda Anna Vieira, nascido a 16 

"> Ae março de 1916, no Districto Federal, motorista, 

solteiro, cóm domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Campo Grande e residência á rua Justi-
niàno de Carvalho, sem numero. .(Qualificação re-. 
Querida, n. 5.658.), 

5.315. Deanicia Ferreira Paiva (5.314), filha de Benedicttí 
Garcia Ferreira e de Processa da Silva Gomes, nasci-

i da a 14 de setembro de 1912, no Districto Federal 
\ domestica, casada, cota domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Campo Grande e residência á 
Serra da Mendanha, sem numero. (Qualificação re* 
querida, n , 6.400.) 

5.316. Daniel Bernardo Fernandes (5.315), filho de João Ber. 
nardo Fernandes e de Ursula Rosa Martins, nasci
do a 6 de junho de 1905, no Districto Federal, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitora! no districto 
municipal de Guaratiba e residência â^rua Rio Bo
nito, sem numero. (Qualificação requerida, nu
mero 5.797.) 

5.317. Aurélio Sinorelli (5.316), filho de João Sínorelli e dt 
Nicolina Sinorelli, nascido a 17 de agosto de 1897, 
em Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes, ad
vogado, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Campo Grande e residência á rua Co
ronel Agostinho n . 24. (Qualificação requerida.) 

5.318. Jesualdo Fonseca (5.317), filho de .Belmiro Pinheirc 
Fonseca e de Liberalina Joaquína da Fonseca, nasci
do a 1 de março de 1899, em Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, empregado publico, casado, com do-

. micilio eleitoral no districto municipal de Realen
go e residência á Avenida Agua Branca n , 36. 
(Qualificação requerida, n . 6.038.) 

5.319. Vicente Antunes de Oliveira (5.318), filho de Eugenic 
Antunes de Oliveira e de Hermenegilda Maria Rosa, 
nascido a 22 de janeiro de 1916, no Districto Fe
deral, empregado publico, solteiro] com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Campo Grande 
e residência á Estrada dós Caboclos, sem numero r 

(Qualificação requerida, n . 4.124.) 
5.320» Hildebrando Baptista Bento (5.319), filho de Frede-

rico Baptista Bento e de Maria José da Silva Bén-
' to, nascido a 26 de fevereiro de 1917, no Districtc 

Federal, operário, solteiro, cbm domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande e resi
dência á rua Pau Brasil n . 273. (Qualificação re
querida, n , 3.705.) 

5 .32Í . Vouvê Roberto Dénys (5.320)", filho dé Demetrio Deo-
claciano Denys e de Olympia Chaves, nascido a 7 
de junho de 19Ô3, em Barra de S. João, Estado do 
Rio dè Janeiro, lavrador, viuvo, cóm domicilio elei
toral no districto municipal de Cafflpo Grande e 
residência á rua Ferreira Borges n . 16. (Transfe
rencia.) • 

5.322. João Felisberto Costa (inscripção n . 5.32Í)', filho de 
Hôrtensia Maria dé SánfAnná, nsçcidô '% 26 . d© 
março dé 1907. no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral ao.districto mu
nicipal de Campo Grande e residência á rua Julití 
Cesãrio n'. 154.- (Qualificação requerida, c. 4.875.)] 

5.323. Joaquim de Oliveira '(inscripção t i . 5.322?. füho ds 
José de Oliveira e de Brasilina Rosa de j-esus, nãs= 
cido a 8 de março de 1913, no Districto Federa!,, 
barbeiro, solteiro, cóm domicilio eleitoral no dis= 
tricto municipal dè Realengo e teâidericia á' E§« 
trãda de Santa Cruz n . 2.097, ;(Qualificação ro*. 
querida, n. 5.925.) 

5.324. Opfceliá Gonçalves (inscripção n. 5 323)', filha dê 
Domingos Gonçalves Raymundo e de Angelina 
Fortes, nascida a 21 de fevereiro de 1916, no Dis
tricto Federal, modistá, solteira, cpm domicilio 
eleitoral no districto municipal de Realengo e re
sidência á rua 12 de Fevereiro n . 171,; (Qualifi
cação requerida, n . 5.946.) 

. !5.325, .Daniel Koch e de Albina Fonseca Koch, nascido a 25 
de julho de 1917, no Districto Federai, operário^ 
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solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni* 
cipal de Realengo e residência á rua General Aze
vedo Coutinho n . 144. (Qualifioação requerida 
n . 5 ,905.) 

