DO

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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA
ELEITORAL .
JULGAMENTOS
Ú Sr. ministro presidente designou o dia 14 do corrente,
9 horas, para julgamento dos seguintes processos:
1. Recurso eleitoral n . 526 — Espirito Santo — (relator Sr. professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrente, o Partido Social Democrático e recorrido Luiz Tinoco
da Fonseca. (Adiado'por ter pedido vista dos autos o senhor
professor João-Cabral.)
2. Mandado de segurança n . 68 — Minas Geraes — (relator Sr. desembargador Collares Moreira), sendo recorrentes
Fidelis Reis, Sebastião Fleury e outros. .(Adiado a pedido do
Sr. relator.)
3. Recurso eleitoral n . 490 (relator Sr. professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrente o Partido Republicano da Bahia e recorrido p Tribunal Regional da Bahia. (Da
pauta anterior.
/
4. Appellação criminal n . 50 — Piauhy — (relator senhor ministro Plinio Casado), sendo appellanto Helvécio Coelho Rodrigues e appellado capitão Landry Sallés Gonçalves
e outros. (Da pauta anterior).
5. Processo n . 2.053 (relator Sr. Ministro Plinio Capado) . O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catharina encaminha ao Tribunal Superior uma consulta que lhe foi d i r i .gida pelo Sr. Dr. Governador do Estado, sobre se pôde o professor cathedratico da Faculdade de Direito de Santa Catharina, que exerce as funeções de juiz do Tribunal Regional,
acceitar o cargo de director da mesma Faculdade, por nomeação do Governo do Estado dentre o* nomes indicados pela
Congregação a mesma Faculdade. (Da piuta anterior.)
6. Processo n . 2.056 (relator Sr. desembargador Collares Moreira). O Tribunal Regional da Bahia encaminha uma
consulta do juiz eleitoral da 13 zona daq"uelle Estado sobre se
pôde o escrivão eleitoral da referida ?ona accumular esta
funcc.ão com a de secretario da Prefeitura no município da •
Pombal. (Da pauta anterior.)
7. Recurso eleitoral n . 538 —• Goyaz =— (relator Sr. professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrentes Álvaro
Xaxier de Almeida e outros e recorrido José Caetano Borges.
8. Representação n . 1. (relator Sr. ministro Plinio Catado) . O Presidente dq Tribunal Regional do Ceará representa
ao Tribunal Superior no sentido de ser restabelecida a verba
jtooueUe Tribunal do exercício passado, mediante distribuição
'& Delegacia do Thesouro Nacional naquelle Estado, dada a
difficuldade em que se encontra aquelle Tribunal,
actúal-.
mente, pára áttendèr aos serviços de sua Secretaria. (Da
pauta anterior.)
9. Reclamação n . '3. (relator Sr. desembargador Collares Moreira). .O Presidente do T r i b u ' i i l Regional dq Rio
Grande do Sul, reclama providencias do Tribunal Superior no
fcenlido de obter da Delegacia Fiscal daqitelle-Estado"o pagaínento dos vencimentos do porteiro daquele Tribunal nomeado
interinamente por portaria do Sr. Presidente, uma vez quo _
% mesma Delegacia se recusa a fazel-o sob a allegáção de que
às

a

se trata de pessoa estranha ao quadro dos funecionarios daquelle Tribunal. (Da pauta anterior.)
,10.
Carta testemunhavel n . 523 (relator Sr. desembargador Collar-es Moreira), sendo testemunhante Victor E n gelhard e testemunhado o Tribunal xtcgional Eleitoral dt
Pará.
íl..
Recurso eleitoral n . 553 (relator Sr. ds»embargador
Collares Moreira), sendo recorrente o Partido Popular de
Abaeté e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral de Mina?
Geraes.
Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em
11 de dezembro de 1936. — Agripino Veado, Director da Secretaria.
O Tribunal em sua 129* sessão ordinária realizada em 9
de dezembro de 1936, sob a presidência do Sr. tóinistro Hernienegildp de Barres, resolveu:
I , tomar conhecimento do recurso eleitoral n . 459 —
Bahia — (relator Sr. professor João'Cabral). sendo recorrente
José Teixeira do-Amaral e recorridos Anrigio Duarte Filho e
outros, por não prevalecerem as allegaçoes de falta de citação
da jurisprudência
offendida e de illegitimidade de parte,
unanimemente; quanto ao mérito, dar Provimento ao recurso
para annullar a eleição e mandar que se proceda á nova eleição, remettendo-se os papeis ao Procurador Regional para
apurar a responsabilidade de quem de direito, unanimemente;
2 , responder a consulta da Corte de Appellação do Estado de Goyaz (processo n . 2.050, sendo relator o S r . desembargador Collares Moreira, declarando nuíla a promoção do
Dr.. João Monteiro a juiz effectivo, por ter sido feita por sortejo e não por votação, como se devia proceder, unanimemente. (No julgamento deste processo usou da palavra o
Sr. D r . Procurador Geral);
•3°, responder á" consulta do Procumdor Regional Eleitoral
do Pará, encaminhada >pelo Sr. Dr. Procurador Geral, (processo n . 2.054, sendo relator o Sr. ministro Plinio Casado),
declarando que se não applica ao juiz federal, merrJbro do T r i bunal Regional, o disposto no art. 82 § 5° da Constituição Federal, por ser o mesmo juiz, membro permanente do referido
Tribunal, unanimemente;
4", adiar, pelo adeantado do hora, o julgamento do recurso eleitoral n . 526 — Espirito Santo — (relator, senhor
professor Cândido de Oliveira Filho), s^ndo recorrente o
Partido Social Democrático do Espirito Santo e recotrido Luiz
Tinòco da Fonseca, depois de já haverem usado da palavra
os Srs. Drs. Francisco Gonçalves, como advogado e o senhor
Dr. Procurador Geral.
o

o

Secretaria do'Tribunal Superior de Jrstiça Eleitoral, err?'
11 dê dezriibro de 1936. — Agripino Veado, Director da Secretaria..

Secretaria d ò Tribunal Superior de Justiça E l e i t o r a !
EXPEDIENTE DOS DIAS 9 E 10 D E DEZEMBRO D E 1936
' PRIMEIRA SEGÇÃO

Papeis protocollados:
, .'. Tf. 3.057— Offieio i i l 'da Procuradoria Geral d<?-.JtwHço
Eleitoral.
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N . 3.058 — Telegramma 37.700 do Tribunal Regional
cia Bania.
>
N . 3.059 — Telegramma 5.184 do Presidente da Corte
de Appellação do Rio Grande do S u l .
N . 3.060 — Telegramma 788 do Tribunal Regional do Rio
Grande do S u l .
N . 3.061 — Telegramma 417 do Presidente da Assembléa
Legislativa de Sergipe.
N . 3.062 — Telegramma 757 do S r . Fidelis Reis — Uberaba Minas.
N . 3.063 — Telegramma 157 do Tribunal Regional de
üergipe.
N . 3.064 — Telegramma 194 do Tribunal Regional do
Maranhão.
N . 3.065 — Telegramma 210 do Tribunal Regional de
Santa Catharina.
N . 3.066 — Telegramma 450 do Tribunal Regional de
Goyaz.
N . 3.067 — Telegramma 506 do Tribunal Regional da
í'arahyba.
N . 3.068 — Telegramma 690 do Tribunal. Regional de
Minas Geraes.
N . 3.069 — Offieio 2.008 da Imprensa Nacional.
N . 3.070 — Offieio 251 do Tribuna! Regional de Goyaz.
N . 3.071 — Tribunal Regional do Rio Grande do* Norte
— Requerfente Manoel Ferreira dè Aguiar.
N . 3.072 — Tribunal Regional de Santa Catharina — Recorrente João Pedro Ghorzi.
,
N . 3.073 — Tribunal Regional 4e Minas —- recurso 954
— Recorrente Geraldo Bicalho Brandão.
N . 3.074 — Tribunal Regional de Minas — Recurso 955
— Recorrente Geraldo Bicalho Brandão.
N . 3.075 —'Tribunal Regional d? Minas — recurso 956'
— Recorrente Geraldo Bicalho B r a n d ã o .
N . 3.076 — Tribunal Regional de Minas — recurso 957
• - Recorrente Geraldo Bicalho Brandão.
N . 3.077 — Tribunal Regional de.Minas — recurso 958
— Recorrente Geraldo Bicalho Brandão..
N . 3.078 — Tribunal Regional de Minas — recurso 959
— Recorrente Geraldo Bicalho Brandão.
•
N . 3.079 — Tribunal Regional de Pernambuco — Recor=
rente Silvino Patu' Netto.
N . 3.080 — Tribunal Regional de Pernambuco
recurso
205 — Recorrente José Elias de Albuquerque Farias.
N . 3.081 — Tribunal Regional de Pernambuco -^'Réctírêo
204 — Recorrente José Florentino de Mello»
• N . 3.082 — Tribunal Regional de Pernambuco ~ Recurso
208 —. Recorrente Innocencio Simeão de Mello.
N . 3.083 — Offieio 400 do Tribunal Regional dè Sergipe.
N . 3.084 — Offieio 881-S do Tribunal Regional do Amazona*.
'. .
N . 3.085 —• Offieio 398 do Tribunal Regional ã& Sergipe.
N . 3.086 — Telegramma 14 do Tribunal Regional do Rio
Grande do Norte.
Correspondência expedida
Telegramma do Sr. Ministro Presidente:
N . 293 — Ao S r . Presidente do Tribunal Regional da
Goyaz — Communicando o resultado do julgamento do processo n . 2.050.
, '
Telegramma do Sr. Director:
N . 136 — Ao S r . Director da Secretaria do Tribunal Re*
gional do Amazonas — Prestando uma informação.
Officios do Sr. Ministro Presidente:
N . 752 — Ao Sr. Presidente do Tribunal Regional do D i s iiicto Federal — Agradecendo a communicação de ter assumido a presidência do Tribunal Regional.
N . 755 — Ao Sr. Presidente do Tribunal Regional do Rio
Grande do Sul — Respondendo o offieio 192.
Officios do Sr. Director:
N . 753 — Ao Sr. Director do Gapinete do Ministro da
Justiça —- Transmittindo copia do telegramma do Sr, Presidente do Tribunal Eleitoral do. Espirito Santo, solicitando suspensão -do estado de guerra -pára realização de eleições, m u uicipaes.
N . 754 — Ao Sr. Director do Gabinete do Ministro da
Justiça — Transmittindo copia do ielegramma do Sr. Presidente do Tribunal Eleitoral de Pernambuco, solicitando suspensão do estado de guerra para realização de eleições m u n i -
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N . 756 — Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal Regional de São Paulo — Remettendo os autos dos lecursos elei*
toraes ns. 221, 387, 398, 427 e 482.
Ns. 757, 758, 759, 760 e 761 — Aos Sra. Directores da3
Secretarias dos Tribunaes Regionaes de Santa Catharina, E s pirito Santo, Minas Geraes, Ceará e Pará — Remettendo ea
autos dos recursos ns. 433, 415, 495, 476, 209 e 4.14, respectj-.
vãmente.
Autos distribuídos;
Recurso n . 578 — classe 3* — Maranhão — Recorrente
Procurador Regional Eleitoral do Maranhão e recorrido o T r i bunal Regional — Relator Sr. Desembargador Ovidio Romeiro,
Recurso n . 579 — classe 3* — Distnuto Federal — Recorrente "Concentração Eleitoral de São Domingos" e recorrido
o Tribunal Regional — Relator Sr. Professor João Cabral.
Recurso n . 580 — classe 3" — Minas Geraes — Recor3 ente Òswaldo Santos e recorrido o Partido Progressista
D r . Benedicto Valladares, de.Brasília — Relator Sr. Professor Cândido de Oliveira F i l h o .
Recurso n . 581 — classe 3* — Minas Geraes — Recorrido
Partido Progressista de Botelhos e recorridos Partido "Commercio e Lavoura de Botelhos" — Relator Sr. Ministro Plinio.
Casado.
Recurso n . 582 — classe 3* — Districto Federal — Recorrente Associação dos Empregados do Commercio do Rio de
Janeiro e recorrido o Tribunal Regional — Relator Sr. M i - '
nistro Laudo Camargo.
Recurso n . 583 — classe 3 — Matto Grosso— Recorrente';
Procurador Regional e recorrido o Tribunal Regional
Re»'
M o r Sr. Desembargador Collares Moreira*
.Appellação criminal n . 55 — classe 5* — Espirito Santff
— Appellanto Augusto de Barros Júnior e appellados Oliveira
Corrêa Pedro — Relator Sr. Professor Cândido de Oliveira'
Filho.
'
Autos conclusos.
1

1

(

t

Ao Sr. Ministro Plinio Casado:
Processo n . 2.024 — classe 6* — Minas Geraes — Re*
presentação de Pedro Santa Rosa.
Processo n . 1 — classe 7* — Representação do Presidentd
ió Tribunal Regional dõ Ceará.
Recurso n . 558 — classe 3 — Espírito Santo — Recor*
rente Partido Social Democrático e recorrido Luiz Tinoco dêi
Fonseca.
*
Recurso n . 564 —• clâssé 3 — Pernambuco — Recorrente
Padre Alfredo Arruda Câmara e recorrido Joaquim Cavalcante de B r i t o .
Recurso administrativo —- classe 7* — Paraná — Recor=
rente Mario Torreão Coelho e recorrido o Tribunal Regional,
Ao Sr. Desembargador Collares Moreira:
Recurso n'. 437 —~ classe 3* — Paraná — Recorrente Emi»
lio Arzua e recorrido Altair Bittencourt.
Processo n . 3 — classe 7* — Rio Grande do Sul — Representação do Presidente do Tribunal Regional.
Ao Sr. Desembargador Ovidio Romeiro;
Carta testemunhavel n . 560 — classe 3" — Ceará — teatemunhante a Liga Eleitoral Catholica do Ceará e tesiemu*
nhado o Tribunal Regional.
'
Processo n . 2.051 —/classe 6* — Bahia — Consulta do
Prefeito do Município de Itaparica.,
Marídado de segurança n . 29 — Goyaz — Requerente U r Dano Berquó.
Ao Sr. Professor João Cabral;
Carta testemunhavel n . 543 — classe 3* — Rio Grande
do Sul — Testemunhante Eduardo Fn
: L i m a e testemunhado o Tribunal Regional.
a

S

:

1

Autos devolvidos á Secretaria
Pelo Sr. Ministro Plínio Casado:
Processo n . 2.054 — classe 6* — Pará — Consulta dd
Procurador Regional Eleitoral,
Pelo Sr. Desembargador Collares Moreira:
Recurso n . 517 — classe 3° — Recorrente Urbano Berqu<S
c recorrido o Tribunal Regional de Goyaz.
Processo n . 2.050 — classe 6 — Consulta da Corte dig
Appellação do Estado de Goyaz.
a
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Pelo S r . Professor João Cabral:
Foram communicadas aos Estados rspectivos as seguinte;transferencias
de eleitoraes:
.
Recurso n . 459 — classe 3* — Bahia — Recorrente José
Amazonas:
Teixeira do Amaral e recorridos Aprigio Duarte Filho e outros.
Álvaro Sisypho Corrêa, titulo n . 543, inscripto na 1."
zona, Manáos, Amazonas, transferido para a 1/ zona, CandePelo Sr. D r . Procurador Geral:
lária, Districto Federal;
Recurso n. 522 — classe 3* — Rio de Janeiro — RecorPará:
rente Sebastião da Fonseca Teixeira a recorrido o Tribunal
Regional.
Manoel Fernandes Lopes, titulo- 7.944, inscripto na 1.'
Recurso n . 564 — classe 3* — Pernambuco — Recorrente zona, Belém, Pará, transferido para a 1/ zona, Candelária, DisPadre Alfredo Arruda Câmara e recorrido Joaquim Caval- tricto Federal:
D r . Luiz Costa Furtado de Mendonça, titulo n . 7.826,
cante B r i l t o .
Recurso n. 525 — classe 3* — C a a r á — Recorrente o Juiz inscripto na 1.* zona, Belém, Pará, transferido para a i * zona,
Eleitoral Lauro Nogueira e recorrido o Juiz de Direito Gursino Candelária, Districto Federai;
Belém de Figueiredo.
Noberto dos Santos, titulo n . 7.894, inscripto na 1.* zona,
Belém, Pará, transferido para a 2." zona, São José, Districlu
Autos devolvidos ás Secretarias a'cs Tribunaes Regionaes: Federal;
Recurso n. 209 — classe 3 — Pará — Recorrente. Carlos
Antônio Cavalcanti de Albuquerque, titulo n.- 7.188, inscripto na 1/ zona, Belém, Pará, transferido para a 1." zona,
Autran e recorrido o Tribuna! Regional.
Recurso n . 221 — classe 3" — São P a u l o — Recorrente Candelária, Districto Federal;
Moysés Gomes de Oliveira, titulo n . 1.979, inscripto na
José Rodrigues Mendes e recorrido o Tribunal Regional.
Recurso n . 387 — classe 3 — São Paulo — Recorrente 1/ zona, Belém, Pará, transferido para a 7." zona, Irajá, DisPartido RoDublicano Paulista c recorrido Sebastião Theodoro tricto Federal;
Pinto,
Maranhão:
Recurso rv. 398 — classe 3* — São Paulo — Recorrente
João. Bonifácio de Carvalho, titulo n . 927, inscripto na
F.ar tido Republicano Paulista e reoorrido Benjamin Vieira 1." zona, São Luiz, Maranhão, transferido para a 1.» zona,
Moraes.
Candelária, Districto Federal..
\
Recurso n . 414 — classe 3 —• Pará — Recorrente Partido
Ceará :
Liberal do Pará e recorrido José Oscar Mendonça Virgolino.
Edgard Dias de. Moura, titulo n . 2.007, inscripto na 1.*
Recurso n . 415 — classe 3 — Espirito Santo — Recorzona,
Fortaleza, Ceará, transferido para a 1* zona, Candelária,
rente Augusto Barros Júnior e recorr.dci Partido Social DeDistricto Federal.
mocrático ,
Rio Grande do Norte;
Recurso n . 427 — classe 3* — São Paulo — Recorrente
Antônio Séverino de Souza, titulo n . 73, inscripto na
Partido Republicano Paulista e recorrido Octavio Lopes Cas11" zona, Areia Branca, Rio Grande do Norte, transferido para
leüo Branco.
a 11* zona, Meyer; Districto Federal;
Recurso n . 433 — classe 3 —- Sinta Catharina — RecorSebastião Diniz Henriques, titulo n . 82, inscripto na
rente Partido Liberal Catharinense e recorrido Caetano R i - 15* zona, Gurraes Novos, Rio Grande do Norte, transferido para
beiro da Silva.
a 7.* zona, Piedade, Districto Federal,.
Recurso n . 476 — classe 3 — Ceará — Recorrente A n Pernambuco:.
, .
tônio Alcindo Rocha e recorrido o Tribunal Regional.
Nilo
Manoel
Theodoro,
titulo„n.
8.93Í,
íBscrfçto
aa
l?
zona
Recurso n . 482 — classe 3 — São Paulo — Recorrente
Acção Integralista Brasileira 6 recorrido o Tribuna! Regional. Recife, Pernambuco, transferido para a í l * zona, Inhaúma,
Recurso n\ 495'— classe 3* —• Minas Geraes— Recorrente Districto Federal;
. João Manoel da Silva Netto, titulo n . 215. inscripto na
' o Partido Progressista Ilabira e recorrido o Partido Republi1* zona, Recife, Pernambuco, transferido para a 2.* zona,
cano Mineiro.
São José, Districto Federal;
Accordãos publicados na Secretaria:
Joaquim Telles de Almeida, titulo n . 220, inscripto na
Recurso n . 517 —• classe 3° —- Goyaz — Relator, Sr. Des= i.* zona, Recife, Pernambuco, transferido para a .2/ zona,
São José, Districto Federa!.
"
' • •
'
embargador Collares Moreira.
Processo n. 2.052 — classe 6" Bahia •— Relator..Sr. P r o Parahyba:
fessor João Cabral.
Francisco de Assis Bezerra Vianna, titulo• n., 1.554, inscripto na 19" zona. São José do Gariry, Parahyba, transferido
SEGUNDA SECÇÃO
para a l i * zona, Meyer, Districto Federal;
Flora Soares de Souza, titulo n . 8.428, inscripta na 1."
Documentos archivados:
zona, João Pessoa, Parahyba, transferida para a H . zona,
Um offieio n . 881, do Tribunal Regional Eleitoral do E s - Inhaúma, Districto Federal..
tado do Amazonas, junto as terceiras vias de títulos eleitoraes
Sergipe:
oa Comarca de Parintins.
João Alfredo da Silva, titulo n.. 2.580, inscripto na 1."
Um offieio n . 398, do Tribunal Regional Eleitoral do E s tado de Sergipe, comrnunicarrdo a expe.iicção de quartas vias zona, Aracaju, Sergipe, transferido para a 7.* zona, Espirito
Santo, Districto Federal.
de títulos eleitoraes.
Matto Grosso:
Um offieio n . 400, do Tribunal Regional Eleitoral do E s tado de Sergipe, acompanhado de terceiras vias de títulos '
Isaac Luiz da Cunha Júnior, titulo n . 321, inscripto na
eleitoraes.
8* zona, Corumbá, Matto Grosso, transferido para a L* zona,
777 terceiras vias de titulos eleitoraes de diversas zonas Candelária, Districto Federal;
do Districto Federal.
Vera Cruz Teixeira, titulo n . 6, inscripto na 9.*
1.314 pedidos de transferencias d? eleitores na mesma zona,Manoel
Miranda, Matto Grosso, transferido para a 7." zona, Pieregião e de putras regiões para o Districto Federal.
dade, Districto Federal,;
Preparadas para serem numeradas:
Bahia:
26.000 terceiras vias de titulos eleitoraes.João Paulo da Silva Caldas, titulo ti. 258, inscripto na
3." zona, São Salvador, Bahia, transferido para a l . zona,
Numeração de terceiras vias:
Candelária,. Districto Federal;
26.000 terceiras yias de titulos eleitoraes..
Manoel Brasil de Carvalho^ titulo s|n., inscripção nuConceição da
Boletim Eleitoral
'* mero 2.223, inscripto na i . zona, Salvador,
Praia, Bahia, transferido para a 1." zona, Candelária, DistriFoi organizado e publicado o n. 144 do Boletim Eleitoral. cto Federal;
a

a

1

1

E

£

!

a

a
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- Renè Clovis Garcia, titulo n . 6.061, inscripto na 3.*- zona,
São Salvador, Bahia, transferido para a 7." zona, SanfAnna,
Districto Federal:
Argemiro Araújo, titulo n . s|n., inscripto na 26* zona,
Ruy Barbosa, Bahia, transferido para a 7.* zona, Piedade, Districto Federal;
José Rosa Filho, titulo s|n., inscripto na 19* zona, Monte
Santo. Bahia, transferido para a 7.* zona, SanfAnna, Districto Federal;
Danilo Severino Duarte, titulo s|n., inscripção n . 1.136,
inscripto na 34* zona, Ilhéos, Bahia, transferido para a 3.*
zona São Domingos, Districto Federal;
Antônio César Jacobina Vieira, titulo s|n., inscripto na
1.* zona, São Salvador, Bahia, transferido para a 1.* zona,
Candelária, Districto Federal.
Espirito Santo:
Eudorico da Silva Freire, titulo n . 3.831, inscripto na
1.* zona, Victoria, Espirito Santo, transferido para a 4." zona,
SanfAnna, Districto Federal;
Rozaria José da Silva, titulo n . 9.873, inscripta na
zona, Espirito Santo, transferida para 7." zona, SanfAnna,
Districto Federal;
José Alves dos Santos, titulo n . 2.537, inscripto na 1.*
zona, Victorino, Espirito Santo, transferido para a .4.* zona,
Gamboa, Districto Federal.
José de Souza Madeira, titulo n . 3.436, inscripto na 2."
zona, Cachoeira do Itapemerim, transferido para a 7.* zona,
Espirito Santo, Districto Federal;
Waldemar Silva, titulo n . 11.483, inscripto na 2* zona,
Cachoeira do Itapemerim, transferido para á 7." zona, Sant'
Anna, Districto Federal;
Isidoro Romero Sanches, titulo n . 733, inscripto na 2.*
zona, Cachoeiro do. Itapemerim, transferido para a 7.* zona
Espirito Santo, Districto Federal;
Antônio Rosalino, titulo n . 5.506, inscripto na. 1* zona,
Espirito Santo, transferido para a 7.* zona, SanfAnna, D i s tricto Federal;
_ Pedro Tinoco da Natividade Castro, titulo n . 1.554, inscripto na 2.* zona, Cachoeira do Itapemerim, Espirito Santo,
transferido para a 7.* zona, Penha, Districto Federal;
Espirito Santo:
Anterminio Jo3é da Silva, titulo n . 6.896, inscripto na 2.*
zona, Cachoeiro do Itapemerim, Espirito Santo, transferido
para a 7.* zona, SanfAnna, Districto FederaU.
Minas Geraes:
^
Leovegildo de Campos Martins, titulo n . 8.721, inscripto
na 59* zona, Juiz de Fora, Minas Geraes, transferido para a 11*
zona, Meyer, Districto Federal:
Cornelia Augusta, titulo n . 6.301, inscripta na 52* zona,
Recreio, Minas Geraes, transferida pura a 7.* zona, Espirito
Santo, Districto Federal;
Maria da Conceição S. de Moraes, titulo n . 2.321, inscripta na 3.* zona, Além, Parahyba, Minas Geraes, transferida
para a 11.* zona, Inhaúma, Districto Federal;
Maria Julia de Jesus, titulo n . 4.792, inscripta na 11.°
zona, São Sebastião, do Paraíso, Minas Geraes, transferida
para a 3." zone, São Domingos, Districto Federal;
' ,
José Canedo, titulo n . 6.158, inscripto na 59* zona, Juiz
de Fóra. Minas Geraes, transferido para a 7." zona, Espirito
Santo, Districto Federal;
übirajáras Oliveira Martins, titulo s|n., inscripto na 65*
zona, Manhumirim, Minas Geraes, transferido'para a 3* zona,
São Domingos, Districto Federal;
José Maciel, titulo n . 271, inscripto na 33* zona, Cataguazes, Minas Geraes, transferido para a 4* zona, SanfAnna,
Districto Federal;
/
Aures de Oliveira Chagas, titulo n . 1.180, inscripta na
59* zona, Juiz de Fóra, Minas Geraes, transferido para a 1.*
zona, Candelária, Districto Federal;
Sebastião Lisboa de Lacerda, titulo n . 5.576, inscripto
na 62* zona, Leopoldina, Minas Geraes, transferido para a
3.* zona São Domingos, Districto Federal;'
Nelson de Carvalho, titulo s|n., inscripto na
zona,
Raul Soares, Minas Geraes, transferido para a 3." zona, São
Domingos, Districto Federal;
Clarice Ferreira, titulo n . 6.925, inscripto na 16* zona,
Bello Horizonte, Minas Geraes, transferido para a 10.*' zona
Engenho Novo, Districto Federal;
Luiz de Figueiro, titulo n . 638, inscripto na 16* zona,
Bello Horizonte, Minas Geraes, transferido para a 2* zona,
SãQ José, Districto Federal;

