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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL 

J U L G A M E N T O S 
O Sr. 

áe 1937, 
cessos: 

Ministro Presidente designou o dia 4 de janeiro 
ás 9 horas, para julgamento dos seguintes pro-

I o . ) Julgando procedente a urgência requerida, conhe
cer do recurso eleitoral n . 554— Minas Geraes—. (relator 
Sr. Desembargador Ovidio Romeiro), sendo reciprocamente 
recorrente e recorrido "Alliança dos Partidos de Uberaba" s 
Partido Progressista de Uberaba, unanimemente; de merüü 
adiar'o julgamento por ter pedido vista dos autos o S r . M i 
nistro. Laudo de Camargo; 

2 o) responder a consulta 2.059 "do Tribunal Regional 
de, Alagoas, (relator Sr. Professor Cândido de Oliveira F i 
lho)'declarando qüe o Sr. D r . José Maria Corrêa Neves não 
pode. exercer o cargo de juiz substituto daquelle Tribunal 
Regional e o de Director da Secretaria do Interior, Educa
ção e. Saúde, contra os votos dos Srs. Professores Cândido 
de Oliveira Filho e João Cabral. , 

1. Recurso eleitoral n . 522 (relator Sr. Ministro Lau- • 
tio Camargo) sendo recorrente Sebastião da Fonseca Te i 
xeira e recorrido o Tribunal Regionai Eleitoral, do Rio de 
Janeiro. (Da pauta anterior). 

2. Recurso eleitoral n . 479 (relator Sr. Ministro Plínio 
Casado) sendo recorrentes Heliodoro Luiz-Vie i ra e outros a 
incorrido o Tribunal Regional Eleitoral de-Santa Catharina. 
(Da pauta anterior). . 

3. Recurso eleitoral n . 513 (relator Sr. Professor João 
Cabral) sendo recorrente José Braz de Azevedo recorrido o 
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. (Da pauta: anterior). 

4. Recurso eleitoral n . 524 — Paraná — (relator Sr . 
Desembargador Ovidio Romeiro) sendo recorrente João Cân
dido de Oliveira e recorrido Serzedello Siqueira. (Da pauta 
anterior). . 

5. Recurso eleitoral n . 525 — Ceará — (relator S r . 
Professor João Cabral) sendo recorrente o juiz . eleitoral 
Lauro Nogueira e recorrido o juiz de direito Gursino de F i 
gueiredo. (Da pauta anterior). 

6. Recurso eleitoral n . 570 Bahia — (relator, Sr . 
Ministro Laudo de Camargo) sendo recorrentes Gentil da 
Castro Villas Boas e Urcino Tanajura Meira e recorrido A u 
gusto Silverio de Alcântara e outros. (Da pauta anterior)) 

7. Appelbação criminal n . 54 •''relator Sr. Professor 
Jcão Cabral), sendo appellante Aldo Fernandes e appellado 
o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catharina. (Da pau
ta anterior). 

8. Recurso eleitoral n . 557 (relator Sr . Ministro Pl í 
nio Casado) sendo recorrente o Procurador Regional Eleito
ral e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Gran
de do Sul . (Da pauta anterior). 

9. Recurso eleitoral n . 444 (relator Sr. Ministro L a u 
do Camargo) sendo recorrente o Partido Republicano Pro
gressista do Ceará e recorrido o Tribunal Regional' Eleito
ral do Ceará. 

10. . Processo n . 6 (relator Sr. Professor Cândido de 
Oliveira F i lho ) . O Presidente do Tribunal Regional E l e i 
toral do Amazonas submette á approvsção da Tribunal Su
perior as modificações introduzidas no plano eleitoral da 
Região do Amazonas. ,, : ' . 

' Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 
era 30 de dezembro de 1936. — Agripino Veado, Director da 
Secretaria.. , • ~ t 

O Tribunal em sua 136a sessão ordinária, realizad&i era 
28 de dezembro de 1936, sob a presidência do Sr . Ministro 
Hermenegildo de- Barros, -resolveu^ ~* *' \ 

•O Sr . Professor João Cabral apresentou para julga
mento, dada a urgência do assumpto. o pedido de attestação. 

de legitimidade de mandato, que fazem os Deputados estaduaes 
de Màtto Grosso (processo n . l i — Classe 7 a — relator o Pro
fessor João Cabral). — O Tribunal tomando conhecimento 
do mesmo resolveu: attestar que são legitimo3 representan
tes da Assembléa Legislativa do Estado de Matto Grosso os 
cidadãos Estevão Alves Corrêa, Joaquim Cesario da Silva, 
Corsino Bouret, João Evaristo Curvo, Josino Viegas de Ol i 
veira Paes, Júlio Strubing Muller, Caio Corrêa, João Ponca 
de Arruda, Luiz de Miranda Horta, NicoláO Fragelli, José 
Gentil da Silva, "Armindo Pinto de Figueiredo, Pailpgonio 
de Paula Corrêa, José - tíilvmo da Costa, Ulysses Azuil do 
Almeida Serra; e quanto u Ranulpho Corrêa pedir com ur 
gência, informações ao Tribunal Regional, a respeito, una
nimemente. ' a .. . . .í 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 
em 30 de dezembro de 1936. — Agripino Veado, Director da 
Secretaria. . 

SECRETARIA* DO TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTIÇA ELEITORAL 

EXPEDIENTE DOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO 
D E 1936 

, I a SECÇÃQ 

! Papeis protocoílados: 

N . 3.249 — Tribunal Regional do Estado do Rio — 
Processo 261 — parte: Benedicto Nilo de Alvarenga. ' 

N . 3.250 — Tribunal Regional de Pernambuco — JRe-
curso 209 — Recorrente José Carneiro • Barras Campello. 

N . 3.251 — Tribunal Regional de Pernambuco —- Re
curso 195 — Recorrente Ignacio Alves' Cavalcante. 

N . 3.252 — Tribunal Regional de Pernambuco — Re
curso 197 — Recorrente Abel Gonçalves de Arruda. 

N . 5.253 — Tribunal Regional do Pará — Recurso sem 
numero — Parte: Oswaldo Scarfi. 

" N . 3.254 — Tribunal Regional de Minas — Recurso 393 
•—.Recorrente Pedro Dutra Nicacio Netto. 

N . 3.255 — Tribunal Regional de Minas — Recurso 
'.n. i . i 4 0 — Recorrente José Lucas Gomes. 
.. .... N . , 3.256 — Tribunal Regional de M i n a s — Recurso 764 
'«—Recorrente Waldemar Diniz Alves Pequeno. 
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! }f. 3.257 ™ Tribunal Regional de Minas «— Recurso 814 
*~» Recorrente Luiz Marques Rabello. 

N , 3.258 — Tribunal Regional de Santa Catharina — ' 
Parte o Juiz Eleitoral. 

' N . 3.259 *~ Officio 874 do Tribunal Regional, do Espi~ 
Í'lto Santo. 

K . 3.260 — Officio 824 do Tribunal Regional do Esp l -
j i to Santo. 

' N . 3.261 — Officio 2.150 da Imprensa Nacional. 
"N. 3.202 — Officio 154 da Imprensa Nacional. 
N . 3.263 — Petição de Mario Sette To-rcs. 
N . 3.264 — Officio 329 do, Tribunal Regional de Matto, 

(Grosso. . ' ri 
K . 3:265 — 'Officio- 223 do Tribunal Regional do Rio 

Grande do Sul . 
N . 266 — Officio 331 do Tribunal Regional de Matto 

-Officio 335 do Tribunal Regional de Matto 
Officio 61 do Tribunal Regional de Goyaz. 

Officio 649 do Tribunal Regional de A l a -

Grosso. 
• N . 3.267 

N . 3.268 
iGrosso, 

K . 3.269, 
goas. 

N . 3.270 — Officio 597 do Tribunal Regional da Esta
do do Rio. , 

N . 3,271 — Officio s|n. do Tribunal Regional do Bs-
pirito Saritov 

N , 3.272 — Oíficios 588 do Tribunal Regional «do Es
tado do Rio. 

N . 3.273 — Officio 021 do Tribunal Regional de Per
nambuco, 

3.274 —• Officio 455 do Tribunal Regional, de Ser
gipe. 

N . 3.275' — Officio 454 do Tribunal Regional de Ser-, 
gipe. A . 

N . S.276 — Officio 635 do Tribunal Regional da P a - , 
rahyba. 

K . 3.277 — Officio 455 do Tribunal Regionaj do Rio 
Grande do Sul . 

N.. 3.278 — Officio 605 do Tribunal Regional de Per
nambuco. « » ' . ' • 

N . 3.279 — Officio 8.209'do Tribunal Regional de São 
Paulo . 

' N. 3.28Q — Officio 904 do Tribunal Regional de São 
Paulo. - • ' 

N'. 3.28f .—- Officio 43» do Tribunal Regional de Ser-
felpo. 

N . 3.282 — Officio 446 do Tribunal Regional de S e r 
gipe. " > • 

N . 3,283 —- Telegramma 2-107 do Tribunal. Regional do 
Ceará. 

N . 3.284 — Telegramma 2.067 do D r . Alveç de Sou-
Eâ _ Ceará. / x 

N . 3.285. T- Telegramma 48? do Governador do Ceará. 
N . 3.286 — Telegramma 175.100 dq Tribuna.! Regio

nal da Bahia. 
N . 3.287 — Telegramma 123 do Governador de Matto 

Grosso, _ 
Autos recebidos e logo conclusos ao Sr. Ministro Pre

sidente : 
Recurso eleitoral — Santa Catharina — Recorrente o 

Procurador Regional e recorrido o Tribunal Regional. 
Recurso eleitoral — Minas Geraes — Recorrente Dr . A l 

fredo Barbalho Cavalcanti e recorrido o Tribunal Regional. 
Appellacão criminal —-São Paulo — Appellante, Luiz 

Bubio e recorrido o tribunal Regional.. 
Recurso eleitoral — Minas Geraes• — Recorrente, Dr . W a l -

Üemap Diniz, Alves Pequeno e-.recorrido o Partido Progres
sista. 

Recurso-eleitoral — Minas Geraes -w. :Recorr,eote, José 
Lucas GomeS e recorrido o Partido Progressista. 

Recurso eleitoral — Minaes Geraes: *~ Recorrente. Partido 
Popular de Catãguazes e recorrido o Tribunal Regional. 

Recurso eleitoral ~ Pernambuco Recorrentes. Abel Gon
çalves de Arruda e outros e recorrido o Partido Social Dema-
oratieo de Pernambuco. • 

Recurso eleitoral — Pernambuco —« Recorrente, Tgnacio 
Alves Cavalcante e recorrido o Tribunal Regional. 

Recurso eleitoral — Pernambuco — Recorrentes. José de 
Barras Campello e outros e recorridos o Par,tido Social Demo
crático e a Legenda "Trabalhador oeoupa teu po3to". 

Recurso -eleitoral — Estado tio Rio — Recorrentes, Nilo 
Alvarenga e outros e recorrido, Francisco da Costa Nunes. 

Autos distribuídos: 
Consulta n . 2,063 -— Classe ô s — Consulta da Procurado? 

Regional — Relator, Sr, Desembargador Ovidio Romeiro, 
Autos conclusos 

Ao Sr. Ministro Plínio Casado: - - -
Recurso n . 533 — Classe 3* — Recorrente, Procurador 

Regional do Pará e recorrido o Tribunal Regional. 
— Ao Sr. Ministro Laudo Camargo: 
Processo n . 5 — Classe 7 a — Districto Federal —- Pedido 

de registro do Partido Qellectivista Brasileiro. 
— Ao, Sr. Desembargador Collares. Moreira: 
Processa u . 2.062 — Classe 6 a — Maranhão CousuHa 

do Juiz Eleitoral da 11a zona eleitoral do Estado. 
Processo n . 9 — Classe. 7 a — Rio de Janeiro —» Reclama

ção de Francisco Maria Esteves. - -
— Ao Sr. Desembargador Ovidio Romeiro; 
ConsuUa n . 2.003 —• Classe 6 a — Minas Geraes — Con

sulta do Procurador Regional, . • 
•— Ao Sr. Professor João Cabral: 
Recurso n.,483 — Classe 3 a — Goyaz. — Recorrentes, Se

bastião Gonçajves de Almeida e outros e recorridos, Irany Alves 
Ferreira e outro. 

Recurso n . 531 — Classe 3 a — Pará — Recorrente, Partido 
União Popular do Pará e recorrido a Tribunal• Regional. 

— Ao Sr. Professor Cândido de Oliveira F i lho : 
Recurso n . 532 — Classe'3a — Pará — Recorrente, Doutor 

Procurador Regional e recorrido o Tribunal Regional. 
Autos com vista ao Sr. Dr . Procurador Geral: 
Consulta' n. 2.062 — Ciasse 6 a - ^ M a r a n h ã o — Consulta 

do Juiz Eleitoral da 11* zona eleitoral. 
Consulta n . 2.063 — Classe 6* — Matto Grosso — Con

sulta do Sr. Procurador Regional. 
Processo n. 8 — Classe 7" — Districto Federal — Pedido 

de registro do Partido Gollectivista Brasileiro. 
Processo n. 9 — Classe 7a — Rio de Janeiro — Reclamação 

de Francisco Maria Esteves. 
Accordão publicado na Secretaria: 
Recurso n. 523 — Classe 5' — Pará — Relator, Sr, Desem

bargador Col.lares Moreira. 
SEGUNDA SEGÇÃO 

Documentos arçoivados: 
Um Qfficia n . 635, do Tribunal Regional Çleitaral do Es 

tado da Parahyba, communicand.o. a transferencia- de eleitores; 
de outras secções para o referido Estado e,. acompanhado dos 
respectivos documentos. » ' -

Dois. officios ns. 605. e 621, do Tribunal Regional E l e i 
toral do Estado de Pernambuco, inclusas as cópias das a«tas 
das 304' e 305" sessões ordinárias. 

Um officio n . 438, do. Tribunal Eleitoral do- Estado de 
Sergipe, communicando a transferencia de. um eleitor do Dis
tricto Federal para a I a zona do Estado de Sergipe. '• \ : 

Dois offic-ios ns. 446 e 455, do Tribunal Reg-léoaí Efe-i»" 
tarai do Estado da .Sergipe, acompanhados da terceiras vias : 

de. títulos eleitoraes de diversas xonas do Estado áotma. 
Um officio n-. 45'4, do Tribunal Regional Eleitoral do Es

tado de Sergipe, communicando a expedição da quartas via* 
de títulos eleitoraes e m. respectivas «estas vja$, da tí tulos. 

Um officio n.. 649, do Tribunal ResioaM filtitar»! do 
Estado, de Alagoas, junto as terceira* vias <i« títulos eiôifcoíáef 
do muni.cipio de Macahé. -

Um affieio.sfn., do Tribunal Regional Eleitoral" do Betado 
do Espirito Santo, com as terceiras vias de títulos eleitoraes:. 

BoletimEleitoral 
Foi organizado e publicado o n . 151 do Botstim EUÜotal* 

... ' JÍIBlSPílUIlEJíGlA .- ' . . -
Revisão de provas '' ... 

Foram revistas as provas dos accordãos dos seguintes pro
cessos,: 

Mandado de segurança n . í>8 —• Classe 1' Es tado.dè ' 
Minas Geraes— Relator, o Sr. Dessmbargadoii Col&res Mo-, 
reira. . 

Confere com o O r i g i n a l 
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<* Recurso, eleitoral n . 487 '—-Classe 3' — Estado"de 
Minas Geraes Relator, o Sr . Desembargador Gotlares Mo
reira. 

; i Accordãos publicados.. « <.••:. ; 

Foram mandados publicar os accordãos,:dos seguintes pro
cessos: < : • - ' . ' . '; 

'Mandado de" segurança n . 68 — r Classe -'i*V—.Estado-de 
Minas Geraes — Relator, o Sr. Desembargador'Collarés Mo
reira. . ' ' • • 

' Recurso-• eleitoral • -n: 487'— Classe -3*;— Estado-de 
•Minas Geraes -—Relator, o Sr.'Desembargador Collares Mo
reira. . • ' - <- • : 

Processo, n."; t .540.™ Classe 6a — Estado de' São Paulo — 
Relator, o Sr. Dr . José'Miranda Valverde. , . . , 

Processo ti.,1.541 —Classe, 6*.—-Estado de São 'Paulo;-1-; 
Relator,'.o,Sr. Ministro Eduardo Espinola. • , 

Processo n. ' . l ,542.— Classe'6* — Estado de São,Paulo — 
Relator,'-o Ministro Plinio Casado. ' - :- " / ' 

Processo n..,. 1.545.,—. Glasse 6*,—.Estado-de-São Paulo-—. 
Relator,-o Sr. Professor João Cabral. " • 

• Processo h: .1.547; — Classe 6a.— .'Estado de,São Paulo — 
Relatcir,-'o.Sr. Ministro Eduardo Espinòla. 

A C T A ' 

ACTA DA 1 136a SESSÃO ORDINÁRIA/ REALIZADA E M , 28 
• ; '• • DE DEZEMBRO DE i'936 -

M U i S i D E N C l A DÓ SIl. MINISTRO' H E R M E N E G I L D O DE CARfiolS 

Aos vinte e oito; dias do mez de dezembro do anno de .mil. 
novecentos e. trinta-e seié, ,ás nove horas, na.sála.das sessões 
do 'Tribunal Superior do Justiça Eleitoral,, presentes os Juizes 
Srs. .Ministros Plínio Casado, e Laudo dê Camargo, Desehibar-
bargadorets Çollures Moraes. e: Ovidio Romeiro, Pr-oíesspres João 
Cabral e Cândido de Oliveira'.Filho,, presente ainda u .Pro
curador Geral, Sr. Dr . José" Maria-Mao-Dowell da Costa,,.pjeio 
Presidente, Sr. Ministro Herrnenegildo de Barres,.foi declarada, 
aberta'a sessão. ~E: lida e apprqvada a acta da sessão'anterior. 
De. inicio o Sr. -Professor-!.João- Cabral apresentou para julga
mento, dada á urgência do assumpto, o pedido do. attestaçãt» 
de legitimidade dè mandato, que- fazem.os "Deputados e$tadua.es 
de Matto G.ruéso (processo n. 11 — Classe 7* — Relator o-.Pro
fessor João Cabral). O Tribunal, tomando' conhecimento, do 
mesmo resolveu:. at-te.star que são legitimos.-representantes da 
Aseémbléa.Legislativa do Estado de Matto Grosso os cidadãos 
Estevão Corrêa,. Joaquim Cesario da'. Silva,. Corsino Bouret, 
João E.varisío Gurvo, Josino .Viegas de Oliveira Paes; Júlio 

, Sfcrubíng MuIIer, .Gaio Corrêa, José Ponoe de Arruda, Luiz de 
Miranda Horta, Nicolao-Fragelli, Josó Gentil da Silva, Armindo 
Pinto de Figueiredo, Philogehio de Paula Corrêa, José Silvíno 
da Costa,.Ulysses Azuil de Almeida Serra; e quanto a Ranulplio 
Corrêa pedir com urgência, informações ao Tribunal Regional-
a respeito, unanimemente. Em seguida, o"Sr'. Desembargador' 
ColIàres Moreira faz uma declaração, pára ser consignada na 

:acta, no sentido de ser verdadeira uma. affirmação que fizera 
e que-o Sr. Nestor Massena diz não ser exaçta. Tratando dós 
• casos em pauta'para julgamento, o Tribunal resouveu: .1°) 
Vjulgando procedente a urgência requerida conhecer do recurso 
•eleitoral n . 594 :— Minas Geraes — (Relator,' Sr . Desembar
gador Ovidio Romeiro), sendo reciprocamente recorrente e-re
corrido. "AÍliança dos Partidos dè Uberaba", è Partido Progres
sista de Uberaba, unanimemente; de meritis adiar o julgamento 
•por ter pedido vista dos autos o-Sr. Ministro Laudo de Ca
margo; 2o) responder a consulta n . 2.059,,do Tribunal Re-! 
gional-de Alagoas (Relator, Sr . Professor Cândido de Oliveira 
Fi lho) , declarando que o Sr. Dr . , José Maria'Corrêa Neves não 
pôde exercer o cargo de Juiz substituto daquelle Tribunal Re
gional e o Director da Secretaria-do Interior, Educação e.Saude, 
contra os votos dos Sns. Professores Cândido de Oliveira Filho 
« João Cabral. Considerando o adeantado da hora, o Sr. . . 'Mi-

.jjistrb.-Presidente, ^encerrou a sessão convocando outra, para 
*J> dia 30 do corrente, ás mesma horas. -Do-que pára constar 
lavrei a,presente» Eu,.Helenade Souza Coelho, Official da: Se
cretaria, a-escrevi. E eu/Agripino Veado, Secretario do T r i 
bunal, a subscreVo. —- Êermertégildo de Barros, Presidente., 

JURISPRUDÊNCIA 
Estado de Minas Geraes 

Mandado de Segurança n . 68. — Classe 1* do art'.-34ido 

^6S" D ' .-Não toma conhecimento do mandado, de se-
° gurança por já haver um pedido anterior no mesmo 
1 sentido, em recurso interposto da 'decisão do Tri-

- bunàl Regional a depender de juUjamcnto.-' 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de man
dado dè segurança impetrado pelos Drs . Fidelis Rei*,. Sebas
tião Fleury,- Boulanger Pucci,* Mozart-Furtado Nunes, João 
Ferreira Rosa-e Wbady José Nassif; vereadores eleitos á> Ga
mara Municipal de Uberaba, Estado de Minas Geraes, etc.-

•Reàlizada ;a eleição:municipal de,.Uberaba, no Estado do 
Minas :Geraes,- reuniu-se' no dia-15 de julho de-1936 adjun
ta Apuradora dó -34° circulo eleitoral' que proclamou' verea
dores eleitos os seguintes candidatos:' Fidelis Reis..João.Fer
reira Rosa. Boulanger Pucci, João- Maohado Borges, Olavo 
Silva e Oliveira Alberto'de Oliveira Ferreira, Mozart Furta
do Nunes, Sebastião Fleury,- Whady José Nassif e- Augusto 
•Borges -de Araújo. Além-destes- proclamados vereadores,- fo
ram outros tantos proclamados supplentes, enumerados na 
acta, por'certidão a l i s . 20 v . • -

Pròelániados,' rnas não • diplomados, havendo - a Alliànça 
dos Partidos reclamado-do Tribunal Regional- contra a . de
mora... Duvidas surgiram,1 tendo o ' D r : Sebastião Fleury. um 
dos elcilos vereadores'e como tal proclamado; enviado ao re
ferido Tribunal Regional uni requerimento com-a firma devi
damente reconhecida, -nelle apresentando 'renuncia ao'man
dato que lhe, fòta conferido, renuncia acceita pêlo mesmo T r i 
bunal em sessão de 10 de setembro, sem embargo, diz ainda 
o Accofdão trímscripío a 'fls. 12, de um telegramma apresen
tado na mesma sessQ'o, contestando a legitimidade da renuncia, 
este ao contrario, sem trazer a firma reconhecida. ' 

Dá decisão do Tribunal Regional que julgou válida a re
nuncia, recorreu-o vereador Sebastião Fleury para-este T r i 
bunal Superior (fls. 18), recurso dependente de seu julga
mento. ' . . . 

.Houve, • porém, duvidas no Tribunal Regional quanto-ao 
referido vereador no sentido de saber se, dada como válida a 
renuncia como reconhecera, devia o Tribunal, apesar disso, 
expedir-lhe o diploma ou se este caberia "ao respectivo sup-
plente, nos termos do artigo 158 do Código Eleitoral. 

ResolveUj afinal, o Tribunal Regional a expedição dos d i 
plomas,, .incluindo entre os que deviam; ser • diplomados; o 
Dr . Sebastião Fleury,. cuja renuncia havia sido julgada vá
lida. . . . , 

Dè • tal. decisão recorreu para esta instância o supplenté 
proclamado Dr . Jorge Frange e no recurso «pediu lhe fosse 
dado effeito suspensivo,. isto é, que não fossem expedidos os 
diplomas, seni que o Tribunal Superior tomasse conheci
mento do§ recursos, e o referido.Tribunal Regional, em sessão 
de 19 de outubro (fls-. 20), recebeu o recurso, declarando 
1'azel-o no effeito. suspensivo. "pelos ' motivos allegados na 
predita petição e referentes ao 'Vecurso anterior, interposto 
pelo vereador Sebastião Fleury e que pende de decisão do 
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral". ~ 

Dependem; assim, de decisão desta superior instância, os 
dois recursos: o do Dr. Sebastião Fleury contra o. reconheci
mento de validade de'sua renuncia e o do;Dr. Jorgs Frange 
contrario á expedição de diplomas e á cuja expedição deu o 
Tribunal Regional, posteriormente, effeito suspensivo. 

No dia 10 de novembro ultimo, porém, dèu entrada na 
Secretaria deste 'Tribunal Superior o presente pedido de man
dado de segurança para o.f im de não serem, os impetrantes 
perturbados no exercício do seu direito liquido, certo,'encon-
cusso, de proverem na forma dá'Constituição do Estado de 
Minas, do Código Eleitoral e.da lei mineira n . 55,de 1935, á 
instàllação da Câmara Municipal de Uberaba, cessando assim, 
o regime discricionário e tümultuario em qüe ora se encontra, 
quanto á sua organização, este grande município do Estado 
de Minas Geraes. 

O pedido foi processado na forma do artigo 8° § I* e. se
guinte da lei n . ' 191 de" 16 de janeiro de 1936, informando o 
Dr . Procurador Geral e' o' Desembargador Presidente do Tri -
bunál Regional daquelle Estado.' . 