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1956.- — Pelo Esçri-* 
yâo, João Aguiar Júnior. 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do M M . Juiz da 14* Zona Eleitoral, faço pu-
. Mico, que foi expedido o titulo eleitoral do seguinte, cidadão; 

• 5.127. Manoel Gomes Júnior (5.125), filho de Manoel Gomes 
e de Maria dos Santos Gomes, nascido a 23 de 
abril de 1904, em Bom Jardim, Estado do Rio de 
Janeiro, lavrador, easado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande e resi
dência á Estrada do Pret s/n. .(Transferencia.) 

Rio de Janeiro, 21 de novembrp de 1936. — Pelo es
crivão, João Aguiar Júnior. 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORA 

De ordem do MM. Juiz da 14* Zona Eleitoral, faço pu
blico, que forão expedidos os títulos dos seguintes cidadãos; 

5.246. Paulo Vasconcellos (5.244), filho de Antônio José, 
Duarte Vasconcellos e de Rosimuuda Vasconcellos, 

* nascido a 18 de abril de 1882, em Paracamby, Es
tado do Rio de Janeiro, operário, casado, com do-
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo 
e residente á rua dos Açudes n . 62. (Qualificação 
requerida, n . 5.745.) 

ÍÍ.247. Maria Basilio Pinto Machado (5.245), filha de An
tônio Augusto Pinto Machado e de Maria Reis 
Pinto Machado, nascida a 26 de inovembro de 
1912, no Districto Federal, professora, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Realengo e residência á Avenida I o de Maio nu
mero 13. (Qualificação requerida n . 2.754.) 

5.248. Augusto Leopoldo Lopes (5.240), filho de Luiz Bento 
e de Leopoldina Maria de Jesus, nascido a 1 de 
janeiro de 1861, em Duas Barras, Estado do Rio 
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Campo Grande e 
residência á Estrada Real de Santa Oruz s/n. 
;(Transferencia.) 

5.249. Jos Alves (5.247), filho de João Francisco Alves o 
de Maria Joaquina Alves, nascido a 26 de julho dê 
1912, em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Campo Grande e residência á 
rua Nova n . 52. (Transferencia.) 

5.250. Francisco Marques da Cruz (5.248), filho de Floren-
tina Antonia da Costa, nascido a 21 de março de 
1911, em S. Antônio de Padua, Estado do Rio de 
Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Campo Grande e resi
dência á Estrada Lameirão Pequeno s/n. .(Trans
ferencia.) 

5.251. José Maria Perdigão (5.249), filho de Roberto José 
Maria Perdigão e de Sabina Maria da Gonceição, 
nascido a 18 de março de 1911, em Bom Jardim, 
Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto munioipal de 
Campe Grande e residência á rua Alice n. 13... 
(Transferencia.) 

5.252. Bento Gonçalves Ribeiro [(5.250), filho de Domingos 
Gonçalves Faria e de Emil ia Gonçalves Ribeiro, 
nascido a 26 de julho de 1897, em Parahyba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com domicilio elietoràl no districto munieipal de 
Campo Grande'e residência á rua Araoy n..'4-57*. 
(Qualificação requerida ' n.j 6.395.) 

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1936. — Pelo es
crivão, João Apuiar Júnior. 

EDITAES DE TRANSFERENCIA 

Primeira Çircumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL' 

( Districto munícijal de Candelária ) 

Jniss — Dr. Decio Casario Alvim 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

De ordem do D r . Juiz da 1" Zona Eleitoral, da l 1 Çir
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que estão sendo processados os 
pedidos de transferencia dos seguintes eleitores: 

292. Leonel Eerculano de Aguiar, filho dè Diniz üercuiano 
de Aguiar, titulo n . 1.408, inscripção n . 1.408. 

> Meyer, 11* zona, para Candelária, 1* zona. 
293. José Teixeira de Mesquita, filho de Avelino Teixeira 

de Mesquita, titulo n . 10.332, inscripção numero 
10.054, Meyer, 6a zona antiga, para Candelária, 1" 
zona. 

294. João Pouso Palomino, filho de José Pouso, titulo nu
mero 887, inscripção n . 1.034, Jacarépaguá, 13* 
zona, 'para Candelária, 1* zona. 

295. Armando da Rocha e Souza, filho de Manoel da Ro
cha e Souza, titulo n . 5.515, inscripção n. 6.455, 
Rio Comprido, 4* zona antiga, para Candelária, 1° 
zona. ' 

296. Antônio Saraiva, filho de Antônio Saraiva, titulo nu
mero 469, inscripção n . 489, SanfAnna, 7* zona, 
para Candelária, 1" zona. 

297. Joaquim Gomes de Almeida, filho de Rufino Gomes 
de Almeida e Silva, titulo n . 21.966, inscripção 
n . 23.355, São José, 1* zona antiga, para Cande
lária, 1* zona actual. 

298. Alfredo da Silva Guerra, filho de João B . de Souza 
Guerra, titulo n . 3.930, inscripção n . 5.133, São 
José, 1* zona antiga, para Candelária, V zona, 
actual. 