Jurandyr Soares Coelho, titulo n . 288, inscripto na.33^
zona, Cataguazes, Minas Geraes, transferido para a 7.* zòná,
Penha, Districto Federal:
Benedicto Francisco de Salles,..titulo ri. 2.558, inscripto
na 50* zona, Cambuquira, Minas Geraes, transferido' pára- à
7.* zona, SanfAnna, Districto Federal.
Rio de Janeiro:
Rubem Lima Campos, titulo n . 2.'871, inscripto. ná 2.*
zona, Nictheroy, Estado do Rio, transferido para a 7.* zona,
SanfAnna, Districto Federal;
'
Melciades da Conceição, titulo n . 3.867, inscripto :ha 8.'
zona, Inhaúma, Estado do Rio, transferido para' a 11* zona.
Meyer, Districto Federal;
••'"'"..-'
Luiz Fernandes de .Oliveira, titulo n . 1;303, inscripto
na 15* zona, Vassouras, Estado do Rio, transferido para a '11'
zona, Inhaúma, Districto Federal;
•
•••
Devette de Jesus Madeira, titulo-n. 3.596. inscriptô na
13 zona, Cantagallo, Estado do Rio, transferido para a H . "
zona, Inhaúma, Districto Federal;
Gabriel Martins da Silva, titulo sjn., inscripto. na 9.'
zona, Iguassú, Estado do Rio, transferido para a. .7.* zona,
Espirito Santo, Districto Federal; .
Leoncio Pacheco dos Santos, titulo s|n.I, inscripto na :10,
-zona, São Gonçalo, Estado do Rio, transferido para á 7 * zona,
SanfAnna, Districto Federal:
• '"~
'
Raul.Alves Barcellos ,titulo n . 1.375, inscripto .ria"37'
zona, Portella, Estado do Rio, transferido para a 7.* zona,. Espirito Santo, Districto Federal;'
.'. V
.'.";.Marcino Fittipaldi. titulo n . . 4.718, .inscripto, na. 8.?/.zona,
Nova Iguassú, Estado do. RRio, transferido .para a; 7A ,zona,
Amadeu Alves.de Moura, titul on. 1.98ô,,:ipscripto-.,n^;41"
zona, Itaperuna, Estado do Rio, transferido ..pata: a 7*;Z0tía,
Piedade, Districto Federal;
,'. . . . '
S""~fiX...
'
Luiz Pinheiro Paes Leme Júnior, titulo, n . 102,. ipsc^^to
na 15* zona, Vassouras, Estado do Rio, transferido pára. á' 7.*
zona, Piedade, Districto Federal.;. .
••''•..
.
.
Firmino Mariano da Silva, titulo n. 1.3;47,..ínsççiptpvna
9.» zona, Iguassú, Estado do Rio',, transferido para; a>7..* zona,
Espirito Santo, Districto Federal;
v•
u
Ruy Lacerda, titulo s|n., inscripto na 9* zona, Igtfa$su,
.Estado do Rio, transferido para a .7.* zona, Espirito ySanfo,
Districto Federal;
. ' ' , . . , ••
» • • -'v.
Benedicto Gonçalves da Silva, titulo n. 33o, mscnptp-na
12' zona, Macahé, Estado do Rio, transferido,para a.7.*>ôna,
Espirito Santo, Districto Federal:
..
Deoclydes Freire Barbosa, titulo s|n., inscripto ria 2 *
zona, Nictheroy, Estado do Rio, transferido para a 7,.* zona,
SanfAnna, Districto Federal;
. .- -.
Servulo Henrique Alves, titulo n . 242, inscripto na 33'
zona, Magé, Estado do Rio, transferido para a' 7.* zona,-. E s pirito Santo, Districto Federal;
' ,
Francisco Ferreira, titulo n . 361, inscripto na. 24* zona,
Angra dos Reis, Estado do Rio, transferido pára a l / s w n a ,
Candelária, Districto Federal;
':' • .• .-I
''Reynaldo de Araújo, Trindade,, titulo s|n.,, inscripto-na
5.* zona, Campos, Estado do Rio, transferido para a-7.*- zona,
SanfAnna, Districto Federal;
'
.'• •
Raul de Souza, titulo n . 743, inscripto na 1S zona, P a dua, Estado do Rio, transferido para á 1.1." zona,-Meyer,; Districfco F6ci.6i*cil *
Joaquim Gouçalves, titulo n. 1.345, inscripto ^na 39*
zona, São Fidelis, Estado do Rio, transferido para a; 7.*-zona,
SanfAnna, Districto Federal;
Antônio Ephygenio de Souza, titulo ri. 2.603, inscripto
na 17* zona, Valença, Estado do-Rio, transferido para a 7.*
zona, Espirito Santo, Districto Federal;
. . .
José Oscar de Araújo, titulo n . 392, inscripto na 24* zona,
Angra dos peis, Estado do Rio, transferido para a 3* zona,
São Domingos, Districto Federal;
.
;'..,.
Elysio Leite, titulo n . 263, inscripto na 35* zona,. São
Francisco de Paula^ Estado do Rio, transferido.para;a 4.* zona„
Ilhas, Districto Federal;
Alipio Pinheiro de Lemos, titulo s|n., inscripto na 2.*
zona, Nictheroy, Estado do Rio, transferido para a 4* zona,
Espirito. Santo, Districto Federal; . ..
-. ,.
. .,.
Heraclito Vieira de Rosa, titulo s|n., inscripção 1.396,
inscripto na 15* zona, Vassouras, Estado do Rio, transferido
para a 11* zona, Meyer, Districto Federal;
Adolpho Modesto de Rosa, inscripção n . 1.924, .inscripto
na 2." zona, Nictheroy, Estado;do Rio, transferido para.a~3.*
zona, São Domingos, Districto Federal:
Caetano Vaccari, inscripção ri. 2.975, inscripto na-7.*
zona, Petropolis, Estado do Rio, transferido para a 3.* zona,
São Domingos, Districto Federal;
:

a

;

:
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Lourençó da Silva, Tavares, inscripçSo n. 962, inscripto
Ha 4* zona, Campos, Estado do Rio, transferido para a 3.*
zona, São Domingos, Districto Federal;
Maria de Lourdes Ferreira de Mattos, titulo n . 4.345,
inscripta na 14" zona, Parahyba do Sul, Estado do Rio, transferido para a 9.* zona, São Domingos, Districto Federal;
Olavo Araújo Silva, titulo n. 8.485, inscripto na 11* zona,
Itaperuna, Estado do Rio, transferido para a 7." zona, Espirito • Santo, Districto Federal;
José Baltar, titulo, n. 3.097, inscripto na 15* zona, Vassoura, Estado do Rio, transferido para a 7.* zona, Espirito
Santo, Districto Federal;
Francisco Pereira de Aguiar, titulo n. 5, inscripto na
1.» zona, Nictheroy, Estado do Rio, transferido para a 3.* zona,
Sao Domingos, Districto Federal;
Maria José Baptista Pereira Diniz, titulo n . 3.047, inscripta na 2.* zona, Nictheroy, Estado do Rio, transferida para
a 3.* zona,. São Domingos, Districto Federal;
Aewton da Cruz Diniz, inscripção 1.43b, inscripto na 2" zona,
Nictheroy, Estado do Rio, transferido para a 3" zona, São Domingos, Districto Federal;
-
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Máximo Martinelli, titulo 61, inscripto na 10* zona, Florianópolis, Santa Catharina, transferido para a 1* zona, Candelária, Districto Federal;
Laurindo Hercilio Dias, titulo 329, insecripção 332, inscripto na 10* zona, Florianópolis, Santa Catharina, transferido para a 1* zona, Candelária, Districto Federal;
Braulio Vianna, titulo 59, inscripto na 2 zona, São Franoisco do Sul, Santa Catharina, transi er.do para a 3* zona,
São Domingos, Districto Federal.
Rio Grande do Sul:
Carmen Magalhães Alt Alland, titulo 6.889,*inscripta na
26' zona, Rio Grande, Rio Grande do Sul, transferida para a
11* zona, Meyer, Districto Federal;
Arthur Ferreira Baunsgasten titulo 7.020, inscripto n;i
26' zona, Rio Grande, Rio Grande do Sul. transferido para a
11* zona, Meyer, Districto Federal;
Marildo Lima Corres, inscripção 2.384, inscripto na 1"
zona, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, transferido para a 3*
zona, São Domingos, Districto Federal; •
Moacyr Reis Azevedo, titulo 3S9, inscripto na 26* zona,
Rio Grande, Rio Grande do Sul, transferido para a I zona,
Orlando Garcia de Mattos, titulo 4.015, inscripto na V Candelária, Districto Federal;
zona, Petropolis, Estado do Rio, transferido para a 3' zona
Garibaldi Barreto, titulo 3.886, inscripto na 28 zona,
São Domingos, Districto Federal;
Santa Maria, Rio Grande do Sul, transferido para. a 10* zona,
Edgard d'Almeida 515, inscripto na 16 zona, Parahyba São Christovão, Districto Federal;
do Sul, Estado do Rio, transferido para a 11" zona, Meyer
José de Faria Góes Sobrinha, titulo 14.646, inscripto na
Districto Federal;
7* zona, Porto Alegre. Rio Grande do Sul, transferido para a.
Almir Pereira de Almeida, titulo 3.870, inscripto na 7* 1* zona, Candelária. Districto Federal:
zona, Iguassú', Estado do Rio, transferidj para a 11* zona
Tancredo Maciel Ribas, titulo 3.911. inscripto na 24*
Inhaúma, Districto Federal;
zona. Pelotas, Rio Grande do Sul. transferido para a 7* zona,
Euolydes Teixeira Martins, titulo 64, inscripto na 3* zona,, SanfAnna, Districto Federal.
Nictheroy, Estado do Rio, transferido para a 11» zona, Meyer,
Pistncto Federal;
JURISPRUDÊNCIA
Amiilino Soares de Faria, titulo 3.232, inscripto na 8* zona,
Iguassú', Estado do Rio, transferido para a 11* zona, Inhaúma,
Revisão de provas
Districto Federal;
Foram
revistas
as
provas dos accordãos dos seguintes
J o s é A l c y Millerio, titulo 2.901, inscripto na 8* zona, 2°
' '•
Districto de Iguassú', Estado do Rio, transferido para a 11* processos:
Habeas-corpus n . 67 — Classe r — Santa Catharina —
aona, Meyer, Districto Federal;
Galdino Alves Barcellos Netto, titulo 131, inscripto na Relator, Ministro Laudo de Camargo.
Recurso eleitoral n . 499 — Classe 3 — Pernambuco —
6' zona, Campos, Estado do Rio, transferido para a 11* zona,
Relator, Desembargador Collares Moreira.
Meyer, Districto Federal;
Consulta n . 2.044 — Classe 6 ~ Acre — Relator, DesAntônio Trajano de Lima, titulo sem nurr.'ero. inscripto
«a 2* zona, Nictheroy, Estado do Rio, transferido para a. 7* embargador Collares Moreira.
Consulta n . 2.045 — Classe 6 — Bahia — Relator, Des«ona, SanfAnna, Districto Federal;
. '
'• Mario Antônio da. Silveira, titulo, sem numero, inscripto srríbargador Ovidio Romeiro.
Consulta n . 2.047 — Classe 6 — Para — Relator, Prona 27* zona, Itaguahy, Estado do Rio, transferido para a 7*
fessor Cândido de Oliveira F i l h o .
zona, Penha, Districto Federal.
Accordãos publicados
Slo Paulo: .
Foram
-mandados
publicar os accordãos dos seguintes proFernando Maxirnilianó Pereira dos Santos, titulo 241,
„ , „ . , - .
ifiscripto na 4* zona, Capital, São Paulo, transferido para a 2* cessos:
Habeas-corpus n . 68 — Classe I — Santa Catharina —
zona, São José, Districto Federal;
Álvaro de Vasconcellos, titulo 172, inscripto na 00* zona, Relator, Ministro Laudo de Camargo.
Cafélandia, São Paulo, transferido para a 7* zona, Espirito
Recurso eleitoral n . 499 — Classe 3 — Pernambuco —•
Santo, Districto Federal;
Relator, Desembargador Collares Moreira.
Maria Paiva de Magalhães Bastos, titulo 5.098, inscripta
Processo n . 1.509 — Classe 6' — São Paulo — Relator,
na 5* zona, Sé, São Paulo, transferida para a 1* zona, São Professor João Cabral.
José, Districto Federal;
Processo n . 1.519 — Classe 6," — São Paulo — Relaxar,
João Corrêa de Souza Filho, título 3.163, inscripto na Desembargador José Linhares.
Relator,
São Paulo
3* zona, Capital, São Paulo, transferido para a r zona, CanProcesso n . 1.-520 — Classe 6
delária. Districto Federal;
Desembargador Collares Moreira,
Relator,
São Paulo
Rubens Rego Serra Martins, titulo 4.398. inscripto na 3"
• Processo n . 1.522 — Classe 6
zona, Capital, São Paulo, transferido para a 1* zona, Candelá- D r . José de Miranda Valverde,
Relator,
São Paulo
ria, Districto Federal;
Processo n . 1.523 — Classe 6
• D r . Arthur Mendonça Vasconcellos, titulo 2.736, ins- Ministro Eduardo Espinola.
Relator.
cripto na 98* zona, Ribeirão Preto. São Paulo, transferido para
Processo n . 1.525 — Classe 6 — São Paulo
a 7* zona. SanfAnna, Districto Federal;
Desembargador José Linhares.
Relator,
Aristides Venancio de Queiroz, titulo 16.098, inscripto
Jrocesso n . 1.526 — Classe 6 — São Paulo
na 5* zona, Sé, São Paulo, transferido para a 7* zona, Espi- Desembargador Collares Moreira.
rito Santo,-Districto Federal: •
• Consulta n . 2.044 — Classe 6* Acre
Relator, DesemMajor Armando Silva, titulo 1.455. inscripto na 5 zona. bargador Collares Moreira.
•Capital, São Paulo, transferido para a 10".zona, São ChristoConsulta n . 2.045 — Classe 6' — Bahia — Relator, Desvao, Districto Federal.
embargador Ovidio Romeiro.
Consulta n. 2.047 — Classe 6 — Pará — Relator, ProParaná:
fessor Cândido de Oliveira Filho.
Oscar Ferreira da Costa, titulo 108, inscripto na I zona
Curityba, Paraná, trainsferido para a 1* zona,' Candelária,
Districto Federal;
EDITAL
Santa Catharina:
O aBcharel Agripino Gomes Veado, Director da SecreWellington Mario Guerra, titulo 901, inscripto na 10' taria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral:
zona, Florianópolis, Santa Catharina, transferido para a
Faz saber aos que o presente, edital virem que, na 1*
zona, SanfAnna, Districto Federal;
Sécção desta Secretaria, dê accordo corri o § 3° do-art. 140 do
a
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Regimento Interno, no dia quatorze (14) do corrente mez, ás
quinze horas, será aberta vista para os interessados faliarem nc prazo legal de 48 horas, sobre o seguinte processo:
I — Recurso Eleitoral n . 525, classe terceira — Estado
rio Ceará. Recorrente — Juiz Eleitoral da 3* Zona, D r . L a u ro Nogueira. Recorrido — Juiz de Direito, D r . Gursino B e ieni de Figueiredo.
o

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, enrí
11 de dezembro de 1936. — Agripino Veado, Director.

ACTA
a

ACTA D A 129 SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA E M 9 D E
DEZEMBRO D E 1936
PRESIDÊNCIA DO SR.

MINISTRO HERMENEGILDO DE SARROS

Aos nove dias do mez de dezembro do anno de m i l novecentos e trinta e seis, ás nove horas, na sala das sessões
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os j u i zes Srs. Ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo, Desembargadores Collares Moreira e Ovidio Romeiro, Professores
João Cabral e Cândido de Oliveira Filho, presente ainda o
Procurador Geral S r . D r . José Maria Mac Dowell da Costa,
pelo presidente, S r . Ministro Hermenegildo de Barros, foi
declarada aberta a sessão. E ' lida o approvada a acta da sessão anterior. O S r . Ministro Presidente declarou que ia
proseguir no julgamento do recurso eleitoral n . 459 — 3"
Classe, iniciado na sessão anterior. Ao encerrar essa sessão,
havia concedido a palavra ao Sr. D r , Pedro Lago, delegado
do Partido Republicano da Bahia, fundado ?:o art. 143 § 6 do
Regimento Interno, invocado pela parte. Hoje verifica que a
hypothese não é de recurso contra a expedição de diploma
(4* Classe). Não obstante, por j á haver decidido naquella
conformidade, níantinha com a palavra, por 15 minutos, o
D r . Pedro Lago. O Tribunal, por fim. deliberou tomar conhecimento do recurso eleitoral n . 459 — Bahia (Relator
Sr. Professor João Cabral) sendo recorrente José Teixeira do
Amaral e recorridos Aprigio Duarte Filho e outros, por :tão
prevalecerem as allegações de falta de citação de jurisprudência oíferecida e de illegitimidade de parte, unanimemente;
quanto ao mérito, dar provimento ao recurso para annullar
a eleição e mandar que se proceda á nova eleição, reiríettendo-se os papeis ao Procurador Regional para apurar a responsabilidade de quem de direito, unanimemente. Continuando o julgamento dos demais casos em pauta para julgamento,
o Tribunal resolveu: 1°) responder á consulta na Corte de
Appellação do Estado de Goyaz. (processo n . 2.050, sendo
Relator o S r . Desembargador Collares Moreira) declarando
nulla a promoção do D r . João Monteiro a Juiz effectivo, por
íer sido feita por sorteio e não por votação, rumo se devia
proceder, unanimemente. (No julgamento deste processo usou
da palavra o Sr.. D r . Procurador Geral); 2 ) responder á
consulta do Procurador Regional Eleitoral do Pará, encaminhada pelo S r . D r . Procurador Geral, (processo n . 2.054,
sendo relator o S r . Ministro Plinio Casado) declarando que
se não applica ao juiz federal, membro do Tribunal Regional, o disposto no art. 82 § 5 da Constituição Federal, por
ser o mesmo juiz,, membro permanente do referido Tribunal,
unaniníemente; 3 ) adiar, pelo adeantado da hora o julgamento do recurso eleitoral n . 526 — Espirito Santo — (Relator S r . Professor Cândido de Oliveira Filho) sendo recorrente o Partido Social Democrático do Espirito Santo e recorrido Luiz Tinoco da Fonseca, depo's de j á haverem usado
da palavra os Srs. D r s . Francisco Gonçalves, como advogado
dr, recorrente, Amoldo de Medeiros, como procurador do recorido e o Sr. D r . Procurador Geral. Gonsiderando o adean'ado da hora- o Sr. Ministro presidente levantou a sessão e
ernvocou outra para o dia 11 do corrente, ás mesmas horas,
rio que para constar lavrei a presente. E u , Raul Pacheco de
Medeiros, auxiliar da Secretaria a escreve. E eu, Agripino
Vf-ado, Secretario do Tribunal, a subscrevo. — Hermenegildo
>le Barros.
o
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Força Publica, condemnado á pena do art. 183, n. 20, do Código
Eleitoral, gráo médio ou seja a de três taezea e quinze dias
de prisão cellular, e á perda do cargo de Delegado Especial,
que exercia no Município de Jaraguá, designada a Penitenciaria para o cumprimento da pena.
Entende o impetrante que eeea decisão nSo pôde ser mantida na parte em' que designou a Penitenciaria, como logar,
de cumprimento da pena, dada a qualidade do condemnado,
Ofíicial da Força Publica e com as regalia* dos do Exercito,
nos termos da lei n. 192, de 12 de janeiro de 1936.
E como pelo art. 43 do Código Penal da Armada, só a
prisão superior a dois annos acarreta ao ofíicial a petrda do
posto e honras militares que tiver, o paciente não perdeu
o posto e as honras.
Sendo assim, não poderá elle ser preso nos togarei» destinados aos crimes commüns, como j á decidiu por vezes á
antigo Supremo Tribunal Federal.
Realmente, assim é, quanto aoe officiaes do Exercito ou"
da Armada.
Ora, si a estes a patente e as regalias são conservadas
quando a prisão não excede de 2 annos, o mesmo deve acontecer aos officiaes da policia, uma vez que a lei n. 192, de 1936,
lhes fosse applicaveis as disposições relativas áquelles, pela
Constituição Federal, arts. 164, 165 e 167.
j
Assim, accordam em Tribunal Superior conceder a ordem
para que a pena seja cumprida na unidade a que pertenço!
o paciente. .
. j.
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 23 de novembro,
de 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente. —- Laudo
de Camargo, Relator.

Estado de Pernambuco

Recurso Eleitoral n. 499 — Classe 3*, do art. 30 do Regimento
Interno
Annulla a eleição municipal de Buique, no Es-,
tado de Pernambuco e manda que seja a mesma
revogada.
Aceordão
'
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente recureâ
eleitoral n . 499, no qual é recorrente Thomaz Aquino Cavalcante e recorrido Manoel Cavalcante dos Santos Araújo, i n terposto da decisão sobre as eleições municipaes realizada*
em Buique, Estado de Pernambuco, delles consta que, realizadas em 8 de outubro de 1935, reuniu-se a Junta Apuradora
do 7 circulo nos dias 29 e 30 do mesmo mez, sendo proclamado eleito para o cargo de Prefeito, o candidato da legenda
"Partido Social Democrático de Pernambuco" Manoel Cavalcante dos Santos Araújo.
Contra tal decisão houve o presente reourso de Thomaz
de Aquino Cavalcante, candidato também ao mesmo cargo,
para o fim de ser annullada a eleição que deverá ser renovada.
Allegou o recorrente ter ficado constatado, pelos documentos juntos, que nas seis secções do referido Município, aa
eleições se processaram assignando os eleitores em folhas
de votação sem authenticidade, organizadas em papel almasso
pelas Mesas Receptoras, na ausência de listas da sècç&o. de
modo que votaram de tropel eleitores de uma em outra secção,
sem mesmo a formalidade de resalva sob o pretexto de nãp
haver o Tribunal Regional remeltido folhas de votação a<?
respectivo D r . Juiz Eleitoral.
Allegõu ainda o recorrente constar também da acta de"
abertura que só no momento da installaçâo da Mesa deu esta
por falta das folhas de votação, o que, se verdadeiro, importa;
na inobservância do artigo 119 do Código Eleitoral, o que
também aconteceu quanto ao recebimento dos titulos e se*
nhas, ás 17,45.
O D r . Procurador Regional opinou pela improoedenoíii
do recurso e o Tribunal Regional negou-lhe provimento parti
confirmar a decisão da Junta que julgara valida a eleição,
entendendo que a falta de padronização das folhas, de votação
não tem procedência, não sendo ella sufficiente para.Urar-lnea
a authenticidade que está assegurada pela rubrica do Juia
JURISPRUDÊNCIA
Eleitoral que as enviou aos presidentes das .Mesas Recèptõ.»
Estado de Santa Catharina
ras, devidamente organizadas, apresentando os mesmos característicos das folhas padronizadas que se extraviaram.
Habeas-corpus n. 67 — Classe 1* do art. 30 do Reg. Int.
Nesta 'instância o D r . Procurador G«ral examinou todoá
Aceordão
os argumentos apresentados na primeira como na segundai,
Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas-corpus instância e concluiu declarando que embora sejam múltiplas
as irregularidades oceorridas- e por elle salientadas é pel$
n. 67, de Santa Catharina.
Ivens de Araújo, cidadão brasileiro, impetrou o presente confirmação do aceordão recorrido, em sua conclusão, alterui
habeas-corpus em favor de Aldo Fernandes, I Tenente- da-dendo á situação do meio ambiente
o

o

o

o

o
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O que bem examinado e
Attendendo a que, como bem noía o Dr. Procurador Geral
em seu parecer, não parecem acceitaveis os excessos oú alienações referentes ao uso de folhas de votação em outra.: de
papel almanso * :ião nas officiaes, em vista do que asseverou
o Presidente do Tribunal recorrido nas considerações feitas
«obre o extravia das folhas de votação que se achavam no
envolucro <jo material destinado a Buique, frisando ser extranhavel que o extravio tenha sido somente das folhas de
votação «em que o mesmo acontecesse ao restante do material
ou. ainda, do desvio do envolucro;
Attendendo a que, se nem todas as irregularidades allegadas pelo recorrente e outras apontadas pelo Dr. Procurador
Geral, constituem motivo para annullação, diversas se apresentam como possíveis da medida como infringentes das exigências legaes, taes como rasuras e emendas nas folhas sem
as devidas resalvas, votos de eleitores de outras secções sem
o emprego das sobrecartas modelo 18, declaração na acta da
abertura de ter sido a urna aberta pelo Presidente da Mesa
ftecepetora, com as formalidades legaes;
Atteudendo a que taes defeitos e vicios levam á necessidade de proceder-se á uma eleição cuja regularidade faça desapparecer quaesquer suspeitas sobre a legitimidade do pleito,
accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral
em dar provimento ao recurso para anaullar as eleições iminicipaes de Buique o ás quaes se refere o presente recurso,
mandando, como mandam que o Tribunal Regional providenoie
de modo a serem renovadas as eleições.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1936. — Hermenegildo
de Barros, Presidente. — Collares Moreira, Relator.