O que tudo examinado e attendendo a-que, nos termos da 
Constituição Federal e da lei n . 191,.o mandado de seguraii..'a-
deve ser dado para-a defesa de direito, certo » incontestável, 
ameaçado ou violado por acto manifestamente ineonsiüunu-
nal ou illegal de qualquer autoridade; 

Confere com o O r i g i n a l 
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Attendendo a que, julgando a Corte Suprema o mandado 
de segurnaça n . 122 em 22 de novembro, definiu como direito 
certo e incontestável "aquelle contra o '< qual não se podem 
oppôr motivos ponderáveis e sijm meras allegações» cuja i m -
procedencia se reconhece immediatamente sem necessidade de 
detido exame", (Areh. Jud.. vol. 38°, pag. 387); 

Attendendo a que o mandado d* segurança* somente e 
cabível quando não haja no processo eommum meio especifico 
para solueiouar a.espécie. ( Acc. da Çôrte de Appellação do 
Estado de São Paulo, de 2 de agosto de 1935.); 

Attendendo a que não cabe mandado de segurança con
tra actos da Poder Judiciário, praticados no exercício da fun-
ocão soberana de julgamento das causas. (Acc. da Corte de 
AppellajQãfi do . Districto Federal de- 5 de agosto de 1936. 
Arcb. Jud . vo l ; 30° pâg . 369); 

Attendendo a que, segundo consta da,s certidões de fls . 
15 v . e 16, desde 15 de setembro deste anno, foi interposto 
reourso da decisão do Tribunal Regional de Minas Geraes, o 
qual depois díe mandar expedir os diplomas, entendeu dar ao 
recurso interposto contra sua decisãoreffeito suspensivo; 

Attendôrido a que a íei n . 191 no art. 2° declara não 
prejudicar o mandado as acções petitorias competentes, isto 
e, se o mandado for negado, nada impede ao impetrante a 
que este proponha a devida acção petitoria; ' ' N _ 

Attendendo, porém, a que se a parte já iniciou a acção 
petitoria que entendeu cabível ou lançou mão de outros re
cursos judiciários, como dos autos consta havel-o feito, ten
do, bem antes de pedir o mandado em 10 de novembro, inter
posto para esta mesma instância recurso que tem a mesma 
finalidade, isto é, annullar a decisão do Tribunal Regional 
que- deu effeito suspensivo á sua própria decisão,-mandando 
expedir os diplomas, deve ser aguardado o julgamento, onde 
melhor poderá, ser estudada a questão; 

Attendendo a que é inappüoavel/ao caso o artigo 157 do 
Código Eií i toral que dá ao diplomado-o direito de poder 

"sxercér © mandato em toda sua plenitude, pois no em pareço, 
não ha diploma expedido e somente, ao conhecer do recurso, 
poder-se-á eàber se o Tribunal Regional bem decidiu ou não, 
dando ao. mesmo recurso effeito suspensivo; 

E assim sendo e attendendo ao mais que dos autos consta, 
acoordam. os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 
em não tomar conhecimento do, pedido,.por já haver um an-

Herior no mesmo sentido. * 
Tribunal .Superior, de Justiça Eleitoral, 14 de dezembro 

de 1930, ~~ Bermenegildo de Barros, Presidente. -•— Collares 
Moreti-ãy Relator 

Estado de Minas Geraes 

Reourso Eleitoral n ." 487 — classe 3 a dó art. SC tio Re
gimento Interno (Embargos de declaração) 

Regeitattt*$e os embargos de declaração ao ac-
' cordão por não haver obscuridade, ambiajaidoAÍc ou 

e&ntradicç&o e nem omissão de algum ponto sobre \ 
,õ qual devesse haver eondemnação, 

• Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos de 
declaração opostos ao Accordão de fls. 142 e 

Atteüdôndo â que, conforme consta da minuta de fls. 141 
è da tea&eetiva' data. a decisão deste Tribunal, Superior pro
ferida em sessão de 10 do corrente foi julgando improcedente 
a primeira, preliminar, & de se nao tomar conhecimento do 
recurso por &ãó ba-ver sido citada a jurisprudência offendida 
e proCedeatóa segunda, â de haver passado em julgado a p r i 
meira deOisSo,' pôt não ter- sido, contra esta, interposto re
curso, ficando» portanto, subsistente & mesma decisão e nulía 
a seguida, unanimemente; * • 

AW<3adêRdd ainda, a que o Tribunal, pelo Accordão em^ 
baixado," Oa èuá p»He déoieoria "depois de regéttãda a prí* 
rtieíía'preliminar de nâo se tomar conhecimento do recurso 
por uâó haver «ido cilada a jurisprudência offendida, julgou 
a segunda; ÍSto é, a de háVèr passado-em julgado a primeira, 
decisão por não ter sido da mesma interposto recurso, fican
do assim, subsistente a primeira e nulla a segunda decisão"; 

AttendeadO a que, uão havendo portanto, no Accordão 
obscurldade, • abiguidade ou contradição, nem omissão de a l 
gum ponto sobre o qual deva haver eondemnação, nada ha que 
declarar, aceordairf os Juizes do Tribunal* Superior de Justiça 
Eleitoral em regeitar os embargos de declaração, unanime* 
mente. 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de'1936. — Serménegilâo 
de Barrosz Presidente. n ÇoUares Moreira,.•• Relatos». 

Estado do Pará x KI 

Recurso Eleitoral n . 523, classe 3 a «•» XCarta testemunhavel)j 

ÀrmuUa a votação por ter votado na eteiçãà. 
N municipal eleitor transferido de outra zona, den* 

tro do prazo de noventa dias anteriores ao .da re+ 
ferida eleição. I 

Ê[ nulla também a eleição por violação dê 
urna constatada em perícia devidamente feita. I' 

. Não ha nullidade por incoincidencia, desde 
que o excesso sejai representado por sobrecarta], 
sem as duas rubricas, não sejam apuradas. 

Vistos, etc. 

. As eleições municipaes de Soure, no Estado, do Pará, 
realizaram-se. no dia 30 de novembro de 1935. A Junta" A p u -
radora reuniu-se • nos dias 8 e 11 de dezembro, fazendo a 
apuração das 11.urnas das diversas secções; julgou, quanto á 
8 destas, improcedentes as allegações de nullidade por coaeção, 
incoincidencia de sobrecartas, votação de eleitores trans-, 
feridos dentro do prazo que não lhes permittia o esercicioi 
do voto, quebra do sigillo deste, mas entendeu procedentes! 
as allegações de violação das urnas das 8 a, 9 a e 10 a secções,! 
constatada pela referida pericia a que eüa própria mandou: 
proceder, constando da acta geral de fls. 13 v . , "haver, apu-l 
rado em separado o resultado das referidas urnas". 1 

Descontando dos votos contidos nas urnas das diversas! 
secções, 561 encontradas nas tres violadas e 11 em branco,' 
apurou a Junta 1.244 votos .para Prefeito Municipal, assim 
distribuídos: para a Legenda União Popular do Pará, candi
dato Severino Fonseca da Silva, 722 votos e para a Legenda 
Partido Liberal üo Pará, candidato_ Viptor Engelhard, 522 
votos. Fez também a Junta a apuração para vereadores, 
sendo,o resultado das 8 urnas, sem vestígio de violação, de 
1.255'votos, divididos respectivamente pelas duas legendas: 
720 e 515. 

O candidato a Prefeito recorreu (4 v.) da decisão da 
Junta para» o Tribunal Eleitoral allegando ter havido coaeção 
e violação de tres urnas, nullidade de cinco outras por te
rem votado nas respectivas secções eleitores de outros mu
nicípios transferidos sem o prazo de espera estabelecido no 
artigo 73, § I o . dô Código Eleitoral, retenção de titutos por 
parte do official do registro, tendo em recursos parciaes 
(fls. S v / e 10) pedido a an-nullacüo das 2 a e 11 a secções por 
incoincidencia dè sobrecartas a mais e quebra do s;gillo do 

,voto. ' ; 

_ Encaminhado o recurso para o Tribunal Regional, apre~ 
sentou o Dr . Procurador Regional o parecer que se oncontra 
de fls. 53 a' 58 desta carta. Refere-se a cada um dos pontos 
do recurso; entende sem fundamento as allegações de nu l l i 
dade, reconhecendo apenas, como procedente, a referente ã 
2 a secção, onde, no seu entender, houve effectivaménte que
bra do sigillo do voto, proveâi§nt» do encontro, em ama so« 
brecarta menor, das cedullas e dê 'uma folha de impugnação 
especial, referente ao eleitor Faustino. de Souza L ima . 
*. O/Tribunal .Regional, por accordão de fls, 58v., julgou 

, improcendentes as arguicõôs è negou- provimento aos recur
sos parciaes referentes ás 2 a e U » secções, como ao geral 
sobre coaeção,- transferencia de eleitores e substituição dü 
inesarios, dando-o,. porém, ao reourso ex-officio da Juntai 
pára-val idar as votações da$ 8 a, â a , e 10 a secções que a 
mesma a-nnuílára .por. violação constatada pela períoia. 

,0a deóísãò foi interposto'recurso para esta instância 
(fls, 6 ív .} , ; o Relator índèferiu-o, por • ter sido interposto 
fora dô prazo. -A Secretária informara ter - sido nublioado 
d accordão, no Diário Officidt de 15 de abril, tendo á petição 
dô recurso dado entrada no dia 27 , quando o Relator dè$i 
pachou-3. Reclamou o recorrente», era testemunhante. Vícios 
Engelhard (86) $ o Tribuna! Refiónal (fls. 87v.) resolveu 
nãd tomar conhecimento dá reclamação .de fls, 2, porque aâá 
despacho qúè uão mandou tomar por termo um recurso inter-í 
posto tardiamente cabe carta testemunhavel e ngo, á mtaui 
tada reclamação". B , tendo o Relator, dado os termos do ac
cordão, indeferido o pedido, apresentou o recorrente a pe-i 
tição transerlpta a fls. 90. requerendo carta testemunhavel. 

Esta pêtiç-ãô que é de 2 de maio de 1036, foi despachada 
no mesmo dia, estando o termo a fls. 90-

Preliminarmente', '\ 
Attendendo a que o accordão do Tribunal Regio.na{ 

de 7 de abril deste anno, segundo informou a respe*» 
ctiva Secretaria, foi publicado no Diário, Official de l i d j 
abrilj . "' 
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Attendendo a que, assim sendo, e nos termos do artigo 
125 do Código Civi l , o prazo para a interposição do reourso e 
que é de dez dias, contado de 15, só terminaria no dia 25, á 
sua ultima hora para os actos civis, isto é, ás 18 horas; 

Attendendo a que, segundo ainda informa a Secretaria, 
(fls. 87v.) o horário diário observado na Secretaria do T r i 
bunal, e O das 8 ás 12 horas, sendo que, no período de apu
ração de eleições, quando ò serviço assim o exige, é observado 
um segundo expediente á tarde, das 14 ás 17 horas; 

Attendendo, porém, a que nos termos do artigo 102 do 
Regimento Interno dos Tribunaes Regionaes, as respectivas 
secretarias funccionam todos os dias úteis das 11 ás 16 horas, 
podendo ser prorogado o expediente emquanto estiver re
unido ó Tribunal, facultado ainda (paragrapho único do 
mesmo artigo) ao ̂ Director, se o serviço o exigir, prorogar o 
expediente de uma ou de ambas as secções ou de certo nu
mero de funcoionarios; . ' . • 

Attendendo a que, consta ainda da certidão que no dia 25, 
aabbadq, foi o expediente encerrado ás 17 horas, após ter ter
minado a 8ecção extraordinária do Tribunal; 

Attendendo, porém, a que, se normalmeqte o expediente 
da Secretaria se encerra ás 12 horas, não havendo, é ainda o 
que informa a certidão, fora das horas do expediente, nenhum 

i funccionario designado para receber quaesquer documentos 
dirigidos para o Tribunal, não ó de extranhar que o peticio-

; nario de üm recurso que tem o direito de fazel-o até ás ,18 
I horas, se aguarde para o dia immediato ao feriado, desde que 
. o impedimento judicial vem em seu favor; 
j Attendendo ainda á circumstancia de ter necessidade 
l aquelle que precisa recorrer de não perder o prazo üo re
curso, não sendo natural que' alguém, se vencido, recorra sem 

i finalidade; 
Attendendo a que, sendo do dia 28 de abril (fls. 87v.,88), 

ô accordão do Tribunal Regional que não tomou conheci
mento da reclamação é não constando do translado a data de 
suá publicação ou de intimação, não ha como admittir que 
pela data do termo, dia 8 de maio, tenha sido pedida a carta 
fora do prazo; 

Attendendo finalmente a que, em caso de duvida, ma-
ximé em havendo impedimento 'judicial confessado e con
trario á dispositivo legal, qual seja o encerramento do ex
pediente antes da hora regulamentar, sem ficar na Secre
taria um funccionario para receber os papeis levados pelos 
interessados, de haver equidade, resolve o Tribunal Su
perior, preliminarmente, tomar conhecimento da carta, por 
unanimidade e por maioria, por ter sido interposto o recurso 
no prazo. 

Quanto ao méri to . 
O testemunhante para obter a annullação das eleições 

de Soure, funda-se, principalmente, nos seguintes pontos: 
l ò ) coaeção; 2 o) transferencia fraudulenta de eleitores; 

3 o ) Incoincidencia de sobrecartas; 4 o) quebra do ssigillo ab
soluto do voto; 5°) violação das urnas. 

Ha que examinar cada um de péy-si. 
Quanto ao primeiro — coaeção; para provai-o^ orodusiu 

O testemunhante uma justificação processada perante o Juiz 
•^Relator no Tribunal Regional, com sejancia do Dr . Pro
curador Regional e Delegados dos Partidos. Foram ouvidas 
14, testemunhas, sendo que a primeira a depor refera*se ape
nas <£$ dífficuldad6s que teve para obter seu titulo» éocon-
t íâdo afitíál em màos de seu padrinho, não sabendo como ás 
meàmâiS foi parar, pensando, no entretanto, que eŝ te consêr-
v|va*o em seu poder por desconfiar que a depoente com elle 
naa votaria. A ~ 2 a testemunha (21) também não encontrava, 
a íri&cipio, seu titulo; o indioado como tendo-o Ma seu 
pOdèr, não o possuía; procurado o D r . Juiz Eleitora! qué» a 
OUtreni, encaminhou a testemunha, foi afinal o titulo «iGOn-
tradp, votando a testemunha livremente, declaração que tam= 
bela íet a I a testemunha. 

A 3* testemunha Lourenco Seabra dos Santos foi» re~ 
eervadamenta informado ,pe!o cidadão ígnaciç» Rodrigues da 
existência de uma trama para assãssinal-o quando embar
casse para Condeixa onde ia votar ou quando lá chegasse; 
com. receio alli não foi, mandando apenas que fossem exer
cer o direito de vota sua, mulher e filhos, Ignaoio Rodrigues 
n í o lhe disse e nem a testemunha, indagou qiíàes os encarre
gados de quem possa ter interesse em sua morte, A 4* ies» 
téraunha refere que o seu conhecido Pedro Paulo, «ujo nome 
por inteiro não conhece, lhe declarara baver ouvido a L o u 
renco do qUe se premeditava contra elle. A 5 a testemunha 
(23) refere-se á chegada do testemunhante em seu barco 
para fazer propaganda de sua candidatura e a ter ouvido do 
commissario de policia de Condeixa que Engelhard não aoor=! 
feria, g gue, ge a íizesse s mandaria; jogas s'agua ioda ã 

mundo (sio). A outra testemunha, a ô"*v (fls. 24v.), reíere-sá 
também á historia do barco, diaendo Que, por causa destei 
houve uma discussão, durante a qual aggrediram alguns 
physicamènte. 

As outras testemunhas quasi que tratam dos mesmos 
asaumptos; chegada do coronel Engelhard em seu barco, para 
fazer propaganda de sua candidatura; boatos, ameaças, i n 
trigas políticas, todo esse.scenario eommum no nosso interior, 
quando ha exaltação de ânimos e as paixões políticas se 
exacerbam. 

O pleito foi concorrido. Compareceram mais de 1.800 
eleitores e embora annulladas tres secções pela Junta, esta 
ainda apurou mais de 1,200 votos para os dois partidos. 

Estão também transeriptos boletins impressos que foram 
distribuídos, como sendo da Partido Governista, cujos parti- 1 

darios diziam contar com o apoio official. 
Bías, taes depoimentos referem-se a factos vagos, sem 

provas de sua existência a a lei exi^e que a coaeção seja pro
vada, para dar logar a annullação do pleito. 

Segundo fundamento — Transferência fraudulenta de 
eleitores para o município, dentro dos noventa dias anterio
res ao das eleições, tendo ditos eleitores votado e os seus 
votos apurados. 

AHega o recorrente (45v.) haver o D r . Juiz Eleitoral 
da 3.' zona mandado incluir entre os eleitores desta, com fla
grante desrespeito ao artigo 73 § 1." do Código Eçleitoral a l 
guns eleitores transferidos de outras, em 13 de setembro de 
1935, dentro, portanto, do prazo que impossibilitava-Os de 
votarem nas eleições de 30 de novembro, com infração da j u - ' 
risprudencia deste Tribunal Superior cujas decisões enumera, 
entre outras, a fls, 96 v . a 07. 

"Verifica-se, de facto, das certidões de fls. 44 a 48, qua 
diversos eleitores, votantes nas eleições de 30 de novembro, 
foram transferidos depois de 30 de agosto, dentro do prazo, 
portanto, de 90 dias anteriores ao das eleições, certificando 
o escrivão, (fls, 40) que, em nenhum dos despachos foi feita 
referencia ao artigo 73 § do Código Eleitoral. 

As certidões de folhas 40 v . a 47 e 48, trazem os nomes 
de outros eleitores, transferidos dentro dos noventa dias com 
a declaração de haverem votado. E o próprio Tribunal que 
não acceitod a allegação como razão de decidir pela nullidade, 
parece admittil-a ao dizer no accordão de fls. 59:" mesmo 
admittiqdo a illegalidade dó taes transferencias, os votos dados 
pelos eleitores transferidos (nove) não tiveram influencia na 
votação." 

A questão, porem, nãa deve ser a de numero e o legisla
dor quando prohibiu que eleitores, por ex., de municípios 
estranhos podassem votar, tendo sua transferencia pedida a 
menos de noventa dias, requerida dentro do prazo, quiz evitar 
abuso* para fraudarem as eleições, ou pelo menos inutilizarem 
á manifestação a vontade do eleitorado. 

Fácil seria neutralizál-a. E ' de figurar um. exemplo*' 
Em dois municípios são 4 as respectivas forças eleitoraes conhe
cidas pelos respectivos chefes entre si correlügionários; conta 
um delles com a maioria e outro só com a minoria do respecti
vo, eleitorado. Não seria diffioil que com ó deslocamento de 
eleitores em véspera de eleição, sendo tal deslocamento, indi
ferente a um e favorável ao outro, viessem ambos ter a vicio-
ria nos respectivos municípios, quâhdp pela divisão dos ê l e r 

meníos eleitoraes, só deveria caber 30 que se encontrava em 
maioria perdendo o outro s e . t | ò fossem taes trânsfôriveis. JTfi>í 
sala que o legislador muito sabia o justamente quis evitar fa
zendo prohibíçãa, Constitue isso não somente uma irregu
laridade, mas gravo infracção de dispositivo expresso dê lei 
3 tudo Que é feito contra lei. expressa, não deve e n£r» pode 
produzir effeito. 

Segundo a certidão de folhas 47 v . votaram nas i . \ £-% 
4.° e 5.* secções,, os seguintes eleitores transferidos: a* 1* 
Aldenor Figueiredo Oliveira e Àdàmor Muníz Nunes, trans
ferido» em 18 de setembro, isto é\ 77 dias antes das eleições; 
na '2" votaram os dê comas Lourivál-Pamplóna Nunes, Fe-
lippè Palheía e Firmo dos Santos Cardoso, transferidos por 
despacho do Juiz, de 13 de setembro; na 4.*. secção votaram 
Mi»noeí Paciência da Silva, transferido, em 20 de setembro e 
Orlandino Díás Figueiredo em i 3 d ò , mesmo méz; na 5.* secoSo 
votou o eleitor Raymundo Ferreira Ramos, transferido a 24 de 
setembro. 

O recurso pede também a annullaçSo, pelo mesmo mo
tivo, da 3.* secção, por haverem nella votado dois eleitores. 
Juares Leal Bácellar e José dos Santos Freitas. Mas, da* cer
tidões verifica-se terem sido transferidos em 29 e 30 ds agos
to, fora, portanto, do limite fixado na l e i . 

Na acta de encerramento da 4.» geesoáo (fls. rIS v.,)'. consta 
[Cíolba^ Í&9)J teç sido impugnada. <& yoto de íMasdM» pias ú&! 
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Figueiredo oor uã.o ter attingido o prazo, em virtude de ser 
domiciliado na capital do Estado, onde exerce Juncção: publica 
na Prefeitura. Municipal desde. 1932 (certidão de folhas bl«1.0, 
.Votou, no entretanto,. em sobrecarta maior,, nada constando, 
porem quanto ao outro eleitor que também yotou na mesma 
secção transferido em .20 de setembro. ' . . 

O Doutor-Procurador Regional manifesta-se .em contrario 
á annullação por tal motivo, entendo tratar-se de irregularidade 
que apenas importa em responsabilidade do Juiz que a praticou. 

• Este Tribunal Superior,, em; outros.<julgados, entre • os 
quaes e constante cio accordão de 9 de outubro de 1934 (Bo
letim Eleitoral n. 105 de 14'outubro:-de495) declarou, ao res
ponder á uma consulta do Ceará, "que.o eleitor de.uma- região 
eleitoral não pode votar em outra, sem ter,' em tempo; trans
ferido o seu domicilio eleitoral para a -região em -que. pre
tende votar". -A folhas 97 e 98 invoca o recorrente diversos 
julgados deste Tribunal, no sentido dessas jurisprudência. • 

Ora, o" princípio reconhecido pela resposta á consulta em 
relação á uma região, é o mesmo que deve predominar- quanto 
ao municipio, pois interessando a eleição municipal-'somente" 
aos respectivos municípios, só devêm votar- os- eleitores qúe-
para o município tenham sido transferidos em tempo qúe'não' 
indique a transferencia uma manobra eleitoral. ' ! / : 

. Este Tribunal, parece ao relator, j á em um ou'mais"jalga-
:dso, deixou' de.ánmillar a eleição por. haver votado um •eleitor 
i-transferido dentro dos noventa dias; fe!-o por'ter'ficado pró-
:vado que a transferencia fora ' requerida antes do inicio ;do 
jprazo da prohibição, dando a petição entrada em^cártorio 
jtambém antes e somente despachada pelo Juiz dentro do 'prazo. 
; Assim, oomprobende-se, a excépção pois ao' eleitor riãò'se 
fdève imputar a causa da demora, pois pediu' a'-transferencia 
Squando podia '.legalmente" fazel-o com direito ao vbfd. ' 
? No casf ém apreço, consta até da certidãVde folhas 46 y . 
f3!7, que dois doitores Plínio de Albuquerque e Manoel José 
{Barbosa furam' transferidos' para a 3.» zona no próprio dia da 
'eleição, 30 de novembro. • ' . 
* Incoincidencia de sobrecartas. — Por este fundamento pe-
fde o testemunhante a annullação da 11.* secção, por haverem, 
'votado 157 eleitores;.allega que feita na apuração, uma nova. 
.contagem ~de sobrecartas, a principio coincidentes, foram én-, 
ícontradas 148, surgindo no meio destas uma apenas rubricada, 
pelo Secretario, sem tel-o feito o Presidente. 

-; • De accordo' com o novo Código, a jurisprudência é no sen-
•tido de considerar como inexistente uma sobrecarta rubri
cada apenas por um mesario e desde que não foi essa sobrecar-
í ta apurada, deixou de se dar a contaminação. 

E que somente foram apuradas 147 sobrecartas, verifica-
:se isso pelo numero de votos, pois consta'da acta de apuração 
;!(folhas*75. in fine,-a 78), a folhas 77 v . , o seguinte resultado: 

fiara Prefeito:-Legenda União Popular-87 votos; Legenda Par
ido Libera-l-58 veios ernais duas cédulas nullas, o que faz. 

Icompletar os 1-47 votos. t 

Quebra do sigillo absoluto do voto ' : ''.-•. 

O testemunhante firma-se nesse' motivo para pleitear 
ja aornllacão da 2.* secção, aliás também pedida por haverem 
^tiella votado eleitores transferidos para a respectiva zona, 
centro dos noventa dias anteriores ao da eleição. 

Ao apurar a Junta esta secção, foram encontradas em uma 
.sobrecarta menor, cédulas e folha de impugnação referente 
.ao eleitor Faustino de Souza Lima cujo nome figurava com 

uma troca do sobrenome na folha de votação onde óappèl l ido 
Souza estava-aibstituido pelo de Silva. Houve impugnação. 

O Doutor Procurador Regional opinou pela annullação, 
entendendo que o facto de haverem sido encontrados numa 
sobrecarta menor as cédulas que usou o eleitor e a própria 
folha de impugnação, constituo alem de nullidade insanável.. 
prat ici de crime eleitoral. 

O Tribunal Regional, ao tomar conhecimento do reourso, 
decidiu, quanto ao recurso parcial sobre esta 2.* secção, deíle 
não tomar eo.nhecimento, porque "a questão sobre a cédula 
foi levantada dez dias depois da.apuração". 

Mas, attendendo a que ao Tribunal Superior, quando toma 
conhecimento do recurso, lhe é devolvido e de toda causa, toma 

-elle o exame da questão para resolvel-a. ; 

: ' De folhas 80 a 86 da carta está escripta a acta da Junta 
Apuradora, na qual. referir-se á esta secção e á impugnação por 
quebra do sigillo absoluto do voto, encontra-se (folhas 83 v.) 