Districto Federal, 23 de novembro de 1936. —- Pe'o es
crivão, Juvenal dè Araújo. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

luiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico para. fins do art. 69. § 2.°, da lei n.'48, de 
4 de maio de 1935, que por este Cartório e Juizo da Terceira 
Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de trans
ferencia dos seguintes cidadãos;. 

1.645. Cicero Guedes Alcofprado (6.641), filho de Bertnoi-
do Guedes Alcoforado, nascido a 4 de fevereiro ti e 
1895, em Arêa, Estado da Parahyba, solteiro, por
tuár io . Transferencia do titulo eleitoral n . 6.890 
da 2,* zona (Ajuda), para a 3* zona (Santa Rita.) 

1.646. José Lourenço da Silva Milanez (4.749), filho de Joa
quim Lourenço da Silva Milanez, nascido a 21 rife 
junho de 1877, em Guaribia. Estado da Parahyba 
do Norte, viuvo, policia do Cães do Porto. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n| 4.757 da 4a

 Z O Ü U 
r(Gamboa) para a 3* zona (Sacramento.) 

1.647. Luiz Barbosa (.580), filho de Antonia Maria da Con
ceição, nascido a 18 de outubro de 1901, no Distri
cto Federal, solteiro, motorista. .(Transferencia do 
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titulo eleitoral, n . 580, dá 1* zona ^Candelária), 
para a 3* zona (Sacramento.), 

fe.648. Jehovah Araújo Borges" (3.324)'," filho de Augusto 
Araújo Borges nascido a 6 de junho de 1903, no 
Districto Federal, solteiro, funecionario municipal. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 2.789 da í* 
zona (SanfAnna),'para a.3* zona (São Domingos.)^ 

(í .649. Severino de Oliveira -Lyra ' (1.160), f i l l iode Israel, de: 
Oliveira Lyra. nascido a 3 dé outubro de 1896,-em 
Patos, Estado'da.Parahyba do Norte, casado, por
tuário.. '(Transferencia do titulo eleitoral n . 1.094 
da 12", zona (Penha) para a 3* zona (Santa Rita.) 

ífe.650. Álvaro Pinto de Figueiredo (1.143). filho de Abílio 
^ Pinto de'Figueiredo, nascido a 11 de dezembro de 

1914; brasileiro,-, solteiro, .lavrador. (Transferencia 
do titulo eleitoral n . 1.126 da 10* zona (Engenho 
Novo) .para a 3* zona'(São Domingos.) 

fc.651. José Camis (7.180). filho de Alice Maura Britto, nas-
^ cido a 4 de', janeiro de .1911, no Districto Federal, 

solteiro, operário. (Transferencia do titulo eleito
ral n . .7.378, da 9* zona (Engenho Velho), para a 
3* zona. (Sacramento.) . 

g.i652.'Oswaldo Wiggberto Soares Brasil (5.290),. filho de 
*• " Wiggberto Soares Brasil, nascido a 27 de junho de 

1904. no Districto Federal, casado, operário. 
- '(Transferencia do titulo eleitoral n . 4.743 da'8* 

zona (Madureira) para a 3* zona (São Domingos.)] 
Districto Federal, aos 21 de novembro de 1936. ~ 

g^riyâo, ' Maurício Mello'. 

HONA ZONA ELEITORAL 

Ç Districtos municipaes de Tijnca e Engenho Velho ) 

Juiz — Dr. Nelson, Hungria Hoffhauer 

':'*" L"2"BóHySòw Dr. Francisco Farias 

De ordem do Dr. Juiz da Nona Zona Eleitoral da 2* Çir
cumscripção do Districto Federal, faço publico para conheci
mento :dos interessados que, por despacho deste Juizo, foram 
effectuadas as seguintes transferencias: 

12j8.jOctávio-Augusto Ceva, inscripção n. 1.363, titulo nu
mero 2.128, transferido da 6' de Andarahy para 

• Tijuca. -
• '- . • • \ 

129. Otlo Ferreira da Silva Paranhos. inscripção ri. 9.273. 
titulo n . 5.212, transferido da 1* de São José para 
Tijuca. 

Í30. Nathaneal Dias Baptista, ' inscripção n . 6.332, titulo 
n . . 1.112, transferido da 3* de"Gavea para Tijuca, 

131. Oswakkr Abreu, inscripção n . 990, titulo n . 937, trans
ferido da 5* de Gloria para Tijuca. 

' i de Janeiro,;20 de novembro de 1935. — Pelo escrí-
Perrvi escrevente, no impedimento occasional do eà-

«rivão. 

Irsnr«nsa Nacional Rí©'de Janeiro' 
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