Estado de São Paulo
Processo n. 1.509 — (Cancellamento de inscripção)
Aceordão
Vistos, e t c :
Tendo presente a communicação e copia do aooordSo a flsResolvem os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral ordenar que a Secretaria efíeetue o cancellamento dai
inscripção de Josué Gil de Oliveira, inscripto eleitor sob o numero 429, na 80 Zona de São Paulo e tendo o seu titulo o
n. 23S.903, visto como, sendo o motivo de exclusão ter o alistando escolhido como seu domicilio eleitoral zona diversa daquella da inscripção, não houve recurso da decisão do Tribunal
Regional.
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agoste
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — João
Cabral, Relator.
a
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eleitor Pedro Jacintbo, inscripto sob o n. 238, da 80* zona, do
Estado de São Paulo; e
Attendendo a que a communicação do cancellamento veio
acompanhada do aceordão do Tribuna! Regional e a que foram
observadas as formalidades iegaes:
Accordam os Juixes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, por unanimidade, em determinar que ,a secretaria cancelle a inscripção do eleitor Pedro Jacintho, inscripto sob o
n. 238, na 80' Zona do Estado dô São Paulo.
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agosto
de 1935. —Hermenegildo de Barros, Presidente. —• Collares
Moreira, Relator.

Estado de São Paulo
Processo n. 1.522 — (Cancellamento de inscripção)
Determina-se o cancellamento da inscripção do
eleitor João Fava, visto ter sido a communicação do Tribunal Regional acompanhada do respectivo aceordão e terem sido observadas as formalidades legaes.
Aceordão
Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se
communica a este Tribunal o cancellamento da inscripção do
eleitor João Fava, inscripto sob o n. 469, da 101* Zona, do Estado de São Paulo.
Attendendo a que a communicação do cancellamento veio
acompanhada dò aceordão do Tribunal Regional e a que foram
observadas as formalidades legaes:
Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, por unanimidade, em determinar que a seoretaria cancelle a inscripção do eleitor João Fava, inscripto sob o numero 469, ná 101* Zona do Estado de São /Paulo.
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agosto
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente, — J. de MU
ronda Yalverde, Relator.

Estado de São Paulo
Processo n. 1.523 — (Cancellamento de inscripção)
Determina-se o cancellamento da inscripção do
eleitor Polycarpo José Queijo, visto ter sido a com."
municaçâo do Tribunal Regional acompanhada do
respectivo aceordão e terem sido observadas as formalidades legaes.
Aceordão
Vistos,, examinados e relatados estes autos, cm que s é
communioa a este Tribunal o cancellamento da inscripção do
eleitor Polycarpo Queijo, inscripto sob o n. 490, da 108* Zona,
do Estado de São Paulo.
Attendendo a que a communicação do cancellamento veio
acompanhada do aceordão do Tribunal Regional e a que foram
observadaa as formalidades legaes:
Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, por unanimidade, em determinar que a secretaria cancell© a inscripção do eleitor Polycarpo José Queijo, inscripto
sob o n. 490, da 108* Zona do Estado de São Paulo.
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agosto
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Eduardo
Espinola, Relator.
.
•

Processo n. 1.519 — (Cancellamento de inscripção)
Determina-se o cancellamento da inscripção da
eleitora Thercza Ribeiro dos Santos Camargo,
visto ter sido a communicação do Tribunal Regional
acompanhada do respectivo aceordão e terem sido
observadas as formalidades legaes.
Aceordão
Vistos, examinados e relatados estes autos, em que sé
communica a este Tribunal o cancellamento da inscripção da
eleitora Thereza Ribeiro <íos Santos Camargo, inscripta sob o
n. 2.200, da 101* Zona, do Estado de S, Paulo; e
Estado de São Paulo
Attendendo a que a communicação do cancellamento veio
Processo
n'.
1.525
— (Cancellamento de inscripção)
acompanhada do aceordão do Tribunal Regional e a que foram
observadas as formalidades legaes:
Determina-se o cancellamento da inscripção do
eleitor Severino Ferreira Paula, visto ter sido a com»
Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleimunicaçâo do Tribunal Regional acompanhada do
toral, por unanimidade, em determinar que a secretaria canrespectivo aceordão a terem sido observadas as for- celle a inscripção dâ eleitora Thereza Ribeiro doe Santos Camalidades legaes.
margo, inscripta sob o n. 2.2C0, na 101' Zona, do Estado de
São Paulo.
Aceordão
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agosto
Vistos,
«ràminados
e
relatados estes autos, em que se
de i©35. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — José
eommtinioa a este Tribunal o oanceilamento da inscripção do
Linhares, Relator.
eleitor Severino Ferreira Paula, inscripto sob o n. 544, da 98*
Estado de São Paulo
- zona, do Estado de São Paulo.
Attandèndo a que a commuuicação do cancellamento veio
Processo n 1.520 — (Cancellamento de inscripção)
acompanhada
do aceordão do Tribunal Regional e a que foram
Determina-se o cancellamento da inscripção do
observadas
as
formalidades legaes:
eleitor Pedro Jacintho visto ter sido a communiAooardam oa Juizes "do Tribunal Superior de Justiça Eleicação do Tribunal Regional acompanhada do respetoral, por unanimidade, em determinar que a secretaria eanctivo aceordão e terem tido observadas tu forma-cello
a inscripção do eleitor Severino Ferreira Paula, Inscripto
lidades legaes.
íob o u. 544. na 08* Zona do Boiado de São Paulo.
Aceordão
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agoste
Vistos, examinados e relatados èsteá autos, è m que sé iSé 1Ô35. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Jos<UommunJca a este Tribunal o cancellamento da inscripção do Linhares, Relator.
t
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Estado de São Paulo
Processo n . 1.526 — (Cancellamento de inscripção)
Determina-se o cancellamento da inscripção do
eleitor João Clemente Rodrigues, visto ter sido a
communicação do Tribunal Regional acompanhada do
respectivo aceordão e terem sido observadas as formalidades legaes.
Aceordão
Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se
communica a este Tribunal o cancellamento da inscripção do
eleitor J o ã Clemente Rodrigues, inscripto sob o n . 615, da
:i7" Zôo», do Estado de São Paulo.
Attendendo a que a communicação do cancellamento veio
acompanhada do aceordão do Tribunal Regional e a que foram
observadas as formalidades legaes:
Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça E l e i toral, por unanimidade, em determinar que a secretaria cancelle a inscripção sob o n . 615, na 37* Zona, do Estado de
São Paulo.
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agosto
de 1935. — Hermenegildo de Bairos, Presidente. — Collares
Moreira, Relator.
0

Território do Acre
Consulta n . 2.044 -— Classe 6», do art. 30 do Regimento
, Interno
Declara que o Tribunal Regional do Território
do Acre deve aguardar a sua reunião para remetter
ao Tribunal Superior 'as terceiras vias de titulos
eleitoraes.
Aceordão
Vistos, etc.':
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do T e r r i tório do Acre, respondendo á circular deste Tribunal Superior
referente á remessa de terceiras vias de titulos eleitoraes, i n forma não tel-a feita ainda porque todos os processos eleitoraes daquella região estão ainda sujeitos á revisão, julgando
que aauelle Tribunal só poderá se reunir com numero legal
de Juizes na segunda quinzena de dezembro em deante, e
que, assim sendo, consulta sobre se deve ordenar a rsrnessEi
das referidas terceiras vias independente de revisão.
Tendo em vista a informação, accordam os Juizes do T r i bunal Superior de Justiça Eleitoral em responder declarando
que deve o Tribunal Consulente aguardar a sua reunião" para
a, remessa das referidas terceiras vias de titulos eleitoraes.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1936. — Hermenegildo
de Barros, Presidente. —. Collares Moreira, Relator.

Estado da Bahia
Consulta n . 2.045 — Classe 6* do art. 3: do Regimento
Interno
Aceordão
• Vistos estes autos de consulta sob o n . 2.045 do Estado
dá Bahia, consulente Oscar Spinola Teixeira, accordam os
.Tuizes do Tribunal Superior Eleitoral não conbecor delia por
ser originaria, unanimemente.
Rio, 9 de novembro de 1936. — Hermenegildo de Barros,
Presidente. — Ovidio Romeiro, Relator.

Estado do Pará
a

Consulta n . 2.047 — Classe 6 do art. 30 do Reg. Interno
O facto de estar a attestação da identidade
do eleitor separada da petição
de
qualificação
autoriza o cancellamento "ex-officio"
da inscripção.
Vistos, reltatados e discutidos estes autos da consulta
n . 2.047, classe 6 :
X — 0 D r . Procurador Geral encaminhou a este T r i bunal a seguinte consulta, que lhe foi feita pelo D r . Procurador Regional Eleitoral do Pará, sobre: I ) se pôde ser canrrllada por simples revisão ex-officio, a.inscripção eleitoral
ruj-a qualificação foi feita na vigência dos decretos n . 21.076,
ile 1932, e n. 24.129, de abril de .1934, por se encontrar a
(estação separada da petição de qualificação, mas lavrada
os requisitos legaes; 2*) se, encontrando-se a attestaa

o
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ção lavrada nos termos legaes, separada da própria petição,
mas a ella appensa, e constituo tal facto, em face do rt. 76,
n. 1,, combinado com o art. 59, n. 4, do Código:Eleitoral,
simples irregularidade ou pôde determinar o cancellamento
da inscripção em revisão ex-officio, quando não houve protesto ou impugnação.
,,
II — O Código Eleitoral de 1932, art. 38, não exigia,
para a qualificação eleitoral, a attestação da identidade pessoal do requerente, por duas testemunhas;: bastava que 'o requerimento de qualificação fosse escripto e firmado pelo peticionario, "com a letra e a assignatura legalmente reconhecidas" (art. citado, n. 1).
III — A lei n. 24.129, de 16 de abril de 1934, tratando
da qualificação, dizia: "Art. 4." A qualificação requerida far-ae-á na forma estabelecida pelo Código Eleitoral e pelo Regimento Geral dos JUÍZOS, Secretarias e Cartórios Eleitoraes,
approvado pelo Tribunal Superior, com as modificações expressas neste decreto. § 2." No requerimento de qualificação:
6) será obrigatória a attestação da'identidade pessoal do
requerente, por duas testemunhas, que assignarão a seguinte afíirmação, escripta por uma dellas: "Affirmamos, sob as
penas da lei, que o requerente é oproprio, e que por elle foi
escripta e assignada a presente petição". As testemunhas
mencionarão a profissão e a residência depois das respectivas assignaturas, que também serão reconhecidas por notario publico."
Foi, assim, mantida a exigência do reconhecimento' da
letra e firma do requerente, com o acerescimo de outra formalidade — a attestação, por duas testemunhas,• da identidade do requerente e de que a petição para a qualificação foi 1
por elle escripta e assignada.
-'
:

(

IV — O actual Código prescreve:
. . .
"Art. 59. Deve o requerimento de qualificação:
1) ser escripto e firmado pelo peticionario com a'letra
o a assignatura legalmente reconhecidas;
; '• '
4) conter a attestação, por duas testemunhas, da verdade
das declarações do n . 3, e da identidade pessoal .do requerente. Para esse effeito, essas testemunhas assignarão' com
firmas, reconhecidas, mencionando suas profissões e residências, o seguinte attestado, escripto por uma dellas: "Attéstamos, sob as penas da lei, a identidade do requerente; qufe
esta petição é por elle escripta e assignada, e que. são verdadeiras as suas declarações sobre domicilio e residência." - •
Foram conservadas as duas exigências do^ireito anterior
e introduzida mais uma: a attestação de serem verdadeira»
as declarações do alistando sobre domicilio e residência. - •
V — Conclue-se, do exposto, que, a partir da lei numere
24.129, de 16 de abril de 1934, ha uma formula official da
attestação da identidade do eleitor; segundo esta- formül.v'8
attestação deve ser escripta na própria petição do alistando.
Instituindo essa formalidade, visou, o legislador impedir
fosse a attestação, acto básico da verdade eleitoral, firmada
levianamente, sem conhecimento de causa, ou aproveitada era
processo differente.
"
,:
• V I — A conseqüência da preterição dessa formalidade
vero indicada no Código C i v i l : " A r t . 82. A validade do'acio
jurídico requer agente capaz (art. 145, n . I), objecto licito
e fôrma prescripta ou não defesa em lei (arts. 129, 130 e .140.
Art. 129. A validade das declarações de vontade não dependerá
de fôrma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
(art. 82). A r t . 130.- Não vale o acto, que deixar de revestir a fôrma especial, determinada em lei (art. 82), saly-o
.quando esta commine saneção differente contra a. preterição
da fôrma exigida. A r t . 145. E ' millo o acto j u r í d i c o : . . . =;III.
Quando não revestir a fôrma prescripta em lei (arts. 82 e
130)".
Quando a lei estabelece uma fôrma especial para o acto
— diz Clovis Beviláqua, commentando este artigo 130. — a
"fôrma é de sua substancia, é necessária á sua existência. O
acto pôde revestir a fôrma prescripta, de modo geral; mas
se á fôrma faltar uma solemnidade essencial, o vicio contamina todo o acto, e a lei o declara nullo (Clovis Beviláqua,
Código Civil, Brasileiro, obs. IV, ao art. 145).
'
VII — O Código Eleitoral contem os seguintes preceitos:
"Art. 75. Cancellar-se-á a inscripção cuja iIlegalidade,.ou
caducidade fòr verificada. A r t . 76. São causas do cancéílamento: 1) qualquer infracção do art. 59 deste Código; 2) suspensão ou perda dos direitos políticos, nos termos dos artigos
110 e 111 da Constituição Federal; 3) pluralidade de.>inscripção; 4>) fallecimento. A r t . 79. Dá-se a exclusão exofficio, sempre que ao conhecimento do Tribunal chegue a l guma das causas de cancellamento"
O art. 59, a que faz remissão 6 art. 76, n . 1,-exige a
attestação da identidade do alistando na fôrma já examinada.
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O',. Isto-posto:
Kv. Accordam os 'Juizes do Tribunal Superior de Justiça
-Eleitoral em responder: a) que devem ser cancelladas, a partir da citada lei n . 24.129, de 16 de abril de 1934, as ins..•eçipções eleitoraes que tiverem a attestação separada da pe-tíção de qualificação; b) que o cancellamento pôde ser determinado ex-officio.
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Cândido de Oliveira Filho, Relator.
•
,
.
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2 — Ouvida a Procuradoria Regional, opinou se respondesse affirmativamente á consulta, fundamentando^com acerto essa opinião, em these.
3 — E o Tribunal Regional assim decidiu'.
''"Aceordão — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da consulta. Resolve o Tribunal Regional
por maioria de Votos, de accordo com o judicioso parecer do Dr. Procurador Eleitoral, considerar que a funcção effectiva do Juiz da Terceira Zona Eleitoral de
Fortaleza compete ao Juiz de Direito da Terceira Vara
da Justiça commum, tendo sido designado o Juiz M u nicipal respectivo para exercer as ditas atribuições, em
virtude de se achar, então, impedido o magistrado qu;
oecupa aquélle posto judiciário, ficando por isso autorizado o mesmo a reassumir o seu cargo. Sala das
Sessões do Tribunal Regional do Ceará, em 28 de j u lho de 1936."

' "
Recurso eleitoral n. 525 — Classe 3."
^decorrente, o Juiz Eleitoral Lauro Nougeira — Recorrido, o
Juiz de Direito Cursino Belém de Figueiredo
—Relator,
Exmó..Sr. Professor João Cabral
PARECER. N.

660

I — O caso se origina da seguinte consulta:
"Cursino Belém de Figueiredo, Juiz de Direito da
Terceira Vara da comarca da capital — Vem, nos termos do art. 97 do Regimento Interno dos Tribunaes Regionaes da Justiça Eleitoral da Republica, perante esse
; Collendo'Tribunal Regional, expor e consultar o seguinte: ,
Dividida esta, capital em tres zonas eleitoraes, correspondentes, precisamente, ás tres Varas de Direito,
acontece que os respectivos Juizes Municipaes, tão somente na falta ou impedimento legal dos Juizes de
Direito (um, o da Primeira Vara, com assento effecüvo,
por quatro annos, no Tribunal Regional, e os outros
uois escolhidos para membros substitutos do mesmo
Tribunal), foram designados para substituir, por tempo indeterminado,; os ditos Juizes de Direito como J u i .-•zes eleitoraes • daquellas zonas.
• ' Ora, essa a verdadeira situação legal da Justiça
Eleitoral desta capital, quando veiu o novo Código
•Eleitoral (lei n . 48. de 4 de maio de 1935) e reduziu,
no seu art. 21, de seis (.6) para cinco (5), o numero doe
•Juizes Substitutos de cada Tribunal Regional, deixando,
em conseqüência e por determinação desse Tribunal,
, de ter o consulente funcções no mesmo, apesar de ter
servido como substituto do Juiz Federal no dito T r i bunal durante vários mezes e ser de quatro annos o
• prazo das funcções eleitoraes.
Assim, perdendo ex-vi legis o seu logar de substituto nessa collenda corte de Justiça Eleitoral, ipso facto readquiriu o supplicante a sua qualidade de Juiz
Eleitoral da Terceira Zona, comprehensiva da Terceira
Vara de Direito.
Assim pensa e chega a parecer mesmo ao consulente'que, automaticamente investido das suas funcções legaes de Juiz Eleitoral da Terceira Zona. poderia
e deveria entrar a exercer as referidas funcções, para
cujo .' desempenho fora em tempo designado no. respectivo plano, só então, deixando de exercital-as em
virtude da sua designação para substituto do Juiz F e deral nesse Egrégio Tribunal de- Justiça Eleitoral.
Ao supplicante, porém, pareceu de melhor, aviso
submetter. o caso á deliberação desse Collendo T r i b u nal Regional, em caracter de consultando natureza urgente, em vista da irrecusável importância da matéria.
Deve ou hão o consulente assumir as funcções de
Juiz Eleitoral da Terceira Zona da Capital, para quô
foi em tempo designado em virtude da sua qualidade
de Juiz.de Direito da Terceira Vara, desde que perdeu
as, suas funcções e vantagens de membro substituto do
Tribunal Regional?
Caso esse Collendo TribunaP se julgue incompetente p'ara solucionar a consulta, o que não parece ao
supplicante, digne-se encaminhar a mesma consulta,
com, melhores esclarecimentos, se possível, ao Egrégio
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, na fôrma do c i tado art. 97. § 2.*, do Regimento Interno dos T r i b u naes Regionaes da Justiça Eleitoral da Republica.
. . Deixa de juntar documentos, por constituir ò allégado matéria de direito e do pleno conhecimento
desse Collendo Tribunal, que organizou e superintende
todo. o apparelho eleitroal do Estado, podendo, se así i m julgar necessário na sua alta sabedoria, determinar informe a respectiva secretaria sobre o assumpto da consulta, pois tudo consta dó competente archivo.
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4 — Dahi o recurso do Juiz Lauro Nogueira tempestivamente interposto.
5 — Allega o recorrente:
"O caso em apreço é tão simples que em simplicidade ha que se lhe equipare.
A consulta do Sr Dr. Cursino Belém de Figueiredo,
que teve voto favorável da maioria do Tribunal Regional do Ceará, envolve em si, data venia, um monstruoso dispauterio.
Consulta aquelle Juiz "se pôde assumir o cargo cie
Juiz Eleitoral da Terceira Zona do Estado.
Mas consulta por que? F o i elle designado, nalgurii
tempo, para exercer esse cargo? Nunca; ao contrario,
o-designado foi o, ora, recorrente. (V. documentos
juntos.)
Como se pretende, então, ingressar num cargo para
o qual não se foi nomeado, commissionado ou designado?"
E m.ais adeante:

o
De outro lado, pelos documentos juntos, o Egrogio Tribunal Superior verá que o supplicante foi designado Juiz Eleitoral da 3." zona, não interinamente,
não em substituição, não a titulo precário, não por
"tempo indeterminado", mas em toda plenitude, inteireza, integralidade das funcções do cargo.
Não se faz ahi nenhuma resalva na designação, não
se cogita de restricções, não se allude, nem de leve,
a' qualquer impedimento do Sr. Dr. Cursino Belém
de Figueiredo, ou de outro J u i z .
Nada disso."
E prosegue:
'
"Não estará o recorrente com a verdade?
Está, na realidade; e basta observar que, prevalecendo a decisão do douto Tribunal Regional do Ceará, onde no plano eleitoral (V. documento junto n. 1),
está escripto: "Juizo Julgador e Preparador — (du
3* zona): o Municipal da 3.* Vara" substituir-se-á por
"Juizo Julgador e Preparador (da 3.* zona) — o de
Direito da 3.* Vara "
Esclarece, ainda:
"O venerando aceordão de fls. declara'que a designação do Juizo Municipal da Terceira Vara para 3."
.zona eleitoral, quando occorrèu, foi no impedimento
do Juiz de Direito desta V a r a .
Contra_ tão respeitável affirmativa protestam,
vehementemente os documentos juntos. (Does. ns. i
,82)."
6 — Com effeito, a documentação apresentada cora-"
prova:
a) na reforma da Divisão Territorial do Estado em
Zonas, designação de Juizos e Officios da Justiça para
o alistamento, que na 3.» zona — Fortaleza, o Juízo
Julgador e Preparador designado com pleno exercício,
foi "o Municipal da 3.» Vara". (Fls. 18 v. a fls. 22);
b) não tendo sido o recorrido nomeado e afastado
do cargo, não o pôde reassumir.
7

E ' verdade que na certidão a fls. 34 se. declara:
"O annexo quadro-numero dois encerra as zonas
eleitoraes, com a respectiva numeração, denominação,
sédè, juizo julgador e offieio, j á de accordo com o de-
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liberado pela maioria do Tribunal quanto ao Juizo
e Cartório da 3." zona (primeira escrivania do Cive! e
Juiz Municipal da 3.° Vara de Fortaleza, por ser o juiz
de Direito dessa Vara o mais antigo da Capital e portanto membro substituto do Tribunal Regional.".
Porém dahi so não segue que por impedimento ou em
substituição, ou interinamente, é que o Juiz Municipal recorrente haja sido nomeado.
O documento a fls. 18 é o próprio quadro ou .plano eleitoral publicado no "Diário Officila" e não contem qualquer
restricção ou limitação a essa nomeação.
8 — Após arrazoado o recurso, o Tribunal Regional -proferiu o seguinte aceordão, a fls. 35:

• Primeira Circumscrípção
TERCEIRA ZONA ELEITORAL
O bacharel Carlos Waldemar de Figueiredo, escrivão'vitalício da primeira C.ircumscripção Eleitoral do Districto
Federal, em pleno exercício do seu cargo, na forma da lei,
etc.:
Faz saber aos que o presente edital tiverem conhecimento e interessar possa, que, dentro do prazo de dez dias a contar da publicação desse, ficam intimados: a satisfazerem as
exigências dó 'art. 69, § 1 ° , de accordo com a circular do T r i bunal Regional de 18 de novembro de 1936, no Cartório da
3* zona, os seguintes.inscriptos:
• .
. . "

"Vistos, etc, Accordam, por unanimidade, os Juizes
do Tribunal Regional em não reconsiderar a decisão
de fls. 6 a 7 e ora recorrida, pelo Dr. Lauro Nogueira,
Juiz Municipal da 3." Vara de Fortaleza, para o Collendo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, de vez
que o recorrente, nas suas razões de fls. 9 a 10, não
produziu argumentos jurídicos que convençam quanto
ao direito.que presume assistir-lhe de permanecer nas
funcções de Juiz Eletioral da 3." zona do Estado.
Mandam, entretanto, que os autos subam ao mesmo Tribunal Superior,

4.913. João? Iroza.
5.413. Antônio Pereira de Barros
5.710. José Teixeira."
.
•
7.142. Venancio Mearelli.
7.165. Luiz. Christino de Araújo Penna.
7.173. Aggèo Soares Medeiros.
7.178. Waldevino Rodrigues, de Souza.
7.179. Corcinio Ferreira Canuto)
7.184. Wilemel" Pracedes Maciel,
7.190. João Antunes Ferreira.
7.197. João- Baptista dos Santos.
7.205. Werther Kanitz.
Fortaleza, 25 de agosto de 1936."
6.537. Altino;_Alves Pinna,
A esta Procuradoria afigura-se aberrantes das normas 6.898. Francisco Augusto,
esse proceder, que nada mais é. afinal, senão julgamento,- como
Districto Federal, aos 10 de-dezembro de; 1936.— Pelo'
embargos.de nüllidade, de um'recurso interposto pára a Insescrivão, Maurício Teixeira de Mello.
tância Superior e a ella j á deferido.
Parece, desss'arte, ser aconselhável, como norma para a
uniforme applicação da lei eleitoral, fazer sentir o não cabimento' desse" julgamento;
9 . E m resumo:
QUALIFICAÇÃO 'REQUERIDA,'
a) em. these, estou de accordo com o parecer da Procuradoria Regional:
Primeira jDircumseripção
6) provado, porém, pelos documentos a fls. 19 e 22 qus
o recorrente não foi nomeado como interino, parece-me de- •'., TERCEIRA ZONA ELEITORAL
ver ser acolhido o recurso e reformado o aceordão para manter • o recorrente no seu cargo de Juiz Eleitoral.
( Bistrictos mtmicípaes de Santa Rita, Sacramento- s
São Domingos)
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1936. — Dr - José Maria
Mac Dowell da Costa.
.
'
Jcía — By. Fr^ücíseo de Paula Rocíia Lagoa Filho
Escrivão'- — Dr, Carlos Waldemar de' Figueiredo .
v

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEÍTORAL DO DISTRICTO FEDERAL
EDITAES E AVISOS
O Director da Secretaria deste Tribunal faz publico, que
pelo Sr. Presidente do Centro Político Pró Educação e Saúde
foi designado Delegado desse Centro Político ás Varas Eleitoraes, o Sr. 0?mar Neutel Bastos. Secretario do Tribunal Regional de Justiça do Districto Federal em nove de dezembro
de m i l novecentos e trinta e seis. O Director, Evaristo da
Veiga.
O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
do Districto Federal, faz publico para conhecimento dos i n teressados, de que os autos de Acção n . 36, se encontram com
vista ao aceusado Francisco Canindé Costa, para-- offerecer
allegações finaes no prazo de cinco dias na forma do §"4* do
Artigo n . 185 do Código Eleitoral. Dado e passado na cidade
do Rio.de Janeiro, em nove de dezembro de m i l novecentos e
i trinta e seis. Director, Evaristo da Veiga.
O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
do Districto Federal, faz publico para conhecimento dos interessados, de que os autos de Acção n. 38, se encontram com
vista ao aceusado Arnaldo de Moraes Sarmento, para offerecer aüegâcões finaes no prazo de cinco dias na forma do § 4 ° ,
do Artigo n. 185 do Codigo"E!eitoral. Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro, em nove de dezembro de mil novecentos, e trinta e seis. Director, Evaristo da Veiga.