' o seguinte trecho: "Em tempo: attendendo á solicitação do 
Doutor Juiz Júlio Freire Gouvêa de Andrade, fica eonsignado 

; nesta acta. o motivo porque foram annullados os votos da que 
j a mesma se refere: quanta ao voto para, Prefeito Municipal 

,(um) porque sua cédula correspondente a essa eleição, veio' 
acompanhada,;; na sobrecarta, modelo.desesete.de uma folha 
modelo vinte e dois com.suaassignátúra, tendo a Junta"annul-
lado; o, voto) sem verificação melhor"alem, de;.constatar .apenas 
uma assignatúr.a sendo o. enyelloppe, e seu conteúdo destruídos 
para evitar ,a quebra .do sigillo,; digo .para ps,effeitos lejgães" e 
da .mesma forma a. cédula, por,ventura .existente, para a eleição 
de -vereadores, ficando .assim,, nullos .os ; votos p.ara-ambas ;'as 
eleições,-sem verificação de: existirem duas, ou uma cédula só. 
porque alem da legenda, U.nfão, Popular; do, Pará• e:dizeresipara 
Foram annulladas tres' cédulas para-a:eleição..'de•.vereadores, 
vereadores á Câmara Municipal de1 Soure,. continham tres; cé
dulas' os.dizeres— Legenda- do povo-Sourense. Milton,Leão 
de. -Mello,, jceres-ceritando. que. não. houve verificação cabal'de 
se tratar-eiíectivamente de: uma folha de impugnação miodelo 
vinte e dois,, o .papel: encontrado de relance .nò-.enveloppe'mo
delo desesete do^-voto-nullo- a que se refere, a acta". 

Dos -dizeres'da acta consta que o voto- contido-na-sobre
carta não' foi-.-cohheêido, d cédula -foi. annullada, sendo o, con
teúdo da sobrccaUa destruído. Se assim foi-não-ha pros'a con
traria á- affirmação : da Junta, fesalvadà ha própria-acta, não 
ha niolíva- relevante-pára que' seja declarada a.- nullidade .de 
toda :vota'ção' ;pór esse motivo o qúe não éxClue rio entretanto 
seja annullada por-motiVo de haverem votado-eleitores que não 
podiam ft.zel-ó. "Violação das urnas.- • ••• -

• - A. Junta Apuradora, consta da acta de folhas 13 v . ; in fine, 
annullcíu as votações das 8.",- 9* e. 1-0.*'secções -pór violação'.das-
respectivas urnas, constatada em.'perícia por elía determinada., 
Houve recurso íex- officio -interposto' para. o Tribunal .Regional,' 
declarando'a Junta, no officio que acompanhou o,recurso. (.1.5) 
quanto á 10:* secção" que 'esta fora,' não • somente 'annullada 
e apurada -em separado"por. Considerar a urna violada como 
affirmaram 'os pçritos,como também porque" o numero dè 'so
brecartas encontradas lia urna era maior do„' qúe o numero 
de votante,, segund. óas folhas de. votação". *, " , j 

Consta'da'acta de. fls. ,78,, sessão de 12 de.dezembro,.ter, 
o Dr. Flaviò Nübes. Bezerra, delegado do! Partido Liberando 
Pará; pedido ficasse consignado nesta acta ter sido .elle. na. 
sessão anterior,, o primeira a perícia na urna da 8.* secção/ 
logo que a Mesa verificou-estar a mesma com indícios de vio
lação, serido.acompanhado no pedido pelo Dr . Oswaldo Viarina, 
procurado.:' do candidato Victor Engelhard, tendo o presidente 
deferido e, em s-egiiida. declarado acharem-se-em seu.- poder» os 
laudos. periciaes entregues pelos peritos- nomeados - para .pro
cederem ao exame'das, urnas 8", 9" e 10a, secções deste muni
cípio, e encarregados de responderem-aos quesitos propostos. 

A'Junta'decidiu (79) acceitar o parecer dos peritos que 
constatou a violação da urna pela quebra do timbre do sello 
do Tribunal apposto ao lacre sobre a" fechadura conforme o 
laudo - pericial, não podendo e nem, devendo indagar se tal 
violação foi .praticada pela mesa receptora, quando da'aber
tura do orifício da entrada das cédulas, por falta de. elemen
tos-para isso e riem estar tal facto' resalvado nas actas das 
respectivas eleições. A mesma decisão' ainda foi proferida 
pela Junta quanto ao laudo pericial'da urna na nona secção 
eleitoral que constatou a mesma violência. A mesma decisão -
ainda foi proferida quanto ao exame pericial da décima 
secção que a'Junta acceitou e que constatou como a anterior 
violência praticada no lacre sobre a fechadura da urna que 
continha o carimbo sello do Tribunal." ' 

Houve recurso para o Tribunal Regional e, no dia 20'de 
dezembro, 8 dias depois, reuniu-se novamente a Junta, de 
cuja acta consta o seguinte, transcripto de fls. 80: " A Junta, 
a seguir, passou ao exame da questão das urnas das oitava, 

. nona e décima secções deante do telegramma. do Presidente do 
Tribunal Reginoal, sobre o assumpto, decidiu por unanimidade 
completar a sua decisão anterior a respeito das referidas sec
ções; constante.da acta ás folhas doze e verso e treze e verso 
do livro próprio, annullando as referidas secções e apurando-
as em separado, com recurso ex-officio para o Tribunal. 

Dos termos desta parte da acta, deprehende-se haver'a 
Junta observado o qvie a" respeito dispõe o artigo 147, §§ 1° e 2* 

"do Código Eleitoral, pois somente depois do telegramma. cjo 
Presidente do Tribunal Regional, annullou a votação das ur
nas violadas, apurando-se em separado. 

Ouvido o Dr . Procurador Regional sobre os recursos, ,'ã 
respeito da parte ; referente a violações de urnas, refere-se 
aos.pareoeres dados aos recursos.parciaes e pede no.nuriiero 
2 de suas conclusões que seja negado provimento,aos recur
sos" parciaes referentes 'ás secções em cujo, numero incluiu 
ais tres secções annulladas pela JUnta. 

O Tribunal-Regional'assim se pronunciou no iccórdão que 
se encontravtranscripto. a fls. 58 v . í "considerando que .as 8% 
9* e 10a secções foram annulladas,pela Junta-por motivo de 
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Violação, fundada essa decisão no laudo pericial de. folhas; 
considerando, porém, que o Presidente da Mesa, era officio 
posterior e para esclarecimentos do-mesmo Tribunal, declarou 
«me tal violação fora devida a erro dos presidentes das- mesas 
receptoras que, inadvertidamente, haviam quebrado o lacre 
da fechadura da urna ao retirarem a cinta qua vedava, a íenda 
da raesma o que de certo modo foi suggerida petos peritos, 
deu provimento ao recurso para reformar a decisão da Junta 
que annulâra as votações procedidas nestas, secções, para j u l 
gar validas a votação e apuração, 

Foi voto vencido no Tribunal o desembargador Gursino 
Silva, voto que se encontra transcripío nesta carta (fls, 59v.), 
e no oual depois de referir-se á decisão da Junta, baseada na 
respos*ta que os peritos deram aos seus quesitos e de alludir 
aos que foram propostos por um dos partidos, diz a fls. 60: 

"III.— Do exame das pericias resulta um facto evidente 
e incontestável: a violação das urnas. Isso verificaram os pe
ritos ao responderem aos quesitos formulados pela presidente 
da Junta e pelos interessados; Já em resposta aos quesitos 
dos interessados é que os peritos vêm diz3r que a violação 
verificada suppóem, julgam tratar-se de um erro, de um en
gano da Mesa ao preparar a urna para a recepção dos suffra-
gios. Os peritos, fazendo este julgamento, 9x?ederam-se nas 
suas- attribuicões. Elles informam, esclarecem, constatam, ve
rificam os sigpaes materiaes da violação, mas. não julgam, 
não perquirem e nem indagam da causa subjeetiva, pom aliás 
é a. .fraude, que levou os agentes aos actos physieos da vio
lência." 

E depois de mostrar o voto vencido jra face do novo 
Código Eleitoral que, neste ponto, não modificou o primeiro, 
o Tribunal Regional não poderia entrar na apreciação- da de
cisão da Junta, sendo o Código, expresso quando diz que o 
Tribunal apenas providenciará nos termos da lei, apenas para 
a renovação das eleições .que é a providencia legal exigida, 
declara a fls. 61: "Mas, quando mesmo pudéssemos indagar 
do motivo, da • causa determinante da violação, não ha nos 
auloa prova de que fosse erro da Mesa:-ha, apenas! sup-posi-
ç6e& honestas, mas provas não as vejo. E se nu facit essa pro
va se- houvessem realizados esses factos nas actas, ou fossem 
justificadas perante o Juiz Eleitoral de 'Soure, tomando-se os 
depoimentos- das mesarios, íiscaes o testemunhas."-

A leitura dos quesitos apresentados pela Junta, das res
postas que- thes foram dadas pelos peritos, comparadas com 
as que depois deram aos dos interessados, offerece elementos 
para mostrar que a razão está com aqueltes que opinam pela 
existência das violações, recoimeeidas pelos peritos nas primei
ras respostas, embora procurassem attenuar-Utes os cffeitos 
com a3 que deram aos quesitos de um dos p?»rlido» em luta. 

Chas-a-se a esta, conclusão examiaando os IUCSÍIOS c as 
respectivas respostas. 

* Ao I o quesito da Junta, redigido nestes termos (fls. i5v.): 
"O timbre e sello do Tribunal Regional qúe é applicado no 
laore que. cobre a fechadura da urna, eatá visível e intacto? 
— deram os peritos as seguintes res-pestas: quanto á urna 
da secção — não; á urna dã 9* seegão — sitos está visível 
em parte e em parte encoberto pelo pajwo .pie eobre o orifí
cio; quanto á 1Õ4» sooç-ão — não, 

2* quesito: Nota-se qualquer signal de violação na urna? 
Respostas-: quanto- á urna da 8* secção — sim, .sobre „a fecha
dura cujo lacre que vem com Q carimbo está coberta por outro 
lacre de diff'crente eôv; quanto á da 9* secçãa — no traslado, a 
fls . 16 verso, não ha resposta, sendo que é cem a palavra— sim 
a resposta referente á IO" secção. 

3° quesito: Qual seja-esse. signa! ou índice? Resposta: 
8' secção sim» como resposta ao seguinte quesito; 9* secção: 
nota-se sabre a orifício da fechadura signal da violemia,. cons
tando o masma da estar o poono qm cobre a fechadura por 
cima da mesma fechadura c em parte -por cinta, da letcrè offi
cial quando devia o dito panno estar" por baixa do lacre; 
W sinçãp; natà*sa sabre o orificit» d* fechadura signal de 
violência, óonstaiída em virtude 4& estar a nanm calíado por 
çivia do' orificia da fechadura, vão. havendo rm&stimento "de 
lacreK , 

No 4 a quesito perguntou a Junta; As Uras de pápol for
te <IW se. estendem pela' tamna da urna contara assignaturas 
ou rubricas? No 5o. quesito: Quaas, -são/ essas assignaturas ou 
rubricas? Respostas; para as tres urnas.: sini, com. a enume
ração das respectivas assignaturas. 

-quesito»; Podem os. peritos affirmar» qu« violência hou
ve, e. neste caso afirmativa, em que consiste esta violência, e 
quaes o? fundamentos dessa affirmativa? Resposta: (Quanto, á 
urna da 8* §çcçãa: houve vp>teppia% consistindo, a. mesma, no 
levantamento <to fita que cobre o orificia da fechadura em 
virtude do que ftíi destruído o lacre que cobre o. mesma e que 
tem- o carimbo do Tribunal Regional. Quanto á da. 9 a secção 
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responderam; wra, consistindo essa violoneta na* táctosi de
clarados na resposta do terceiro quesito, Gom jeferencía & 
urna da 10* seoçao: sim; a cQMtants da resposta que flauta, m 
Sw quesito. 

7» quesito: a urna apresenta algum aitnat da violência no 
legar da dobradiça? Resposta negativa, em relaião, ás, tres, 
urnas. . , 

Da.taea respostas 6 evidente que 05 peritos constataram 
a existência de violências, nas- urnas» soada eta notar a. oüser-, 
vação, por elles feita na resposta ao 2" quesito» sobre a urna • 
da 8 a secção — a de estar o carimbo coberto per outro lacre 
de differente cor. 

Respondendo depojs aos quesitos apresentados pelo repre
sentante do partido União Popular, disseram elles o seguinte: 
ao f* quesito formulado nestes termos: se da exame das duas 
tiras collocadas sobre os orifícios das. urnas se' verifica ter 
havido violação ou apenas erro da Mesa Reoçptora ao abrir 
os orifícios das mesmas? Quanto á urna da 3* secção: exami
nando as duas tiras de papel collocadas sobre» o orifício da úrha 
mencionada encontramos as mesmas em perfeito, estado cons
tatando após inutilização da fita- que cobre o orifício 4a urna 
que- houve violação no locai onde a fita sobre, a fechadura 
julgando tratar-se apenas de eçrq da mesa ao, abrir os orifí
cios da mesma". Idêntica resposta com referencia ás •outras 
duas urnas. . • • 

2°'qüesHo: Se. o lacre empregada é. da mesma qualidade, 
e côr do fornecido pelo Sr , Dr . Juis Eleitoral? Resposta:' 
quanto á urna da 8* secção; "não podemos affiruiar s.er O la
cre da mesma qualidade, sendo porém de côr mais ou menos 
idêntica. Quanto á urna da, 9* secção: não existe lacre, de 
qualquer qualidade sobre o, orifício da urna, isto é» sabre, a 
fita, que cobre o orificia. Quanto a da.' tQ* seCçãq; parece, 
que sim. 

3o quesito: Se ha diffe-rença no lacrar as urnas entregues 
á perícia, de modo que se possa chegar â evidencia de que 
houve violação em qualquer dellas? Resposta-!: quanto á p r i 
meira urna: a urna da oitava secção está lacrada na parte 
violada para effeito de abertura da mesma quasi do mesmo 
systema da urna da décima secção.. Segunda urna: a urna 
da O" secção não foi lacrada em- cima da fita que se acha 
sobre a- fechadura. Referindo-se finalmente os peritos á urna 
da 10' secção, respondem 30 quesito: a urna da décima secção 
está lacrada por processo quasi idêntico, ao Usado para a urna 
da oitava secção. 

Em vista dos laudos e comparando as respectivas res
postas, a anmillação de taes uross se tmpSe. 

Antes, de. terminai", é de notar que, por ser çratuitij o 
serviço eleitoral,, não se segue qua devam 3.3 justificações ser 
processadas çom depoimentos de testemunhas em numero su
perior m ROPmal. Pfa que SP encontra trans-jripti» rtesú carta 
feram ouvidas quaterse,. Adverte-se assim e somo instrueçlo, 
não poder o numero de tes.temunh,as exceder de seis. 

Pele espost» e? pelo mais- que dos autos çooste, íiccórd;irn 
69 Juizes do Tribunal Superior de Justiça. Eleitoral, depois de 
tomar-eonhe&ime«tQ:da çaiii-e, de julgaKa procedente, em dar 
provimento ao recurso para. atmullar as primeira, secunda, 
quarta e quinta seççüçç, por terem votado eialtores nará ellas 

. transferidos, de outras zonas, deutro do praao auterio-r do no
venta dias e as oitava, nona e décima secções por violação das 
respectivas urnas, contra oa votos dos Srs. Ministro Plínio 
Casado e professar João Cajbral que negaram Provimento ao 
recurso para confirmar a decisão recorrida, devendo o Tribu
nal Regional proceder de aceordo com o disposto aos artigos 
160 e 161 combinados com o artigo 155, § i°'<ío CCjdigía Sleito-
r$ l . O Dr.. -Procurador. Regional devei»á promaver-, na fôrma 
do artigo. 160, § 4o, a punição dos culpados. 

Tribunal Superior de Justiça ElaitoretU-érú 3.3; de, dezem
bro de Í53S. — Weime®9$itd<i âe Bfflrroí, Presidente.* — Co.l~ 
lísres ífytetra, Relator, , , 

Bstu<ío de S$« VwM 
Processo-n- 1.S40; (Canoellamento de inscripção} ; 

Be-tGrnitiwt*siQ o :• canceMamento da inscripção 
do eleitor losq Antônio da.§üvq, vista ter sido a 
eommunieação éo Tribunal 'Regional acompanha-

• - 4a d» respectivo atcardãa «? tere/m sido observadas 
as. farmalidaàes • legacs, 

Accordão 1 

Vistos, -examinados e relatados estes autos, em que -a? 
communica a este Tribunal Superior o cancellamento da iu-
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siTipi.üo da eleitor José Antônio da Silva, inscripto sob - o 
n. 3yó, da 44* zona do Estado de São Paulo; e . . 

Attendendo a que a communicação do cancellamento,^ veio 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que foram 
observadas as formalidades legaes: 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de.Justiça E le i 
toral, por unanimidade, em determinar que a, Secretaria can-
celle a inscripção do eleitor José Antônio da Silva, inscripto 
Eob o n . 395, da 44* zona, do Estado de São*Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, ;14 de agosto-'de 
1935. —• Hermenegildo 'de Barros, Presidente. • '—' / . de Mi
randa Valverde, Relator. 

Estado de São Paulo ',. . 
processo n . T.541'(Cancellamento de inscripção)'. 

Determina-se o cancellamento da,inscripção 
do eleitor Abel Figueira de Aguiar, visto ter, sido.a 
communicação do Tribunal Regional acompanha
da do respectivo accordão e terem* sido observadas 
as formalidades legaes. 

Accordão 
"Vistos, examinados e relatados estes autos, em>-que se 

communica a este Tribunal. Superior o cancellamento da i n -
ecripção do eleitor Abel Figueiredo de Aguiar, inscripto sob 
p n . 1.677, da 83* zona,, do Estado de São Paulo; e 

Attendendo a que-a communicação do cancellamento, veio 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que foram 
Observadas as formalidades legaes: 

Accordam os Juizes doTribunal Superior de Justiça E le i 
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria' can-
celle a inscripção do eleitor Abel. Figueira de Aguar, inscri
pto sob o n . 1.677, na 83* zona, do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 14 de agosto de 
1935. — Hermenegüdo de Barros, Presidente. — Eduardo 
Espinula, Relator. 

Estado de São Paulo 
Processou. 1.542 (Cancellamento de. inscripção) 

Determina-se o cancellamento da inscripção 
do eleitor Fernando Eugênio da Cruz, visto ter sido 
a communicação do Tribunal Regional acompanha
da do respectivo accordão e terem sido observadas 
as formalidades legaes. 

Accordão 
Vistos, examinados e relatados estes autos,, em que se. 

communica a este Tribunal Superior o cancellamento-. d á . in -
cripção do eleitor Fernando Eugênio da Cruz, inscripto sob 
o n . i l l , da 34* zona, do Estadode São Paulo; e 

Attendendo a que a communicação do cancellamento, veio 
acompanhada do accordão 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 can-
celle a inscripção do eleitor Fernando Eugênio da Cruz, i n 
scripto sob o n . l i l , na 34* zona, do Estado de São Paulo, 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 14 - de' agosto • de 
1935. —Hermenegildo de Barros, Presidente.—-Plinio Ca
sado, Relator. 

r Estado de São Paulo 
Processõn . 1.545 (Cancellamento de inscrjpção)-

Accordão 
Vistos, etc'. 
Tendo presente a communicação e copia-do Accordão ã 

fls. 2 e 3: ' • ' . • " ' - . . . . • ' • 
Resolvem os Juizes do Tribunal Superior de Justiça E l e i 

toral ordenar que a Secretaria effectue o cancellamento da 
inscripção de Vicente Magdalena, inscripto sob o n : 69.081, 
e cuja exclusão foi julgada procedente pelo Tribunal Regional 
por motivo de fallecimento: devidamente comprovado. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, '14'de agosto de 
1935. — Hermenegildo de Barros,.Presidente.-.—'João-Cabral, 
Relator- • - - ; • ' ' 

~ • Estado de São Paulo 

* " Accordão 
(^>,.. . . . -> • ̂  , -> 

Vistos, examinados e relatados estes auto6, em que se 
communica a este Tribunal Superior o cancellamento da in 
scripção do eleitor Amelio de Ávila Ribeiro, inscripto sob o 
n . 449, da 115 zona, do Estado de São Paulo; e 

Attendendo a que a communicação do cancellamento, veio 
acompanhada do accordão 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 can-
celle a inscripção do eleitor Amelio de Ávila Ribeiro, inscri
pto eleitor sob o-n. 449, na 115 zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 14 de agosto de 
1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente. ,— Eduardo 
Espinola, Relator. „ -

P R O C U R A D O R I A G E R A L D A JUSTIÇA 
E L E I T O R A L 

Estado do Minas Geraes 
-Recurso eleitoral n . 536 — Classe 3* — Recorrente, 

Custodio, de Paula Rodrigues — Recorrido, Tribunal Regio-' 
nal Eleitoral —• Relator, Exmo. • Sr. desembargador Ovidio 
Romeiro. 

> ' • - . • : . PARECER N . 673 

Custodio.de Pauda Rodrigues recorre para este Tribunal 
Superior: - , 

"não se. conformando data venta, com ó accordão 
prolatado no.:recurso n. 836, de Abre Campo". 

A interposiçâo do recurso foi tempestiva. A petição, po
rém, não cita jurisprudência por ventura offendida. 

O termo silencia. As razões do recurso, referem-se única 
e exclusivamente a dois pareceres desta Procuradoria Geral 
(Boletim Eleitoral n . 31, de 193-6, n . 145, de 1935). 

Verdade que "nesse parecer., o eminente Dr . Procurador 
Geral" (Dr. Armando Prado) "invoca uma decisão desse col-
lendo Tribunal, publicado no Boletim Eleitoral n . 145, de 17 
de dezembro de 1935. pag. 2.835". 

Assim, por via indirecta, é licito um accordão deste T r i 
bunal Superior e que se diz infringido: o aresto em apreço 
é pertinente á matéria em debate. 

Portanto, penso que se deva conhecer do recurso. 
O accordão recorrido (fls. 33 verso), assim expoz e de= 

cidiu a matér ia : 

. "A Junta Apuradora do 10° "circulo eleitoral an= 
nullou a votação da 16* secção do districto de Pedra5 

Bonita, município de Abre Campo, sob as allegações 
não só' de ter havido fraude na eleição, com incidência 
no art. 160, n . 7 — ultima parte — por se verificar 
não coincidirem os números de assignaturas de eleito
res nãs folhas de votação com as suas inscripções nos 
respectivos, livros, como pôr não ter sido observado o 

."- disposto no art. 132 n . 3 — do Código Eleitoral, não 
tendo sido permittido pela mesa receptora a fiscaliza-

.' ção'por parte do candidato D r . Custodio de Paula Ro
drigues 

A não coincidência dos números das inscripçõesl 
dos'eleitores nos respectivos livros'com os das folhas 
de votação pode ser attribuida á equivoco ou confusão 
ao serem lançadas; não constitue prova sufficiente de 
fraude; não induz nullidade; representa mera irregu
laridade. 

A arguição de falta de observância pela mesa re
ceptora da disposição do artigo 132 n . 3 do Código e 
da-reçusa de fiscal, não obstante o protesto feito, após 

. a-eleição, perante o juiz eleitoral da zona, carece do 
provas nos autos. 

.- Accórda o. Tribunal Regional de Justiça Eleitoral 
' ; , do-Minas-Geraes tomar conhecimento do recurso, para; 
• ( dar-lhe provimento, validando a votação".. 

Determina-se & cancellamento :da, inscripção ' Da :acta Jde" abertura dos trabalhos eleitoraes, 'á fls. H , 
do eleitor Amelio de Ávila Ribeiro, visto'ter stdo «? constaoue "aos 7 dejunho de 1936, ás oito horas da manhã, 
communicação do Tribunal Regional acompanha" reunidos'os membros da'Mesa Receptora", etc.: mas o-Co
da, do respectivo accordão e terem si§o observada digo. ao-artigo 129 fixa ás sete e não ás oito horas- a abertura 
as. formalidades legaes', • . " :- ou inicio, para .verificar o' que ahi nesse artigo se determina» 

Processo n . l. '54í. (Cancellamento de inscripç|o)-
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Quinta-fei ra 31 B O I firr< P ü . E J T O K A L Dezembro de 1036 4i25 "* 

Depois disso é que "ás S hora* da manhã, suppridas as de
ficiências, verificando o presidente que tudo se acha em or
dem, declarará iniciados os trabalhos, inutilizará os sellos da 
fenda da urna e mandará lavrar a acta de aberaura da vota
ção" (art. 130). • „„ . i 

Está provado dos autos, que: " ' 
a) houve protesto verbal ou impugnação, perante 

a Junta, baseada em fraude: ' 
"porque ha varias assignaturas nas folhas de vo

tação cujos números de inscripção de eleitores não cor
respondem com as suas verdadeiras inscripções, con
forme provam as certidões que neste momento apre
sente a Junta Apuradora. 

b) "Na folha de votação, pagina 13, consta sob nu
mero'128 uma assignatura á frente do nome de Geral
do da Silva Lessa, com o numero de inscripção de or
dem 615, nome e tal assignatura riscados na mesma fo
lha de votação". 

c) "Foi impugnada a votação, baseando-se a im
pugnação no artigo 132, n . 2, do Código Eleitoral, por 
não ter a Mesa Receptora feito a fiscalização e con
fronto do titulo dos eleitoresVotantes nessa secção com 
o numero de inscripção constante da folha de votação 
e mais por ter sido impedido o fiscal de candidato fa
zer a devida fiscaiiza vão a identificação dos eleitores". 