QUALIFICADO POR DESPACHO D E 9 D E NOVEMBRO
. ' , ' : '
. D E 193Ô
6.048. Aristóteles- Silva. . QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 7 D E DEZEMBRO
.':•-.
D E 193Ü
6.419. Manoel Bento Casado.
6.420. Paulo Braz Pinto da Silva.
6.421. João Guimarães Rosa.
6.422. Manoel Antônio Rosa.
6.423. José Aderbal da Silva.
6.424. Raymundo de Souza Ramos.
6.425. Adelina Marehini.
6.426. João de Freitas Lourenço.
6.427. Celso Augusto Chaves F a r i a .
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 8 D E DEZEMBRO
D E 1936
6.428. Manoel Luiz Duarte.
6.429. Servolo Rodrigues de Carvalho.
6.430. Adolpho Duarte.
'6.431. Chrispim Gomes de Souza.
6.432. Henrique Marques.
6.433. Kermerí Goúçalvesv de Mattos.
6.434. Mysorí Dias Nunes da Silva.
6.435. Orlando Ribeiro Vercelens.
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 9 D E DEZEMBRO
D E 1936 '
6.436. Alvari.no Pereira Victoria,
6.437. Armando Teixeira Pereira.
6.438. Ayllon Gonçalves Bòusquat.
6.439. Domingos Serrano de Almeida.
6.440. Evaristo Gomes Barbosa.,
6.441. 'Francisco Gomes dos Santos,
6.442. José Cândido do Nascimento.
:
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6.443.
6.444.
6.445;
6.446.
6.447.
6.448.
8;449.
6.450.

José Simplicio de Miranda Filho.
Jorge Cyriaco Monlin.
Julião de Souza Dias.
Nelson Pantaleão.
•
Oswaldo Thedin Costa.
Plinio Augusto Alves.
Thomó José -dos Santos.
Waldemar Moreira Leite.

t

QUARTA ZONA ELEITORAL
(Districtos municipaes de Santo Antônio, Ajuda e Ilhas)
Juiz — Dr. Ary de Azevedo Franco
escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 18 D E NOVEMBRO
D E 1936
•
5.941. Angenor da Cruz Freitas.
5.942. Antônio Gama.
5.943. Arlindo Ferreira da:Silva.
5.944. Armando Corrêa.
•'
. >
5.945. Arthur Fortes.
•
5.946. Fernando Barbosa da Silveira.Pires»
•
5.947. Gaspar Hermani.
5.948. Horacio de Assis Gomes.
5.949. Ivan Meirelles.
5.950. José Guilherme de Moraes.
5.951.. Julião Dertel, J3ronck. ,
5.952. Maroum Joffre Antum..
,
5.953. Octavio de Oliveira.
5.954. Plácido da Silva.
• ..
5.955. Plantila Senha'Novaes."
5.956. Wiltop.: Carneiro.
5.957. Yolanda-de Freitas.
5.958. Zuleika Torres Escobar.
QUALIFICADO POR DESPACHO D E 19 D E NOVEMBRO
D E 1936
5.959. Luiz Magno dos Santos.
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 3 0 D E NOVEMBRO
"• D E 1936
5.960-. Alv&ro Pinto Guedes.
5.961. Álvaro Cabral-de Lacerda,
5.962. Américo Teixeira.
5.963..1 Antônio Medínái -Filho.- •."
'
5.964. Antônio Alexandrino Mendes.
5.965. Américo da Silva.
5.966. Beatriz Alves da Silva Sobrinho.
5.967. Benedicto Cândido. da• Tríndádj»
•' >
'
5.968. Carlos Martins de- Oliveira.
5.969. Daniel dos Santos.
.
• .
:
5.970. Esttíer de Oliveira Almeida
. .. •'
5.971. Francisco de Castro.
'
5.972. Fernando do Nascimento. 5.973. Flatvio Oliveira e Silva.
5.974. Idalina Ferreira Novaes.
5.975. João Paiva dos Santos.
,
5.976. José Mendes Adão J ú n i o r ,
5.977. José Ferreira.
5.978. Luiz da Cunha F i l h o .
. .
'
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 21 DE NOVEMBRO
D E 1936
5.979. Luiz Antônio Gomes.
5.980. Manoel Marques.
5.981. Manoel Rodrigues Ferreira Sobrinho,
5.982. Manoel Affonso F i l h o .
, , ' •'
5.983. Nail da Cunha. Ferreira.'
5.984. ' Nelson Floriano dai Silva.
5.985. Paulo Coriolano Ferreira Vianna.» ,
,5.986. Reynaldo Corrêa Sá.
5.987...Sebastião Benevides Dantas.
5.988. Severino Lopes.
5.989. Sylvio Ferreira de Carvalho. •
5.990. Theophilo de Almeida.
5.991. Oscar da Silva Flores.
., . ' ... '
5.992. Rita Moreira Caimàrgó, ' • - ' ' . ' .
5.993. João da Motta;Xavier.
.' .'.'
5.994. Júlio de Souza.
5.995. Lelis Vieira dos Santos.. ' "
5.996. Alberto dos Reis Rolszt.
5.997. Américo de Almeida.
5.998. Antônio Luiz de França.
5.999. Antônio "Pereira dos Santos,
ti.000. Arlindo Machado.
%
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QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 23 D E NOVEMBRO
D E 1936
6.001. Maria Cotrim.
6.002. Arlindo Silveira Campos.
6.003. Bertha Wainer.
6.004. Flaviano Marques de Oliveira Santos.
6.005. Isaura da Lapa Trancoso.
6.006. Jardino Duarte Pereira.
6.007. José de Alencar Pinto de Oliveira.
6.008. Manoel Ferreira.
6.009. Manoel Fernandez.
6.010. Mario Machado.
6.011. Milton Moraes.
6.012. Edmund Arnoldi.
6.013. Albertina Souza Carneiro.
6.014. Clementina von Paraski.
6.015. Adelina, Rivetti.
6.016. Dinah Borges de Brito. '
6.017. Salvador Santos.
6.018. Sebastião Alves de Souza.
6.019. Absalão Figueiredo de Souza.
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 24 D E NOVEMBRO
D E 1936
6.020. Felix Vicente 'de Andrade.
6.021. Elza Amaral L i m a .
6.022. Antônio Carrano.
6.023. Wanda Avellar da Costa.
6.024. Lysandro do Amaral Lisboa.
6.025. Judith Rosa da Silva.
6.026. Sebastião V i e i r a .
<r6.027. Jorge Araiujo de Paiva Meira.
QUALIFICADO POR DESPACHO D E 25 D E NOVEMBRO
D E 1936
6.028. Manoel Amoedo de Jesus.
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 26 D E NOVEMBRO
•
D E 1936
61029; João Paixão. •
•
6.030. Innocencio dos Santos.
6.031. Alberto Fernandes de Campos Arcos.
6.032. Marcellino José Jorge Netto.
6.033. Edgard José Jorge.

Segunda Cireumseripção
QUINTA ZONA -ELEITORAL. . .
í Districtos municipaes de Gloria e Santa TiiereBã >
Juiz — Dr. Eduardo de Sousa Santos
Escrivão — Dr. Francisco Farias
QUALIFICADA POR DESPACHO D E 14 D E NOVEMBRO
D E 1936
5.982. Rache! Tourinho.
SEXTA ZONA ELEITORAL
(Districtos municipaes de Lagoa, Copacabana e Gávea)
^
Juiz —. Dr. Saul de Gusmão Escrivão — Dr. Francisco Farias
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E C D E DEZEMBRO
. D E 1936
6.534. Edval Perry.
6.535. Erico Bacellar da Costa.
6.536. Octavio Cardoso Menezes.
6.537. Maria Edwirges Ferreira.
6.538. Hera.cli.to Marcelino- de Brito Pereira.
6.539. Miguel Pinto'de Brito. Pereira.
6.540. Maria da Gloria Pinto de Brito Pereira,
6.541. Aurélio José Ferreira.
6.542. Jordelino Barbosa da Silva.
6.543. Paulo Felix Bíarbedo.

Terceira CircumseHpção
DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL
(.Districtos municipaes de Meyer e Inhaúma >
Juiz ~— Dr. Edmundo de Oliveira Figueiredo
Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello •
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 1 D E DEZEMBRO
D E 1936
10.146. Clêo da Silva Raposo.
10.147. Alina Pereira da Costa Lima. .
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10.148. João de "Oliveira Costa.
10.149. João Monteiro da Silva.
10.150. Jayme da Silva.
10.151. Reynold Ernesto Enrie.ls Feiderichs Nickese.
10.152. Francisca da Silva,.
10.153. Adman de Arruda Cabral.
10.154. Alderico Cunha de Carvalha.
10.155. Josias Duarte.
10.156. Altair Torres da Cunha,
10.157. Arthur José de Moura.
10.158. Deolinda de Moura.
10.159. Eloy Rebello da Silve.
10.160. Estephania Gomes da Motta.
10.161. Georgina de Moraes Carvalho.
10.162. Geraldo Moregula.
10.163. Hilda de Oliveira.
10.164. Joaquim de Oliveira.
10.165. José Monteiro de Rezende,
10.166. Magnolia Rosa da Silva.
'
10.167. Nadyr Damasceno.
10.168. Raulino Xavier Gomes.
10.169. Rosalina Ribeiro.
10.170. Ruy Santos de Araújo,
10.171. Vitalina Barbosa.
10.172. Vivaldina Silva.
10.173. Zaida Martins Pilar de Paula.
10/174. Álvaro de Simas e Silva.
10.175. Arnelio Pinho.
10.176. Caiiota Verraes Alves
10.177. Carmen Pereira Bastos,
10.178. Eugênio Bastos.
10.179. Eugênio Veiga Bastos.
10.180. João Moreira".
10.181. Ubaldina Pinho.
10.182. Alcebiades de Souza,
10.183. Hilda dos Santos.
10.184. João Mendes de SanfAnna.
10.185. Claudiano Nascimento Pinho.
110.186. Maria da Purificação Nascimento Pinto.
J10.187. Constância Santos.
i . .QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 2 D E " D E Z E M B R O
*
D E 1936
10.188. Nerina de Oliveira Lourenço.
.10.189. Ilza Lourenço dos Santos.
10.190. Antônio Gonçalves Ferreira.

PROCESSOS
Primeira

DE

INSCRIPÇÃO

Circumscripção

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL
(Districto municipal de Candelária)
Juiz — Dr. Decio Cesario Alvim
Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo
Faço publico, para os fins dos artigos 43 do Coaigo e
25 do Regimento dos Juizes e Cartórios Eleitoraes, estão
ssndo processados os pedidos de inseripção dos seguintes
cidadãos:
P E R Y RENIUQUF.S (3.908), filho de Porphyrio Henriques
da Sirva c, Sophia Mendes da Silva, nascido a 2 de junho de "1914, em Itaperuna, no Estado do, Rio. dé Janeiro, estudante,
solteiro, com domicilio 'eleitoral no
districto municipal de Candelária e residência á rua da
Candelária n . 3.2. (Qualificação requerida B . E : 134,
n . 3.241).
EUGÊNIO MAIIG ÁRIDO SILVA (3.909), filho de Eugênio
Silva e de Rosa Vieira da Silveira, nascido a 19 de
agosto de 1891, em São Paulo, (Estado de São Paulo),
comrnercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária « r e s i d ê n c i a á r u a ' d e - S ã o
Bento n . 22. (Qualificação requerida B . E . 128, numero 3.014).
j.yVONNE PINTO MONTEIRO (3.910), filha de Aniceto Pinto Monteiro Filho e de Helena Antunes Monteiro, nascida a 1 de março de 1914, em So João dei Rey, Estado
de Minas Geraes, comrnercio, solteiro,
com domicilio
eleitoral no districto municipal de Candelária "e residência á rua de São Bento n . . 52, sobrado. ,.,(Qualif locação requerida B . E . 12S, n . . 3.22S).

ELEITORALHELENA PINTO MONTEIRO, filha de Aniceto Pinto Monteiro e de Maria Adelaide dos Santos Monteiro, nascida
a 18 de abril de 1893, no Districto Federal, comrnercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Candelária e residência á Avenida Rio Branco numero 109, sobrado. (Qualificação requerida
B. E.
134, n . 3.235).
ALCINO MANOEL FERREIRA DA ROOHA (3.912), filho de
Alcino Ferreira da Rocha e de Alzira Barbosa da Costa,
Roeha, nascido a 10 de junho de 1896, no Districto
Federal, engenheiro electricista technieo, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Candelária e residência á rua 1» de Março n . 110, 3 andar. (Qualificação requerida, B . 134, n . 3.252).
VICTORIA REY HERNANDEZ (3.913), filha de Manoel Rey
Santoro e de Victoriana Hernandez Monteiro, nascida a
18 de janeiro de 1910, no Districto Federal, comniercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária e residência á rua da Quitanda numero 190, 2° andar. (Qualificação requerido, B . E . 66,
n . 2.128).
o

DORA RER HERNANDEZ (3.914), filha de Manoel Rey Santiago e Victoriana Hernandez Monteiro, nascida a 9- de
agosto de 1912, no Districto Federal, solteira, • comrnercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Candelária e residência á rua General Câmara numero
43. .(Qualificação requerida B . E , 96, n . 2.477).
JOSE' ALTIVO VASCONCELLOS (3.9-15,}, filho de José Bento de Vasconcellos e de Maria Rosa de Vasconcellos,
naseido a 31 de dezembro de 1900, em Soledade, Estado
da Minas Geraes, commerciario, desquitado, com domicilio eleitoral no districto municipal . de Candelária e
residência á rua da Candelária n . 85. íQualificação
requerida B . E , 139, n . 3.419).
A L E X A N D R E SILVA (3.916), filho de Rubem Espíndola da
' Silva e de Januaria Rodrigues da Silva, naseido a 10 de
, outubro de 1918, no Districto Federal, funecionario pu»
tlico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni-',
cipal de Candelária e residência á rua da Quitanda nu-í
mero 84. sobrado. (Qualificação requerida B . E . 137,'
n . 3.254).
*
JOÃO GONZALEZ (3.917), filho de Facundo Gomalez e de
Rosa Parede Gonzalez, nascido a 27 de novembro da
1916, em Ponta Porã, no Estado de Matto Grosso, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária e residência á rua da Candelária
n . 19, sobrado. (Qualificação requerida B . . E . 137, numero 3.297).
• i
LUIZ CARDOSO (3.918),. filho de Manoel CardosO © de Maria Umbelina .Cardoso, nascido a 7 de agosto de 1904,
* no Districto Fedjerai, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Candelária e residência á rua D . Gerardo n . ' G 2 . (Qualificação requerida
B. E . 139, n . 3.421).
ALCIDES FIGUEIREDO DE MEDEIROS FILHO (3.919), f i lho de Alcides Figueiredo de Medeiros e de Rita Silva
de Medeiros, nascido a 28 de outubro de 1917, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária e residência
á rua da Candelária n . 85. (Qualificação requerida B .
E . 139, n . 3.421).
'
. . .
EUCLYDES ROCHA (3.920), filho de Floriano Munhoz da
Rocha e de Maria da Luz Bello Rocha, nascido a 26 do
março de 1894, em Curityba, Estado do Paraná, contador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária e residência á rua da Quitanda, n.
120. (Qualificação etaoin shrdlu shrdlu aun aunaun
120. (Transferencia de Estado).
E U C L Y D E S D A SILCA (3.921), filho de Cosmo da Silva e'
de Sergi-a Maria Verônica, nascido a 13 de maio de 1911,
em São João Nepomuceno, no Estado de Minas, motorneiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária e residência á rua 1° de Março a.
87. (Transferencia de Estado).
RUBEM WORTMANN (3.922), filho de Otto Wartmann e do
Celina Sophia Wortmann, nascido a 16 de janeiro do
1909, em Santa Maria (Estado do Rio Grande do Sul,
2 tenente do Exercito, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de'Candelária e residência &
•Rua Buenos Aires n . 57, sobrado. . (Qualificação requerida.. B . E . 137, n. 3.339).
1

o
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HÉLIO FIÚZA LIMA (3.923), filho de Joaquim Fiúza Lima
e de Risoleta Pereira Fiúza Lima, nascida a 29 de abril
de 1918, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária e residência á rua da Alfândega
n . 39, sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 125, numero 3.112/.
ERNESTO LUIZ SOARES (3.924), filho de Carlos Luiz Soa-

FTTCTTDRAIJ

DezemBro de
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Cartório e Juizo da 2 Zona Eleitoral, estão sendo processa
dos os.pedidos dê •inscripção' dos seguintes cidadãos:
L E B E R CHAVES (5.350), filho
de Chryssolito de Castro
. Chaves e de Amélia de Luca Chaves, nascido a 11 de
• novembro de 1905, no Districto Federal, comrnercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S ã o . J o s é . (Qualificação requerida, B . E . 13S, numero 4.126.
'

cipal de Candelária e residência á rua de São Pedro nuràrio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
mero 41. (Qualificação requerida B . E . 117, n . 2.810).
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 138 i
OCTAVIO D E AHAUJO LOPES (3.925), filho de Jooã Baptisn . 4.147).
'
'J
ta de Araújo Lopes e de Violeta Amélia de Araújo Lopes. DAVID BENEVOLO (5.352), filho de Fmcisco Benevolo e,
nascido a 20 de novembro de 1916, no Districto Federal,
de Maria Franklin Benevolo, nascido a 26 do fevereiro i
solteiro, funccionario publico, com domicilio eleitoral no .
de 1895, em Fortaleza, Estado do Ceará, funccionario'
districto municipal de Candelária e residência á rua Buebancário, casado, com domicilio
eleitoral no districto:
nos Avres n . 57, sobrado. (Qualificação requerida B .
municipal de São José. (Transferencia).
;
ANTÔNIO SILVA |5.353), filho de João Caetano da Silva è
E . 137, n . 3.333).
de Margarida Silva, nascido a 5 de fevereiro de 1903, no'
JOSE' PEDRO AGES (3.926), filho de Pedro José Ages e de
Districto Federal, motorista, casado, com domicilio elei-J
Luzia Ferreira Ages, nascido a 25 de fevereiro de 1894,
_ _ _ _da_ Bahia), casado, funccionatoral no districto municipal de São J o s é . (Qualificaçãoem Santo Amaro (Estado
rio
com domicilio eleitoral'no districto munirequerida, B . E . 135, n . 4.092).
io publico,
p
cipal
ipal de Candelária e residência á rua da Candelária nu- MANOEL BEZERRA D E VASCONCELLOS FILHO, (5.354),
mero 5. (Transferencia do Estado da B a h i a ) .
filho ;de Manoel Bezerra de Vasconcellos e de Maria E l i z i a
_,,„„„,
..„
, _ . ,
Mendes Bezerra, nascido a 18 de março de 1913, em B e OSVALDO JOSE' PINTO (3.927), filho de Daniel José Pinto
zerros, Estado de Pernambuco, auxiliar do comrnercio,
e de Romana Maria Antunes, nascido a 15 de março de
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
1900, em São Pedro, Estado da Bahia, casado, comrnercio,
de São José.
(Transferencia).
com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande- B E N E V E N U T O SOARES BUENO JÚNIOR, filho de Benevelaria e residência á rua General Gamará n . 8. (Transfenuto Soares Bueno e de Saturnina Soares Bueno, nas-'
rencia do Estado da B a h i a ) .
cido a 22 de novembro de 1903, no Districto Federal,
M i N O E L LUIZ BAHIA (3.928), filho de Joaquim Luiz- Bacomrnercio, solteiro, com domicilio eleitora, nò districto
hia e de Simiiana Maria de Jesus, nascido a 6 de maio
municipal de São J o s é . (Qualificação requerida, B . E .
de 1897, no Estado do Rio de Janeiro, casado, operário,
138, n . 41.46).
com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande- D U L C E PEREIRA BORBA, (5.356), filha de Belmira do Rolaria e residência á rua de São Bento numero 15. (Transsario, nascida a 15 de novembro de 1892, em Ilhéos, E s feren"ia do Estado do Rio de Janeiro).
tado da Bahia, domestica, casada, com domicilio eleitoral
~ „ -tr^TT. i
rvnnv
j
r - ^ o - n v . ™ A*
no. districto municipal de São José. (Qualificação reFRANCISCO DA SILVEIRA (3.929), filho de ..^Celestino da
querida, B . E . 138 n 4.125).
Silveira e de Bernardina Maria da Conceição, nascido^a A L F R E D O D E ARAÚJO SILVA (5.357), filho de \ntonio
26 de agosto de 1906, em Cordeiro, no Estado do Kio de
Ribeiro de Araújo e de Antonia Leopoldina da Silva, nasJaneiro, casado, operário,
com domicilio .eleitoral no
i
jo
ji
F ijp
Estado do
districto municipal, de Candelária e residência a rua
Espirito Santo, operário, solteiro, com domicilio eleitode São Bento numero 26. (Transferencia do Estado do-,
i
districto municipal d São José. (Qualificação
Rio de Janeiro).
requerida, B . E . 117, n . 3.802).
MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO (3.930), filha de Antônio HENRIQUE ZAMORANO (5.358), filho de Ângelo Heraelito
Thomaz da Silva e de Claudiana Maria de Jesus, nascida
Zamorano e de Èleutheria Vieira Zamorano, nascido a
à 11 de maio de 1909, em Barbacena, no Estado_de Minas
18 de maio de 1915, em Porto Alegre, Estado do Rio
Geraes, casada, domestica, com domicilio eleitoral no
Grande do Sul, comrnercio, solteiro, com domicilio eleidislricto municipal de Candelária e residência á rua do
toral no districto municipal de São José. (Qualificação
Carmo n 55 (Qualificação requerida B . E . 134, nurequerida, B . E . 134 n . 4.025).
ANNIBAL GURGEL DO AMARAL (5.359), filho de Eduardo!
mero 3.245'.
Gurgel Valente Vianna e Anna Annunc ada. de Araújo,
J O F F R E RIBEIRO TEIXEIRA (3.931)', filho de João R i nascido a 24 de março de 1917, em Natal, Esst. do Rio
beiro da Silva Mello e de Maria José Teixeira, nascido
Grande do Norte, militar, solteiro, com domicilio eleitoa 18 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, solteiro,
ral no districto municipal de Sao José. (Qualificação
estudante, com domicilio eleitoral no districto muni
requerida, B . E . 122 n . 3.851)
cipal de Candelária e residência á rua General Câmara LUIZ AUGUSTO VIVACQUA (5.360),' filho ed Eugênio Vi
n . 25, sobrado. (Qualificação requerida B . E . 137, nuvacqua e de Philomena Allevato, nascido a 31 de julho
mero 3.295).
.
„ .
de 1918, no Districto Federal, comrnercio, solteiro, com
domicilio "eleitoral no districto municipal de São J o s é .
NILO FEI.TO' D E MELLO (3.932). filho de Joaquim Feijó
(Qualificação requerida, B . E . 110 n . 3.715).
de MeMo e de Albertina Gusmão de Mello, nascido a 15
de maio de 1917, em Recife, Estado de Pernambuco, sol- JOSE' GOMES (5.361)," filho de João Zacharias Gomes P i mentel e de Maria José de Souza, nascido a 19 de março
teiro, garçon, com domicilio eleitoral no districto mude 1896, no Districto Federal, comrnercio, solteiro, com
nicipal de Candelária e residência á rua General Câmadomicilio eleitoral no districto municipal de São J o s é .
ra n . 38, sobrado. (Qualificação requerida B . E . 128,
(Qualificação requerida, B . E . 138, n . 4 . Í 6 0 ) .
n . 3.198^.
CARL HENRICH B O L C E (3.933), filho de Ernesto Holck e VE-SPACIANO RODRIGUES CORRÊA (5.362). filho de Z o zimo Faustino Corrêa e de Leocadia Corrêa, nascido a 1
de Irene Holck, nascido a 26 de julho.de 1918, em Pede janeiro de 1915, em Jaguarão, no Estado do Rio Grantropolís. Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteiro,
de do Sul, militar, solteiro, com domicilio eeitoral no
com domicilio eleitoral ho districto municipal de Candistricto municipal de São José. (Qualificação requedelária e residência á rua da Alfândega n. 5. (Qualirida, B . E . 101, n . 3.577).
ficação requerida B . E . 128, n. 3.203).
„
MANOEL D E OLIVEIRA NEVES (5.363), filho de Carloã
Districto Federal, aos 10 de dezembro de 1936. —
José Neves e de Felieia tíe Oliveira Neve?, nascido a %
Crlvão, Juvenal de Araújo^
;
de dezembro de 1910, no Districto Federal, sapateiro,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
V
SEGUNDA ZONA ELEITORAL
de São. José. (Qualificação requerida, B . E . 115, nu-?
•j>.
,
mero 3\797).
(Districto municipal de São José)
EEITOR D E CARACAS LINHARES (5.364), filho de VicenJuiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto
te Alves Linhares e de Edith Caracas Linhares, nascido a
4 de dezembro de 1915, em Guaramiranga, Estado do
Escrivão
—
Dr.
Carlos
Waldemar
de
Figueiredo
Faço publico, para os fins dos artigos 43 do Código e 25 do
Ceará, militar, solteiro,. com domicilio efeitoral no disRegimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por este
tricto municipal de São José. (Transferencia)'.
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DUHVAL D U A R T E PINTO (5.365), filho cie João Duarte
Pinto e de Marieta de Souza Pinto, nascido a 24 de janeiro de 1911, em Magé, Estauo do Rio de Janeiro, comrnercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José,. (Qualificação requerida, B . E . 115,
i i . 3.802).
EPONINA AZEVEDO MARINHO (5.366), filha de José de
Azevedo Marinho e de Maria Emilía de Almeida Marinho, nascido a 22 de outubro de 1910, no Districto Federal, íuucciQnaria
publica, solteira, com
domicilio
eleitoral no districto municipal de São J o í c . (Qualificação requerida, B . E . 1Õ5, n . 3.613).
JAGY VELLOtiO D E CARVALHO (5.367), filha de Severino
Velloso de Carvalho Júnior
e de Noefnia
Guardiã
de Carvalho, nascida a 26 de agosto do 1917, no D i s t r i cto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 135 n , 4.099).
JOÂÕ FL0RENT1N0 PEREIRA (5.368), filho tíu severo F l o reiitino Pereira e dc Ignacia Maria da Conceição, nascido
a 24 de junho do 1898, no Districto Federal, chauffeur,
solteiro, com domicilio eleitoral no. districto municipal
de São José. (Qualificação requerida, B . E . 138, namoro 4.135).
E3LYSIÜ JOSE* JÜSÍINÔ GÒNCISIO (5.369), filho dó José
Justino COIIGÍSÍO è de Benedicta Concisio, nascido a 29
<Jo agosto de 1915, em Angra dos Reis, Estado do Rio de
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação requertfla, B . E . 122, n . 3.3857).
M E T O N BORGES G A D E L H A (5.370), filho de Motoii Alencar Gadelha e de Maria Guiomar Borges Gadelha, nascido a 7 de novembro de 1917, em Fortaleza, Estado do
Ceará, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida,
B . E . 127, n . 3.968).
fcAííDBX) TEIXEIRA SAMPAIO (5.371), filho de Antônio
Teixeira Sampaio e de Àntonia Fernandes, nascido a 10
de fevereiro de 1910, comrnercio, casado, com -.omicilio
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 94 n . 3.393).
.OCTAVIO MACHADO DÜMANS (5.372), filho de Luiz D u mans e de Aurora Velez Dumans, nascido a 3 do junho
de 1916, no Districto Federal, comrnercio, solteiro,* com
domicilio eleitoral no districto municipal dè São José.
(Qualificação requerida, B . E . 134, i i . 4.005).
ífÜÂÕ FERREIRA NOBRE PELINGA (5*373), filho dô Jose
Ferreira Nobre Pelinca .e de Maria Nobre Pelinea, nascido a 27 de maio de 1884, em Campos, Estado do Rio
de Janeiro, industrial, casado, com domicílio eleitoral
no districto municipal dc São José. (Qüaliffcação requerida, B . E . 115, u , 3,796).
ÀlíCJDES .GUABIROBA (5,374), iilho.de Avelino Güafeiroba
e de Maria Luiza da Conceição, nascido a 10 jje setembro
de 1017, cm Pinheiro, Estado do Rio 'dc Janeiro, operário, solteiro, com domicílio eleitoral no 'íistriclo municipal de São José. (Qualificação requerida, B, E . 115,
•u. 3 -.796) .
FERNANDO MAR1TNEZ (5.375), filho, cie Antônio MâHiuez.
Guebara o de Maria Víctorià Garcia, nascido U 9 do
dezembro de Í9l(3, em São Paulo, Estado de São Paulo,
comrnercio, solteiro, com domicilio• eleitoral fio districto
municipal d-e São José. (Qualificação roflüefida, B , E .
127, n . 3.963).
,
MARIA RÍCART MEZÍAT (5.376), filha
de Amgtíen'ftieart
Gonçalves v. do. Margarida Meziat, nascttia «. lij dè agosto de 1916. no Districto Federal, doméstica.. éolteirat
Com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida. B . E . 138. h. 4.133),
ILÜIZ GONZAGA LIMA (5.377), filho de Manoel Leonardo
L i m a è de Maria Francisca 'das Dores Lima, nascido a
31 de janeiro de 1917, em Recife,'Estado, de Pernambuco, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral nó districto municipal de Sãò José. (Qualificação requerida,
'
B . E . 79 n . 3.096).
••
.
,
.J2DÚARDO SPILLER JÜNIOR
(5.378), filho
de Eduardo
SpiHer e de Jlilia. Wohl, nascido à 19 de dezembro de
1885 èm Áustria, contaiereíante, .casado, eóin domicilio
eleitoral no districto municipal de São J o s é . (Qüâlífí*
Cfeçãb requerida, B ? E i 139, n . 4.156).
L U I Z ERNESTO TEYKÀÍi (5.379), filho ãe Thomaz Têyfcàl é
úé Marta Téykàl, nascido a 4-dé junho de 1886, ém Au4it'&, contador, casado, COm domicilia eleitoral no districto milíiicipâl dè Sao José. (Qualificação requerida,
B . E . 139 n . 4.155)
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J O S E ' VIVACQUA (5.380), filho de Eugênio Vivacqua e de
Philomena AlleVato, nascido a 12 de setembro de 1915,
no Districto Federal comrnercio, solteiro, com domicilio
eleitoral.no districto municipal de de São José. (Qualificação requerida, B . E . 110, n . 3.Tlt ).
MEINRICH L E W I N (5.381), filho de Woff Lewin e dô E r nestina Lewin, nascido a 3 de fevereiro de 1879, na A l lemanha, commerciante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Jbsó. {Qualificação
requerida, B.. E . 135, n . 4.108).
MARTIN ISRAEL (5.382), filho de Leopoid Uraci e
de
Erailie Israel, nascido a 2 de junho de 1894, na Allenianha, commcrciario, solteiro, com domicilio eleitoral nc
districto municipal dc São José. (Qüâlificaço requerida, B . E . 135, n , 4.107).
HÁUL ZANDER (5.383), filho de Abraham Jüandcr c de Ma• ria Zander, nascido a 15 de dezembro de 1876, na Allemanha, medico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do São José. (Qualificação r e q u e r í CLOWJÉR DE CARVALHO (5,384), filho da
tíocacio
de
Carvalho e de Maria Luiza de Carvalho, nascido u 4 da
janeiro de 1010, em Bom Jesus de Itabopodiia, dentista,
casado, com domicilio eloitoral no districto municipal 'de
São José. (Qualificação requerida, B. E . 142, n. 4,224).
ERNESTO ÍGNAClò (5.385), filho 'de Gloiilde Maria Francisca, nascido a 7 do julho de 191 a, no Districto Federal, operário, solteiro, tom domicilio eleitoral no districto municipal dè Sâo osê. (Qualificação requerida, B .
JE. 142, n, 4.2/.5).
ANTÔNIO MARQUES SERRAO
(5.336), filíií. de Antônio
Marques Serrâo e de Maria Marques Serrão, nascido a
27 de julho do 1909, em Muanã, Estado do Pará! funccionario publico, casado, com domicilio eieitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida,
B. E . 142, n . 4.219),
PÍAMON MACHUCA ESPANHA (0.387).
filho .de Autonio
Machuca e do Amalia Espanha, nascido, a ;Í de setembro
de 1910, em Síío"Paulo, Estado de São Paulo, desenhista,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
è Sao José. (Qualificação requerida, 13. li. 110, n u mero 1.430).
LEONILO SCHAÍDT (5.388), filho do Bernardo Sehaídt c de
Mercedes Sehaldt, nascido tt 13 do junho dc 1918, em
Vella do Palhoça, Estado do Santa Catharina, mecânico,
solteiro, com domicilio eloitoral no districto municipal
de São José. (Qualificação requerida, B . E . ' .135, nu*
mero 4.062).
MARIA D A CONCEIÇÃO GOMES (3.389). filho dc Cypriano
José dos Santos e de Maria Valeria Gomes, nascido u 12
de maio dc' 1900, em Riauhüelo,
enfermeira,'• «solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal' de São
Jòsó. (Qualificação requerida, B . E . 1Í.2, n . 4,214),
ORIEL DA SILVA (5.390); filho de Leontink Dias da .Sflva,
nascido a 22 dú maiu de 1910 no Districtti Federal, comrnercio, casado, com domicilio eleitoral uo tlistricto Bnuhibipal do São José, (Qualificação requerida, B ,
E.
142. n. 4,â22)'.
UUGÓ ÀNTÒNO CANDEIAS (5.391), liiho de Joaquim A n tônio Candeias è dc Antónictta GaiVão Camtèius, nascido a 25 de agosto dc 1918, em Belém. JMiiílo do Pare, •
militar, solteiro, com domicilio
eleitoral uo 'districto
municipal de São José, (Qualificação requerida, B , E. n . . l 2 t i 3i. 3,976).
.
,
DÜRVÀL FERREIRA DOS SANTOS (5,382), í i l h de Roldão Alexandre da..Siiva c de Adalgisa dos Santos Silva,»
nascido a '29 dc abril de 1914, em Afogados, no Estado
de Pernambuco, militar, solteiro, com domicilio eleitoral nOj districto municipal de São José. (Qualificação
'
,requerida, B . E . 115, n . 3.769).
PALMYRA MARIA FERNANDES (5.3.93), filha de Domingos
José Fernandes o de Júlia Bapíista Fernandes, nascida
a 14 de 'setembro dè 1918, rio Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral nó districto municipal de São José. (Qualificação requeíida, B . E . 142,
H.4.220).
RUY D É : ALENCAR NOGUEIRA
(5.394), i ü h o de Henock
Nogueira e de,Bfanc a de Alencar Nogueira, nascido a 2
de julho de 1915, militar, solteiro, com.domicilio eleitoral no districto municipal dè São José. (Qualificação
requerida, B . E . 127, n . 3.977)-.
DURVAL, COSTA (5.395), filha de Arthur Costa e de Hercilia Móúfa Cóstâ, nasôido à 9 de janeiro de 19l6 eúa
Aracaju', Estado dè Sergipe, «stúdáíites solteiro, com d ò niiíiliò eleitoral no districto ft1tinici'pal dè São José.
' 'Qualificação requerida, B . E-. 135. n . 4.076'!.
1
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LAURO SARMENTO DA CUNHA (5.396), filho de Alexandre PEDRO D E SOUZA (7.290), filho de Gil de Souza e de Virgínia de Souza, nascido a 1 de agosto de 1899, no DistriDuarte e de Laura Sarmento da Cunha, nascido a 16 de
cto Federal, casado, operário, com domicilio eleitoral no
setembro de 1918, no Districto Federal, estudante, soldistricto municipal de Sacramento. (Qualificação requeteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
rida, 3 zona, n . 4.687.)
*
São José. (Qualificação requerida, n. 4.153).
JOAQUIM JOSE' FERREIRA (7.291), filho de Bernardino
Districto Federal, aos 11 dc dezembro de 1936. — Pelo
José Ferreira e de Alzira Magalhães Ferreira, nascido a
Escrivão, E. Moraes. ,
11 de setembro de 1910, no Districto Federal, casado,
operário, com domicilio eleitoral no districto municipal
TERCEIRA ZONA ELEITORAL
de Sacramento. (Qualificação requerida, 3 zona, n u ( Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento e
mero 4.967.)
São Domingos )
JOSE' L O P E S (7.292), filho de Manoel José Lopes e de Rosa
Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho
Maximina, nascido a 8 dè janeiro de 1905, em Portugal,
(naturalísado), casado, funccionario municipal, com doEscrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo
micílio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 25
(Qualificação requerida, 3° zona, n . 5.730.)
ío Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este FLORENTINO CÂNDIDO D E JESUS (7.293), filho de Manoel
Cartório e Juizo da 3 Zona Eleitoral, estão sendo processados
Cândido de Jesus e de Mercedes Mello de Jesus, nascido
os pedidos de inscripção dos seguinte cidadãos:
a 4 de abril de 1917, no Districto Federal, solteiro, comrnercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de
OITO D E S.V KAMMSETZER (7.278}, filho de João Felix
São Domingos. (Qualificação requerida, 3 zona, numero
KiinimseLzer e dc Stella de Sá Kammsetzer, nascido a 26
6.314.)
de outubro de 1916, no Districto Federal, solteiro, desenhista, com domicilio eleitoral no districto municipal de GASTA O MARQUES LAMOUNIER JÚNIOR (7.294), filho de
Gastão Marques Lamounier e de Sylvia Carrera LamouSão Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, nunier, nascido a 9 de agosto de 1918, no Districto Federal,
mero ti.261,)
solteiro, estudante, com domicilio eleitoral no districto
NIVALDO V A Z DA COSTA (7.279), filho de Domingos Coemunicipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3*
lho Vaz da Costa Filho e de Maria Porto da Costa, nascizona, n . 6.213.)
do a 6 de julho de 191 í, no Districto Federal, solteiro,
comrnercio. com domicilio eleitoral no districto munici- LYD1A RODRIGUES ANTUNES (7.295), filha cie Alberto de
Miranda Rodrigues e de Maria Antonietta de Miranda
pal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3" zona,
Rodrigues, nascida a 23 de fevereiro de 1908, em Fortan. 6.3J6.)
leza,
no Estado do Ceará, casada, comrnercio, com domiARMANDO SILVA (7.280), filho de José Maria da Silva V a cilio-eleitoral no districto municipal de São Domingos,
randa e de Maria José, nascido a 31 de mato de 1910, no
(Qualificação requerida, 3 zona. n . 6.262.)
Districto Federal, solteiro, mecânico, com domicilio eleitora! no districto municipal de São Domingos. (Qualifi- RUBENS SA* ANTUNES' (7.296), filho de Carlos Alberto de
Rezende Antunes e de Cantidia Sá Antunes, nascido a 6
cação requerida, 3 zona, n . 5.505.)
de novembro de 1900, em Bagó, no Estado do Rio Grande
MAURÍCIO GONÇALVES D E CARVALHO (7.281), filho de
do Sul, casado, comrnercio, com domicilio eleitoral no
Maria Gonçalves de Carvalho, nascido a 9 de novembro
districto municipal de São Domingos. (Qualificação rede 1913, no Districto Federal, solteiro, mecânico, com doauerida, 3 zona, n . 6.217.)
micilio eleitoral no districto municipal de São Domingos.
AMÉRICO FRANCISCO DO REGO (7.297), filho de José de
íQuaüíieacão requerida, 3* zona, n. 6.311.)
Oliveira Pinto e de Maria Dionizia Rego, nascido a 9 de
ALBERTO LUÍZ COMPANS (7.282), filho de Rsynaldo Commarço de 1884, ém Alagoas, casado, motorista, com domipans e de Maria Moulihar, nascido a 25 de agosto de
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Riía.
1903, em Petropolis. Estado do Rio de Janeiro, casado,
(Qualificação requerida, 3' zona, n . 6.950.)
bancário, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São Domiagos. (Qualificação requerida, 3 zona, n u - AMADEU DIAS (7.298), filho de Maoysés Dias e de Rosa Maria de Faria, nascido a 10 de maio de 1918, no Districto
mer 6.312.)
Dederal, solteiro, funccionario - publico, o m domicilio
ELIZA TERCEIRO (7.283); filho de Antônio Terceiro e de
eleitoral no districto municipal de Santa Riía. (QualifiHelena Terceiro, nascida a 4 de dezembro de 1915, em
cação recmerida, 3' zona, n . 6.045.)
Curityba, Estado Paraná, solteira, cabeleireira, com domi=
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. JOSE* PINTO DA SILVA (7.299), filho de Manoel Pinto da
Silva e de Camilla de Jesus, nascido a 17 de março de
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 3.215.)
1900, em Portugal, (nacionalisado), casado, comrnercio,
EDGARD ANCHER (X284), filho de Paulo Ancher e de Clecom domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
lia Ancher, nascido a 25 de maio de 1905, na Turquia,
Rita, (Qualificação requerida, 3' zona, n . 7.299.)
(naturalísado), solteiro, comrnercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualifica- RUY-PINHEIRO GUIMARÃES (7.300), filho de Francisco P i nheiro Guimarães e de Maria Joaquina Pinheiro Guimação requerida, 3 zona, n . 6.140.)
rães, nascido a 18 de março-de ' 1899, no Districto F e GERALDO SILVA (7.285), filho de Cezar Augusto da Silva
dera!, casado, 1° Secretario de Legação, com domicílio
e de Anua Maria de Jesus, nascido a 8 de dezembro de
eleitoral
no districto municipal de Santa Rita. (Qualifi1912, em Florianópolis, no Estado de Santa Catharina,
cação ex-officio. B . E . 18.)
solteiro, comrnercio, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, FRANCISCO GUSTAVO D A COSTA (7.301), filho de F r a n cisco José Gustavo e de Idalina Limeira de Aquino, nas3* zona", n . 6.111.)
cido a 7 de março de 1912, em Penedo, no Estado de
JOSE' MARIA D E JESUS PEREIRA (7.286), filho de Felippe
Alagoas,' casado, operário, com domicilio eleitoral no
Lopes de Souza Pereira e de Maria Julia da Gosta Pedistricto municipal de Santa Rita. (Qualificação requereira nascido a 10 de junho de 1916, em Macahé, no E s rida, 3 zona, n . 5.726.)
tado do Rio Janeiro, solteiro, estudante, c-im domicilio
GUILHERMINO
DA SILVA (7.302), filho de Didimo da Silva
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua=
Goulart e de Palmyra da Silva Goulart, nascido a 12 de
lifícáção requerida. 3 zona, n . 6.282.)
novembro de 1913, no Districto Federal, solteiro, operáANTA O MARIA DOS SANTOS (7.287), filho de Maria • dos
rio, solteiro, com domicilio eleitoral rio districto municiSantos, nascido a 7 de setembro de 1882, em Portugal,
pal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3 zona, n u (naturalísado), casado, comrnercio, com domicilio eleimero 6.152.)
toral, no districto municipal de Santa Rita. (QualificaW
A
L
D E M A R D E SOUZA LEMOS (7.303), filho de Balthazar
ção requerida 3* zona, n . 5.717.)
de Souza Lemos e de Illidia Barbosa Lemos, nascido a
ZOEL MEIRÂ D E FIGUEIREDO (7.288), filho de Manoel
10 outubro de 1935, no Districto Federal, casado, operário,
Meira de Figueiredo e de Aurora de Nascimento Figueicom domicilio eleitoral no.districto municipal da Santa
redo, nascido a 12 de setembro de 1915, no Districto F e Rita. (Qualificação requerida 3* zona, n . 5.989.)
deral, solteiro, comrnercio, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Domingos. (Qualificação re= ARNALDO D E MOURA (7.304), filho de José de Moura e de
Maria Cândida, nascido a 3 de maio de 1914, em" Santos,
auerida, 3* zona, n. 5.930.)
<
Estado de São Paulo, solteiro, eommerciario, com domiDANIEL D E LEMOS (7.289), filho de Antônio da Lemos e
cilio eleitoral no districto municipal de São Domingos.
de Maria Virgínia Pereira, naseido a 20 de abril'de 1903,
(Qualificação requerida, 3 zona, n . 5.625.)
no Districto Federal, casado, comrnercio, com domicilio
Districto Federal, aos 10 de dezembro de 1936. •— Pelo
eleitoral no districto municipal de Sacramento. ,(Qualifi=
Escrivão, Maurício Teixeira de Mello.,
cação requerida, 3 zona, n . 5.597.).
1
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domicilio eleitoral no districto .municipal de São
José e residência á rua do Carmo u . 16. (Qualificação requerida, B . E . 92, n . 3.34G.)
Primeira Circumscripção
5.272. Miguel Francisco Pereira (5.271), filho de Miguel
Francisco Pereira e de Maria d'Agonía Pereira,
SEGUNDA ZONA ELEITORAL
nascido a 4 de julho de .1892, em Vi 11 a do tlonde,
Portugal, marítimo, casado, com domicilio eleitoDô ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 2* zona, da t* Cirral no districto municipal de São José e residência
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhea rua da Misericórdia n . 9. {Qualificação requecimento dos interessados, que, por despacho de 7 de dezembro
rida, B . E . 122, n . 3.915.)
de 1936, foram mandados expedir pelo >MM. Juiz os titulos de
5.273. Raphael dos Santos (5.272), filho ri'e Antônio L e o eleitores dos seguintes cidadãos:
cadio dos Santos e de Maria Cidalia dos Santos,
5.2-57. Aramis Jardim (5.256), filho de Joviano Augusto de
\ naseido a 24 de outubro de 1917; eih Curityba, E s Moraes Jardim e de Emericiana Cândida da T r i n tado do Paraná, militar, solteiro, com domicilio
dade Jardim, nascido a 30 de novembro de 1399,
eleitoral no districto municipal de São José e r e no Estado de Goyaz, telegraphista, casado, com
sidência á rua Republica do Peru n . 66. (Qualidomicilio eleitoral no districto municipal de São
ficação requerida, B . E . 110, n , 3;699.)
José e residência á rua Republica do Peru n . 35. 5.274. Dalmar Freire Capiberibe (5.273), filho do Luiz
(Transferencia.)
Freire Capiberibe e de Isaura de Almeida Freire,
5.261. Idio de Araripe Macedo (5.260), filho de Francisco
nascido a 8 de setembro de 1915,.em Suo João Del
de Araripe Macedo e de Maria Antonietta de F r e i Rey, Estado de Minas Geraes, -.militar, solteiro,
tas, nascido a-4 de julho de 1918, no Districto F e com domicilio eleitoral uo districto. municipal de
deral, militarj solteiro, com domicilio eleitoral no
São José e residência á rua 1° de- Março n . 24.
districto municipal de São José e residência á Ave(Qualificação requerida, B . E . 92, ü . 3.342.)
nida Rio Branco n . 151. (Qualificação requerida. 5.275. Bslevildo Antunes dos Santos (5.274), filho de E s B . E . 122. n . 3.854.)
tevão Antunes dos Santos e de Jüíreta Caídas dos
5.260. Francisco Xavier Dias (5.259), filho de Germano
Santos, nascido a 12 de dezembro • de 1915, em
Dias Moreira e de Maria Sacramento Dias, nascido
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, âjilitar,
a 3 de dezembrbo de 1879, em São Salvador, E s solteiro, com domicilio -eleitoral no districto munitado da Bahia, marítimo, casado, com domicilio
cipal de São José e residência á rua do Carmo n u - ,
eleitoral no districto municipal de São José e remero 19, (Qualificação requerida, B . E . 122, n u sidência á rua do Carmo n . 36. (Qualificação r e - '
mero 3.852.)
querida, B . E . 127, n . 3.956.)
5.276. João Rio Novo (5.275), filho de Manoel Rio Novo e
5.263. Mano de Souza Pinto (5.262), filho de José Correia.'.
de Rizolina Almeida de: Amosim,. nascido, a. 4 de
de Souza Pinto e de Maria Clara Pires de Souza
junho de 1910, no Districto Federai, funccionario
iPinto, nascido a 9 de janeiro de 1917. em Curitypublico, solteiro,-.com domicilio eleitoral no disba, Estado do Paraná, militar, solteiro, com do- .
tricto municipal do São José e . R e s i d ê n c i a á rua do
micilio eleitoral no districto municipal de São
Carmo u . 24. (Qualificação requeiída, B . E . 127,
José e reaidencia á rua Araújo Porto Alegre n. 18.
o . 3.987.)
(Qualificação requerida, B . E . 105, n . 3.939.')
5.277. Francisco de Santa Brigitía (5.276)- filho de Herman5.265. José Guimarães de Azevedo (5..264), filho de Januátio de Santa. Brigida, nascido ã 17 de setembro dé
rio Alves de Azevedo e do Thereza Guimarães de
1903, em MaJftáos, Estado do Amazonas,-comrnercio,
Azevedo, nascido a 8 de setembro de 1915, em São