' A Junta deliberou, por unanimidade, annullar a vota
rão á vista da prova de fraude exhibida, apurar-se a urna 
em separado e recorrer ex-officio para o egrégio Tribunal 
Regional" . -

Nessa mesma occasião, _ ^ . V 
"pelo fiscal Dr . Cid Martins Soares foi interposto 

recurso verbal da decisão da Junta que annullou a vo
tação. Não occoTrendo nenhum dos vicios mencionados 
no dispositivo do aritgo 147 do Código Eleitoral, e não 
tendo, por igual, havido impugnações ou protestos por 
parte dos interessados, o M . M . juiz presidente abrin
do a urna delia retirou todas as sobrecartas. Conta
das essas sobrecartas pelos membros da Junta veri
ficou-se que o seu numero era de cento e q.uarenta e 
duas (142) o que corresponde exactamente com o de 
votantes. Verificou-se que entre essas, estavam duas 
(2) não authenticadas, pelo que a Junta deliberou a 
não apural-as, apurando,, entretanto as demais, de ac-
cordo com o artigo 148 do Código Eleitoral. Passou-se 
em-seguida á contagem dos suffrágios de accordo com 
0 que preceitúa o artigo 153 e seus paragraphos do 
Dodigo Eleitoral. Não se apurou uma (1) sobrecarta 
5ue continha um papel que não era cédula, a qual a 
íunta julgou nulla. Annullaram-se dois (2) votos .de 
tuizes de Paz porque, a. cédula não continha legenda 
1 um (1) voto vereador porque a cédula não estava as-
signalada". 

., Das folhas de votação -se verifica: 
a) o eleitor sob n . 86 é dado como de nome Cyrillo 

Chrisostomo do Porto (ou Patos); 
b) o eleitor sob n . 128.'inscripção 615, Geraldo da 

Silva Lessa. depois de assignar (ou alguém por elle, 
com esse nome) teve o nome riscado, sem applicaçãc 
na acta de encerramento; 

c) o eleitor n . 155, Grinaldo de Mattos Lima (in
scripção n . 1.693) tem a assignatura parecendo do 
mesmo punho do eleitor seguinte; v 

d) este eleitor, de norne parecido, Grivaldo üe M a f -
tos Lima, inscripção n. 1.700,. tem a assignatura e o 
numero da inscripção emendadas sem resalva alguma; 
E note-se que a emenda no nome foi de "Grinaldo" par-i 
"Grivaldo" lendo-sé, porém, perfeitamente aquellc pri-
v.eiro nome; ' 

D-* documento junto á fls. 25 se prova que: 
. "Tendo sido nomeado fiscal pelo candidato doutoi 

Custodio de.Paula Rodrigues, afim de fiscaV.zar a elei
ção de hoje no districto de Pedra Bonita perar-tè a 16' 
Mesa Receptura ao penetrar no recinto foi abordado por 
um grupo de desordeiros e a Mesa não o acceitou como 
fiscal com a declaração que em Pedra. li mita não se 
admiltem estas cousas". 

• Esse protesto foi devidamente tomado por termo com as-
formalidades legaes. 

A certidão á fls. 28 prova: • 

a) que o eleitor sob. numero de ordem 31, Antônio 
Ambrosio do Carmo, deu-se como insoripío sob o nu
mero 2.235, quando este numero de inscripção per
tence a Sebastiana Rosa. de Jesus; 

b) que o eleitor sob o numero de ordem 74, Bele-
vinda Ângelo Gomes, se deu como inscripto sob n. 932, 
inscripção esta pertencente a Rita Lopes de Andrade; 

. c) que Estrozil Martins Barbosa (eleitor n . 1C3) 
deu 6ua inscripção como de n . 4.0,98, que pertence a 
Francisco Lopes da Silya. 

O, collendo Tribunal a quo entendeu que tudo isso não 
passa de simples irregularidades. 

. A Procuradoria Geral, porém, se afiguram factos gra
ves: não pode ser simples irregularidade a emenda de no
mes, a troca de diversos números de inscripção, e, até, ser 
riscado o nome de um eleitor depois de lançada a assignatura 
Isso, sem falar na recusa da fiscalização. 

Opino, portanto, pela decretação da nullidade da votação, 
e remessa dos autos ao Dr. Procurador Regional para apurar 
as responsabilidades e proceder como de direito. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1936. — D r . Jor--
Maria Mac Do-well da Costa, Procurador Geral Eleitoral in
terino. 

Estado de Alagoas 
Recurso eleitoral n . 60, classe 4* — Recorrente, Maric 

*[arroquim do Nascimento, candidato pela Acção Integralista 
Brasileira — Recorrido, Antônio Guedes de Miranda — Rela
tor, Exnío. Sr . Desembargador Collares Moreira.- t 

PARECER N . 674 

1. Mario Marroquim do Nascimento, candidato pela 
Acção Integralista Brasileira á vaga de Deputado estadual em 
Alagoas, na eleição de 27 de. setembro ultimo recorre da pro-
clamação feita pelo Tribunal Regional daquelle Estado em 
favor do candidato da legenda "Partido Progressista de 
Alagoas". 

2. O recurso está interposto e atermado em 16 de ou
tubro ultimo (fls. 16 e 18), a proclamação teve- logar em 14 
daquelle mesmo mez, e o recorrente fundamenta em:' 

a) terem sido realizadas as eleições seni suspensão 
do estado de guerra; 

ò) coaeção o atrocidades, especialmente èm Ata
laia; ' . 

c) abstenção quasi completa do eleitorado '(de 
37.504 eleitores, votaram apenas 12.910, isto é, um 
terço) . • r " ' ^ T -

3. O Exmo. Sr.• Desembargador Relator, no seu rela
tório a fls. 22 a 24, em vista do oceorrido e certificado na? 
acf.as de apuração, opina pela improcedencia do reourso. 
Com a devida venia,' a Procuradoria Geral discorda, em 
narte. 

4. Dessas actas, constantes dos appensos, se deduz: 

a) que a impugnação á apuração da 1*. secção do 
Município de Maceió foi desprezada "depois de exami
nada": não se declara, comtudo, o fundamento da im
pugnação nem o porque da decisão da Junta; 

ò) na 6a secção de Maceió, a mesma oceorrencia; 
• c) nà 7' secção de «Maceió foi constatada "diver

gência entre os dizeres da acta de encerramento e o 
numero de sobrecartas encontradas na urna"; 

d) na I a secção de Quebrangulo votou um eleitor 
sem titulo, tomado o voto em separado; , 

e) , 2° de Palmeira dos índios foi apurada,. apesar 
de não trazer a designação da hora do encerramento na 
respectiva, acta; 

f) a 8* secção de Palmeira foi apurada, ainda que 
em separado, "por não coincidir o numero declarado 
na acta de-encerramento com o de sobrecartas encon
tradas na urna", não se declarando se a «coincidench» 
é para mais ou para menos; 

... (. flf) a 2* secção de Camaragibe foi annullada por in, 
coincidência a mais; 

h) na 7* secção de Penedo, o recorrente impugnor 
• • a apuração porque, as cedulas: traziam traço por-baixo 

da legenda do candidato do-Partido-Progressista; 
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íj do mesmo modo quanto á 4* secção de Penedo, 
porém, sem declaração do motivo da impugnação; 

i) todas as secções de Atalaia foram impugnadas 
por coaeção policial; 

k) a 2* secção de Atalaia foi annullada por não 
«star assiguada a acta de encerramento pela Mesa; 

l) na 1* secção de Pão de Assucar a folha de vo
tação de eleitores de outras secções não estava authen-
ticada pelo juiz, e foram apuradas em separado; 

m) as secções 1* e 2" de Porto Real do Collegio 
tiveram as cédulas impugnadas por sublinhamento; 

n) na secção 2° de Viçosa consta terem votado 
4 eleitores de outras secções, ao passo que a Junta 
apurou 5 voto3 nessas condições; 

o) na 3* secção de Quitunde apuraram-se votos 
de eleitores cujos nomes estavam erradamente es-
criptos; 

p) do mesmo modo com relação á 2* secção de 
Piassabussii; 

q) a 3* secção de Camaragibe foi annullada ppr 
incoincidencia, não se dizendo se para mais ou para 
menos; 

r) a 1* secção de Matta Grande foi annullada per 
ter sido a votação encerrada antes da hora legal; 

s) a 5* secção de Jacaré não funecionou devido á 
ausência injustificada do respectivo presidente; 

t) a 8* secção de Palmeira dos índios foi annul
lada porque se encerrou a votação antes da hora legal. 

5. Dos mappas parciaes de apuração, temos o seguinte 
quadro: 

Mappas de apuração, parcial 
1* de Pão de Assucar — apurada em separado. 
2* de Pão de Assucar — idem, idem. 
3* de Pão de Assucar — idem, idem. 
4* de Pão de Assucar — idem, idem. v 

i * A t a l a i a — recorrida. 
2* Atalaia — nulla. 
3* Atalaia — recorrida. 
4* Atalaia — idem. 
2* Palmeiras (dos índios —- apurada em separado), 
8* Palmeiras — idem, idem. 
2* Camaragibe — nulla. 
i * M . Grande — annullada. 
3* Camaragibe — annullada 

B do mappa geral: 
Mappas de apuração geral 

i * de Matta Grande — annullada. 
2* Atalaia — idem. 
8' Palmeiras dos índios — idem. 
5* Pão de Assucar — Não houve eleiçló, 
2* Camaragibe — annullada. 
3* Camaragibe — annullada. 

o. Passando a examinar dlrectamente os papéis da elei
ção, isto é, as setas de abertura e encerramento e respectivas 
folhas de votação se nota em quasi todas que a folha da acta 
de installação não está rubricada pelo Juiz Eleitoral. 

E mate: 
18* Secção ás Maceió 

Da acta de encerramento não consta nenhuma substitui
ção: no emtanto, dos poucos eleitores que votaram (apenas 
63 era 316), em jseis $ rubrica na folha de votação não é do 
Presidente e sim.do 2* supptente; um eleitor (numero de or
dem 1.32) tem o seu numero de inscripção emendado, sem re-
•saiva alguma; o eleitor que votou sob numero de ordem 192, 
não teve na folha^ rubrica de ninguém; a primeira pagina 
dessas folhas não tem authênticaçSo do Juiz Eleitoral. A fo
lha final de votação está encerrada somente pejo Presidente 
da Mesa. ,. 

Nenhum noma de eleitor faltoso foi riscado. 
13* Seeçãa de Maceió 

A folha de votação de eleitores de outra secção não está 
12* Secção ds Màeeiá . 

Nesta secção foram admittidos a votar, sem as cautelaí 
de reparação, 5 eleitores cujos nomes-: é' completamente ; ou 
grandemente diverso do assignado. Assim AnnaLoues Gama 

que figura como Anna Lopes Figueiredo Gama; assim Mal-
vina Amalia Mendes, digo, assim Amaro Nascimento Mendes 
em vez de Menezes; assim Malvina Amalia Meneses do Ama
ral, em vez de Malvina Amalia do Amaral, 

10* Secção de Maceió 
Nesta secção, a folha de votação para eleitores de outra 

secção não está encerrada. Da acta de encerramento consta 
haver votado "de accordo com o art. 132 do Código Eleito
ral, isto é, por haver sido omittido o nome na lista, o-eleitor 
João Ambrosio de Mello; esse eleitor, porém, não-assignOu as 
folhas de votação. 

9* Secção de Maceió 
À eleitora sob n . 304 não tem a rubrica do Presidente 

da mesa lançada na folha, e a referente aos eleitores de ou
tra secção não está encerrada por nem um mésario. 

8* Secção de Maceió 
Da acta não consta votação alguma em separado: no em

tanto, na folha de votação de eleitores de outras secções es-, 
tão lançadas assignaturas de 6 eleitores, 

7* Sceção de Maceió 
Nesta secção muitos dos votantes não têm o respectivo 

numero de inscripção e uma que parece não ter votado (falta 
h assignatura) não teve seu nome. riscado. O votante n . 302 
não tem sua assignatura certificada com a rubrica do Pre
sidente, da mesa. ^ 

Diz a acta da apuração haver "divergência entre os d i 
feres da' acta de encerramento e o numero de sobrecartas en
contradas na urna", isto é, compareceram e votaram con
forme diz a acta de encerramento, 127 eleitores, mas so
mente foram encontradas 126 sobrecartas dentro da urna". 

Inexiste essa incoincidencia, porque foi contada duas ve? 
zes a assignatura do eleitor Cleto Martiniano de Oliveira, que 
além de assignar o logar próprio (n. 84) também assjghará; 
por equivoco no n. 34. • . . . . ' 

2* Secção de Maceió 1 

Nem um só dos votantes desta secção tem o seu numero 
de inscripção annotado. O eleitor que votou sob numero dc 
irdem 113 rião está authenticado pela rubrica do Presidente 
3a mesa. A acta de encerramento silencia completamente a 
respeito dos dois eleitores'que tiveram seus votos impugna
dos e foram tomados no modelo 22. E ' de notar, comtudo. 
que a "assignatura do impugnante" nessas duas folhas mo
delo 22, não existe. 

5* Secção de'Maceió', .' ' 

Consta da acta inicial, isto é, de abertura dos.trabalhos^, 
que dos componentes da mesa "apenas não compareceu o I o 

supplente" no entanto um dos secretários somente, é que 
assignou a acta. • " . 

A folha de eleitores de outras secções, não . t em um só 
eleitor com a sua firma devidamente authenticada pelo pre
sidente da mesa, Bacharel Manoel Onofre de Andrade. 

3° Secção de Maceió 
As folhas estão, todas èllas, borradas, mexistindo resajva 

e a destinada aos eleitores de outras secções não está encer
rada no fecho. 

E m todas as fls. o'presidente não lançou a rubrica, ao 
lado de cada votante, ná linha respectiva; fei-a transversal* 
mente de um extremo a outro de, cada folha de modo que 
essa rubrica tanto abrange o votante quanto o eleitoí faltoso.. 

22* Secção de Maceió -
A fls. n , l (paginas i e 2) 4e votação de eleitores da 

secção (e na qual assignaram 8 eleitores sujos votos foram 
apurados) não está rubricada pelo Juiz Eleitoral. 

23* Seeçãa ds Maceió 
A acta de encerramento não está assiguada pel* mesa'.: 

24* Secção de Maceió 

A fls, de .votantes de outras secções não está encrerada. 
Igualmente não está encerrada & folha final de votação-doá 
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Quinta-feira 31 

Da acta de installação, consta, o seguinte: 

BOLETIM -ELEITOVíAT. jJczeiubro -de 1936 4427 ^ 

^Compareceram os supplentes Francisco • Rodrigues de 
Albuquerque 'Maia e Laurindo Nicacio de'Souza qúe votaram 
e assignaram a lista reservada para os-eleitores, de outras 
secções". 

E ' a-confissão de que essa acta de installação só foi feita 
após o encerramento, não .sendo, portanto, verdade que' ás 
8 horas da manhã se tenham passado os factos que ;ella 
narra, e que "em voz-alta" o presidente--tenha declarado 
"Iniciados os trabalhos da vo tação" . ' 

E a acta de encerramento,- salienta sobre essas particula-
. ridades, 

• 1* Secção de Pilar'-- -
A acta de encerramento está; assighada somente • pela 

secretaria malgrado,fazer.menção de o estar por toda.a mesa 
e pelos fiscaes de candidatos. A folha'de votação'fem separado 
não está encerrada por ninguém. 

2* Secção de Pilar • 
Houve duas impugnacões - por divergência-de-nome de 

votantes com o consignado nas listas. , 
3* Secção de Pitar 

A eleitora que votou sòb n . dé ordem 224, teve o seu 
numero de inscripção emendado a_Iapis vermelho: e a acta 
de encerramento nada se refere a qualquer facto' desses.. 

Secção única de Piranhas . . . 
O fiscal do Partido.Progressista de 'Alagoas,, entendendo 

que o seu titulo de nomeação de fiscal é uma procuração, su-
bstábé!eceu-a em outra pessoa. Mas esse "sufetabelecimento" 
não tem data nem assignatura. E foi o "substàbelecido" 
quem funecionou como fiscal. Das folhas de votação cons
tam, nomes não riscados de eleitores ausentes e nomes de 
votantes sem'a rubrica-do presidente da mesa'. Igualmente Ba 
diversidade^ou differença de numeração de títulos eleitoraes. 
E ha um eleitor que figura coma *Joaquim. Baptista da Silva 
ao passo qúe votou e assignou Joana Baptista da Silva. Ne- -
nhum desses eleitores teve'o seu voto tomado em separado, 
com as cautelas legaes. A ultima folha, de votação não está 
encerrada. 

Â acta de encerramento está virgem de qualquer assigna
tura nas mesmas condições da 2-, de Atalaia, que a Junta 
annullou. 

•A acta de installação reza que teve lugar p inicio da vo
tação ás sete horas da manhã. , ' ' 

!. • •' Secção única: de. São Braz 
A. acta.de encerramento está virgem de qualquer assi

gnatura de mesario (nem mesmo, do secretario que a lavrou) 
e dos fiscaes presentes. 

Constam'2 ' fòlhas modelo 22; para eleitores impugnados, 
porem nem nás folhasde votação nem na acta de encerra
mento se faz a menor referencia aesses votos que deveriam ^ 
ter sido tomados em separado . 

3* Secção de Porto de Pedras 
< A acta de installação affirma que a eleição teve inicio 
ás sete horas da manhã". As folhas de votação não estão en
cerradas'. ' . • 

2* Secção de Porto das Pedras 
Nas folhas, de votação ha'votantes'sem rubrica do" pre

sidente da mesa, e ha diversos eleitores faltosos cujos nomes 
não foram riscados. . . . 

Da acta - de encerramento consta a' queixa. do eleitor João 
Constantino de Lima de que não, poderia - votar em.vir,tude 
de encontrar-rse o seu titulo de eleitor aprehendido em mãos 
do Sr. Mariano da Cunha Mendonça, "pelo que a mesa" d i 
rigiu- a este senhor um officio iní-imando-o a entregar até 
5 horas e 4)5-minutos de hoje aoreferido Sr. o.seu titulo de 
eleitor, no que foi attendido tendo-o eleitor, exercido-o d i 
reito de voto .dentro da hora, legal". 

1' Secção de. Porto das Pedras 
Nem um só dos votantes tem seu nome assignalado pelo 

«úmero de inscripção de seu titulo. A ' fo lha supplémentar 
Hão está-encerrada. • 

• -2*-Seéçâo de. Anadia- ••• 1 . *•':-• 
V Muitc» votantes estão.com a observação-de:motne errado: 

po : entretanto !os votos' não foram, tomados'.em. separado. 
A .acta de encerramento. está. assignaaa só pelo- secre

tario. 

3 

5* Secção de São Miguel dos Campos •>••• * 

A acta de encerramento silencia em absoluto sobre h á 
verem sido'colladas:na urna as tiras de papel forte vedand% 
o orifício de entrada das cédulas. r".' 

6* Secção de São Miguel dos Campos ty. -
A mesma anormalidade na acta de encerramento desti, 

secção. • ' . 1 

^ 7* Secção de São^ Miguel dos. Qdmpoa. 
Mesma, observação, supra.. . ' . , > 

;8* Secção de São Miguel dos Campos. 
S. mesma falta supra mencionada. 

9* Secção dè São Miguel dos Campos 
Mnda aqui se .repete ,a falta, apontada acima. 

10* Secção de São Miguel dos' Campos " 
Novamente se repete a falta referida. 

li" Secção de São Miguel dos.Campos 
Uma vez mais a falta em apreço, se repete. E k àctà 

está assignada unicamente pelo presidente, da mesa. Nãoíaj 
tomado em separado o voto da eleitora. Maria José da Silv$ 
cuja assignatura na. folha modelo 21 tem esta advertência | 
"Deixa de ser designada a secção por ser a primeira veà 
que esta eleitora comparece ás urnas". 

Í2* Secção de São Miguel dos Campos, '. . 

Ainda aqui se repete a falta notada nas anteriores se* 
cçoes. 

1* Secção de São José da Lage 
A acta de installação reza que "ás oito horas da manhã* 

prehenchidas as formalidades legaes, o presidente da mesa 
"declarou em voz alta iniciados os traíbalhos da votação", 
No entanto a acta de encerramento affirma que "ás oitó\ 
horas e vinte minutos foi iniciada a votação": Com qual daá 
duas actas estará a verdade? 

Ainda nessa acta de encerramento, não se faz a menot 
referencia á vedação do orifício da uma com as duas tirajf 
de papéí forte ou de panno, devidamente rubricadas. 

Das folhas de votação consta que a eleitora Alzira Vel-
loso de Azevedo votou com o nome de Alzira Velloso Pimentel 
"em virtude de ter casado ha pouco com o cidadão dess© sen 
brenome": esse voto não podia deixar de ter sido tomado en? 
separado; e não o fo i . . , 

2* Secção de São José da Lage " ' >*" 
. . . j 

Ainda aqui, se repete, na acta"de encerramento, a falhí, 
da vedação do orifício da urna. 

E as listas dè votação não; estão encerradas por ninguém; 

• • .3* Secção de-São José da Lage 
Jma vez mais se constata a falha acima,alludida 

4* Secção de São José da Lage 
Mesma observação acima feita. E as folhas de votaçãa 

não foram .encerradas por ninguém. 

5* Secção de São José da' Lage 
J mesmo ;facto está aqui repetido. -

Secção única de Leopoldina 
' Ainda aqui se constata, na acta de encerramento, o s i 

lencio sobre a apposição das- faixas de votação e segurança 
na urna. - . v '-- -

• • 1* 'Secção de São Luiz Quitunde 
A i * folha de votação não está rubricada pelo juia E l e i 

toral . " .. ' ; 
2* Secção de Traihui 

Declara a acta de encerramento: "Durante os trabalhos? 
nusentou-se da m e s a &$ doze horas o presidente sendo subs-; 
tituido pelo' segundo súpplente". 

Essa substituição é illegal porquanto o 1* supplerite es-; 
tava presente tanto que assignou a acta.de installação: j 

E se essa substituição foi ás doze horas, e a votação s& 
iniciou ás .8, não é.possivel que o votante n . 4 (os dois p r i 
meiros . estando : ausenfest tivesse sua votação «residida nelr» 
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2.» supplente, euja rubrica a authentica. 
Não se declara quando o presidente voltou a assumir o 

cargo. Além desse votante n . 4 .aquelle 2.°" supplente pre
sidiu a votação dos eleitores de ns. 16, 65, 93, 177. Quer 
dizer que houve diversas substituições silenciadas pela acta, 
e todas ellas pelo 2." supplente, quando o 1..° continuava pre
mente tanto que assignou a acta de encerramento. 

6a Secção de União 

Além de uma emenda de nome (da eleitora n . 37) não 
resalvada e da falta de rubrica do presidente ao lado da assi
gnatura da eleitora n . 120; — constata-se, pela acta de en
cerramento, que "Numa das sobrecartas foi omiltida a rubrica 
da secretaria". E tanto por essa acta quanto pela de apuração 
se verifica haver votado um eleitor de outro município sem 
as cautelas legaes de votp tomado em separado, e sem apre
sentação de resalva alguma, não existindo motivação legal 
.(membro da mesa ou fiscal). , 

8.* Secção da üniâo 

Da acta de encerramento consta: "havendo na urna uma 
KObre-carta modelo 17, sem a respectiva rubrica do presidente 
e secretario". Apesar disso, canstata-se pela acta de apura
ção, que a Junta computou esse voto na contagem, não tendo, 
síquer, separado essa sobre-carta sem autenticação alguma. 

1." Secção de Penedo 

A folha modelo 21, onde assignaram os eleitores do outra 
j,seocão não está rubricada pelo Juiz Eleitoral. Pela acta de 
(apuração se deduz que esses votos foram contados, contami
nando, assim, a secção. 

2 / Secção de Penedo 

A mesma falha occorre nesta secção; a.Junia apurou 
asses votos. 
I • 3.* Secção de Penedo 

Ainda aqui se repetem ambos os factos: a folha inau-
1 içada e esses votos apurados. 

4. s Secção de Penedo 

Novamente se repete o mesmo esquecimento do Juiz 
.Eleitoral: e a Junta apurou. 

5. " Secção de Penet 

Üma vez mais se repetem as mesmas falhas: 'falta de 
hJfirioâ do Juiz e apuração dos votos pela Junta. Da acta de 
encerramento consta a existência de "uma sobrecarta que 
foi collocada TIÚ urna, devidamente numerada e* assignada 
pelo secretario, mas sem a assignatura do Presidente". E 
foi apurada pela Junta. • t ' 

6. " Sècçãò de Penedo 
Kepróduzèm-se os mesmos factos: lista inauthenticada 

é apuração dos votos pela Junta. Occorre mais o Seguinte: 
deis eleitores tiveram seu nome omittido, m á s ; asâignarám 
na lista comníum, modelo 16, e não no-modelo 21 e nem 
iSeus votos foram tomados em separado. Mas foram apurados. 

1.* Secção de Capella » 
Da aóta de encerramento consta a substituição do Pre

sidente pelo i.° supplente das'12 ás 13 horas. A votação, 
iniciada ás 8, s<5 terminou ás 18 horas. Comtudo, espèrsos 
em quasi todas as folhas de votação ha a rubrica desse i° 
supplente áo em vez da do Presidente: assim nara os elei
tores de ns. .44 —"45 — 55 — 72 — 77 — 97 —• 105 — 
113 — 116 — 122 — 130 — 135 — 141 — 146 — lS9 — 
Í67 — 171 - i ~ 180 •— 197 — 204 — 223 —..227 — 242 — 
243 — 260 — 269 — 282'— 291 — : tildo de permeio ou 
ôütrémeiado de outros votantes que tiveram a rubrica do 
Presidente effectivo. 