solteiro, com domicilio eleitoral "no districto m u Luiz, Estado do Maranhão, militar, solteiro, com
nicipal do São José o.residência á rua do Carmo
domicilio eleitoral no districto municipal, de São
n . .24.
••
'"•:••
José e residência á rua Heitor Mello n . 64. (Qua- 5.278. Mario Lopes Macieira (5.277), filho dó Joaquim Lopes
lificação requerida, B . E . 127, n . 3.965.)
Macieira e de Elisa Ferreira Macieira, nascido a
5.266. Cleto Potyguara Veras, filho de Antônio Zeferino V e 30 de junho do 1909, no Districto • Federal, comrnercio, casado, com domicílio, eleitoral no 'districto
ras e de Maria Coelho Vóras, nascido a 1 de.março,
municipal de São -José o residência á rua da M i de 1916, em Camocim, Estado do Ceará, militar,
sericórdia: n . 24. .-(Qualificação.requerida, B . E .
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu134, n . 4.014.)
nicipal de São José e residência á Avenida Rio
Branco n . 123. (Qualificação requerida, B . E . 5;279. José Israel (5.278), filho de Abrahão Israel e da Bertha
127, n . 3.975.)
Rosa dos Santos, nascido a 6 dô.-junho de 2910,
no Districto Federa), comrnercio, ;~easado, com do5.267. Mario Clark Barcellar. filho de Miguel Furtado B a r micilio eleitoral no distrieto municipal .do São
cellar e de Flora Castello Branco Clark BaTcellar,
-José e residência á rua Republica xio P e r u . n . .34.
nascido a 1 de março de 1924, no Districto Fe.. (Qualificação requerida B . . £ . 13-4,.'n. '5.022.)
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
• no districto municipal de São José e residência á 5.281,. Antônio -Francisco Teixeira Júnior ..(5..<'2í'.0 filho de
.. Antônio Francisco Teixeira -õ"'de Cecília de Merua Repulica do Peru n . 36. (Qualificação requenezes Rebello Teixeira, nascido a 28. do outubro de
rida, n . 4.101.)
1909, em "Therezopolis, Estado do- Rio de Janeiro,
3.268. Guerino Biglio (5.267)', filho de João Giglio e de I s á commeroio, solteiro, com domicilio eleitoral no
bella Mantuàno, nascido a 24 de março de 1906, no
districto municipal de São José e residência á r u a
Districto Federal, comrnercio, casado, com domiRepublica do Peru n . 74. (Qualificação requerida,
cilio eleitoral no districto municipal de São José
B . , E . -19. n . 2.265.)
e residência á rua do Carmo n . 8, (Qualificação 5.282. José Lopes Fonseca (5,281), filho de Pedro Lopes da
requerida, B . E . 127, n . 3.981.)
Fonseca e de Maria Ursulina da Fonseca, nascido
5.269. Manoel Barbosa (5.268), filho de Rodrigo Manoel Bara 25 de fevereiro de 1916. no Districto Federal,
bosa e de Isabel Ignacia Barbosa, nascido a 22 de
comrnercio, solteiro, com domicirio eleitoral no
maio de 1908, em Barcellos, Estado do Amazonas,
. districto municipal de São José- e residência á
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no
rua da Quitanda n . 24, (Qualificação requerida,
districto municipal de São José e residência á r u a
B . E . 110, n . 3.703.)
do Carmo n. 39. (Qualificação requerida, numero 5.283. -Edson Lopes Campos (5.282), -filho de Chrislovão
4.079.)
Lopes de Campos e de Orlandina de Campos nasci5.270. Áurea Sylvina de Asfeumpção .'(5.269)', filha de Frando a 2 de junho de 1916, -em Caraagola, Estado de
cisco Sylvino Assumpção o de Luiza Pernandes
Minas Geraes, comrnercio, solteiro, .com domicilio
AssumpçSo, nascida a 16 de abri! de 1881, em
eleitoral ho districto municipal de São J o s é e reMont Serrat. Estado do Rio d© Janeiro, domestica,
sidência á t u a do Carmo.ii. 90. (Qualificação resolteira, com domicilio eleitoral no districto muni, querida, B . E . .135, n . 4.094.)
cipal de São José o residência á rua do Mercado 0.284, Eduardo Lobão de B r i t t õ . Pereira (5.283), filho de
n. 12. (Qualificação requerida, B . E . 91, numero
Francisco Baptista d è Britto Pereira é de A l m e r i n 3.326.)
dà Lobão Pereira, nascido a 4 do novomhro d é
5.211. Theodolino Gomes dè Jesus (5.270 , filho de Manoel
1900, no Estado do Pará, eomniofdõ, viuvo, com'
Gomes de Jesus e do Galdinà Faustina de Jesus
domicilio eleitoral no districtõmünicipa 1 de São
nascido a 13 de j u l h o d e 1906, em Petropolis, E s José e residência á rua Republica do Peru n . 95.
tado do Rif» d» Janeiro. {Tímmpsrcín.
íiasndo. f.nm'
(Qualificação requerida, B . E . 64, n , 863.)]
J
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5.285. Edmar Rabello Maia (5.284) filho de Luiz Maia So- 5.299.
brinho e de Maria Rabello Maia, nascido a 13 de
junho de 1916, em Fortaleza, Estado do Ceará, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José e residência á rua do
112, n. 3.755.)
5.286. Orlando Rodrigues Campos (5.285), filho de Albino
Rodrigues Campos e de Anna Rodrigues Campos, 5.301.
. nascido a 28 de novembro de 1910, no Districto
Federal, bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José e residência
á rua de São José n. 32. (Qualificação requerida,
B . E . 134, n . 4.010.)
5.287. Jurandyr Gerando Veiga (5.286), filho de Adhemar 5.30.2.
Ilydio Barbosa da Veiga e de Carmozina Elisa Costa
Veiga, nascido a 17 de janeiro de 1916, no Districto Federal, bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José e residência á rua S. José n . 11. (Qualificação reque5.303.
rida, B . E . 134, n . 4.031.)
5.288. Manoel Antônio Domingos (5.287), filho de Anthem
Domingos e de Josepha Maria da Conceição, nascido a 12.de junho de 1906, no Districto Federa',
operário, solteiro, com domicilio "eleitoral no districto municipal de São José e residência á rua
Santa Luzia n . 218. (Qualificação
requerida, 5.301.
B . E . 135, n. 4.056.)
5.2Ç9. Joaquim Corroa da Costa (5.288), filho de João Corrêa da Costa e de Maria Teixeira de Mattos, nascido a 24 de outubro de 1912, no Districto Federal,
comrnercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José e residência á rua
do Carmo n . 22. (Qualificação requerida, B . E .
111, n . 3.513.)
5.305.
5.290. :Herman Kastrup (5.289). filho de Carlos Humberto
Kastrup e de Amélia Pitta Kastrup. nascido a 29
; de dezembro de 1900. em Nictheroy, Estado do Rio
de Janeiro, commereio. casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José e residência á rua S. José n. 29. (Qualificação requerida, B . E . 122, n . 3.866.)
5.306.
5.291. René Berthoux (5.290), filho de Edmundo Berthoux e
de Carlinda da Fonseca Berthoux, nascido a 27 de
outubro de' 1912, no Districto Federal, comrnercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José e residência á rua da Quitanda n . 29. (Qualificação requerida, B . E . 50,
n. 2.751.)
5.293. Oswaldo Martins de Carvalho (5.292), filho de Ama- 5.307.
• dio de Carvalho e de Leonor das Dores Martins
dè Carvalho, nascido a 1 de abril de 1917, no Districto Federal, estudante., solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São José e residência á rua S. José n . 11. (Qualificação requerida, B . E . 134, n . 4.024.)
5.308.
5.294. Jayme de Paiva Bello (5.293), filho de Raul da Cunha
. Bello e de Mercedes de Paiva Bello, nascido a 12
i
de outubro de 1916, em Cantagallo, Estado do Rio
de Janeiro, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José e resi»
- dencia á rua Almirante Barroso n . 53. (Qualifi5.309,
cação requerida, B . E . 22, n . 3.338.)
5.295;' Augusta José Pinheiro (5.294), filho de José Pinheiro
e de Gabriella Pinheiro, nascido a 14 de abril de
1891, no Districto Federal, • portuário, viuvo, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São
José e residência á rua S. José n . 33. (Qualifi5.310.
cação requerida, B . E . 135, n. 4.023.)
8.296. Maria Flora Pousa Fernandes (5.295), filha de Manoel Pousa Granja e de Maria Fernandes Gomei,
nascida a 31 de maio de 1915, no Districto Federal,
' domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José e residência á rua
.da.Quitanda n . 58. (Qualificação requerida, B . E .
5.212.
92, a . 3.356.)
S.298.. Sebastião Victor Foureaux (5.297), filho de Fernando
. Victor Foureaux e de Maria Salomé de Salles V í etor, nascido a 29 de fevereiro de 1896, em Serro,
Estado de Minas Geraes, bancário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal #e iSão
José e residência á rua Vieira Fazenda n . 47.
§.213..
(Tranáferencía.)
>
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Arthur Leite Sobrinho (5.298), filho de Affonso do.
Santos Leite e de Maria da Gloria Leite, nascida
a, 23 de novembro de 1912, no Districto Federal,
commereio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José e residência á ru;
Republica do Peru' n . 58. (Qualificação requerida, B . E . 134, n . 4.043.)
Affonso Cavas (5.300), filho de José Cavas e de Honorina Cavas, nascido a 15 de fevereiro de 1890,
em, São Paulo, cirurgião dentista, casado, com d o micilio eleitoral no districto
municipal 'de Sãu
oJsé e residência á rua Chile n . 19. (Qualificação
requerida, B . E . 135, n . 4.088.)
Salvador Sardas (5.301), filho de Marcos Sardas e dc
Zuzanna Sardas, nascido a 22 de maio de 191 í.
no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sãu
José e residência á rua São José n . 32 (Qualificação requerida, B . E . 135, n . 4.054.)
Laura da Conceição Esteves (5.302), filha de Abe:
Affonso e de Arminda Esteves, nascida a 4 de fevereiro de 1918, no Districto Federal, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipa Ide São José e residência á rua São José numero 18. (Qualificação requerida, B . E . 96.
numero 3.389.)
Arislarcho de Almeida Nogueira (5.303), filho dc
Pedro de Almeida e de Elvira Teixeira de A l meida Nogueira, nascido a 5 da janeiro de 1910.
em Machado, Estado de Minais Geraes, desenhista,
casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São José e residência á rua São José
n . 72. (Qualificação requerida, B . E . 127, numero 3.956.)
Amélia Coelho da Rocha (5.304), filha de Domingos
Gonçalves da Rocha e de Gracinda Francisca Pereira, nascida a 26 de outubro de 1912, no Districto Federal, commereio, solteira, com domicilío
eleitoral no districto municipal de São José e residência á rua Nilo Peçanha n . 151. (Qualificação
requerida, B . E . 134, n . 3.997.)
Antônio Evangelista ,(5.305), filho de João Evangelista de Cerqueira e de Antonia Maria Francisca, nascido a 28 de dezembro de 1912, em Santn
Luzia de Carangola, Estado de Minas Geraes, commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José e residência á ru?
São José n . 35. (Qualificação requerida, B . E .
99, numero 3.556.)
Marcos Bahia (5.306), filho de Miguel Archanjo de
Oliveira Bahia e de Graciliana Pantoja de Oliveira Bahia, nascido a 7 de outubro de 1909, no
Estado do Pará, comrnercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José
e residência á rua da Quitanda n . 4. (Transferencia .)
Rubens Faria de Souza (5.307), filho de Francisco
Faria de Souza e de Luciana Duarte de Souza,
nascido a 26 de abril de 1916; no Districto Federal,
commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José e residência á run
da Quitanda n . 15. (Qualificação requerida.
B . E . 135, numero 4.115.)
Lygia Samico Bastos (5.308), filha de Antônio Rodrigues Samico e de Eugenia Assumpção Samico,
nascida a 30 de outubro de 1906, no Estado de
|de'Minas Geraes, domestica, casada, e residente :i
rua da Misericórdia n . 10. (Qualificação requerida, processo n . 3.521, B . E . 98.)
Adalberto Martins Cajaty (5.309), filho de Ariston
Cajaty e de Emilia Martins Cajaty, nascido a 1 í
de julho de 1916, no Estado da Bahia, militar,
solteiro, com-domicilio eleitoral no districto municipal de São José e residência á rua Chile n u mero 19. (Qualificação requerida, B . E . 89, numero .3.278.)
Francisco de Assis peçanha (5.211), filho de .!ofn>
Francisco de Paula e de Emilia Peçanha, na--"-iiii.a 27 de junho de 1913, em Quissaman,.Estado do
Rio'de Janeiro, commereio, solteiro, com aomi müm
eleitoral no districto municipal de São José e residência á rua dá Misericórdia u . 64, iTron.*iv
rencia.)
Aida Coelho Maia (5.212), filha de Thomaz A u g i " i "
Coelho e de Adelina Augusto Coelho, nascida a ; ; i
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de maio de 1894, no Districto Federal, domestica, 5.231. Raul Goulart de Macedo (5.230), filho de José Goucasada, com domicilio eleitoral no districto munilart de Macedo e de Laurinda de Oliveira Macedo,
cipal de São José e residência á rua São José nunascido a 15 de março de 1900, em São Fidelis,
mero 35. (Qualificação requerida, B . E . 122, nuEstado do Rio de Janeiro, 2° tenente da Armada,
mero 3.889.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José e residência a rua Primeiro de
5.214. Montroze Accioly Pastor (5.213), filho de Eduardo
. Março n . 16. (Qualificação requerida, B . E . 122,
Pastor e de Elvira Accioly Pastor, nascido a 20
n . 3.843.)
de abril de 1906, em Fortaleza, Estado do Ceará,
commerciante, casado, com domicilio eleitoral no 5.232. Geraldo Paes (5.231), filho de Bernardo Paes e de
districto municipal de São José e residência ã
Augusta de Araújo Paes, nascido a 17 de abril
travessa do Ouvidor n . 8. (Qualificação requede 1918, no Districto Federal, estudante, solteiro,
rida, n . 3.040.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José e residência á rua Republica do Peru'
.").2l5. Almir Machado Neves da Costa (3.214), filho de José
n . 59. (Qualificação requerida, B . E . 103, n u Neves da Costa e de Jovita Machado Neves da Cosmero 3.618.)
ta, nascido a 15 de março de 19.15, cm São Luiz,
Estado do Maranhão, militar, solteiro, com domi- 5.233. José Maria Gonçalves Carneiro (5.232), filho de Macilio eleitoral no-districto municipal fie São José
noel José Gonçalves Carneiro e de Maria da Piee residência á rua Chile n . 23. (Qualificação redade Rodrigues, nascido a 24 de setembro de 1908,
querida, B . E . 127, n . 3.945.)
no Districto Federal, commercic, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São
5.218. Carlos Gomes da Silva (5.217), filho de Manoel GoJosé e residência á rua Santa Luzia n . 232. (Quames da Silva c de Isabem Pinto da Silva, nascido
lificação requerida, B . E . 102, n . 1.415.)
a 27 de dezembro de 1894, em Belém, Estado d o '
Pará, capitão de cabotagem, casado, com domici- 5.234. Cantalice Menezes d'Assumpção (5.233), filho de Francisco Menezes d'Assumpção e de Manoel Rozalina
lio eleitoral no districto municipal de Cão José e
Menezes d'Assumpção, nascido a 20 de.maio de 1900,
residência á rua Sete de Setembro n . 46. (Qualiem Belém, máchinista M . M . , solteiro, com domificação requerida, B . E . 117, n. 3.835.)
cilio eleitoral no districto municipal de São José
Õ.219. Sebasliana Ayres de Souza da Silva (5.218), filha de
e residência á rua da Quitanda n . 10. (QualificaVictorino Paes de Souza e de Marcellina Paes de
ção "ex-õfficio" B . E . n . 28.249.)
Souza, nascida a 20 de janeiro do 1909, no Districto Federal, modista, casada, com domicilio 5,236. José dos Santos Caldeira (5.235), filho de Manoel dos
Santos Caldeira e de Edwiges Dutra Caldeira, naseleitoral no districto municipal de São José e recido a 16 de maio de 1900, no Districto Federal, a l sidência á rua Sete de.Setembro n . 46. (Qualififaiate, casado, com domicilio eleitoral no districto
cação requerida, B . E . 122, n . 3.846.)
5.220. Arthur Carvalho (5.219), filho de Alfredo Joaquim
municipal de São José e residência á rua I de
de Carvalho e de Francisca
dc Jesu3 Carvalho,
"
" requerida, B . E . 19,
Março n . 22. (Qualificação
nascido a 17 de agosto de 1891, em Nictheroy,
n . 2.222.)
Estado do Rio de Janeiro, machinista da Marinha 5.237. Cândido Borges (5.236), filho de Rosa Borges, nascido
Mercante, casado, com domicilio eleitoral no disa 8 de maio de 1917, no Districto Federal, commertricto municipal de São José e residência á rua
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Heitor Mello n . 16. (Qualificação requerida, B .
municipal de São José e residência á r ü a São José
E . 101, n . 3.599.)
n . 33. (Qualificação requerida, B . E . 115, nume5.221. Stella Bello Pimentel Barbosa (-5.221), filha de Nelro 3.776.)
son Bello Pimentel Barbosa e de Marietta da Fon- 5.239. Maximino de Souza (5.238), filho de José de Souza e
seca Pimentel Barbosa, nascida a 6>de janeiro de
de Francisca dos Santos, nascido a 19 de novem1918, no Districto Federal, estudante,.solteira, com
bro de 1914 no Districto Federal, commereio, cadomicilio eleitoral no districto municipal de São
sado, com domicilio eleitoral no districto municiJosé e residência á rua São José n . 52. (Qualifipal de São José e residência á rua São José n . 20.
cação requerida, B . E . 59, n . 2.891.)
(Qualificação requerida, B . E . 131, n . 3.991.)
5.223. Heloisa da Rocha (5.2227, filha de Olympio Hilário
.240. Augusto de Andrade (5.239), filho de Antônio de A n da Rocha e de Oarmen Assim da Rocha, nascida a
drade e de Leocadia da Conceição, nascido a 16 de
15 de março de 1912, em Piquete, Estado de São
agosto de 1908, no Districto Federal, comrnercio,
Paulo, professora, solteira, com domicilio eleitoral
solteiro, com domicilio eleitoral no districto munino districto municipal de São José e residência á
cipal de São José e residência á rua São José n. 20.
rua do Carmo n . 20. (Qualificação requerida, B .
(Qualificação requerida, B . E . 94, n . 3.400.)
E . 127, n . 3.986.)
5.241. Francisco Felinto de Oliveira Filho (5.240), filho de
Francisco Felinto de Oliveira e de Francisca das
5.224. Manoel Joaquim Gonçalves Carneiro (5.223), filho de
Chagas de Oliveira, nascido a 20 de setembro de
Manoel José Gonçalves Carneiro e de Maria da
1910, em Anajás, Estado do Pará, commereio, c a Piedade Rodrigues, nascido a 22 de abril de 1916,
sado, com domicilio eleitoral nG districto municino Districto Federal, estudante, solteiro, com dopal de São José e residência á rua da Misericórdia
micilio eleitoral no districto municipal de S. José
n . 18. (Qualificação requerida, B . E.,.,n. 3.793.)
8 residência á rua Chile n . 17. (Qualificação reArmando
Clemerct (5.243), filho d© Alexandre Hilbano
5.244.
querida, B . E . 116, n . 1.425.)
Clement e de Georgina Taranto, nascido a 6 de ou5.227. Américo Vieira Carneiro (5.226), filho de Joaquim
tubro de 1908, no Districto Federal, ferroviário, cada Silva Carneiro e de Honorata Vieira Carneiro,
sado, com domicilio eleitoral no districto municinascido a 11 de agosto de 1907, em Labrea, Estado
pal de São José e residência á rua São José n . 68.)
do Amazonas, jornalista, solteiro, com domicilio
Abeilard Pitanga de Andrade (5.244), filho de Adriaeleitoral no districto municipal de São José e re- 5:245
no de Andrade e de Adalgisa de Andrade, nascido a
sidência á rua São José n . 72. (Qualificação re17 de janeiro de 1903, no Districto Federal, comquerida, B . E . 127, n . 3.955.)
mereio, casado, com domicilio eleitoral rco districto
5.228. Flavio-Alves de Mattos (5.227), filho de Joaquim
municipal de São José e residência á rua MiseriAntônio de Mattos e de Joviana Alves de Mattos,
córdia n . 50. (Qualificação requerida, B . E . 127,
nascido a 10 de agosto de 1913 em Barra Mansa,
n . 3.983.)
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São 5.246. Aida Pereira Alve3 (5.245), filha de Augusto Antônio
José e residência á rua Chile n . 14. (Qualificação,
Alves e de Amélia Pereira Atyes, nascida a 9 de
requerida, B . E . 59, n . 2.921.)
março de 1917, no Districto Federal, commereio,
5.230. Eunice Miguez (5.229), filha de José Miguez Dominsolteira, com domicilio eleitoral no districto munigues e de Orminda Miguez, -aascida a 25 de abril
cipal de São José e residência á rua do Carmo
de 1918, no Districto Federal, commereio, solteira,
n. 14. (Qualificação requerida, n. 2.851.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de 5.247. Avelino Pereira Campos (5.246), filho dô Etelvino
São José e residência á rua do Carmo n . 56.
Pereira Campos e de Corina Dias Campos, nascido
(Qualificação requerida, B . E . 117, n.. 3.830.),
a 21 de dezembro de 1909. em Itaõcltra, Estado
o
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do Rio de Janeiro, commereio, solteiro, com domi- 4.6701 Jayme Rodrigues da Silva, filho de José Rodrigues da
cilio eleitoral no districto municipal de São José
Silva e de Maria Cândida da Silva, nascido a 4 de
e residência á rua dú Carmo n. 16. (Qualificação
janeiro de 1917, iio Districto Federal, commerrequerida, n. 3.597.)
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no distri6i250. Raymundo Calixto da Silva (5.249), filho de Pedro
cto municipal de Santo Antônio e residência na
Calixto da Silva e de Julia Simões da Silva, nasrua do Senado n . 136.
cido a 1 de fevereiro de 1900, em Fortaleza,.Estado 4.671. Pedro Celestino Loreto, filho de Salvador Celestino
do Ceará, sargento da Armada Nacional, casado,
de Loreto e de Alice Maria de Loreto, nascido a 29
com domicilio eleitoral no districto municipal de
de novembro de 1910, r.o Districto Federal, opeSão José e residência á rua D. Manoel n. 20. (Quarário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrilificação requerida, B . E . 94, n. 3.377.)
cto municipal de Santo Antônio e residência na rua
5.251. Pantila de Oliveira (5.250), filha de Abdias Joaquim
do Senado n . 146.
de Oliveira e de Maria Agostinha da Conceição,
4.672.
Elza
Pereira dos Santos Alves, filha do Antônio P e nascida a 20 de janeiro de 1908, no' Estado -da
reira dós Santos e de Syria Pereira dos Santos,
Parahyba do Norte, íunecionaria publica, solteira,
nascida a 30 de abril de '914, no Estado de M i com domicilio eleitoral no districto municipal de
nas Geraes, domestica, casada, com domicilio eleiiSão José e residência á rua Republica do Peni
toral no districto municipal de Santo Antônio e
n. 32. (Qualificação requerida, B. E . 134, n. 3.992.)
residência na rua dos inválidos n . 114.
§.252. Casemiro Pedra (5.251), filho de Carolina Maria
Pedra, nascido a 12 de abril de 1910, em Palhoça, 4.673. Fructuoso da Silva Bandeira, filho de João Vicente
Bandeira e de Flora Maria da Silva, nascido a 6
Estado de Santa Catharina, commereio, solteiro, com
de julho de 1905, no Districto Federal, commerdomicilio eleitoral no districto municipal de São
ciario, casado, com domicilio eleitoral i,o distriJosé e residência á rua do Mercado n. 16. (Quacto municipal de Santo Antônio e residência na
lificação requerida, B . E . 122, n. 3.909.)
rua dos Inválidos n . 114.
5.255. Paulo de Albuquerque (5".254), filho de Octacilio de
Albuquerque e de Zulmira de Albuquerque, nas- 4.674. Vicente Valianté, filho de Domingos Maria Valiante
e de Philomena Balbi Valiante, nascido a 29 de
cido a 2 de agosto de 1911, em João Pessoa, Estado
junho de 1914, no Districto Federal, commerciada Parahyba do Norte, cirurgião dentista, solteiro,
• rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
com domicilio eleitoral no districto municipal dè
municipal de Santo Antônio e residência na rua
São José e residência á rua São José n. 75. (Quados
Arcos n. 87.
lificação requerida, n. 3.737.)
4.675. Luciano Goulart, filho de João Pedro Goulart e de
5.256, João Rodrigues Teixeira (5.255), filho de Feliciano
Joanna Lourenço Borges, nascido a 12 de junho
Rodrigues Teixeira e de Ernestina Rodrigues Teide 1907, no Districto Federal, operário, solteiro,
xeira, nascido a 4 de dezembro de 1892, no Discom domicilio eleitoral no districto municipal de
tricto Federal, mecânico, casado, com domicilio
Santo Antônio e residência na rua dos Inválidos
eleitoral no districto municipal de São José e ren. 112.
sidência á rua São José n. 36. (Qualificação re- 4.676. José dos Santos Júnior, filho, de José Ferreira dos
querida, n. 2.696.)
Santos e de Maria Julia de Almeida, nascido a 25
5.201. João Antônio Machado (5.200), filho de Aurélio Made janeiro de 1910, no Estado de Minas Geraes,
chado e de Maria Machado, nascido a 15 de junho
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no
de 1893, no Estado de Pernambuco, mecânico, cadistricto municipal de Santo Antônio e residênsado, com domicilio eleitoral no districto municipal
cia na rua dos Inválidos n . 146.
de São José e residência á rua Vieira Fazenda n. 35.
4.677. Benedicto David, filho de João David e de Francisca
(Qualificação requerida, n. 4.052.)
' Maria da Silva, nascido a 7 de março de 1907, no
Districto Federal, marítimo, casado, com domicilio
Rio, 11 de dezembro de 1936. — E. Moraes.
eleitoral no districto municipal de ilha do Governador e residência na ilha Bom,Jesus.
QUARTA ZONA ELEITORAL
4.678. Ruth Castro, filho de Álvaro Pereira Reis e de Alaide
De ordem do Dr. juiz eleitoral da 4" zona, da 1* CircumPereira Reis, nascida a 13 de agosto de 1914, no
ecripção do Districto Federal, faço publico, para conhecimenDistricto Federal, domestica, casada, com domicito dos interessados, que foram expedidos os titulos eleitoraes
lio eleitoral no districto municipal de ilha do Godos seguintes cidadãos :
vernador e residência na praia Guanabara numevõ 47-A.
4.665. Iram dos Santos Galvão, filho de Alfredo Cordeiro Galvão e de Maria Alice dos Santos Galvão, nascido 4.679. Ruy Castro, filho de Francisco Pereira de Castro e de
Julia Jülieía de L i m a Castro, nascido a 19 de sea 23 de novembro de 1914, no Estado da Parahytembro de 1896, no Estado de S. Paulo, engenheiba, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral, no
ro civil, casado, com domicilio eleitoral no distridistricto municipal de Santo Antônio e residência
cto municipal de ilha do Governador e residência
na rua dos Inválidos n. 27:
. na praia Guanabara n. 49.
4.666. Oswaldo Pereira da Cunha, filho de Octavio Pereira
da Cunha e de Maria Pereira da Cunha, nascido a 4.680. Heflo Behring, filho de Mario Behring e de Julieta
de Macedo Behring, nascido a 16 de setembro de
20 de julho de 1914, no Estado do Rio de Janeiro,
1911, no Districto Federal, commerciario, solteicommerciario, casado, com domicilio eleitoral ni>
.ro, còm domicilio eleitoral no districto municipal
districto municipal de Santo Antônio e residência
de Santo Antônio e residência na rua dos Invána rua do Senado n. 145.
lidos n. 114.
4.667. Francisco Roubier, filho de Antônio Augusty Roubier
e de Maria Julienne. Roubier, nascido a 13 de abril 4.681. Attila Heitor de Almeida, filho de Olympio Francisco Heitor e de Jandyra Heitor, nascido a 8 de sede 1893, no Districto Federal, commerciario, catembro de 1912, no Districto Federal, commerciasado, com domicilio eleitoral no districto municirio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
pal de Santo Antônio e residência na rua Riachuemunicipal de Santo Antônio e residência na rua
lo n. 156.
Vieira Souto n. 40.
£.668. Viotorio Celestino, filho de Antônio Celestino e de
Emilia Garrudo de Souza, nascido a 7 de abril de ,4.682» Ernesto Victor Hamelmann, filho de Ernesto Augusto
Guilherme Hamelmann e de Christina Hamelmann,
1916, no Districto Federal, commerciario, solteiro,
nascido a 25 de junho de 1914, no Districto Fecom domicilio eleitoral no districto municipal de
deral, commerciario, solteiro, com domicilio eleiSanto Antônio e residência na rua do Lavradio
toral no districto municipal de Santo Antônio e
n. 110.
residência na rua Riachuelo n. 133, 4" andar.
4.669. José Vidal de Lima, filho de João vVidal de Lima &
de Odilha Vidal de Lima, nascido^ a 6 de setembro &.68S. Jayr Cerqueira Leite, filho de Joseina Custodia da
Silva, nascido a 21 de fevereiro de 1917, no Esde 1918, no Estado do Ceará, commerciario, soltado de Minas Geraes, commerciario, solteiro, com
teiro, com domicilio eleitoral no districto municidomicilio eleitoral no districto municipal de Sanpal de Santo Antônio e residência, na rua do Reto Antônio e residência na rua dos Arcos n„ 6.;
zende n. 22.
/
H
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4.684. Yolanda Manni, filha de Antônio Manni e de Amélia
Pinto Manni, nascida a 30 de maio de 1913, no
Districto Federal, professora primaria, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santo Antônio e residência na rua Riachuelo numero 327.
4.685. João Fernandes Flores, filho de Francisco Fernandes
Flores e de Joanna Fernandes Flores, nascido a 2
de junho de 1911, no Districto Federal, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio e residência na rua do L a vradio u . .16.
4.686. José Cupertiiio de Souza, filho de João Evangelista.
do Souza e de Eudocia de Souza, nascido a 24 de
maio de 1911, no Estado de Sergipe, empregado
da Fabrica de Projectis, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio
e residência na rua do Lavradio n. 3, I andar.
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EDITAL DE 4* VIA DE TITULO

Faço publico, para conhecimento dos interessados, que
o Dr. Saul de Gusmão, juiz da 6* zona eleitoral, mandou
expedir as quartas vias de titulos aos seguintes eleitores:.'
275. Augusto César Lobo (674), filho de José Manoel'Lobo
e de Alice César Lobo, nascido a 10 de fevereiro
de 1891, no Estado de São Paulo, funccionario.publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Copacabana e residência na fi .uà{*5
de Julho n . 87, casa 4. (Qualificação ex-officiò.).
1.982. Martinho do Espirito Santo Bomfirn, filho de Manoel
do Espirito Santo Bomfirn e de Maria Amélia' do
Espirito Santo, nascido a 11 de novembro de. 1911,
uo Districto Federai, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de'.Lagoa
• e residência na rua Catalão n. 6. (Qualificação
requerida.)
:

,

o

4.687. José Magalhães de Luna, filho de Agenor de Luna e de
Alvarina Magalhães Luna, nascido a 1 de abril de
1913, no Estado de Minas Geraes, escrevente, solteiro, com domicilio eelitoral no districto municipal de Santo Antônio e residência na rua dos Inválidos n . 152.
4.688. Alberto Simões Carvalho, filho de Manoel Simões e
de Deolindu Borges Simões, nascido a 17 de março de 1S96, no Districto Federal, funccionario bancário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio e residência na
rua Henrique Valladares n . 35, sobrado,
4.689. Silvino Monteiro de Souza, filho de Antônio Monteiro de Souza e de Leopoidint. Linhares de Souza,
nascido a 16 de novembro tle 1914, no Districto
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio e residência na rua Tenente Possolo n . 32.
4.692. Mayro Eiffa da Silva, filho de Josué Eiffa e de Maria Espirito Santo Eiffa, nascido a 5 de janeiro
de 1908, no Districto Federal, motorista, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santo Antônio e. residência na rua dos Arcos numero 21.
4.693. Maria Antonietta Goulart Bueno, filha de Cornelio
Goulart V . Bueno e de Luiza Teixeira
Goulart,
nascida a 7 de agosto de 1888, no Estado de Minas
Geraes, cirurgia dentista, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio
e residência na rua Paulo Frontih n . 16.
4.694. Maximiano Nunes da Costa, filho de Maria Luiza N u nes da Costa, nascido a 29 de outubro de 1912, no
Estado de Goyaz, motroista, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio
e residência na rua Paulo Frontin n . 22.
4.695. Vespasiano Labouttiére Albuquerque, filho de José
Vespasiano Albuquerque e de Conceição Labouttiére Albuquerque, nascido a 23 de abril de 1917, no
Districto Federal, funccionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santo Antônio e residência na rua Carlos Carvalho n . 67, 2 .
4.696. Raul da Silveira Rosas, filho de Orosimbo Silveira Rosas e de Maria Silveira Rosas, nascido a 12 de
julho de 1916, no Estado de São Paulo, escrevente, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santo Antônio e residência na rua
Riachuelo n . 133, 2°.
4.697. Heitor Souto Rodrigues, filho de Manoel Souto Rodri- gues e de Paulina Souto Rodrigues, nascido a 14
de agosto de 1912, no Districto Federal, commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio e residência na
rua dos Inválidos m. 50.
4 698. Manoel Pereira de Souza, filho de Affonso Pereira
de Souza e de Bertha Guimarães de Souza, nascido a 2 de setembro de 1907, no Districto Federal,
commerciario, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santo Antônio e residência,
na rua dos Inválidos n . 170.
o

Segunda Circumscripção
SEXTA ZONA ELEITORAL
a

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 6 zona, da -2\. Circumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhecimento dos interessados, que
foram expedidos os titulo;
eleitoraes' doí seguintes cidadãos:
5.752. João Cândido Brasil Neto ('5.753), filho de João Cândido Brazil Júnior e de Luiza Ferreira Brasil,
nascido a 23 de janeiro de 1911, no Districto 'Federal, medico, solteiro, com domicilio eleitoral -no
districto municipal de Copacabana e residência lá.
rua Duvivier n . 28.
' .
5.753. Zilah Alvarenga Tyll (5.754), filha de Carlos Tyll a
de Eunice Alvarenga Tyll, nascida a 10 de dezembro de 1912, no Districto Federal, íunccionarià publica, solteira, com domicilio elietoral no districto
municipal de Copacabana e residência á rua Visconde de Pirajá n. 546.
5.754. Ernesto Guimarães (5.755), filho de Fulgencio Guimarães e de Antonia Guimarães, nascido a 26-de
junho de 1896, no Estado do Rio de Janeiro (Campos), motorista da Marinha Mercante, casado,,com
domicilio eleitoral no districto municipal de >Gavèa e residência á rua Lopes Quinta sem numero.
5.755. Ramilde de Mattos Xavier (5.756), filho de LindoU
pho Octavio Xavier e de Clotilde de Mattos Xavier,
nascido a 16 de outubro de 1904, Estado de/Minas
Geraes (Itaúna), professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana e residência á rua Sainte Roman n . 382.
5.756. Agostinho Ferreira (5.757), filho de Hygino de Almeida Ferreira e de Maria Guedes de Nazarèth,
nascido a 21 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana e residência á
rua Copacabana n. 570.
5.757. Edith Gonçalves Diniz (5.758), filha de Nicolau Venancio Gonçalves e de Maria Emilia de Carvaltio
»
Gonçalves, nascida a 14 de fevereiro de 1909, -'nó
Districto Federal, ferroviária, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana e residência á rua Santa Clara n. 222, ap. 5.
5.758. Hellmuth Gustavo Stranbel (5.759); filho de Franz
Gustavo Stranbel e de Mathilde Helena Henriqüeta, nascido a 11 de fevereiro de 1897, em Çurityba,
Estado do Paraná, musico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Copacabana e
residência á rua Domingos Ferreira n. 232. " •'•
5.759. Leonor Cardozo Costa (5.760), filha de Joaquim Gonçalves Cardozo e de Artelina Cardozo, nascida a.3
dè maio de 1906, no Districto Federal, còmmercJo,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gavêa e residência á rua Henrique n. 19.
5.760. Rubens Nogueira Pinto (5.761), filho de Augusto Nogueira Pinto e de Cacilda Nunes Nogueira Pinto,
nascido a 12 de julho de 1905, no Districto Federal, commereio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Làgôa e residência á rua
General Severiano n. 70.
5.761. Moêma Simões Lopes Ferreira da Silva ''(©.762),.filha
de Ildefonsd Simões Lopes e de Clara de Sampaio
Simões Lopes, naseido a 22 de junho de 1901, <«à
*
- Pelotas, Estado do Rio Grande do Su!,_funccionáS;

1
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vio bancário, com domicilio eleitoral no districto
. co Rodrigues, nascida a 23 de junho de Í914, no
-municipal de Lagoa e residência á Travessa MarDistricto Federal, estudante, solteiro. » » domici'
tins Ferreira n. 28.
lio eleitoral uo districto municipal d« Lagoa « re5.762. Celestino Carvalhal (5.763), filho de Abiliü Marques
sidência á rua São João Baptista r.. 7t.
"
Carvalhal e de Maria da Conceição, nascido a 19 5.776 Orlando Mendes Petina de,Carvalho (5.776), filho J<?
de junho de 1916, no Districto Federal, commerJoão Baptista Penna de Carvalho e de Antonia Doeio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
lores .Mendes dè Carvalho, nascido a 27 de maio
municipal de Gavêa e residência á rua Aura nude 1918, em Belém. Estado do Pará, estudante, solÍ. mero 136.
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dè Gávea e residência á rua das Accacia* n. 35.
ç-5.763, Alice Veiga Teixeira de Carvalho (5%764), filha de
•"- -•'••:„
Alfredo Teixeira de Carvalho é de Antoniette V e i - 5.777 Cosimo Barbato (5.777),' filho dc Paschoa! .Barbato 9
de Paschoalina Froin, nascido a 10 de agosto .-ia
.
. ga. Teixeira de Carvalho, nascida a 19 de fevereiro
1915, em São Paulo, Estado do São Paulo, estu'
de 1915, em Nova Friburgo, Estado dò Rio dô Jadíiul 1*. .solteiro, com domicilio eleitoral no districto
neiro, funccionaria publica, solteira, com domicimunicipal de Lagoa e residência á rua Álvaro Ralio eleitoral no districto municipal do Gávea e remos n. 183.
•
sidénoia á rua 12 de Maio n, 99.
' 5.764. Clelia de Oliveira (5.765), filha de Symphronio do 5.778 Edaa, dô Almeida Mello (5.778), filha de Durval Pereira de Mello e de Maria Rangelina de Almeida
Oliveira e de Maria Izabel Monteiro de Oliveira,
Mello, nascida a' 10 de abril de 1916, em João Pesnascida a 1 de junho de 1905, em São Salvador,
soa, Estado da Parahyba do Norte, funccionario
Estado da Bahia, comrnercio, solteira, com domipublico, solteiro, com domicilio eleitoral no districilio eleitoral no districto municipal dé Gávea e
cto municipal de Copacabana e residência á rua
residência á rua Lopes Quintas n. 20, casa J .
. •
Visconde de Pirajá n. 310.
. 5.765. Maria de Lqurdes Vellasco Pertinho (5.766), filha de
Francisco Sertorio Portinho e de Maria Vellasco 5.779 . Germano Sinval Faria (5.779), filho de Sinval Faria
e de Altina Fundão Faria, nascido a 19 de novem: .Portinho, nascida a 11 de novembro de 1917, no
bro de 1914, no Districto Federal, estudante, sol• Districto Federal, funccionaria municipal, solteira,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municicom domicilio eleitoral no districto municipal de
pal dè Lagoa e residência á Praia de Botafogo nu• Gávea e residência á rua Jardim Botânico n. 697.
mero 400.
5.766. José Marques de Amorim Garcia (5.767), filho de
.Antônio do Amorim Garcia e tíô Maria da Silva e 5.780.. Alfredo Prota (5.780), filho de Salvador Prota e do
Carólifta Giórdâno, nascido a 30 de agosto dê 1888,
Amorim Garcia, nascido a 4 de maio" de 1889, em
na Itália, naturalizado brasileiro, operário, casado,
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, funccionacom domicilio eleitoral no districto municipal de
rio publico federal, casado, com domicilio eleitoGávea *e residenoia á rua Henrique n . 11.
• ral no districto municipal de Copacabana e resi"
dencia á rua Prudente de Moraes n . 450.
5.781,. Gladstene Guimarães (5.781), filho de Norival Alves
Guimarães e de Rosa Maria Amaria Guimarães,
" 5;767,' Vinícius Cezar Silva de Berredo (5.768), filho de
nascido a 10 de junho de 1907, no Districto Fe' ..
Bernardo Pereira de Berredo e de Victoria Aurora
deral, advogado, solteiro, com domicilio eleitoral
Silva de Berredo, nascido a 6 de julho de 1903, em
no districto municipal de Copacabana e residência
. . Sâõ Luiz Gonzaga, Estado do Maranhão, engenheiá rua Copacabana u. 1,062.
. -,';
-ro civil-funecionario federal, casado, com domici'*'
Ho eleitoral nò districto municipal de Lagoa, e re- 5.782., Jayme dê Freitas Bacêllar (5.782), filho de Lesbino
de Freitas Bacêllar e de Germine de Freitas Basidencia a rua São Clemente fi. 1077casa 14.
cêllar, nascido a 12 de dezembro de 1912, em Ara-.6.768. LaXuo de Mello Andrade (5.769), filho dô José da Silcy, Estado da Bahia, comrnercio, solteiro, com dova Andrade e de Marianna de Mello Andrade, nasmicilio eleitoral no districto muhicípal de Gávea
. c i d o
a 27 de fevereiro de 1898, em Rosário do Cate residência â Travessa João Affonso sem numero.
..: -;f: lete. Estado do Sergipe, engenheiro civil-funccio. í;
"nario federal, casado, com domicilio eleitoral no 5.783, , Antônio da Silva Costa (5.783), filho de Francisco
Bonifácio dá Costa e de Maria da Silva Costa, nas-. . districto municipal de Lagoa e residência á rua
cido a 12 de junho de 1894, em Alto Jurua, no
São Clemente n . 126, ap. 7.
Território do Acre, funccionario publico, casa' 5.769. Antohio Baptista Ribeiro (5.770), filho de Bernardino
do, com domicilio eleitoral no districto municipal
Antônio Pires Ribeiro e de Maria Baptista Ribeiro,
de Gávea e residência á Estrada da Gávea sem nunascido a 19 de julho de 1915, no Districto Femero.
'„
doral, commerciante, solteiro, com domicilio elei11
toral.no districto municipal de Lagoa e residência 5.T&4, Orminda. de Almeida (5.784), filha de Antônio de Almeida e de Virgínia de Almeida, nascida a 17 de
i~ . . .
á Avenida Wenceslau Braz n. 10 A .
setembro de 1916, no Districto Federal, domestica,
" 5.770, Paulo Emílio Passos (5.771), filho.de João Passos e
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu....
.
de Raphaela Vitolo Passos, nascido a 29 de maio
,
nicipal dè Lagoa e residência á rua General PolyJ..
' de 1916, em Alfenas, Estado de Mihás Geraes, esdoro n. 83 À .
.: tud.ánte,. solteiro, com domicilio eleitoral no dis':. .....
tricto municipal de Copacabana e residência á rua 5.785. Virgínia de Àimeida (5.785), filha dè Manoel Caetano
Fraga ô dô Margarida Rosa Fraga, nascida a 25 de
f f.
Copacabana n. 214.
setembro de 1889, nó Districto Federal, domestica,
5.771. Francisco Leão de Carvalho (5.772), filho de Pedro
viuva, com domicilio eleitoral no districto munici„
Leão de' Carvalho, e de Carmozina Vâlle de Carvapal de Lagoa e residência á rua General Polydoro
,
lho, nascido a 23 de dezembro dé 1910, Estado do
n. 83 A ,
1 ; .
Rio de Janeiro, operário,, solteiro, com domicilio
|'„ ,'. * . . e l e i t o r a l no districto municipal de Copacabana e 5.786. Enaura Barros de Mello (5.7'8S), ' filha de Américo
Octaviario Costa Mello e de Maria Barros de Mello,
1 . . .
residência á Travessa Miranda n. 42.
nascida a 20 de outubro de 1910, em Maceió, Esta5;772.' Arcyría de Castro Sócrates (5.773), filha de Eduardo
do dò AlagôàSj professora, solteira, com domicilio
.......
x\rthur Sócrates e de Victòriana Alves de Castro
èlitoral no districto municipal dè Copacabana e re; ''
Sócrates, nascida a 13 de março dô 1911, no Dissidência á rua Domingos Ferreira n. '232.
: .
tricto Federal, daclylographa, solteira, com domi;':'/
eilío eleitoral no districto municipal de Lagoa e 5.787. Maria do Carmo Marti (5.787), filha de Daniel Marti
e de Anna Gimenez, nascida a 20 de novembro de
V
. .
residência á rua Sorocaba n. 148.
1908, em São Paulo, Estrado de São Paulo; estu•;--'5.T73. Carlos Villela (5.774), filho de José Villèla e de Judante, solteira, com domicilio eleitoral hó distri1.-,
lia dós Santos, nascido a 18 dê setembro de 1909,
cto municipal de Copacabana e residência á rua
no Districto Federal, operário, solteiro., com domiBarata Ribeiro n. 407.
-." flilío eleitoral no districto municipal de Copacabaív
- na ô residência á rua Figueiredo Magalhães n. 98. 5*788. Benediôtô Marins de Azevedo (5.788), filho de Carlos
Marins da Azevedo e de Justina Rosa da Conceição,
5.774. Carlos Eugênio Flores (5.775), filho de Francisco
nascido a 30 de junho de 1910. em SanfAnna dos
Xavier Gomes Flores e de Maria Eugenia Aguiar
Tocos Ria, Estado de Sâo Paulo, operário, casado,
Flores, nascido a 31 dô agosto dê 1918, no Distrivieom domicilio eleitoral no districto municipal da
cto Federal, estudante, solteiro, com domicilio
Copacabana e residência á rua Goulart o. 12.
eleitoral no districto municipal dê Copacabana e
residência i . m a Santa Clara ti. 142.
5.789.. Edison Cavalcanti- (5.789), filho de Júlio Jacyolá Cavalcanti e de Maria Pitomfea Jaoyôbá Cavalcanti,
$.775. Magnolia de Oliveira Rodrigues (5.739), filha de Annascido a 6 de fevereiro de 1898, em Penedo, Estatônio José de Oliveira Rodrigues e de Ignez Pache:
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5.413. ,01indina dos Santos (inscripçSo n . 5.417), filha tíe
Dyonisio dos Santos .e de Olindlna Lopes dos Santos, nascida a 15 de outubro de 1913, no Districto
Federal, domestica, casada, com domicilio' eleitoral no districto municipal de Guaratiba e residen' cia á Estrada do Morro dos Caboclos sem numero.
(Qualificação requerida, n . 5.643. )
5.414. Olinda Pereira da SiLva (inscripção n . 5.418), filha
de Alberto Pereira da Silva e de Ortysa Marques
. Guimarães,, nascida a 20 de dezembro de 1915, no
Districto .Federal, domestica, casada, com domici- .
lid* eleitoral no districto municipal de Guaratiba e
residência: á Estrada da Ilha sem numero. (Qualificação requerida, n . 6.421.)
5.415. Antônio .Gomes ^(inscripção n . 5.419), filho de João
-Gomes Figueiredo e de Caridade Corrêa de Jesus,
nascido a 8 de dezembro de 4898, no Districto Federal, .operário, casado, com domicilio, eleitoral'no
• districto municipal de' Campo Grande e residência
á rua Marechal Hermes n . 98. (Qualificação requerida, n . 6.763.)
,
5.416. Antônio Teixeira Silva (inscripção n . 5.420), filho de
Antonia Maria da Conceição, nascido a 13 de junho
Terceira Circumscripção Eleitoral
'*
de 1900, no Districto Federal, lavrador, casado, com
domicilio eleitoral uo districto municipal de Guaratiba e residência .á Estrada da Grota Funda sem
DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL
numero. (Qualificação requerida,.n. 5,409.)
liXPKDICÇÃO DE 4" VIAS D E T Í T U L O S
5.417. Fernando Rodrigues (inscripção n . 5.421), filho de
De ordem do D r . Juiz da 12 Zona Eleitoral da 3 CirAnnibal Rodrigues e de Maria Rodrigues, nascido a
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe5 de junho de 191), em Queimados, Estado'do Rio
de Janeiro, operário, solteiro, .com domicilio eleicimento" dos interessados, que foram expedidos as 4 Vias
tora! no districto municipal de Campo Grande e
dos titulos eleitoraes dos seguintes" cidadãos:
residência á rua 3 Metros n . 99. (Transferencia.)
2.635, Núncio Padiglione (2.714), filho de Agostinho P a - '
5.418.
Januário
Moura (inscripção n . 5.422), filho de Baídiglione e de Miguela Salzana Padiglione, nascido
duino Moura e de Gertrudes. Moura, nascido a 11 de
•a 18 de agosto de 1906, em São Paulo, Estado de
janeiro de 1911, em Cantagallo, Estado do Rio de
.São Paulo, commereio, casado, com domicilio elei. Janeiro,'motorista, casado, com domicilio eleitoral
toral no districto municipal de Penha e residência
nodistricto municipal de Campo Grande e residêná avenida Automóvel Club n . i . 0 4 4 .
c i a á rua 3 Metros n . 99. (Transferencia.)
7,639. Paulo Achaye (7.995), filho de Henrique Achaye e de
Zulmira Rosa Achaye, nascido a 1 de setembro da 5-419. Jorgelina Marques (inscripção n . 5.423), filha de
José Marques da C r u z e de Ephigenia'Marques da
1897, no Estado de São Paulo, Campinas, comrnerCruz, nascida a 16 de julho de 1915, no Districto
cio, solteiro, com domicilio • eleitoral no districto
. Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitomunicipal de Piedade e residência á rua Dias da
ral, no districto municipal de Guaratiba e residenGruz n~. 5-62.
, cia á Estrada da Ilha sem numero. (Qualificação
4.645, Aguinel Eloy da Silva (4.695), filho.de Zulmira J u ..requerida, n . 5.583.)
lia, oascido a 24 de julho de 1916, no Estado do
Rio, Carmo, operário, solteiro, com domiciio' elei- 5.420. Domingos José Nicolau (inscripção n. 5,424), filho dé
. Carlos José Nicolau,e de Maria Monnerat'Nicolau.
toral no districto municipal de Irajá e residência
nascido a 3 de setembro de 1901, em Bom-Jardim,
, á rua Eça de Queiroz n , 3.
•
Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com
i.355. Aracy Serpa Eyer (1.407), filas de João Gonçalves
domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Serpa e de Eugenia Ferreira Serpa, nascida a'24,
Grande e residência á Estrada Cachamorra sem
de maio de 1895, no Estado do Espirito Santo, Canumero. (Transferencia.)
choeiro de Itapemirim, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de Penha 5.421. João' Pedro da Silva (inscripção,n. 5.425), filho de
e residência á rua General Oaüene n . 23.
• Firmjno 'Barbosa da Silva e de Marianna Porphiria
2,132. Alfredo Silveira Pimentel (2.221), filho\de Antônio
de Moura, nascido a 23 de junho de 1893,.em S IsaSilveira Pimentel e de Maria da Encarnação,, ims=
- bél. E l doR. de Janeiro, funccionario publico, casado
cido a 13 de março de 1897. no Districtj Federal,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no
Campo Grande e residência á rua Teixeira Campos
districto municipal de Penha e residência á ' r u a
n . 64. (Qualificação requerida, n. 5.768.)
Guaratinguetá n . 551
5.422. Humberto Gomes (inscripção n . 5.426), filho de Af1.540. Octavio Aguiar Cardoso (1.597), filho de Hilário A n . fonso Canuto Luz e de Rosa Gomes Luz, nascido a
tônio Cardoso e de Leonor Aguiar Cardoso, nasci18 de dezembro de 1912, em S. Luiz, Estado do
do a 27 de agosto de 18*91, no DistrictD Federal,
Maranhão, operário, casado, com domicilio eleitooperário, casado, com domicilio eleitoral no disr a l n o districto municipal de Realengo e residência
tricto municipal de Piedade e residência á rua
á rua dos Èstampadores n 9. (Qualificação reClarimundo de Mello n . 707.
querida, n . 6.132.)
F a ç o s c i e n t e que os titulos serão entregues, na fôrma es- 5.423. José da Silva, (inscripção n . 5.427), filho de João da
tabelecida pela lei, a quem restituir o recibo de inscripção.
Silva e de Maria Dias Leijar, nascido a 9 de maio
Rio de Janeiro, D . F . , 9 de dezembro de 1936. — Pelo
de 1917, no Districto Federal, operário, solteiro,
escrivão, A . Ferreira.
com domicilio eleitoral no districto municipal - de
Realengo e residência á Estrada dos Limites nuPRIMEIRA ZONA ELEITORAL
mero 710. (Qualificação requerida, n . 6.137.)
De ordem do M M . D r . Juiz da 14* Zona Eleitoral, faço 5-424-'Mario'Souza-Maia (inscripção n . 5.428), filho de
Francisco de Souza Mai» e de Maria Luiza Maia,
publico para conhecimento dos interessados, que foram exnascido.a 11 -de outubro de 1906, no Estado do Rio
pedidos os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos:
' de Janeiro,' motorista, solteiro, com domicilio elei5.412. Jorge Xavier de Paula (insoripção n. 5.416), filho de
torahno districto municipal de Realengo e residen-»
Francisco Xavier de Paula e de Silvina Xavier» de
- cia á Estrada de Guanan n . 46. (Qualificação re«
Paula, nascido a 19 de outubro de 1910, em Iguasquerida, n . 5.338.)
sú', Estado do Rio de Janeiro, operário,.casado, com 5.425. José'da Silva Soares (inscripção n.-5.429), filho dá
domicilio eleitoral no districto municipal de CamJosé Saturnino Soares e de Elvira da Silva Soares,
po Grande e residência á rua Grumary n . 210.:
., •
nascido a 1 de junho de 1918, no Districto, Federal,
.(Qualificação requerida, n. 5.572.)
operário, solteiro, com domicilio 'eleitoral no dis«s