Portanto, ou as substituições foram' outras que a única 
indicada na acta; ou o 1.* supplente rubricou sobrecartas 
pão «atando na presidência da mesa; ou, finalmente, assim 
rarocedeu para "marcar" esses eleitores e posteriormente se 
jvfcíificar m qum havia mvotaâo. E foram, todas ellas; apu-

2> Secção, de Capella 

Pela acta de encerramento, a única substituição havida 
na, mesa foi de 13 ás 14 horas quando assumiu a presi
dência o 1." supplente.- No entanto, rubricou elle ou presidiu 
á votação dos eleitores de ns. 6 — 13 — 45 -— 52 — 140 
— 142 — 143 — 145 — 146 — 150 — 151 — 152 — 188 — 
192 —• 194 "— 217 — 226 — 232 — 237 — 271 — 274 — 

, 278 — 291 — 293 — 296 — (afora diversos outros, que por 
ausência de rubrica não. se sabe quem presidiu); tudo de 

Eermeio com outros votantes sob a presidência do effectivo. 
icnde formular eu as mesmas hypotheses supra consignadas 

para a 1." secção deste Município. 
Occorre, ainda, que a acta de encerramento silencia ab

solutamente sobre a vedação do orifício da urna, para se
gurança e garantia dos votos nelía depositados. 

• . 3.* Secção de Capella - . 
Votou um eleitor de outra comarca ou município (Ara-

íipaca). sem as cautellas devidas, isto é, votou com sobre-. 
carta modelo 17 conforme se verifica da acta de apuração. 

A acta de encerramento silencia sobre a apposição dat 
cintas de garantia da urna. 

4.* Secção de Capella 
O ifíesmo silêncio' sobre as tiras de votação da urna. 

Votou um eleitor cujo nome não constava da lista (affir-
ma-o a acta de encerramento), e esse voto foi tomado m 
sobrecarta modelo 17 e apurado (vide íicta dá Junta). "E s 
folha de votação (modelo 21) em que esse eleitor assignou, 
não esta rubricada pelo Juiz .Eleitoral. 

4.* Secção de Coruripc 
A folha modelo 21,não está rubricada pelo Juiz Eleitoral 

O votante que nella assignou teve o seu voto.,apurado. 

1.* Secção de Igreja Nova 
. _ Declara a acta que b encerramento da votação teve logar 

ás dezessete horas e que "votaram quatro eleitores de outras 
'Secções - mas desses 4, 2 não são de outras secções e sim de 
outros- municípios, um foi, secretario da mesa (apesar de ser 
eleitor de outro município?) outro, do município de Porto 
Real do Collegio, não se. diz como e porque veiu aqui votar 
nem se lhe tomou o voto em sobrecarta modelo 18. Esse 
voto foi apurado. E essa folha modelo 21, donde constam s 

essas assignaturas, não está rubricada polo Juiz Eleitoral. 
Nem a mesa encerrou a folha modelo 160. 

3.a Secção de Santa Luzia do NorU ; 
. Não foi tomado em separado (e foi apurado) o voto de 

um eleitor de outra zona e município; • nem se declara se 
houve resalva ou porque elle votou a l l i . 

Assevera a acta de encerramento que uma única substi
tuição do Presidente pelo 1." supplente, se deu; de 11,45 ás 
13 horas. No.entanto, esse supplente presidiu a votação de 
muitos eleitores, inclusive alguns que^evem ter votado quasi 
ao encerrar-se o ac.to, ás 18 horas. 

Temos, assim, que esse supplente presidiu a votação de 
eleitores sob-ns. 15 — 21 — 40 — 82 — 94 — 95 —-.107 
— 118 — 133 — 142 — 143 — 164*— 173 — 181 — 204 - ~ 
213 (e são só 218 os eleitores da secção). 

Formulo, pois, pára este caso as mesmas observações 
que "fiz ao tratar das 1-.* e 2.1 secções de Capella. onde facto 
Menticô teve lugar. 

1. " Secção de Quèbramgulo 
Da folha de votação e da acta de encerramento coilstã 

a impugnação a vótó do eleitor Estevão de Albuquerque Ma . 
ranhSo: apesar dô impugnado, esse voto não foi tomado em 
separado e foi apurado, segundo se verifica da acta da Junta 
Apuradora. . „ • ' ' , / 

2. * Secção dè Quebrangulo 
Consta da acta de encerramento que: • 

"tendo os membros damdsa, por equívoco, ao, en
cher as folhas de votação collocado-os nòmès dos elei-

* tores somente de ura lado das referidas folhas, este 
facto originou a falta de folha para o termino do 
serviço, uma vez que as recebidas do Dr . Juiz E le i 
toral só seria suficiente se fossem cheias dos dois lados. 
Em vista disto' o Sr. - Presidente da-Mesa resolveu.su-
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prir a deficiência originada desta falta, mandando 
riscar a mão quinze folhas almaçO sem pauta e que 
em uma das vias das folhas de votação vão escriptu-
radas de um só lado e tendo numero variáveis de 
pautas para collocação de nomes de eleitores e que por 
isto mesmo deixam de i r rubricadas pelo Juiz E le i 
toral". 

1*, 2* e 3* secções de Maragogy 

No entanto, a acta de installação declara que verificaram 
"que estava tudo em ordem". 

E séria possível que a votação tivesse tido inicio ás 
feito horas da manhã (como assevera a acta) se todas as l is
tas tiveram de ser feitas? O exemplar que examinei, 28 folhas 
— parece feito por um só punho. 

E ' preciso salientar, ainda, que a 2." via dessas -folhas 
de votação também foi feita a mão. Quanto tempo teria le-

/vado "para riscas a mão quinze folhas almaço e sem pauta" 
e tendo "numero variável de pauta para collocação de nomes 
de eleitores? 

Para notar também é a balburdia resultante dessa se
gunda via, e de que nos dá noticia essa mesma acta de en
cerramento, "in verbis": 

"Também por equivoco figura na columna (nu
mero de eleitores) o numero de titulo, cumprindo as-
"signalar que o numero de inscripção dos eleitores des
sa secção que votaram são. "pela ordem", os seguintes: 

349 — 368 — 369 — 377 — 399 
495 — 516 — 359 
540 — 551 — 288 
489 — 500 — 443 
352 •— 315 — 370 
GOO — 629 — 360 
•198 — 499 — 457 
560 — 328 j- 581 

286 — 340 
. 401 — 4 7 \ — 371 — 496 

609 — 398 — 160 — 534 
610 — 613 — 546 — 585 — 
470 — 363 — 611 — 032 — 
387 — 488 — 550 — 595 — 
570 — 586 — 530 — 554 —' 
358 — 313 — 356 — 312 — 
528 — 354 — 516 — 547 — 290 — 327, e os números 
dos inscripções dos eleitores das outras secções que 
votaram nefsa secção, são, também por ordom os se
guintes: 269 — 18 — 60 — 1.009 — 5 — 4". 

Essa "ordem" de números de inscripção não combina com 
a existente no exemplar da folha de votação, que examinei. 
Basta notar que na transcripçíio supra não existe nem um 
so numero de milhar: e na lista ou exemplar examinado 
nao tem um só que não seja superior a dois m i l . Egualmente 
não confere um único dos números de inscripção de "elei
tores de outras secções". 

i * e 2.* Secções de SanfAnna do Ipanema 

As actas de encerramento silenciam sobre a apposição 
das cintas de garantia dos votos existentes na urna, nela ve
dação dó respectivo orifício. 

1. * Secção de Piassabuçú 

A folha modelo 21, onde .assignoram 7 votantes (cujos 
votos foram apurados) não está rubricada pelo Juiz E le i 
toral . 

Da acta de encerramento constam apenas 2 substituições 
do presidente pelo 1." supplente, ás 12 e ás 18 horas." Com-
tuetó, esse supplente "presidiu" intercaladamente com o ef
fectivo. Assim é que rubricou a votação dos eleitores de n ú 
meros 3 — 4 — 9 — (que devem ter votado antes das 12 
horas) — 18 — 22 — 27 — 50 — 41 — 49 —- 52 — 54 ^~ 
67 83 „ gg _ 9 1 _ 1 0 5 _ l â l m 1 3 i _ i â 5 

í i ! — íil ~ 1 5 3 ~ 1 5 4 — 1 7 8 — 1 7 9 ~ i 8 * — — 
180 — 200 — 208 — 215 — 218 — 220 — 2$'> — í>í>7 ~ 
237 — 240 —244ü-'247 — 251." 
* « ^ o a i 3 r

3 . a m ? q u f ? s mesmas observações formuladas na 1* 
p S." secções de Capella, onde o mesmo facto oceorreu. 

2. * Secção de Piassabuçú 

A actá de installação declara que "depois de examina* 
rem "que estava tudo em ordem": 

no emtánío essa mesma acta é feita em ,papel almaço 
« não no modelo 19-A. 

A acta do encerramento assevera que o presidente «6 foi 
Substituído das 12.40'.ás 13.05: comtudo, diversos eleitores, 
inclusive o penúltimo (que, pois, deve ter votado perto das 
17.45, quasi ao encerrar os trabalhos), tiveram-no a presidir 

fo acto. Assim, os de ns. 26; 34, 49, 117, 126, 152, 178, 207 e 
•£82 í pelo QUe faço a esse respeite? a mesma observação acima!' 

As actas de encerramento silenciam sobre a apposição das • 
tiras de garantia vedando a bocea das urnas. 

7. Digamos, agora, que a nullidade invocada pelo recor
rente, de ter sido a eleição feita na vigência do estado dc 
guerra, não é capaz de, per se, motivar a annullação.:. a juris
prudência já se firmou nesse sentido. 

8. Coaeção e atrocidades, embora existam indícios, não 
estão provadas. 

9. Abstenção quasi completa do eleitorado, não ó motivo 
de nullidade. como não é o sublinhamento typographico das 

10. " Não fora o determinado no art. 163 do Código E le i 
toral, segundo, o qual "a nullidade de pleno direito, ainda que 
não arguida pias partes, poderá ser decretada pelo Tribunal 
Superior", e a Procuradoria Geral teria concordado i n totum 
Com o parecer relatório do eminente Sr . desembargador Col-
lares Moreira. 

11. Não o fazendo, porém, á vista desse dispositivo, já 
apontou, uma a uma as secções onde oceorreram taes nul l i -

Àrt . 160 n . 2 (hora differente de inicio, ou encerramento 
antes das 17.45): única de Piranhas; 3* de Porto de Pedras; 
1* de S. José da Lage; 1* de Igreja Nova; 2* de Quebrangulo. 

Ar t . 160, n . 1 (mesa constituída contra p disposto nq Có
digo) : 1* de Igreja Nova. 

Ar t . 160, n . 3. Folhas de votação não authenticadas, 
acta de encerramento não desidamente assignada, ou mesmo 
sem assignatura; art. 112; ou de installação art. 130 § I o ) : 
3' 5", 18", 22*, 23a e 24* de Maceió; 1* de Pular; única de 
Piranhas, única de S. Braz; 2* de Anadia; 11» de S. Miguel 
dos Campos; I a de S. Luiz de Quintunde; 1», 2% 3*, 4*, 5* e 
6*-de Penedo; 4* de Capella; 4* de Coruripe; 1* de Igreja 
Nova; 2* do Quebrangulo; 1* e 2* de Piassabuçú. 

Ar t . 160, n . 6 (violação do sigillo absoluto do voto; ar
tigo 83,. n . 3, verificação da identidade da sobrecarta á vis
ta do numero e rubrica; art. 114 n . 6 e 115 § 3*, d; art. 135, 
a e b, vedação da urna e encerramento das folhas 'de vota
ção) : 9*, 10* e 13,* de Mac-íió; 1" de Pil lar ; 1* e 3* de Porto 
de Pedras; 5*, 6*, 7*. 8*, 9% 10*, 11* e 12* de S. Miguel doe 
Campos; 1*, 2*. 3'. 4*, 5* de S. José da Lage; única de Leo-
poldina; 6 a e 8 a de União; 5* de Penedo, 2* e 4* de Capella; 
1» de Igreja Nova; 1* e 2 a de SanfAnna dq Ipanema; 1*, 2* 
e 3* de Maragogy.' 

Ar t . 160, ri . i (mesa receptora differente do preseripto): 
cidadão não eleitor na zona (art. 111, § I o , a; substituição 
não annotada: art. 112, § I o e 114 n . 1; art. 132, n . 8 ) : 18' 
de Maceió; 2 a de Traipú; 1* e 2* de Capella; 1* de tIgreja 
Nova; 3* de Santa Luzia do Norte; 1* e 2* de Piassabuçú. 

/ 12-. Pelo exposto, a Procuradoria Geral opina pela decre
tação de nullidade das secções enunciadas no item anterior, 
por infringencia dos artigos citados, todos elles dentro dos 
diversos números do art 160 do Código Eleitoral; levantan
do, em seguida, a secretaria o mappa definitivo para verifi
cação da existência do previsto no § 2" desse mesmo artigo 
160, e cumprimento do séu § 4 o . 

Rio de 'Janeiro, 26 de dezembro de 1930. — D r . José'Ma
ria Mac Dowetl da Costa, procurador geral eleitoral interino. 

Estado da Parahyba 

Consulta n . 2.036, classe 6* 
Ássúmpto Consulta do juiz eleitoral da 13* sc-na do Estado 

da Parahyba, encaminhada pelo Tribunal do mesmo Es. 
todo. 

Belator — Esmo. Sr. Desembargador COÜaree Móreir* 
PARECER N. 675 

1 — p é , accordo çoüi o disposto no art. 52 letra c do Có
digo Eleitoral, esta Procuradoria Geral"requereu, em sessão, 
vista do presente processo e o estabelecimento da norma de 
lhe serem, sempre, remettidos os autos desêa classe, maximé 
quando haja falado a Procuradoria Regional. 

2 — O dr. juw eleitoral de Pombal, Estado da Parahyba 
(é não da Bahia, como por equivoco está no rosto destes au
tos) , dirigiu ao Presidente do Tribunal Regional o seguinte: • 
telegramma: • '' 

" Respondendo vosso officio n . 331, nove corrente, 
oommunico-vos escrivão Antônio José de Souza reassu
miu data hontem exercício suas funeções justiça elei-
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toral.' Occorre que, na qualidade serventuário»justiça 
estadual, foi posto o D r . Governador Estado disposição 
Prefeitura, onde occupa cargo secretario. Apezar en
tender não poder aquelle acumular cargo Prefeitura, 
submetto caso apreciação egrégio Tribunal. Saudações. 
— José Genuíno, juiz eleitoral." 

3 Sobre elle assim se pronunciou a Procuradoria Re
gional: - ' '• '• 

" O consulente quer saber se o escrivão eleitoral 
da 13* zona pode accumular estas funcções com a de 
secretario da Prefeitura municipal de Pombal. 

Gomo se vê, trata-se de applicação do texto consti
tucional federal, relativo a accumulação remunerada, 
assaimpto de ordem geral, que somente o Superior T r i 
bunal de Justiça Eleitoral cabe resolver. 

O Tribunal Regional somente tem conhecido e de
cidido as consultas ém que se agitam casos'de interes
ses puramente regionaes. 

Ora, os autos tratam da possibilidade dum escri
vão eleitoral accumular um cargo publico municipal 
remutnerado, com as suas alludidas funcções eleitoraes, 
e, cuja decisão deve encerrar y. ' a medida de- caracter 
nacional, para a qual nos falta competência. 

Polo que, levanto a preliminar de que a.'°-consulta 
de f ia . seja encaminhada ao egrégio Superior Tribunal 
de Juestiça Eleitoral. . ' . , . - . 

Jtoão Pessoa, 8 de outubro de'1936. —• Sabiniano 
Maio, procurador regional. 

4 Ò caso, como se vê, é concreto. Como cònsutía-não 
deveria ser -respondido. 

Entendo, p»orém, que como instrucção ou reclamação e 
devido á relevância da matéria, deve ser conhecido. Tanto 
mais quanto o telegramma de "consulta" se inicia com a se
guinte phrase: "Respondendo vosso officio n . 331 nove cor-
.rente". Portanto, realmente não se trata dé consulta e sim de 
representação, tanto que o referido texto telegraphico opina: 
"apezar entender não poder aquelle accumular". 

5 — E razão item o Dr . juiz, reclamando contra a accumu
lação do cargo monicipal administrativo com o judiciário. 

A ConstituiçãVo Federal estabelece no art. 172 como re-
era absoluta; . . . ' - , . ' 

" A r t . 172. E ' vedada a accumulação de cargos 
públicos remunerados da União, dos Estados e dos;,Mu
nicípios . " 

Uma só excepção é prevista.pelo § 1*: 

" § 1." Exceptuam-se os cargos do magistério e 
technico scientificos, que poderão ser exercidos. cumur 
lativamente, ainda que por funccionario administrati
vo, desde que haja compatibilidade dos horários de 
serviço." o 

Ora, q Código Eleitoral dispõe n oart. 38: 

" A r t . 38. Subordinado a cada juiz singular, íun-
ccionará um cartório eleitoral, diariamente, dasvo\i 
ás doze, e das quatorze ás dezesete horas, podendo t 

. expediente ser prorogado pelo respectivo j u i z . " . - • • 

Subordinado, portanto, ao juiz, não pôde o mesmo indi
víduo; que é obrigado a estar no cartório diariamente de 9 
is 12 e de 14 ás 17 horas, "podendo o expediente ser proro
gado pelo juiz"; não pôde esse indivíduo estar ao mesmo tem
po desempenhando, nas mesmas horas o cargo de secretario 
do prefeito ou da Prefeitura, cargo esse em cujo desempenho 
evidentemente esse subordinado se encontrará em represen
tação official do prefeito e quiçá em logar de destaque supe-
.or ao de seu ju iz . 

E nem sé diga poder esse escrivão liceaciar-se do cargo 
emquanto estiver naquella commissão. Ainda que o,possa na 
justiça eommum, na eleitoral o prohibem os arts. 39 e 41, 
combinados com o art. 27 letra g do Código Eleitoral. 

O Regimento Geral dos Juízos, Secretarias e Cartórios 
Eleitoraes dispõe também: s • ' ' 

" A r t . 2." O cartório eleitoral, ficará a cargo dd 
escrivão designado, que poderá ter, para o auxiliarem, 
escreventes juramentados, na fôrma da legislação local." 

-.. E no § 2 o : : s n .. ' > v" , ' . , "H 

- • * 

. " §2.° Ao escrivão caberá o serviço processual ^dij 
i a r tor ioe o expediente do juizo." -, 

Parece-me, até, que o escrivão que passar o exercício d<* 
seu cargo "sem causa justificada e acceita pelo Tribunal com* 
petente", que delle se afaste nas horas de expediente (comej 
é o caso vertente, para poder ás mesmas horas secretariar ã 
Prefeitura), está' incurso no inicio do art. 183, sujeito, por-* 
tanto, além,da multa de 2:000$ a 5:000$, á perda do cargo 
publico, isto é, de sua escrivania.na justiça eommum, q u e é ' a 
seu,cargo effectivo. Não se pôde pretender que esse "cargq 

publico" abi referido seja o "cargo ou munus publico de na-» 
túreza eleitoral"; porquanto essa penalidade ó a mesma e um 
só o inciso que trata de "passar o cargo" e de recusa de ac-
ceitação. 

A-ser • de outro modo, essa pena se transformaria nuni 
prêmio: a perda do cargo que se recusa acçeitar. 

•, 6 — Portanto, como instrucção, esta Procuradoria Gera] 
propõe ao Colendo Tribunal Superior o seguinte: r 

• Os escrivães eleitoraes, á vista do disposto na Constitui
ção Federal, art. 172 e-Código Eleitoral art. 38, não podem, 
acçeitar qualquer outro emprego publico, ainda: que em com* 
missão,-sob pena de'incidirem no disposto no art. 183, inci* 
so 13 do mesmo Código,.devendo, a autoridade judiciaria que 
verificar esse facto providenciar como determina o art. 184 
§ 1* do mesmo Código. 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro.de 1936. — D r . José Md> 
ridMac Dowell da Costa, procurador geral eleitoral interino, 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEÍ 
TORAL DO DISTRICTO FEDERAI" 

Actos da Presidência 
Dia 23 de dezembro de 1936 

Concede um anno de licença nos termos do decreto nu
mero. 42, cie 15 de • abril-dè, 1935, ao Official da Secretaria.—. 
Oscar Lace-Brandão. 

De 26 — Designando para exercer em caracter interino 
os cargos de Official, Primeiro Auxiliar e auxiliar, respecti
vamente, Apelles Almeida de Barros Faria, Antônio Acciòly 
e Zeyna Moreira Guimarães, durante o impedimento do ser
ventuário effectivo,. 

Designando Lourencina Evaristina da Veiga,.para exer
cer em-• caracter interino o. cargo de escrevente dos Cartórios 
Privativos do Serviço Eleitoral, durante o impedimento da 
sérventuaria effectiva. 

Designando por Portaria que passem a servir na 1* Secção, 
o escrevente Henrique Gonzaga de Souza Amorim e na se
gunda, o funccionario em commissão —AJnYir Rezende. 

* Despacho do Sr. Presidente 
Dia 26 -

Portaria. -Determino que, na i * Circumscripção Eleito
ral, o serviço de identificação obedeça á seguinte escala:. 1*'« 
4 a zonas — João Galvão Marinho e José Joaquim da-SiIvj 
Sardinha Netto; 2 a e 4a zonas — Manoel Joaquim de Alníeid! 
Redondo e José Botelho de Azevedo. 

Rio de aneiro, 26 de dezembro de 1936. — Vicente Pi-
raffibe, Presidente. 

' . y • . 
O Director da Secretaria deste-Tribunal faz publico < 

inteiro theor dò accordão proferido na Representação 293 
na qual Murillo de Medeiros consulta se sua inscripção se dèvt 
fazer pela 10* Zona ou pela 9 a Zona, visto que a rua Mellc 
Souza ao tempo de sua qualificação pertencia á 9* Z o n a i 
quando de sua inscripção á 10* Zona, em virtude da alteraçãc 
introduzida com' a applicação do novo índice Eleitoral das rúa. ! 

e logradouros do Districto Federa l :— "Vistos, relatados etc. 
Accordão os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral conhecei 
da reclamação-com fundamento no art. 64 da Lei n . 48. d< 
4 de maio de 1935, e mandar que o Dr . Juiz da 10* Zons 
processe a inscripção do eleitor reclamante, acceitando a qua
lificação.1 <iue ê perfeito e acabado, julgado.por juiz compe-
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tente na época de sua feitura, e, portanto, não carecendo ser 
repetido somente porque a rua Mello e Souza, passou d e ü m a 
para outra zona. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1935. — 
Vicente Piragibe, Presidente. — José Duarte, Relator. — 
Secretaria do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do Dis-
.tricto Federal, em' vinte e nove de dezembro de mil novecentos 
s trinta e seis. O Director, Evaristo da Veiga. 

QUALIFICAÇÃO R E Q U E R I D A 

Primeira Circumscripção 

TERCEIRA ZONA ELEITORA!» 

< Districtos. mtmicipaes de Santa Rita, Sacramento « 
São Domingos) 

Jóia — Dr. Francisco de Paula Rocha i agòa Filho 

Escrivão -— Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 26 D E DEZEMBRO 

D E 1936 
0.666. José dos Santos. 
6.667. - Álvaro Guilherme Pinheiro. 
6.668. Estanislau Vianna. 
6.669. Gracinda Larente Sobral. 
6.670. Salathiel Borges Simpson. 
6.671. Ruy Augusto Passos. 
6.672. Octavio Somellino de Carvalho 
6.673. Olga Geada. 
6.674* Maria-Moreira Iunes. 
6.675. Maria José de Moraes Cobrai, , 
6.676. Martinho Antônio Alves. 
6.677. Luiz Felippe Tristsh. 
6.678. Loupau Gonclaves Leite. 
6.679. José Alexandrino Lins . 
6.680. Janyr Gleemntino-Pereira 
6.681. José Ferreira. 
6.682. Dirceu de Amorim. 
6.683. Ballarmino José de Oliveira, 
6.684. Antônio Pontes Pitanga. 
6.685. Altino do Nascimento Gama. 
6.686. Alberto Corrêa Ayeta. 
6.687-, Antônio Pròcopio. 
6.688. Fernando Ferreira, 
6.689. Geny Peixoto. . < ' 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 28 D E DEZEMBRO 
D E 1936 

6.690. Caríos Lopes Araújo. 
6.691. Bertilla Ferreira. 
6.692. Diiena Ferreira. 
6.693. Élpidio Fernandes da Cruz 
6.694. Juracy de Souza Dutra. 
6.695. Victor da Silva Dutra. „ 
6.696. Walter Graça. . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 29 D E DEZEMBRO 
D E 1936 . 

6.697. José Dantas- Ferreira Mellc, 
6.608. Manoel Fernandes. 
6.699. Antenor da Cunha Valle. N 

6.700. Guilherme Augusto Taveira, 
6.701. João Achilles de Moraes. 
8.702. José Martiniano de Sant' Aiuií 
6.703. Joaquim da Costa. 
6.704. João da Costa Carvalho Junío. x ' . 

Segunda Cfreurnseripça» 
SEXTA ZOÜA ELSITORAI, , 

{Districtos municipaes de lagoa, Copaoabán* « G»v*a!* 

' Juiz — Dr. Saul do Gusmão 

Esoriflo « - Dr. Franoisoo Fartas 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 2i G E DEZEMBRO 
D E 1936 • 

6.693. -Jorge da Rocha- Chatargues. 
6.^594. Ada Vieira da Silva. 
6.695. Edita Ferreira da Silva Rega 

6.607. Maria Magdalena Coelho de Azevedo. 
6Í698. Orlando de Oliveira e Silva. 
6.699. Paulo Dias de Mattos. 
6.700. Francisco de SanfAnna Filho 
6.701. Izilda Martins CorrOa. 
6.702. Oswaldo Alves. 
6.703. Margarida Celina Soussan Ferreira. 
6.704. Paulo de Freitas Machado. 
6.705. Maria de Lourdes Tavares Queiroz. 

' QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 22 D E DEZEMBRO 
D E 1936 

6.706. José Mercio Paoliello. 
6.707. Ardebaldo Luiz dá Silva. 
6.708. Manoel José da Silva Jun io í . 
6.709. Manoel Augusto da Silva. 
6.710. Waldemiro Leite Pereira. 
6.711. José Mathiaa do Amaral. 
6.712. Nilo Mendes. 
6.713. Roberto.Nathalino Rodrigues Satnlco. 
6.714. Domingos Vetter. 
6:715. Gloria Tavares Fontes. 
6.716. Paulo Sobral Ribeiro Gonçalves. 
6.717»= Milton Pereira de Assis. 
6.718. José Luiz Osório de Almeida. 
6.719. Eroina Pires da Silva. 
6.720. Arnaldo Pinto da. Fonseca. 
6.721. Antônio Francisco Ramos. 
6*.722. Arnaldo dè Oliveira Ford. 
6.723. Alcides José Ernesto da Silva» 
6.724. Nelson Martins Corrêa. ' 
Ó.725. Francisca Caceller Alves. 
6.726. Rocilda de Sousa L ima Neves, 
6.727. Luiz Fontes. 
6.728. Walter de Noronha. 
6.729. Luiz Soares de Magalhães 
6.730. Victoria Fargalla. 
6.731. Augusto Narciso da Costa, 
6.732. Almerico Carvalhal. 
6.733. João Balbo. 
6.734. Djalma Doria Sayão. 
6.735. Irameea Dantas Gondiü. 
6.736. Armando Galdonazzi. 
8.737. Cerèno de Almeida. 
B.738. Ernani Nazario de Freitas. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO B E 26 D E DEZEMBRO 
D E ms 

6.740. Cecília Torres Gonçalves. 
6.741. Floriano Peixoto Sãlles. 
6.742. Oswaldo de Azevedo Espinolá. 
6.743. Nadya Gomes da Rocha. 
6.744. Dalila Ferreira de Moraes. 
6.745. Waldemar dos Reis. v 

6.746. Mercedes Antonia da Silva., 
6.747. Paulo Antônio. 

6.748. Lais Fonseca. 
6.749. Joaquim Mendes de Paiva. , 
6.750. José Damaceno. 
6.751. Christina-da Cruz Miranda. 
6.752. Bento Gomes de Oliveira. 
6./7S3. Henrique Torres de Far ia , 
6.754. Perolina Guimarães do Campoff. 
6.755. Hugo Marris. 
6.756. Edmar Porto Penna de Carvalho. 
6.757. Heitor Guimarães. 
6.7$8. Volci Buffa. 
6.759. Victor de Mattos,. 
6.760. Sylvio da Costa Ribeiro da Fonseca. 
6.761. Palmyro Motta. 
6.762. Oswaldo De Mar i . 
6.763. Oswaldo Dias Pereira F i lho . 
6.764. Oscar dos Reis. 
6.765. Nello Ochione. 
6.766. Octavio Tosta da Silva. 
6.767 i Miguel Joaquim Colo. 
6.768. Maria da.Gloria Barrate. 
6.769. Maria Christina Faillace, 
6.ff70. Manoel dâ Costa Souza. 
6.771. José Teixeira Dias. 
6.772. José Montes F i lho . 
6.773. José Fusco. 
6.774. João Teixeira Bastos Júnior. 
6.775. Estevão Corrêa'da Costa; ' 
6.776. Erlindo de Souza Coelho. 
6„777„ Dalmida Lopes da Silva. 
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6.7i79. Carlos Gonçalves Malbeiro. 
6.780. Benedicto Nicolau de Almeida 
6.781. Benedicto Baptista. 
6.782. Ary Guimarães. 
6.783. Armindo Satyro de Farias. 
6.784. Armando dá Costa Ribeiro. 
6.785. Antônio de Souza Silva. 
6.786. Agenor Sahjno de Souza. 

6.787. Adolpho do Amaral Jún ior . 

INDEFERIDO: 

6.739. Maria Lopes Dias. ' ' . ' . , . 

NONA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes-de Tijuca e Engenho Telho) 

Juiz — Dr. Nelson Hungria Hoffbauer 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE '29 D E DEZEMBRO 

D E 1936 
4.153. João Garcia Chaves. 
4.154. Artbur Gomes Martins. ' -
4.155. Octavio Gundemaro do Espirito Santo. 
4.157. Walter Toledo de Menezes. 
4.158. Jorge Leite Maíra. 
4.159. Joffre Martins. 
4.160. Sebastião Corrêa. 
4.161. Lincoln Lee Lyra . 
4.162. Joaquim Machado. 
4.164. Sebastião Mendonça.- -
4.165. Hilton Balter. 
4.166. Magno Brum da Luz . 
4.167. Rogério Bezerra Martins'. 
4.168. José Pereira Soares. 
4.169. Osman Marinho'. 
4.170. Paulo da Costa Reis. 
4.171. João Antônio de Oliveira. 
4.172. Gloria Santos de Oliveira. 
4.173. Aracaty Flores. 
4.174. Guilherme Maurício da Gosta. 
4.175. Octacilio Siqueira. 
4.176. Orlando Gonçalves-Braga. 
4.177. José Izidro dos Santos. , . ' 
4.178. Harry Vasco de Almeida. 
4.179. Pedro Siss. 
4.180. Licinio Ferreira de Menezes.' 
4.181. Carlos EduardoTmbroisi.• 
4.182. Antônio de Lima Freitas. 
4.183. Joaquim Cardoso. ' ' 
4.184. Joaquim Castro Rocha Filho. 
4.185. Francisco Paiva. 
4.186. José Gustavo de Moura. 
4.187. Celso Barroso Leite 
4.188. Ricardo Baptista Celestino 
4.189. Orlando da Silva: • . 
4.190. Oswaldo de Abreu. 
4.101. Horacio Agapito da Silva. " 
4.192. José de Assis Ribeiro. 
4.193. .Oswaldino Pereira Ramos. 
4.194. Leticia Werneck de Aguiar. 
4.195. Francisco Maximiano. 
4.196. Edith Ferreira Gaspar. 
4.197. Luzia da Silva Fraga.. -
4.198. Geraldo Joaquim de Paula. 
4.199. Alberto José de SanfAnna. 
4.200. AntônioJ3rancão. ' ' ' • 
4.201. Anthero Teixeira da Motta.-
4.202. Arminda de Assumpção Cardoso. 
4.203. Flavio Barbosa, do Nascimento. 
4.204- Helena Moreira de Souza. . 
4.205. Efíre-m Ferreira Figueiredo . 
4.206. Waldemar Ribeiro Dias. 
4.207. Virgínia Gazoni Tavares. 
4.208. Violeta de Oliveira.Marques,: 
4.209. Stellâ Ribeiro Pinto:. • " ' 
4.212. Marina Cunha de Siqueira. 
4.213. Maria Cecilia.de Jesus.. • 
4.214. 'Manoel Augusto Rebéllo Júnior. . 
4.215. Maria Jo$é Lobato -Franco, 
4.217. Maria Amélia Correia Alves-' -

4.218. Maria Emil ia Marques de Matto? 
4.219. João de Novaes Cunha. 

'A.220. José 'Gomes da Silva. 
4.221. João Anello. 
4.222. João., Coutinho de Macedo. 

4.224. Guilherme Simeão de Souza. 
4.225. Gloria de Oliveira Marques. 
4.226. Francisco Pereira Fi lho . 
4.227. Cecília Emil ia da Rocha L i m a . 
4.228. Augusto de Souza Lopes. 
4.229. Antônio Gazoni Tavares. 
4.230. Alcides Mendes Queiroz. 
4.231. Aracy da Costa Cunha. 
.4.23,2. Álvaro Maximiano de Souza. 
4.234. Antônio Anjo da Guarda. 
1.235. Antônio Cavalcante de L i m a . 
3.236. Cândida Marques de L ima . 
4.237. Dalila de Oliveira Fontes. 
4.238. Elias Nicolau. 
4.240. Maurorda Costa Fernandes. 
41242. Octavio de Almeida Pires. 
4.243. -Sebastião Floriano Brandão. 
4.244..Antônio Raibolt de Carvalho. 

DILIGENCIA ^ -DESPACHO D E 29 D E DEZEMBRO D E 1936 

4.163. Sarah Orengel Rocha. / 
4.210. Reynaldo dos Santos Pereira 
4.211. R á u l d a Silveira e Azevedo. 
4J223. José da Silva L ima . 
4.233. Antônio Almeida Pontes. 
4.239. João Damasceno. 

INDEFERIDOS: DESPACHO D E 29 DE DEZEMBRO D E 1936 

4.156. Targinio Alves. 
4.216. Maria José Silva Montenegro. 
4.241. ' Olga de Moraes dos Santos. 

Terceira.Circumscripção Eleitoral 
DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

( Districtos municipaes de Meyer e Inhaúma) 

Juiz — Dr. Edmundo de Oliveira Figueiredí 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de. Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 17 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

10.361. Argentina Marcai. 
10.362. Orlando Pinto de Almeida 
10.363. Lysippo d'Ávila Carneiro. -
10.364. Álvaro de Castm Guimarães Junio 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

10.365. Ernesto Bruno. 
10.366. Jorge de Almeida Guimarães, , 
10.367. Altino Corrêa.- • ' 
10.368. Armando'Medeiros Vil le la . 
10.369. Antonietta Cândida de Souza. 
10.370. Esteves AIce.no da Rosa. 
10.371. Elza Tavares Cancellas. 
10.372. ; Francisco Ferreira de L ima . 
ÍÓ.373. Genoveva Garavello. ,. 
10.374. Genoveva Fausta Leite. 
10.375. Henrique Soares. . , 
10.376. Irú Nascimento Pereira. 
10.377. Isaura Cardoso Jacques, 
10.378. Ismael Teixeira! : 
10.379. José Joaquim Barbosa. 
10.380. José Ribeiro. 
10.381. Luiza Teixeira de Araújo. 
10.382. (Maria Martins Réis.' -
10:383. Maria'da Conceição Leite. 
Í 0 .384 . Maria Amélia dosiSantos •Rodrigues* 
10.385. Nelson Alves da Si lva. 
101386. Nelson Alves de 'Aguiar. 
10.387. Nadir Pereira da Costa. 

. 10.388. Onera Nogueira de Freitas, 
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10.389. Ulderico Cavina. 
10.390. Wilson José Pinheira 
10.391. José Rosa de Oliveira. , 
10.392. Luiz Moreira Bertholo. . * ' . ' • * • 
10.393. Hélio Noronha Maia. " ' 
10.394. Agostinho ,Novôa Outemara.. 
10.395. Álvaro Theberge. ' • ' 
10.396. Antônio da Silva Leite. , 
10.397. Aurelia Martins. 
10.398. Carlos Pereira Ramos. 
10.399. Célia Ferreira Batatinha. . 
10.400. Claudionor Coelho. 
10.401. Dalva Saldanha da Gama,' 
10.402. Domingos da S i lva . ' • • . 
10.403. Edeâlinda da Conceição Silva , 
10.404. Irenio Fausto dos Santos.. • 
10.405. Isidoro Marques da Silva. ' • 
10.406. João Baptista,Gomes. . . ,- , 
10.407. João Baptista Torres Pacca, .•' • 
10.408. João do Nascimento Maia. - , , 
10.409. João de Paula. • , 
10.410. João Rodrigues Alves. ! • 
10.411. Jorge Far ia . , . . . . . . . . 
10.412. José. da Matta Freire. 
10.413. J0'SC Rabello de SanfAnna. 
10.414. Júlio da Matta Freire. 
10.415. L&zaro Pereira da Silva, • • 
10.416. Manoel Vicente Pacote. ' , 
10.417. Maria de Abreu Franco. 
10.418. Maria Augusta'Maggessé Robentsoa. • 
10.419. Mario Corrêa de Pinho. 
10.420. iXancy Barbosa de Araújo. • , . 
10.421. Osias Vianna de Souza. 
10.422. Sylvio Trindade. 
10.423. Vicente Corrêa Tavares. 
10.424. Waldemar Pereira de Moraes, 
10.425. Walter Tavares Dias Pessoa, - . 
10.426. Yolandino José Maia, 
10.427. Zenith Hugo de Jesus. 
10.428. Gatüllo da Paixão Cearense. (Indeferido) 
10.429. 'Waldemar Raming. Vianna. . 
10.430. Josué Frutas. 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes d3 Piedade, Irajá e Penha) 
Juiz — Dr. Antônio Carlos Lafayette de Andrada 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2 DE DEZEMBRO 

D E 1936 
11.008. Hamilton de Lima Barros. 
11.009. Marrietta Pellegrino Barbosa. 
11.010. Manoel'Gouvêa. 
11.011. Otto Giraldes. . • 
11.012. Hamilton Henriques Machado. 
11.013. João Araújo. 
11.014. -David Salviano da Silva. 
11.015. Liciano Freire Barbosa. 
11.016. Thoméa de Souza Filgueiras. -
11.017. José Mendes. 
H . 0Í8 . Olegario Rodrigues da Costa. 
11.019. Olga da Silva Madeira Evóra. 
11.020. Gercino Henriquee Calazans. 
11.021. Octacilio Campos. • . ' . - ' • 
11.022. Perciliana da Silva'Ramos, ' 
11.023. Gustavo Cardoso Estrela. 
11.024. Barbara Feio. ' " ' 
11.025. Orieta Vasconcellos. - ' ' 
1 1.026. Feliciano Vianna da Cunha, , 
11.027. Antônio Medeiros. ." . • ' - . ' . 
11.028. Pl.inio da Silva Bandeira. . , 
11.029. João Baptista. Ferreira. 
11.030. João Gomes Coelho. . 
11.031. Ribranco Joffre Rodrigues Pereira. 
11.032. Coriolano Caetano Martins. . . . ' -, ',,., 
11.033. Armando Teixeira Jún io r . . . - . 
11.034. Abilio Torrentes. ' - . , . -
I. 1.035. Alipio Eduardo Pereira;. , 
11.036. Américo Lopes Rodrigues. • .• , • ' • '•' 
11.037. Judith Maia da Costa,. . -
U . 0 3 8 . Jayme Couto MarceUino: ' , 
11.039. José Queiroz Fernandes, 
11.040. José Pereira Nunes. 
11.041. José Tavares do Couto, 

11.042. Aurino Vianna. 
.11.043. Iracema Candêas. ' ' 
11.044. José Pedro da" Silva. 
11.045. Alberto Gonzalez Carpinteiro, 
11.046. Alberto Fernandes de Assis. 
11.047. Aida CoscarelH Proença: 
11.048. Alcides Lopes' Pereira. • 
11.049. Alfredo Gonçalves da Silva, 
11.050. Antônio dé Oliveira Castro. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO'DE 9 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

11.051. Clara da Silva Azevedo. 
11.052. Durvalina Gonçalves. 
11.053. Esmeralda Coelho Gonçalves. 
11.054. Engracia de Carvalho L ima . 
11.055. Gastão Barbosa. 
11.056. Gustavo Lúcio de Macedo. 
11.057. Humberto Merlim. 
11.058. Isabel Gonçalves Dias. 
11.059. Isolina Ventura de Carvalho. 
11.060. Iracy Fernandes-de Sá F ^ i r e . 
11.061. Jorge de Jesus Castro. 
11.062. Jorge Dias de Araújo. 
11.063. Jayme Moura. 
11.064. Juracy Rodrigues Xavier. 
11.065. João Francisco Bartholo' Filhe 
11.066. João de Oliveira. 
11.067. José de Almeida Torres. 
11.068. José Pereira do Nascimento. 
11.069. Leonidia Cunha Silva. 
11.070. Margarida de Souza. 
11.071. 'Maria de Pilar Gago Guimarães. . 
11.072. Maria Phelomena Lages. 
11.073. Margarida Fonseca do Valle. 
11.074. Maria da Conceição. 
11.075. Manoel Aleixo. . " 
11.076. Nicolau Bento dos Santos F i lho , 
11.077. Oswaldo Francisco de Azevedo.. 
11.078. Oswaldo Lopes Pereira. 
11.079. Phelomeno de Almeida Marques,; 
11.080. Ricardo Gonçalves Ferreira. 
11.081. Roberto Ottoni. 
11.082. Romeu Machado de Azevedo, 
11.083. Rosilda Alves Barroso.-
11.084. Severino Ferreira de Almeida. 
11.085. WaldemhVde Sã. 
11.086.- Eduardo Catão de Oliveira. 
11.087. Jos'é Rodrigues Villares. 
11.088. Carmelino Antunes dos Santos» 
11.089. Nelson Peixoto do Amorim. 
l l i>90. Raul David. 
11.091. Bertha Beuttumuller Gussumann. 
11.092. Harry Levi t . 
11.093. Antônio Azevedo Martins. 
11.094. José Cabral. i 
11.095. Martins Peixoto. 
11.096. Conceição Ferreira Tavares. 
11.097. Napoleão Amorim Sastore-
11.098. Antônio Coelho. • 
11.099. Zaida Gomes Vianna. 
11.100. Odilia Guimarães Fernandes. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO - D E 20 DE DEZEMBRO' ' 
• DE 1936 

11.101. Raymundo Frota, 1 
11.102. Manoel Joaquim Barbosa, y 
11.103. Sylvio Arthur BéchthufftV 
11.104. Luiz de Souza Paulo. ,, 
11.105. Alfredo do Carmo, 
11.106. Claudionor.Telles Madur.ei.ra. - • ' 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 D E DEZEMBRO' 
DE. 1936-, • . ; - - . ' , • 

11.107. Leopoldina Teixeira Leite de Barros. ' , 
11.108. Thereza de Mello Casal. ."' , . " . ' . 
11.109. Lourenço Martins'Márcilio, 1 ,< , "... •' 
11.140.. Carlos Cor rêa 'da Silva. ' . ' v

: • 
l i - . i j l . - Alcino Fonseca de Araújo-, ' ' .'' . 
11.112. Arv Nepomucèno das Chagas..- • ; 

11.113. -Affonso Fernandes Prado. v-;> 
11,114= Luiz Cezarino de Almeida. • • '•-.'-"; 
11,115, João dos Passos Vianna. • • - ' • ' . 
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Terceira Circumscripção Eleitoral 

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

Districtos municipaes de Jacarépaguá, Madure i» , Anohieta 
• Pavuna) 

Juiz — Dr. Antônio Vieira Braga 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 12 D E DEZEMBRO 
\ D E Í936 

9.431. Antônio Alves da Costa. 
9.432. Benedicto Gomes de Oliveira. < 
9.433. Francisco Dias de Assis. 
9.434. Germano Ferreira Baptista. 
9.435. Ignacia Wolfanga Gonçalves. 
9.436. Francisco Laurindo de Lima 
9.437. Luiz Cardoso. 
9.438. Marciano de Souza. 
9.439. Mario Cunha de Oliveira. 
9.441. Waldemiro Pereira do Nascimento."' 
9.442. Astrogildo Lyrío de Carvalho. 
9.443. Américo Ferreira Borges. 
'9.444. Estellina Jeronyma dos Santos. 
9.445. Emma Ida Gaffi. 

;0.446. José do Nascimento. 
•9.447. Myrtilo Pinto de Souza. 
Í9.448. Moacyr Cavalcanti de Barros Acoioli . 
9.449. Maria da Gloria de Amorim Santos, 
9.450. Olga Lauzada. 
>,9.451. Alberto Alves Pimenta. 
:9.452. Agostinha Marques dos Santos, 
1.9.453. Djanira Possolo da Si lva . 
•0.454. Edgard de Oliveira Couto. ' 
9.456. Joaquim dos Santos. 
,9.457. Oswaldo Francisco da Silva, 
9.458. Joaquim Miguez Portella. 
9.459. Amy Eliza Muller Santos. 
9.461. Anacleto Ivo da Costa. 
9.462. Adirio Pinto Alves. 

.463. Manoel Pinheiro do Nascimento. ' 

.465. Benedicto Cândido de Oliveira. 
9.466. Antônio Francisco Eufrasio. 
9.467. Amaro de Mello. 
9.468. Elvira Costa de Oliveira. 
9.469. Waldemir Menezes Mendes. \ 
9.470. José Alves Bezerra. 
9.471. Cicero Correia de Andrade. 
9.472. Francisco de Assis Duarte* 
9.473. Jorcy de Siqueira Drehx. 
9.474. Nelson Luciano da Costa. 
9.475. José Silva. 
Ç.476. Octavio Machado. 
9.477. Saturnino Martins Ferreira. 
9.478. Saturnino Gomes de Souza. 
9.479. Cândido Francisco Penna. 
9.48u. Heeilia Vasconcellos Campos, 
9.481. Eoliano da Costa Cordeiro. 
9.482. Manoel Vicente da Si lva. 
9.483. Áurea Franco de Moura. 
9.484. Álvaro Albino. 
9.485. Antônio Francisco. 
9.486. Waldomiro Fabiano da Si lva . 
9.487. José Paulino da Cruz. 
9.488. Cleònice Porciuncula de Barros Palmeira, 
9.490. Jovelino Marcelino. 
9.491. Floriano Machado Peixoto. 
9.492. Analia Bastos de Oliveira.* 
9.493. Waldemiro Macedo. 
9.494; Sérgio Pereira de Carvalho, ~ 
9.495. Waldemiro Cyriano Balbiho 
9.496. Isabel de SanfAnna'* 
9.497. Hamilton Alves de Carvalho. , . , 
9.498. Maria Antonietta de Menezes Rocha, 
9.500. Armindo de Lemos. 
9.501. Waldyr Nunes. 
9.502. Helda Pinheiro de Oliveira L ima * • . . • 
,9.503. Iracema Soares 

504. Isaura Soares.-

9.505. Francisca de Abreu Menezes 
9.506. Darcy Cardoné. 
9.507. -ZuIihira Cordeiro de Souza 
9.508. Luiz Cardone.-
9.510. José Francisco de Ramos. 
9.511; Sylvano de Oliveira L ima . 
9.513. Avelino José dos Santos. 
9.514. Zelina Duque Estrada. . 
9.515. Emil ia da Silva Moutella Vançato. 
9.516. Ivonette Militão de "Sânt'Anna-
9.517. Miguel SanfAnna. 
9.518. Noemia Dias Guimarães. 
9.519. Adalgisa Mattos. 
9.520. Alberto Vançato. 
9.521. José Netto de Queiroz. '... 
9.523. Juber Fonseca. 
9.524. Carmosina Cordeiroc.da Silva Cudós. - • 

PROCESSOS INDEFERIDOS POR DESPACHO D E 12 D E D E 
ZEMBRO D E 1936 

9.440. 
9.455. 
9V460. 
9.464. 
9.489. 
9.499. 
9.509. 
9.512. 
9.522. 

Virgulino Lopes da Silva. 
Joanna SanfAnna .Simões. 
Armando José*Felippe. 
João Minervino dos Santos. 
Armindo de Oliveira . . 
Maria do Carmo. 
Theodoro Rodrigues Coelho Fi lho . 
Clovis Bento de Almeida-
Wilson Braz Chaves-. 

E D I T À E S D E INSCRIPÇÃO 

Primeira Circumscripçáo 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

{ Districto municipal de Candelária 

Juiz — Dr, Declo Cesario Alvim 

' Sscrivão —. Dr. Carlos Waldemar da Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código c 25 do 
Regimento dos Jitize* P Cartórios Eleitoraes. "''e uor •<•*».> Car
tório e Juizo da 1." Zona Eleitorai, estão sendo processados cs-
peaidcs 'de inscripção uos seguniu-» c.ü««o..ua. 

MANOEL MAVIGNIER DE NORONHA (8.594), filho de Ho-
racio Carlos de Noronha, e de Maria Amélia Mavignier de 
Noronha, nascido a 14 de julho de 1893. em Moseoró, Es
tado do Rio Grande do Norte, commercio. casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Candelária, 
(Qualificação requerida B . E . 15, n . 991, 3* zona.) 

JONATHAS VIEIRA DOS PASSOS (15.111), filho de Luiz 
Vieira dos Passos e de Maria Lica dos Passos, nascido a 
28 de julho de 190Í, em Ubatuba, Estado de São Paulo,, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São-Jos6. (Qualificação ex-officio, 
B. E . 38, n. 21.564.) 

JOSE' JOVITO MARINHO -(-10.-032), filho de Antônio dos 
Santos Marinho e de Maria. Rosa do Esprüto Santo, nas
cido a 15 de fevereiro de 1880. em Santa Thereza de V a -
lença. Estado do Rio de Janeiro, negociante, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São Dorain-* 

' gos. (Qualificação Teque-rida, B . E . 35, n. 7i7, 1.» zona.") 
MANOEL MARTINS PEREIRA DA SILVA FILHO (24.573), 

filho de Manoel Martins Pereira da Silva e de Maria da 
Gloria Vieira, nascido a 22 de novembro da 1896, na Ca
pital Federal, cojntmereio, casado, coro domicilio eleitoral 
no districto municipal o*e Santa Rita-. (Qualificação re

querida, B . E . 58, n . 7,683, 5* aona.) ' ' 
LUIZ BARRETO JÚNIOR (4.067). filho de Luig Barreto- o de 

Palmyra da Silva. Barreto, .nascido a 8 da maio dié 1913, 
• no Districto Federal, funccionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal d« Candelária 

"e residência á r u a ' S ã o Pedro n . 21.' (Transferencia d« 
Estado.) ' 

MANOEL FERREIRA. VASSALLO (4.068), fiifo» o» t u i z Vas- ' 
salto e de-Herminia-Ferreira V ^ a l l o . nascido a .1.9 .d* 

V 
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agosto de 1908, em SIo Pedro Poguary, Estado,, de Mmaa 
Geraes commercio, solteiro, com domicilio eleitoral- no 
districto municipal de Candelária e-residência a-rua da 
Quitanda n. 165. (Qualificação requerida, B . E . 28. nu -

r mero 1.671.) . - • . • . - , „ . . . 
DJANIRA DE OLIVEIRA (4.069), filha de, Thiago.de Oliveira 

e de Antonia Maria de Oliveira, nascida a 26 de março 
de 1914. em Nova Iguassu\ Estado.do Rio de Janeiro,,do-
amestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e residência á rua do Rosário.a, 47. 
(Qualificação requerida..B.' IE'." 144/rnhs3.474".) 