do de Alagoas, medico casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa e residência
a rua Sorocaba n . 202,
5.790. José Bernardino Pereira (5.790), filho de Lindolpho
Pereira e de Jovina Felizarda Pereira, nascido a
22 de setembro de 1906, em Recreio, Estado de M i nas Geraes, actor tlieatral, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gávea e residência á rua Jardim Botânico n . 674.
, , •
5.791. -Wilson Leal Sobreira (5.791),. filho de Luiz Sobreira
e de Margarida Sarmento Sobreira, nascido a 6 de
janeiro de 1916, em União, Estado de Alagoas,
•' commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gávea e residência á Estrada du Gávea sem numero.
• •
5.792. Carulinu das Chagas Ferreira (5.792), filha de Raymunclo Martins Fererira e de Maria José das Chagas, •nascida a 15 de outubro de 1880, em Oliveira-;
felado de Minas Geraes, domestica, , solteira,.com
lioniicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana e residência á rua Paula Freitas n . 61.
lio IC cie dezembro de 1936.— Pelo escrivão. Arnaldo
Ri
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tricto municipal de Santa Cruz e residência á rua 5.437, Maria Nogueira Ribeiro (inscripção n . 5.441), filha
de Joaquim Nogueira Ribeiro e de Maria Eugenia
do Império n . 40. (Qualificação requerida, numero
de Morales, nascida a 29 de dezembro de 1890, no
5.497.)
Districto Federal, doméstica; casada, com domicilio
5.426. .Nair da Silva Nobrega (inscripção n . 5.430), filha
eleitoral no districto municipal dé Realengo e redo Augusto Gesar Drumond e de Marietta Laura da
sidência á rua Silva Cardoso n . 116. (Qualificação
Silva, nascida'a 13 de novembro de 1913, no Disrequerida, n . 6.502.)
tricto: Federal, domestica, casada, com domicilio
Áífònso
Jacob dos Santos (inscripção n . 5.442), filho
5.438.
.. eleitoral no districto municipal de Realengo é rede Nápoleão Jacob dos Santos e d* Benedicta Anna
sidência á rua João Amaral n . 60. (Qualificação
da Conceição, nascido a 10 de outubro de ,1917, uo
requerida, n . 4.156.)
Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio
5.427. Edward Breschi (inscripção n . 5.431), filho de Naeleitoral no districto municipal de Guaratiba e rethalino Breschi e de Maria Francisca Breschi, nassidência á Estrada do CântàgáÜO sèm numero.
cido a 7 de novembro de 1915, erh Paracamby, Es(Qualificação requerida, n . 5.956.)/
tado do Rio dc Janeiro, operário, solteiro, cóin do5.439.
Melchiades
Calazans (inscripção n . 5.443), filho de
micilio eleitoral no districto municipal de RealenManoel Galazàns e de Firmina Maria Calazans, nasgo e residência á rua Geres n . 85. (Qualificação
cido a 18 de dezembro de 1912, em Pilar, Estado
requerida, n . 6.025.)
ue Alagoas, operário, casado, com domicilio eleito5.428. Aliamiro Ferreira da Cruz (inscripçãons.5.432), filho
ral no districto municipal dô Realengo e residência
de João Manoel da Cruz e de Honorinâ Ferreira da
. á rua do Imperador n . 245. (Qualificação réque, uruz, nascido a 20 de dezembro de 1914, no Distri' rida, n . 6,826.)
cto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleiFrancisco Alves de Castro (inscripção n . 5.444), filho
.5.440.
toral no districto municipal de Guaratiba ê reside Josino Alves- dé Castro 6 de Maria Ayres de Casdência ã Estrada do Cantagallo n . 867. (Qualifitro, nascido a 3 de dezembro de 1917, nó Districto
cação requerida, n . 5.958.)
Federal,, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral
5.429. Mario João dos Reis (inscripção n . . 5.433), filho de
no districto municipal de Guaratiba e residência a
Armando João dos Reis e de Eugenia Maria dos
Estrada de Cantagallo n . 806. (Qualificação reReis, nascido a 19 de outubro de 19.14, no Districto
querida, n . "5.©66.)
Federal, solteiro, operário, com domicilio ôleitoJosé
Severo de Mello Memória Teixeira
(inseripção
,5.441.
; ral nò districto municipal de Santa Cruz e residenn . 5.445), filho de Joaquim dê Abreu Teixeira' e
••
cia á rua Itá n . 201. (Qualificação requerida, nude Maria Fernandes Memória* nascido a 2 de julho
... ' '
- ; mero 5.339.)
de 1912, no Districto Federal, operário, solteiro,
•'3.430; Sebastião Yalença Black (inscripção n . 5.434), filho
com domicilio eleitoral no districto munhipal de
)ie Virgílio de-Toledo Black e. de Arminda Narciza
Realengo è. residência á rua Azeredo Coutinho nu• V-alençU, nascido, a 20 de janeiro de 1918, no Dismero 62. (Qualificação requerida, n . 6.140.)
•' • ' , • tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Realengo e re- 5.442. Augusto Cardoso de Albuquerque Silva Júnior (inscripção n . 5.446), filho dè Augusto Cardoso de Albu' sidencia á rua João Alves n . 29. (Qualificação requerque Silva e de Beatriz de Araújo Silva, ,nasquerida, íi. 5.168.)
^
cido á 11 de março de 1917, em São José, Estado
3..'431.'. Mario SanfAnna (inscripção n.,5.,435), filho de Mario
de Pernambuco, comrnercio, solteiro, Com domiciJosé SanfAnna e de Ümbelína Fonseca SanfAnna, •
lio eleitoral no districto municipal de Realengo e
nascido a 15 de novembro do 1913, .. no Districto" '.
- residência á Estrada do Retiro n . 119. (QualifiFederal, commereio,.solteiro,.com.domicilio eleitoc a ç ã o requerida, n . 5.887.)
ra] uo districto municipal de Campo Grande e re- - ,.,.->
Ismael
Gomes de Lima' (inscripção n . 5 447), filho de
. .*"'. ,' sideuçia .& Estrada, do Joary n . 369,. (Qualificação
Manoel Gomes de Lima e de Laura dos Santos,
.'. .
. . requerida, u> 5.978.').. .
nascido a 18 de agosto de 1915, lio Districto F e c'3-,.432.: .Dorvalino Marianno (inscripção n . 5 ,.438), filho de
deral, operário, solteiro, còm domicilio eleitoral uo
Ilouorio Marianno e dó Maria Lopes, nascido a 13
districto municipal de Realengo e residência á rua
:ilc agosto de 1911. no Districto Federal, motorista,
Ribeiro üe Andrade n , 359. (Qualificação requesolteiro, com domicilio eleitoral no districto muilirida, n . .2.598.)
. "
' .,
..
cipal de Realengo e residência â rua. Ciryãbá n. 29. 5,444. Maria Duilia poünãrumma'-Binda (inscripção numero
(QualificUçãu -requerida, n . 6.019.)
5.448), filha de Miguel Dounarumma ê de Luiza
Sixto, nascida à 10 de novembro de 19Ó3, em Juiz
-5.433, Ildebrando Jaçob dos Santos (inscripção n . 5.437,', f i - de Fóra, Estado dè. Minas Geraes,, professora, ca' Iho de. Napoleãó -J-ãcúb dos Santos é de Benedicta
sada, com domicilio eleitoral no districto municiMaria da Conceição, nascitlopt 29 de março de 1.911,
pal dé Campo Grande e residência á Estrada de
m Districtd Federal, operário,' solteiro, com domiSanta Grüz n . 4.402, (Transferencia.)
cílio eleitoral no districto municipal dè Guaratiba
* residência á Estrada do -Caiitagalío sem número. 5.445,' Dtiiíiò José Binda (inscripção n . 5.449), filho de Ferdinando Binda e de Rosálina Nalesso, nascido a 4 de
(Qualificação requerida-, n . 6.057;)
outubro de 1896, em Juiz de Fóra,. Estado de Minas
'5.434, José Pires de Almeida (inscripção n . 5.438), filho dt
Geraes, contador, casado, com domicilio eleitoral no
Mathias Vianha de Almeida e de Sabiná Maria- 'de
districto municipal de Campo Grande e residência
Almeida, nascido a 19 dó abril de 1899, lio Estado
à Estrada de Santa Cruz n . 4.402. (Transferencia.)
"~
do Rio de Janeiro; operário, solteiro, com domici- 5,446, Antônio Moreira de Carvalho ..(inscripção n. 5.450^
Í- . ;
lio'eleitoral no districto municipal de Realengo e
filho de Júiíetta Alves da Conceição, nascido a 14
. residência â 'rua Industrial >n. 58. (Qualificação
de janeiro de 1900, no Districto Federa!, operário,
requerida, n , "5.741.)
casado, com domicílio eleitoral rio districto municipal de Realengo e residência á Estrada do Retiro
.'á';-435, Irene Pereira de Azevedo (iívscripçãó n . 5.439), filha
n , 69. (Qualificação requerida, n-, 7.013.)
do Francisco Pereira de Azevedo è." de Thereza P B - « *,.
reira de Azevedo, nascida a 21 de jánéírô de 1917,
•'**'• Antônio Gozzi (inscripção n . ,5.451), filho de José
Gozzi e de- Auralia Pízzani Gozzi, nascido a 12 'de
;'.
no Districto Federal, domestica, sòltèíía, còm d ó oütábro de 1912-, em Victoria, Estado do Espirito
micilió eleitoral ho districto municipal tíe Realengo
Santo, ourivesi.solteiro, com domicilio eleitoral no
.e residência á rua do Retiro n . i'0; (Qualificação
. districto municipal, de Guaratiba e residência á
"'. .
requerida, n . 5,490.)
. .- .
•
' Estrada tío Matto Alto. sem ..numero.
(Transfe'.S.438. Odyr Schaffldr Saldanha da Gama (inscripção nuhat,
','. rèhcia-.)
.. '-. •••
ro 5.440),-filho dé Octavio-Saldanha da Gama e de 5.1448. Claudionòr Ignacio de Menezes (inscripção'n. 5U52),
Alzira Scfraíftôr Saldanha-da'Gama-" nascido a 29
' filho dé Felippè lgnacio-dè Menezes e de Anrià Me- •
.de- setembro--dè •"l915;-no--Distr'fóíò TFéfleral, estunezes, nascido a 23 de julho da 1906', no Districto
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Federal, empregado publico, casado, com domicilio
municipal de Campo Grande e residência á rua A u eleitoral no districto municipal de Campo Grande e
gusto Vasconcellos n . 110. (Qualificação requerida,
residência á rua Marechal Hermes n . 201. (Qualia , 6.445.)
'
ffiçação requerida, n . 6.837.)
;
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5.4ÜJ. Álvaro Theodoro da Silva (inscripção n . 5.453), filho
QUARTA ZONA ELEITORAL
de João Theodoro da Silva e de Evangelina Noguei-,
ra Rocha, nascido a 12 de janeiro de 1902, em Piau(Districtos municipaes de Santo Antônio, Ajuda-s Ilhas)
hy, Estado de Minas Geraes, funccionario publico,.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u - ,
Juiz_— Di'. Ary de Azevedo Franco
nicipal de Guaratiba e residência á Estrada cia Ilha
sem numero. (Transferencia.)
Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo
5.450. Gamaliel Campello (inscripção n . 5.454), filho de
O doutor Carlos Waldemar. escrivão da Primeira CircumAntônio Albuquerque Campello e de Isabel Campello, nascido a 1 de abril de 1902, em Nazareth, scripção Eleitoral do Districto Federal, na fôrma da lei, e t c :
Estado de Pernambuco, funccionario publico, caFaz saber aos que o presente edital virem ou delle no-»
sacíp, com domicilio eleitoral no districto munici- ticias tiverem que, na fôrma da lei, foram transferidos de
pal de Realengo e residência á Estrada S. Pedro de domicilio eleitoral os seguintes cidadãos:
Alcântara n . 110. (Qualificação requerida,
numero 6.965.)
564. José Antônio Tripolis — De SanfAnna, 7.* zona, inscripção n. 1.441, titulo n. 1.349, para Santo A n Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1'936. — Pelo escrivão,
tônio.
João Aguiar Júnior.
565. Coryntho da Fonseca — De Santa Rita, l . zona. inscripção n. 1,5.922, titulo n. 10.979, para Santo
Antônio.
*
566. Euripedis José da Silva — De Andarahy, 6." zona, insEDITAES D E TRANSFERENCIA
cripção n. 3.828, titulo n. 7,797, para Santo.Antônio.
Primeira Çircumscripção
567. Ayres Martins — De Santa Rita. 1.* zona,. inscripção
TERCEIRA ZOKÂ ELEITORAL
n. 10.460. tiulo n. 9.233, para Santo Antônio.
568. Américo Bispo dos Santos — De Gamboa, 4.* zona,
( Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento s
inscripção n 7.060, titulo n . 6.277, para Santo
Eão Domingos)
Antônio.
569. Manoel Monteiro — De Cnadelaria, 2* zona, inscriJ Í 3 — Dr, Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho
pção n. 12,854, titulo n. 21.502, para Santo A n tônio.
Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo
570. Amaro Pinto de Oliveíça — De Espirito Santo, ' ?.*
Faço publico, para fins do art. 69; § 2 , da lei n . 48, de
zona, inscripção n. 197, titulo n. 194, para Santo
"4 de maio"de 1935, oue por este Cartório e Juizo da 3 Zona
Antônio.
Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de transferen571. Agostinho Passeri — Do Meyer, 6." zona, inscripção
cias dos seguintes cidadãos:
n. 5.378, tiulo n. 8.836, para Santo Antônio.
1.691, João de Souza Andrade, inscripção n, 21.652, filho
572. Sylvio de Oliveira Santos — De São José. 2." zomi,
de Antônio de Souza Andrade, nascido a 21 de
niscripção n. 1.189. titulo n . 1.144, para Santo
agosto de 1891 no Districto Federal, casado, esAntônio.
tivador. (Transferencia do titulo eleitoral nume573. Antônio Ferreira — De Engenho Velho, 5 zona, ins-,
ro 16.572, da I zona, Santa Rita, para a 3 zona,
cripção n| 8.460, tiulo n . 6.160, para Stnto A n %
São Domingos.)
tônio.
1.692. Climaco Ferreira Gonçalves, inscripção n . 909, filho
574.. Catharina Guazzo Lattanzio — De SanfAnna, 4 zona,
de Paulo Ferreira Gonçalves, nascido a 3 de abnf
inscripção n . 7.994, título n . 7.827. para Santo
de 1898 no Districto Federal, casado, funccionario
Antônio.
publico. (Transferencia do titulo eleitoral n. 567,
575. Virgílio Guazzo — De Andarahy, 8* zona, inscripção
da 4* zona, SanfAnna, para a 3 zona, São Don . 45. ttiulo n . 45, para Santo Antônio.
mingos.)
576. José Guilherme Guazzo — De Pavuna, 8" zona, inscri1.694. José Francisco de Azeredo Coutinho, inscripção nupção n.,6.914, titulo.nl 6.484, para Santo Antônio.
mero 9.516, filho de Francisco José de Azeredo
577. Arthur Armestro — De Rio Comprido, 4 zona, inscriCoutinho, nascido a 18 de abril de Í876 no Estado
pção n . 3.929, titulo n . 2.173, para Santo A n do Rio de Janeiro, casado, ' guarda nocturno.
tônio.
(Transferencia do titulo eleitoral n . 6.377, da 7°
578. Antônio Nunes — De Gamboa, 4 zona,, inscripção nuzona, Andarahy, para a 3 zona.' Santa Rita.)
mero 5,245, titulo n. 3.S91. para Santo Antônio.
1.695. Waldemar Bellas, inscripção n . 16.161, filho de José
579. Ferdinando Vivieré Pizzatf.i — D? SanfAnna. 7 zona,
Bellas, nascido a 9 de dezembro de 1889 no Disinscripção n . 900, tiulo n . 857, para Santo A n tricto Federal, casado, commereio. (Transferem
tônio.
cia do titulo eleitoral n . 13.570, da I zona, São
^ '
José. para a 3 zona, São Domingos.)
580. Eugênio Pizzatti ^— De SanfAnna, 7 zona, titulo nu1.690. Mario Vasconcellos Calmon; inscripção n. 153, filho
mero 386, inscripção n . 376, para Santo Antônio.
'
de Alexandre Ferreira Calmon, nascido a 12 dc
581. Oldemar Pelosi — De Tijuca, 5* zona, inscripção nuagosto de 1895 no Estado de São Paulo, casado,
mero 7.623, titulo n . 7.223, para'Snato Antônio.
advogado. (Transferencia do titulo eleitoral nu582. Nodocar Duarte de Menezes — De Andarahy, 8 zona,
mero 96, da 4 zona, SanfAnna, para a 3 zona,
inscripção n. 225, titulo n . 225. para Santo A n São Domingos.)
tônio.
1.097. Hermenegildo Cardoso de Oliveira, inscripção numero
7.306, filho de José Cardoso dè Oliveira, nascido
583. Percilio Januário Bispo — De Madureira, 8' zona, insa 13 de abril de 1897 no Districto Federal, solcripção n . 5,494, titulo n . 1.057, para Santo A n teiro, militar. (Transferencia do titulo eleitoral
tônio .
, n . 4.737, da 1" zona, São José, para a 3 zona, Sa584. Manoel Ferreira Câmara — De Gávea, 6» zona, ins' cramento.)
cripção n]-596, titulo n . 1.558, para Santo A n 1.698. Guilherme Maia, inscripção n . 970, filho de Affonso
tônio.
Maia, nascido a 25 de junho de 1904 no Districto
585.
José
Augusto Coimbra Filho — De Rio Comprido, 8*
Federal, casado, commereio.
(Transferencia do
.
zona. inscripção n . 1.523, titulo n . 1.479, para
titulo eleitoral n . 1.052, da 5 zona, Gloria, para a
Santo Antônio.
3 zona, Santa Rita.)
586. Milchiades Barroso Borges — D e Sacramento, 3 zona,.
1.699. Hermogenes Francisco-de Barros, inscripção n. 8.243,
inscripção n, 2.055, titulo n . 1.915, para Santo
„ filho de Manoel Francisco.de Barros, nascido a
Antônio,
i
19 de abril de 1894 no Estado do Rio Grande do
Norte, solteiro, operário. (Transferencia do titulo
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 10
eleitoral n . 7.882. da 7 zona, Piedade, para a 3 de dezembro de 1936. — Pelo escrivão, (illegivel).
zona, Santa Rita.)
Districto Federal, 10 de dezembro de 1936. — Pelo EsImprensa Nacional — Rio de Janeiro
crivão, Maurício Teixeira de Mello.
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