CLAUDIONOR DA SILVA (4.070), filho.de Manoel Braz da 
Silva e de Maria da Gloria de Mello, nascido a 13 de mar
ço de 1916, no Districto Federal, operário,, 6olterro. com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária 

• e residência á rua de São-Pedro n . 43. (Qualificação re
querida, B . E . 144, n . 3.471:) •- • • • 

MANOEL RIBEIRO D E -MATTOS (4.071). filho- de Antomo 
Ribeiro de Mattos e de Maria Silveira Rosa, nascido a 8 
de abril-de 1903, no Districto Federal, operário,: solteiro, 
com domicilio eleitoral no'diBtricto"municipa!--de*Can^ 
délaria,e-residência á rua São Pedro n . 38. (Qualifica-

, ção requerida, B . E . 128, n . 3.213.) 
Ü&GUINALDO MOREIRA DA SILVA (4.072),,.filho de Sebas

t ião Moreira da SuVae de Maria Brigidá-Ferreira, nas
cido a 27 de janeiro de1915, em São José do Calçado, Es
tado do Espiri to. Santo, carpinteiro, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária e re-

, sidencia á rua do Rosário-ri. 63'. "(rTansferencia de Es-
L tado.) • .. 
UGARLOS' PINHO D E OLIVEIRA (4:073),"filho de Bento.Oar-

los de Oliveira e.de Josephiná Pinho de Oliveira; nascido 
a 12 de outubro de 1903, em Dèscalvado Estado de- São 
Paulo, commercio casado, com domicilio'eleitoral no dis
tricto'municipal de Candelária e residência á rua do Ro
sário n . 24. ' (Qualificação requerida, B . E . . 144, nu
mero 3.498.) " '. ' V' , • 

JOSE' ROBERTO COELHO (4.074), filho de João dos-Santos 
-Coelho e de Francisca de Jesus Coelho, nascido a 7 de 

junho de 1890. em Recife, Estado de Pernambuco, fun
ccionario do Lloyd Brasileiro.-casado,- com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária, e residên
cia á rua do Rosário n . 18. .(Qualificação requerida, 
15. U . 144, n . 3.487.) 

MANOEL LEONCIO (4.075), filho de Leoncio dos Santos e de 
Igçacia dos Santos nascido a 10 de dezembro de 1902v 

no Estado do-Rio de Janeiro, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal- de Candelária. e 
residencial rua São -Pedro' n: 72... (Qualificação requeri
da B . E . 139. n . 3.464.) ' -

ÍEUGLYDÈS DOS SANTOS (4:076), filho de Antônio de Araú
jo e de Sebastiana dos Santos, nascido .a-26 de outubro 
de 1912, na Capital Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária e re
sidência á rua do Ouvidor n . 68. (Qualificação reque
rida. B . E . 139. n.-3.456.) . , ' 

GERALDiNO' VIEIRA (4.077). filho de Leonardo Vieira dos 
Santos e de Clarinda Perpetua Moreira,: nascido, a ,22 de 
junho de 1918, no Estado 'do Rio. operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no-districto municipal; de Candelária 
ere-sidencia á rua da-Alfândega n . 55. (Qualificação re
querida, B . E . 139. n . 3.,458.) 

jJARDELTNA DOS SANTOS (4.078), filha deManoel Antônio 
dos Santos e de Amélia-Duarte dos Santos; nascida a 5 de 
março de 1918, na'Capital Federal."domestica, -casada, 
com domicilio eleitoral no districto' municipal de-'Can
delária e residência á- rua São Pedro n . 62, sobrado. 
(Qualificação reauerida B . E . 139,.n. 3.461.) . 

ROBERTO MARQUES (4.079)..'filho de Emil ia Benedicta 
Marques., nascido a 27 de fevereiro de 1907, no. Districto 
Federal, militar - (sargento do Exercito), solteiro,-com 
domicilio eleitoral no districto municipal - de Candelária 
e residência á rua do Ouvidor n . 97. (Qualificação re
querida, B . E . 137; n . 3.340.) . . ' , ... ' 

EUCLYDES DE ALMEIDA. MELLO :(i.080).. filho . de José 
Vieira de Mello, nascido a 21 de setembro de 1896, e-m 
Penedo, Estado de Alagoas, commercio..casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal'de Candelária-o 
residência â rua da Alfândega n . 50, sobrado.1 (Trans
ferencia de Estado.) 

&NTONIO SIQUEIRA (4.081), filho d e A l b a n o Siqueira -
de Abreu e de Augusta-dos Prazeres-de-Abreu Paes,'nas-

. cído a Io de abril de 1016. no Districto Federal meça-
.nico. solteiro, com domicUiõ•eleitoral- no districto"'•miini--. 
elpal de Candelária e residência á rua da Quitanda'n, 167 
i(Qualificação requerida, B . E . 144, n. ' 3.468.) 

ARLINDO MARTINS DA" SILVA (4.082), filho de Martínho 
Luiz da Silva e de America Verônica da Silva, nascido a 
20 de agosto; de 1896.-em Lorena, Estado de São Paulo, 
motorista, viúvo, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e residência á rua da Candelária 
n . 7 1 . (Qualificação requerida. B . E . 139, n. 2.255.) 

WALDEMAR L.OPES D E SOUZA (4.083), filho de Josó Lopes 
de Souza e de Etelvína Lopes de Souza, nascido a 19 de 
abri l de 1912, no Districto Federal, lustrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Can-
dearia e residência á rua do.Rosário n . ,45. .(Qualificação 
requerida, B . E . 144, n . 3.484.) 

DORALIGE GARCIA FONTOURA (4.084), filha de José Maria 
Garcia e- de Justina da Gosta Garcia, nascida a 29 de 
maio de 1904( em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 

s S u l , modista, viúva, com domicilio eleitoral no districto 
municipal dè Candelária e. residência á rua Visconde de 
Inhaúma n. 39, sobrado. (Qualificação requerida, B , E . 
137. n . 2.277.) 

, OCTAVIO DE ALMEIDA NEVES .(4.085), filho de Francisco 
de Paula Neves e de Antonia de Paula Neves, nascido a 
25 de maio de 1906, em São João d'El-Rey, Estado de 
Minas Geraes. funccionario público, casado, com domici
lio eleitoral no districto-municipal de Candelária e resi-

•• : " dencia á rua do Rosário n. 98.' (Transferenci ade. Estado.) 
, Districto Federal aos de dezembro de 1936.'— Pele 

escrivão, Juvenal de Araújo. - . , " v w 

TERCEIRA; ZONA ELEITORAL ~ . 
< Districtos municipaes- de Santa Rita, Sacramento 9 

gãp Domingos) 
Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 
Faço publico, para os fins dos arte. 43 do "Código e .25 

do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que pôr esto 
Cartório e Juizo da 3* Zona Eleitoral, estão'sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos! 

MARIA NAZARETH DE SOUZA FONTES- (7.488), filha de 
Francisco Tiburcio de Souza e de Jòanna Maria de Souza, 
nascida a 15 de fevereiro de 1909, no Districto Federal, 
casada, domestica, com domicilio eleitoral nò districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3" 
zona, n . 6.498.) • 

E M A SÍEMANN (7.489), filha de Luiz Henrique Slemann e 
de Dorothéa Wolfram Siemann,. nascida a 22 de janeiro 
-de 1912, em Itajahy, Estado de Santa Catharina, solteira, 
domestica, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 a zona, nu
mero 6.513.) 

ADELINA ALVES, DE CARVALHO (7.490), filha de Leonardo 
Augusto.Alves e de Magdalena Alves, nascida-a 18 de ou
tubro de 1911, no Districto Federal, 1 casada, domestica, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, n . >6.456.) 

ABGA1L NAZARETH (7.491), filha de Marcelino Domingos 
de Vasconcellos e de Umbelina Ferreira de Souza, nas
cida a 29 de janeiro de 1915, no Districto Federal,- sol
teira, domestica, com domicilio eleitoral no districto mu-

, nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n . 6,469.) * ' 

MILTON PINTO (7.492),.filho de Francisco Pinto e de Pe-
riha de.Oliveira Pinto* nascido a. 10 de;dezembro de 19Í6, 
em Campos,- Estado do Rio de Janeiro,' solteiro, funccio
nario publico, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3* zona 
n . 6.300.) 

OCTAVIO DANTAS DE. OLIVEIRA .(7.493), filho de João 
Francisco de Oliveira' e de Amélia Dantas -de Oliveira, 
nascido a-21 de novembro de 1915, no Districto-Federal' 
solteiro, funccionario publico, com domicilio eleitoral no' 
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação reque
rida, 3* zona, n . -6.301.) ' 

SALVADOR A L V E S RAM ALHO (7.494), filho de José Alves 
Iftamalho e de'Rosa Corrêa Ramatfio, nascido a 6 de agosto 
de-190.4, no Districto-Federal, casado, funccionario pu-

..blico, com domicilio eleitoral no districto municipal rJe 
Santa Rita . (Qualificação requerida, 3 a zona, -n. '6.197 V 

JAYME DA COSTA (7.495), f p o de Francisco José da Costa 
•e de Emilia da, Costa, nascido a 1 de novembro'de 1908. 
no Districto Federal, solteiro,- commercio, com domicilio' 
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eleitora! U Q districto municipal de Santa RHa, (Quali^ 
ficação requerida» 3* zona, n. 0.119.) 

rHEREZA A L V E S GAMA (7 .190), filha de Antônio Alves 
Bozerra e de Franeisca Soares de Mello, nascida a 2 de 
maio de Í886, em. Matta Grande, Estado de Alagoas, ca
sada, domestica, com domicilio eleitoral na districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 A 

zona, tu 6,,027.) 
EUGÊNIO PAULO ESTBPHANIG ( 7 . 4 9 7 ) , filho de Vicente 

Estephihio e de Angelina Cesario, nascido a 3 de abril 
dô 1913» BQ Districto Federal, solteiro, eommercio, com 
dojpioiHo eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida, 3 * zona, n. 4.478.) 

AUGUSTO TEIXEIRA PINHEIRO (7 .498), filho- de Manoel 
Teixeira de Andrade e. de Maria Gomes, nascido a 3 de 
maio de 1913, no Districto Federal* solteiro, commercio, 
i o » domicilia eleitoral no districto municipal de São 
Dominogs. (Qualificação requerida, 3 * zona, n . 5-. 165.) 

EDUARDO GUERREIRO ( 7 . 4 9 9 ) , filho de Felifpa Guerreiro 
é da Anna Guerreiro Vellaseo, nascido a 4 de março de 
1918» U0 Districto Federal, solteiro, eoramercio, eêm do
micilia eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida, 3 * zona, n , 6,014,) 

ANADYR DOS SANTOS FERREIRA (7 ,500), filha da João 
dos Santos Ferreira e de Maria dos Santos Ferreira, nas
cido a 10 d©j fevereiro 'de 1909, em Itaquatiára, Estado 
do Amazonas, solteiro, operário, com domicilio eleitoral 
no dietricto municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida, 3* zona, n . 6 . 3 3 3 . ) 

ANTÔNIO JOAQUIM D E SANFANNA {7-501), filho de Joa
quim José, de SanfAnna e. de Rosalina Maria Ghristina, 
nascido a 7 de março de- 1909, em Sapucaia, Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, operário, com domicilio eleitoral, 
no dietricto municipal de S5o Domingos. (Qualificação 
requerida, 8* zona, n . 0.040.)' 

JOSÉ'- PEREIRA NEVES. (7.503), filho de Antônio Pereira 
Neves e de Anna Maria da Cruz Neves, nascido a 15 do 
dezembro de 1904, no Districto Federal, viuvo, pintor, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita . (Qualificação requerida, 3 * zona, n . 5.970.) 

ANTÔNIO BARBOSA (7.603), filho de Benedicto Lourenço 
lièlàüí Barbosa e de Adelaide Limongi Barbosa, nascido 
a 16 de junho de 1907, em Guaratingúetá, Estado de São 
Paulo, casado, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto-municipal-de Sacramento. (Qualificação reque
rida» S* zona, n. 5.591.) 

GABRIEL JOSE' D E MORAES (7.504), filho de João José de 
Moraes, e. de Graciana Bíaria das Dores,, nascido a 31 de 
outubro de 1888, no Districto Federal,/casado» operário, 
çom domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra
mento. (Qualificação requerida', 3 * zona, n . 6.234.,) 

BERNARDINQ D E A Z E V E D O (T.505), filho de José Antônio 
do Azevedo e da Maria de Azevedo, nascido a 21 de. outu
bro de 1904, no Districto Federal, casado, operário, çom 
domicilio afeitorat no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida, 3« zona, n . 4.143.) 

ANTÔNIO ISIDORO DA' SILVA (7 .506), íjlho de Isidoro da 
Sitva ÍTeitas. o de Claudina Emeueneia,ua Crua, nascido a 
16 ,de fevereiro de 1896, em Juiz, de Fdra / Estado de 
Minas Geraes, caçado, motorista, çom, domicilio -eleitoral 
noi'üi*triofo municipal de Sacramento. (Qualificação re
querida, S* rona, n . 6 . 3 7 7 1 ) 

DIAMANTINA DA' GOSTA NUNES (7.307), filha de D?»man~ 
tíáo Augusto Nunes e de Julia da Costa Neves, nascida 
ô i cte «etsmbro de 1&04, no Districto Federal,, solteira, 
dontestioa, ,com domicilio eleitoral nQ districto municipal • 
de $S.o Domingos. (Qualificação requerida, 3̂  àQQa, nu* 
nwro &.3G5.) 

CELSO AUGUSTO CHAVES FA]RIA (7.508), filho, de Fran
cisco Augusto Chaves Faria e. de M.a"rta. dQ (Üanflo de 
Ôhavea Farta, nascido a 18 de outubro (Je, 1918, nu Dis
tricto Federal, solteiro, estudante, com domicilio, eleitoral 
no dtstriclo municipal de São Domingos/. (Qualificação 
requerida, 3* zona, t>. 6.427.) 

JOAQ ÁVILA DE MESQUITA (7.509),. filha çte Joaquim 
" Vieira d$ Mesquita e de'Maria Fr^noisca .Ávila de Mes

quita, nascido a 28 de janeiro de 1839, 'eíã Cidade do Cabo, 
Estado de Pernambuco, casado, radio-telegraphista, com ' 
domioilia eleitoral no districto municipal de São Domin
gos. (Transferencia do Estado de "Matto Grosso, titult 
a. 2.274.), 

JQSE' NUNES MOREIRA (7.SÍQ), filho de Antônio- Nuneá 
Moreira e de Maria Adelina Cardoso, nascido a 17 de fe
vereiro de 1918, no Districto Federal, solteiro, commér» 
ciario, com domicilio çleitoral no districto municipal d« 
Santa Rita. (Qualificação reauerida, 3* zona, u . 6.292.) 

ÜBALDINQ NORBEJ&TQ DOS SANTOS (7.511), filho de Vi
cente Teixeira dos- Santos e de Januaria Norbeçto Santos, 
nascido a 16, da maio de 1913» em Recife, Estado de Per
nambuco, casado, funccionario publico, com domiciiit 
eleitoral nó J districto municipal de São Domingos. (Qua-* 
lificação requerida, 3 4 zona, n. 6.064.) 

DOMINGOS DA SILVA TAVARES (7,512), filho de José de 
§ouza Tavares Sobrinho o de Virgínia do Espirita Santo 
e Silva, nascido a 11 de julho de 1900, em Campos, Es
tado do Rio de Janeiro, casado, operário,, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qua
lificação requerida, 3," zona, tu 4.672.) 

JOÃO.RODRIGUES BARROCA (7.513), filho de Alexandre no-
drigues Barroca e de Elisa Alvarenga Barroca, nascido a 
17 de dezembro de 1902, em Laranjal, Estado de Minas 
Geraes, solteiro, eommercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Sacramento. (Qualificação reque
rida, zona, n , 5.653.) 

JORGE DA ROCHA FRAGOSO (7.5.14), filho, de Paulo da 
ítQCfta Fragoso; e de Le-tia Paes da Rocha Fragoso, nas
cido, a 1 de abril.de 191-6, uo Districto. Federal,, solteiro, 
engenheiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de. Sacramento. (Qualificação requerida, 3* zona, 
numero 6.524.) 

FRANCISCO A L V E S MARTINS (7.515), filho de Domingos 
Alves- Martins e de Maria Aug-suta Martins, nascido a 15 
de setembro de 1907, na Districto Federal, casado, bar
beiro, com domicilio- eleitoral no. districto municipal de 
Sacramento. (Qualificação requerida, 3* zona, n . 6.479.) 

ESMERILDA DOS SANTOS SILVA (7.516), filha de Antônio 
Joaquim dos Santos e dc Isabel Conceição dos Santos, 
nascida a 2 de outubro de 1915, no Districto Federal, 
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos t (Qualificação requerida, 3* zona, nu
mero 6.244.) 

ALFREDO CQRNELIO DO NASCIMENTO (7.517), filho de 
Raymundo. Cqrnelio- do Nascimento e de Iracema Cornelia, 
nascido, a 22 de, janeiro de 19.16, no Districto Federal, 
operário, solteiro, eom domicilio- eleitoral no. districto 
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 3*. 
zona, n . 5.587.) 

CESARIO LOPES MOREIRA. (7.518), filha de Maria Salomé, 
nascido a 30 de março de 1890, no Districto Federai, sol
teiro, operário, com- domioil;io eleitoral no districto. mu-

.nlcifal de São Domingos, (Qualificação requerida, 3* 
. zona, n. 6.060.) 

EDGARD FERREIRA DA SILVA (?:519.>„ filho, de João Fer-
, reira da SJfvá e de OUvia Peixoto Cavalcante,, nascido a 

13 de janeira de 19,12, uo„ Districto Federal,, casado, fun
cionário do Lloyd Brasileiro^ com domicilio, eleitoral no 
dfctrioto municipal de Sacramento. (Qualificação reque
rida, 3* zona, n . 5,631.) 

MtíRILLQ MARTINS DE SOUZA (7.520), filho de Euripede? 
Martins de Souza a de Augusta Martins- de Souza, nascido 
a 31 d© março de 1890, no Districto Federal, casado, 

. cônsul, com domicilio, eleitoral na districto municipal de 
Santa Rita. (Qualificação, ex-officio, B . E . 18, n. 1.342.) 

RAPHAEL MOTTA AMADEU (7.52Í) , filho de 'RaphaeJ Fausto 
1 Amadeu e de L,ucin.da da Moita. Amadeu, nascido a 9 de 
dezembro de t9. l l , no Di«tfiç|Q Federai, casado, com
mercio, com domicilio, eleitoral no districto municipal de 
Sacramento, (Q-üalificaçãQ requerida,. 3« zona, n. 5.754.)' 

JOÃO- PINTO Í>A SILVA (7.5|2), filho de Luiz Pinto da. Silva 
è de Maria da L.ourdas Geuvêa, nascido a 25 de feve--
rairo de 19.Í4, no Districto Federal,, casado, oómrnercio, 

- com, domicilio, eleitoral na distrieto municipal de São 
..Domingos, (Qualifieaeão requerida, 3* aona, n. 6.356.) 

MARIO DA ROCHA FREITAS (7.523), filha de José da Rocha 
Freitas e de Agòstínha Nunes Simões, nascido a 5: de maio 
de 1893» na Districto.'Federal, casado, commerotario,, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São Domin
gos. (Qualificação requerida, 3' zona, n. 4.987.) 

F á B I O L E Í T E DA CÜWB/A (7.524), filho'de Antônio .José* da 
Cunha e de Maria da Cunha, nascida a 20 de dezembro 
de 1916,- em Muzambinho, Estado de Minaes Geraes, sol
teiro, estudante, com domicilio eleitoral nn d.istrietft miin 
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nfoípal de São Domingos. (Transfereaeía. do Estado de 
Minas Geraes, titulo n . 4.495.). 

PRUDENGIO HERRMANN (7.535), filho da Jaoob Herrmcmn 
e de Catharina Lamb Herrmann, nascido» a iO de putübrí 
de 1885» em Novo Hamburgo, Estado do, ©lo Graèue d& 
Sul, casado» cirurgião dentista» com domicilio eleitoral 
no distrioto rn.unioir.al de. Sacramento. (Transferencia 
do Estado do Rio Grande do Sul, titulo «» 8.140.) 
Districto Federal» 20 de dezembro, de 1936. — Pelo es

crivão, Maurício Teixçira, 4c- ItfellQ. 

EXPEDIÇÃO m TÍTULOS 
Primeira Circumseripção 

PRIMEIRA ZONA. ELEITORAL (ANTIÇA) 
De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 1* Zana» da i " utr-

cumscripção da Districto Federai, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 
" i . O l õ . Manoel da Silva. {31.5.0.11, filho da Maria Luiza da 

Conceição, nascido a 7 de outubro de 1904, em 
Araruaraa, no Estado, do Rio. da Janeiro, cabineiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-
nicipaí de Santa Rita. e. residência á rua da Glori 
n . 92. >— Gloria. 

Segunda Ciremnscripção 
SEXTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do D r . Juiz Eleitoral da ô* Zona, da â* Gir-
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para. eonhe-
cimento doa interessados, que foram expedidos os SitulQS 
eleitoraes dos seguinte? cidadãos: 
5.861. Augusto Pereira Costa (5.861), filho de Elias Pereira 

Cotia Sobrinho e de Maria Rosa Cotta, naseidc 
a 31 de dezembro de 1807, no Districto Federal, 
empregado publico», casado, com domicilio eleito
ral no' diçtricto múnioipal d> Copacabana e resi--
dencia á rua Dias da Rocha q , 26. , 

Joaquim Francisco de-. Oliveira (5.862)., fijho de Fran
cisco Alvçs 4a Silva e de'Franeisca Maitins de 
Oliveira, nascido a i$ de outubro de í907, em 
Aracaty, uo Estado do Coará, çeqimepoio., SQÚéiro 
com domicilio eleitoral ao disrtioto- municipal oe 
Gávea e residência á estrada da Gávea. sjn. 

Manoel da Silva Gomes (5.8,63.^ filho "cie Maria de " 
Jesus-,, nascido a. 15 de. janeiro de 1904 nb Distr i 
cto federal-,, commççgio» qaiado» e o a Jornicilio-
eleitoral n.a dis,tric.ta municipal, qe. í*agoa e resi-

. dencia á, rua Theresa Guiraarãfeí. n 4» 
Rome,U dos. SanÃo§ (5.86.4.1 ̂  filho, de. Annibal des 

.Santos e. d* ÇarolíD.a Ganutu nascido a 4 de outu
bro de 1918,. na Gi&tnata Federal,, operário, sol
teiro, com domicilia eleitoral no, districto, muuioi* 
naJ- de, Savea. o residência- á rua. Faro. 36, barra
cão 4. 

8»86S* Garâíão, Semonárd Rodrigues dos Santos. ('5,865), filho 
da Jtóàé Rodrigues dos Santos è ds Maria Semoiiárd 
dos Cantos, nâ§cido'a 8, de piaçço de 1.88.9» v,Q- Dis
tricto Feder^!, advogado, casado, ' com -ioimeilio 
eleitoral no districto" municipal de Lagoa e resi
dência a rua Marques de Olinda a,» i8% 

Arnaldo Rocha 1 Filho" (S.§6"6). 'filho. <tej Arnaldo Cy-
riaoo de Oliveira Reehj e. de Mf r i j , Çezariua Ba> 
ptisfca Roéha, ua?qido % % de, Cejsejabro de 1916, 
na Districto: Fede?af,. estudante,, solteiro, com do

mic i l i o eleitoral QQ pUs.tric.to. municipal de Lagoa 
e residência '4 Praia de. Botafogo, çt, 3.3.4. 

6.S6T. João Duarte Macedo. Í5..86T), filho de E ro in i Macedo 
. e, de Mana Fernandes Macedo, nascida a 3 d&-.j.u> 

nho, de t9t4, ao Qist-picta Federal, commercio, sol-
tsiço, com, domicilio eleitoral nu distrioto munici-

Í«l de Lagoa, e, residência 4 r u a " Álvaro Ramos 
35, eu 12. .- . 

£.868. Blinio Aurélio da Rocha (5.868), filho de, Maria Cítm» ' 
tina de Souza Reis, nascida á T o> daáejwbro de 
1916, no Distrioto Federal, 'funoQiõijirio publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Copacabana e residência á rua Visconda 
Pjrajá o, 29, c , I . 

5.862 

5.§63, 

5.864. 

S.S&è. 

5.868. Aiíouso Monteiro, Osório (5,.869)„ filho de Arnatdd 
©sorio Q da Isabel Monteiro Osório, nascido a 23 
d© janeiro de 1904, em Icó,. Estado do Ceará, fun
ccionario publico, solteiro» com domicilio eleitoral 
ut; district-o municipá» de Copacabana e residência 
á r u a Siqueira Campos o. 30. 

5.870., Manoel Carneiro Monteiro (5.870), filho de Manoel 
Carneiro e de Julia Hermes Monteiro, nascido a 13 
de maio de 1906, emlco. Estado do Ceará, funccio
nario publico» solteiro» com domioilio eleitoral no 
districto municipal de Copacabana e residência á 
rua Siqueira Campos n . 3.0. 

5.871, Yoianda de Azevedo Maltez (5.871), filha de Jero-
nymo de Azevedo Maltez e de Nair Mendonça Mal-
tea, nascida a 29 de agosto de 19Í4, no Districto 
Federal, dactylograpna, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Copacabana e 
residência á rüa Júlio de Castilho n . 15, app. 8. 

5\872. Aluizio Napoteão de. Freitas Rego (5.872), filho de 
Hugo Napoleão Rego e de Mathilde de Freitas 
Rego, nascida a 20 de novembro de 1914, Belém, 
Estado do Pará, estudante, solteiro, com iomicilio 
eleitoral no districto- municipal de Copacabana e 
residência ã rua Salvador Correia n . 17. 

5,3?3. Moaoyr Vianna de. Oliveira (5.873), filho de Artbur 
Eugênio Vianna de Oliveira e de Eugenia Maria 
Vianna, nascido a 9 de junho de 1904, no Distrioto 
Federal, operário, solteiro, com domioilio eleitoral 
no districto' municipal de Gávea e.l residência é, 
rua Jardim Botânico n . 664. 

5.874. Helena Dehiiz (5.874), filha de Sammuei Delniz e dfl 
Alzira Cardoso Delniz, nascida a 16 de fevereiro 
de 1918, no Districto Federal, commercio, solteira 
com domicilio eleitoral no di&tricta municipal d< 
Gávea e residência â rua Lopes Quinta n . 65 A , 

tUS7í>. Ary- Gouvea Torres (5.8,75,), filho de José Monteirt 
Torres e de Ubaldine Gouvea Torres, oascido a l í 
do outubro de 1905, no Estado do Rio de Janeiro 
commercio^ casado,, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de. Gávea e residência á rua Jar
dim Botânico u . 695. 

5^7S, Nazario Casemiro- de Abreu (5.876), filho de. Joãi-
Casemiro de, Abreu e de Isabel Cândida de Jesus 
nascido a, 3,0 de março de 1914, em Rio Bonito, Es 
tado do- Rio de Janeiro, imptess.òr, solteiro, con 
domicilio, eleitoral na districto. municipal de Gavei 
ç. residência á rua Faro u.. 56. * 

5.87^. í any r Bezerra (5,877), filha de, Waldemar do Car 
mo Pezerra e de Alice, da Oliveira Bezerra, nascidi 
% § de março cie 19/11* ua Districto Federal,,veriii 
contadora... «olteira* com damiciliQ; eleitoral, no dis-
^ioto, mUracipai de Copacabana e residência i 
Travessa Miranda n . 43. 

5,878. Maria ímiza. Gelle Ceoil (5,878),, filha de Frauoisc< 
<iell,e e 4a Çaulina. GeH.e, Cec.il, uascida a 1 de ou-
tuferç, de 19Q4 Estado de. S,So Paulo» Capital, com-
m§ççÍQv soíteica,. com. domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Lagoa e residência á rua da 
Passagem a» 99 A . 

5> 879̂  ĵ go- ^ gjQiaa í*e5o (S.sqiS), filho de Pedro de Souía 
lm§ © de làafeel Sontè» Souza Leão, nascido, a 14 
defeel is 4e ' í803^ Ipojuca, Estado de Pernambuco, 
eo^íKtíereiariQv casado, com domicilio- eleitófal no 
districto municipal de Lagoa e residência á rua 
Aíua-tdp QúíRtelía n- 56. 

5.§30:. Geraldo"d« Queiror Moreira (5.880), filho de João 
.©aptisía Mo.renra e- de Noemia de Queiroz Moréírã, 
sas.i!tido a 7 da fevereiro da l & R em Mórapanira, 
Esteio, do.-Paráv estudante, saltairov' com domicilio 
eleitoral nq districto municipal d:e Gávea © re^i-
deneta. 4 ru^ Jardim Botânico n . 592. 

5.,8fí, Emüiana E«Beraidot Nazareth (5,.881), fijho de E m i -
- - \\m& Esmeraildo-Nasareth e de Pulcheria Éi t ten-

^ c o u r i Nasateth, nascido, a ta de novembro de l é é i , 
• em Cachoeira, Uítado da Bahia, funcoionario nju/t 

, l tã<sipai, ojisadç, com domicilio eleitoral po distrioto 
" - aaUQiçipal daQavoa (i re»iden5ta & Estrada da Ga-

vejt sem uumera. - - • 

^^§5. J Q | | Manoçt da Costa Eareira (5.88S,>, filho, de Ann i 
bal da Costa Bereira. da- Adelina Nova da Gosxa 
Pereira» nascido a 26 da maio de 1914, no Dis t r i 
cto Federal, advogado, solteiro, com domicilio elei
toral no distrioto municipal de Lagoa « residência 
á rua Munjz Barreto a a £ 1 , ' • 

Confere com o O r i g i n a i 

http://rn.unioir.al
http://pUs.tric.to
http://Cec.il


4438 Quinta-feiré 31 BOLETIM ELEITORAL Dezembro de 1938 

5.883, 

5.884. 

5.885. 

g.886. 

tf. 887. 

tf. 888. 

ir 

£.889. 

1.8909 

6.891 

g.892 

&.89Í 

•f. 

896. 

Ml 

Ary Rodrigues (5.883), filbo de Aanibal José Rodri
gues e de Anna Leite Rodrigues, nascido a 22-de 
outubro de 1912, no Districto. Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Copacabana e residenoia á rua Haritòfi 
n . 107. . ' 

Ireiie da Silva (5.884), filho de Francisco da Silva e 
de Julia Ribeiro da Silva, nascido a 26 de agosto 
no Districto Federal, estudante, solteira, com do
micilio eleitoral.no districto municipal de Copa
cabana e residência á rua Santa Clara n . 22. 

Ruy Carvalho (5.885), filho de José Cândido dei Car
valho e de Maria Freire de Carvalho, nascido a 14 
de janeiro de 1909, em Conceição Macabu, Macabé, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Copa
cabana e residência á rua Visconde de Pirajá nu
mero 278. 

Agêsiláo Pereira da Silva (5.886), filho do D r . R a y -
mundo Pereira da Silva e de Zulmira de Castro 
Pereira dá Silva, nascido a 14 de março de, 190.4, 
no Districto Federal, funccionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal, de 

.Lagoa,e residência á rua'Urandi n . 13., 
Cyro Alfredo de Camargo Bueno (5.887), filho de Le-, 

andro de Camargo Bueno e de Dolores de Camargo 
Bueno, nascido a 7 de outubro de 1910, em Cam
pinas, Estado de São Paulo, medico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa, 
e'residência á Avenida Pasteur n . 203.. r 

Fernando Martinez (5.888), filho de Pedro Martinez 
e de Maolossa Garcia, nascido a 30 de maio de 
1900, no Districto Federal, mecânico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municpal de. Co
pacabana e residência á rua Bolívar n . 32. 

Odilon Ferreira Guarita (5.889), filho de Çesár A u -
. gusto Salgado Guarita e de Edwiges Ferreira Gua

rita, nascido a 15 de setembro de 1913, em Jabo-
Licabas, Estado de São Paulo, estudante, solteiro, 
:om domicilio eleitoral no:districto municipal de 
Copacabana e residência á rua Barata Ribeiro nu
mero 425. 

, Aloysio Lacerda (5.890), filho de Tito José Lacerda 
e de Theodora Lacerda, nascido a 28 de julho de 
1915,.no Districto Federal, commerciario, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Lagoa e residência á rua da Matriz n . 74. 

Lúcio de Oliveira Mesquita (5.891), filho.de Fran
cisco José de Souza Mesquita e de Luiza Amélia 
de Oliveira Mesquita, nascido a 1 de novembro de< 
1891, no Districto Federal, funccionario publico, 
com domicilio eleitoral no Districto municipal de 
Lagoa e residência á rua General Polydoro n. .288. 

Jool Clapp (5,i?92), filho de João Clapp Filho e;de 
Maria Henriqueta Clapp, nascido a 9, de julho de 
1918, no Districto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Co
pacabana e rseidencia á rua Figueiredo Magalhães 
n. 96. 

José Soares de Andrade (5.893), filho de Felippe 
Soares de Andrade e de Lydia Soares de Andrade; 
nascido a l i de junho de 1898, no Districto Fe
deral, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Lagoa e • residência á rua 
Sorocaba n . 38. 

José Velho Tito (5.894), filho de Arthur Rodrigues 
Tito e de Maria de Souza Velho Tito, nascido a 
14 de agosto de 1913, no Districto Federal, me
dico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Copacabana e residência á rua "Sá 
Ferreira n . 148. 

Sylvia do Oliveira Nunes (5.895), filha de Maria José. 
de Oliveira, nascida a, 20 de maio de 19.12, no Dis
tricto . Federal, funccionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de' 
Lagoa e residência á rua Eduardo Guinle 'n . 23: 

Francisco Pereira Rosa (5.896), filho de Antônio Rosa 
da Silva e de Maria Pereira Rosa, nascido a 18 de 
dezembro de 1912, em Campos, Estado -do Rio de 
Taneiro, estucador, solteiro, com domicilio eleito
ral v,o districto municipal de Copacabana e resi
dência á rua Bolivar n . 18. 

Lycurgo de Albuquerque Salgado :(5.897),' -filho'de 

Leopoldo Salgado e de Lydia de Albuquerque Sa l 
gado, nascido a 29 9e dezembro de 1913, no D i s 
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 

• ' eleitoral'no districto1 municipal de Gávea e resi
dência' á rua Visconde- de Albuquerque n . 634, 

-.ap.-. 2.. . . . 
5.898. Ivette F r a z â o P a r g a (5.998), filho de Hercutano Nina 

parga e de Henriqueta Frazão Parga,* nascida a 9 
de março de 1913, em São Luiz, Estado do Mara-
nhão, : commercio, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Gávea e residência á rua 
Visconde de Albuquerque.n. 634, ap. 4. 

5.899. Vicente Romano Lobosco Filho (5.899), filho de V i 
cente Romano Lobosco < e de Victoria Silva deJe* 
sus Lobosco, nascido a 22 de novembro de 1894, 
em Palmyra, Estado de Minas Geraes, empregado 
público, casado, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Copacabana e residência á rua 
Siqueira Campos n . 53. 

5.900. -João Marques de Carvalho (5.900), filho de João Mar-* 
ques do Carvalho e de Isabel Dias de Carvalho, 
nascido a 11 de maio de 1896, no Districto Fe-* 

; deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Copacabana e residência 
á rua.Visconde de P i f a j á n . 293, c . 1. t 

lio, 30 de dezembro de 1936.— Pelo escrivão,1 A . Abrexí^ 

Terceira Circumscripção 
DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 11 a Zona, da 3 a C i r 
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos-interessados, que foram expedidos os ' t í tu los 
eleitoraes dos-seguintes cidadãos: j 
10.204. João Lucena' de Almeida, filho de Raphael Lucena 

de Almeida e de Maria Magdalena Conceição, nas
cido a 13.de julho de 1911, no Districto Federal,' 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto. municipal de Meyer e residência á rua Mon
teiro da Luz n . 16. i 

10.205. Alcebiades Baptista de Souza, filho, de Antônio B a 
ptista de Souza e de Diana Antonia de Souza, nas
cido a Í0 de novembro de 1910, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 

- no districto municipal de Meyer e residência á 
rua Camarista Meyer n . 14. 

10.206. Irenio Domingues, filho de Sabino Domingue3 e de 
Suzana Pereira Caldas, nascido a 4 de fevereiro 
de 1911, no Districto Federal, commercio, casado, 

' com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Dr . Bulhões n . 128. 

10.207. Ary Miranda de Menezes, filho de Oscar Miranda de 
Menezes e de Geraldina Cândida Gonçalves Me
nezes,-nascido a 3 de julho de. 1914, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma e residência 
á avenida Suburbana n . 1.969. 

10.208. Othon Freire d'Aguiar, filho de João Pio Freire 
- 1 Aguiar e de Maria Olga Castro Freire Aguiar, 

nascido a .7 de dezembro de 1904, no Districto.Fe-
deral, commercio, casado, com domicilio fleitoràl 
no districto municipal de Meyer e residência á r u a 
Paulo Araújo n . 104. 

10.209. Elvira de Souza Oliveira, filha de Carlos João Fer
reira e de Virgínia Souza Ferreira, nascida a 2 de 
novembro de 1906, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no disíricto muni
cipal de Meyere residência á rua Borja.Reis n. 29. 

10.210. Hildebrando • Miranda de Souza, filho de Manoel 
Moreira de Souza e de Laura Miranda de Souza, 
nascido a 3 de julho de 1918, no Districto Fe 
deral, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Aquidaban n . 122. 

10.211. Icor David Vaisman, filho.de Bentíni Josenici Vais
man e de Marien Glitea, nascido a 17 de maio de 
1906, na Rumania, (naturalizado), negociante, sol-
teiro, cOm domicilio eleitoral no districto muni-

• cipal de Meyer e residência á rUa Dias da TQruz 
n . 546. • 

10.212. João Silva de Araújo Carneiro, íilhjo de Alberto tís 
Souza Carneiro e de Eulalia da Silva Carneiro, 
nascido a 24 de abril de 1916, no .Districto F e -
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10.231 

deral, «ommerciario, solteiro» com domicilio oJei- 10.227. 
toral no' distrioto municipal de Inhaúma e resi
dência á rua Americana n . 47. ' 

10.213. Faustino José Alves Júnior, filho de Faustino Jos< 
Alves e de Maria Virgi l ia Paes Rosa Alves, cas-
cido a 25 de marco de 1915, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domioilio eleitoral no dis- 10.228. 
tricto - municipal de Meyer e residência á rua 
Borja Reis n . 9. 

£0.214.. Henriqueta da' Silva Duque Estrada, filha de Ger-
vasio Theodoro da Silva e de Maria Bernarda 
topes, nascida a 28 de janeiro de 1874, ao- Dis
tricto Federal, domestica, viuva, com-domicilio Í0.229. 
eleitoral no districto municipal' de Meyer e resi
dência á rua Lopes Crua n . 52. 

10.215. José Domingues, filho de Martiniano Domingues a 
de Manonilla Maria Domingues, nascido a 19 de 
março de 1881, no Estado da Bahia, commercio, 10.230. 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Paraguay n. 86. 

J0.216. Irene. Ànnita Gerloff, filha de Ernesto Gerloff e de 
Maria Gerloff, nascida a 3 de março de 1917, em 

.'São "Paulo, Estado de São Paulo, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni-

" cipal de Meyer e residência á rua Magalhães Couto 
n . 18. 

40.217. Ida Atina Cârloíí', filha de Ernesto Garloff e de 
Maria Loreuz, nascida a 29 do outubro de 1914, 
em São Paulo, Estado de São Paulo, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Magalhães 
Couto n . 18. 

f-10.218. Mathilde Rodrigues de Jesus, filha de" Antônio Ro
drigues Loureiro e dc Alexandrina da Jesus, nas
cida a 23 de fevereiro de 1915, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 

' ' • no districto municipal de Meyer. e residência a 
rua Francisca Meyer n . 155. 

Ijí0.2í9. Raymundo Gonçalves do Amaral, filho de Luiz 
' Gonçalves do Amaral e de ühristina Mangabeira 
Amaral, nascido a 12 de julho de 1910, no Estado 
do Rio Grande do Norte, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Dias da Cruz n . 123. 

Í0 .220. Altair Baptista de Conceição, filho de Adolpho José 
• de Conceição .Júnior e dè Adelina Baptósta Pelva 

• • - - Conceição, nascido a 21 de novembro de 1913, no 
Districto Federal, funccionario publico, solteiro. 

. -com'domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Delta n . 12. 

10.221. José Luiz, filho de João Luiz,e de Constantina Can- 10.236. 
dida Caruso, nascido a 11 de setembro de 1901, 
em São Paulo, Estado de São Paulo, lavrador, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Bocaina n. 89. 

iü .222 . Leonidio Gomes de Souza, filho de Padro José de 
Souza e de Rita Maria da Conceição, nascido a 14 
de abril de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, 
empregado no commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Paraguay n . 18. 

10.223. Jovino Cloy Pedra, filho de José Rodrigues Pedra e 
de Maria • Comenides Pedra, nascido a 1 de" janeiro 
de 1901, ao Districto Federal, empregado no com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Ca-
buçu' n . 23. 

10.224. Américo Pedro de Alcântara, filho de Antônio Pedro 
• • de Alcântara e de Joaquina Maria dos Santos, 

nascido a 20 de julho de I9Q0, no Districto Fe
deral, funccionario publico, casado, com domicilio 

• eleitoral no distrioto municipal de Meyer e resi
dência á rua Domingos Freire n . 12. 

10.225-, Herminia da Silva Cavalheiro, filha de Faustino Ca- 10.240. 
•valheiro e de Evaogeíjna Silva Cavalheiro, nas
cida a 4 de novembro de 1907, uo Districto Fe
deral, commercio, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipai de Meyer residência á 
rua Dias da Cruz n . 381.. 

10.226, Aristides Peiva, filho de Hemetèrío JuJio Paiva e 10.241. 
de Archauja Zulmira Oliveira, nascido a 9 de 
abril de 1900, no Districto Federal, operário, ca-
sado, com domicilio eleitoral no districto muni-< 
cipa! de Meyer e residência á rua Boria Reis nu
mero 7. 

10.23o 

10.23! 

10.235, 

10.237, 

10.238, 

Í0 .239. 

Hugo Soares de Souza, filho de Fábio Olavo Soares, 
Souza e de Maria Coutinho, nascido a 25 de abril 
de 1918,'no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer e residência á rua Anua Cavalcante 
numero 781. 

Aureliano da Fonseca, filho de Ângelo Fonseca e de 
Marcolina Maria Conceição, nascido a 29 de ou
tubro de 1910, no Districto Federal, operário, sol
teiro,, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residenoia á rua Engenho dc 
Dentro n . 331. 

Carlos Wolf von Arcos, filho de Carlos Wolf von 
Arcos e de Laura Dias,. nascido a 6 de agosto de 
1914, no Districto Federai, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Villela. Tavares u . 65. 

Jair Gomes da Silva, filho de Luciana Maria Con
ceição, nascido a 31 de março de 1918, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, coro domicilio elei
toral no districto municipal de de Meyer e resi
dência a rua José Veríssimo a . 39. 

João Pettinario, filho de Attilio Pettinario e de Ma-
rianna Pettinario, nascido a 28 de setembro de 
1905, no Districto Federal, commercio, casado,' com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Residência á rua Dr . Bulhões n . 144.) 

Moacyr Borchert, filho de Paufino Borchert e de Car-
men Pinto Almeida Borchert, nascido a 27 de ou
tubro de 1917, no Districto Federal, • commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal .de Inhaúma. (Residência á rua Matheus Silva 
n . 26-A, casa 8.) 

Theodoro Bento de Azevedo, filho de Antonia Cae
tano Feíix. nascido a 15 de janeiro de 1903, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio' 
eleitoral no districto municipal de-Inhaúma. "(Re
sidência á rua Cesaria n. 12.) 

Humberto de Carvalho, filho du Antônio Francisco 
Carvalho e cie Euthalia Sá Carvalho, nascido a 12 
de outubro de 1913, na Districto Federal, auxiliar 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Residência á rua 
Dias da Cruz n . 190.) 

Victoriano dos Santos, filho de João Luiz. dos Santos 
e de Iracema Cândida Muniz, nascido a 14 de no
vembro de 1913, .no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no-districto muni- -
cipal de Inhaúma. (Residência á rua Getulio nu
mero 22.) 

Victor Fernandes Pinto, filho de Antônio Fernandes 
Pinto e de Nila da Costa Fernandes Pinto, nascido 
a 1 de fevereiro de i918, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Residência á rua Ber-
mengarda n . 139.) 

Oswaldo Gomes da Silva, filho de Adôlia- Malet, nas
cido a 19 de março de Í91S, bp Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- , 
tricto municipal de Meyer. (Residência á rua Fran
cisca n . 48.) 

Joventino Monteiro, filho, de Noel Monteiro Sobrinho 
e de Ludgeria Maria 'Conceição, nascido a 18 de 
julho de 1917, no Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma. (Residência á rua Miguel 
Gama n . 17.) 

Eduardo Conde, filho de Firmino Conde e de téonor 
Pereira Leite, nascido a i de dezembro de 1903, 

•• no Districto Federal, funccionario publico, solteiro! 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. Meyer'. (Residência á rua Joaquim Meyer. i i . 38.1 
José Luiz Machado da Silveira, filho de José Luiz 

Dilerroando da Silveira e de Maria Luiza Machado 
Silveira, nascido a 29 de janeiro de 1910, no Dis
trioto Federal, commercio, casado,, com domicilio . 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Re
sidência á rua Adriano dos Passos n , 12.) 

Helena Machado Cardoso, filha da Maria Machado Car
doso e de Balbina da- Silva -Cardoso, nascida a. c'"> 

~ dejun-ho de-1905, no-Districto Federal, florocsüi'-. 
solteira, com domicilio eleitora! no districto nniiii-
cipal dé Meyer. (Residência á rua Barão de 
Retiro n. .202.) 
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10.242. Olga Ferreira de Aguiar, filha de Júlio Costa Ferreira 
Júnior e de Alzira Dias Ferreira, nascida a .15 de 
julho de 1004, no-Districto»Federal,idomestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. .(Residência á r u a . D i à s d a Cruz nu
mero 663.) , , 

10;243. Waldemar José de Farias, filho.de Agostinho José 
Farias Júnior e de Deolinda Cândida Farias, rias-
pido a 17 de janeiro de 1906, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio-eleitoral no1,dis
tricto municipal de Inhaümal (Residência 'á : rua 
São Gabriel n . 8.) 

10.244. Zoé dos Santos Araújo, filho de • João Teixeira dòs 
Santos e de Zulmira da Costa Santos,;nasci'da: a -16 
de março de 1918, no Districto Federal, domestica, 
casada,, com domicilio eleitoral' no districto mu
nicipal de Meyer. (Residência á rua Dias da Cruz 
numero" 661..) , . . . 

10.245. Militano Ferreira, filho de Joaquim Ferreira V de 
Emil ia Prado, nascido a 10 de agosto de 1917, no 
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Re
sidência á rua Butle de Lima n . 10.) 

10.246. Otto José da Silva, filho de Antenor-José da Silva e 
de Carolina Cândida da Silva, nascido a 18 de 
agosto de 1914, no Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral-no distri
cto municipal de Meyer. (Residência a r u a Dr. Bu
lhões n . 146.) 

10.247. 'Dinorah Machado Coelho, filha de Antônio Machado 
Coelho e de Leopoldina Mascarenhas Coelho, nas
cida a 27 de junho de 1913, no Districto-Federal, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Residência á rua 
Barbacena n . 9.1 

10.248. José Guimarães, filho de Antônio Oliveira Sampaio 
Guimarães e de Philomena Faria Almeida, nascido 
a 24 de abril de 1907, no Districto-Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoralno districto 
municipal de Meyer.. (Residência á rua Mediria 
n . 37.) 

10.249. Ottilia Pires Limas, filha de Antônio Pires e de E l -
vira Dias de Castro, nascida a 1 de fevereiro de 
1900, no Districto Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Residência á rua Domingos Freire n . 47.) 

10.250. Mair Raphael Chuella filha de Raphael Mair Chuella 
e de Raphaela Franco, nascida a 2 de dezembro 
de 1916, no Districto Federal, estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Residência á rua Meyer n . 25.) . 

10.251. Maria da Gloria Tavares, filha de Olímpio Rodrigues 
e de Amélia Barbosa Rodrigues, nascida a 15 de 
agosto de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, do
mestica, casada, com domicilio- eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Residência á rua Adriano 
numero 67.) . .- ,- •- , -

10.252. Cesario de Oliveira Tavares, filho de Francisco - de 
Oliveira Tavares e de Rosa de-Almeida Tavares, 
nascido a 25-de fevereiro de .1894, no Estado de 
Minas Geraes, commercio, casado, corri domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer.\ (Resi
dência á rua Paulo Araújo n . 182.) 

10.253. Osmar Spule, filho de João José. Spule e de Julieta 
de Castro - Spule, nascido a 4 de dezembro 'dé 1915, 
no Districto Federal, empregado publico, solteirp, 
com domicilio eleitoral no districto municipai de 
Meyer. (Residência á rua Barbacena n . 38.) 

10.254. Frederico dos Santos Mattos Filho, filho de Fran
cisco dos Santos Mattos: e de- Minervina do Nasci
mento,, nascido a 6 de setembro de 1912, no Distr i 
cto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal'de Meyer. (Residên
cia á rua Lopes da Cruz n . 38.) ' • 

10.255. Francisco Pereira Bastos, filho de. Targinó • Pereira 
Bastos e de Maria SanfAnna Bastos, nascido a 19 
de junho de 1916,'no Estado-do Rio de .Janeiro, 

• operário, solteiro, com domicilio eleitoral. no dis-
• tricto municipal de Inhaúma. (Residência á - r u a 

Affonso Ferreira n . 17.) 
10.256. Orlandina Freire de SanfAnna; filha 'de'-''Américo 

Freire de SanfAnna e de Altina» Ramos da Silva 
SanfAnna, nascida -a 20- de fevejeiro de. 1©I1, • 'no 

•Districto Federal, funccionaria municipal, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto municipal 

. . . de Inhaúma. (Residência á rua Dr. Padilha nu
mero 72;) . 

10.257. João Baptista Pereira Lins, filho de José de Araújo 
. Lins e de Isaura Pereira Lins, nascido a 9 de julho 

.'de 1913,:.no Estado de São Paulo, commercio, sol
teiro,- com-domicilio.eleitoral no districto munici-

- - - •-pál-de Meyer. (Residência á rua Dias da Cruz nu
mero 661.) 

10:258.-Oscar- Alves dos Santos, filho de Benjamin Alves dos 
• Santos-e de Rufina Guimarães dos Santos, nascido 
• a 1 de junho de 1910, no Districto Federal, com

mercio, solteiro, còm domicilio eleitoral no distri-
- - - ct-o -municipal de Meyer. (Residência á rua Enge

nho de Dentro n . 231-A.) 
10.259. Chrysostomo-Machado, filho de Luiz Machado e de 
• - Luiza de Jesus Pereira, nascido a 29 de outubro de 

de 1916,- no Districto Federal, cháuffeur, solteiro, 
com 'domicilio eleitoral no districto municipal de 

' " Inhaúma e residência á rua Dr . Padilha n . 126. 
10.260. Oswaldo Rodrigues, filho de Francisco Rodrigues e 

1 de Virgínia Constança Rodrigues, nascido a 27 de 
" ' março de 1915, no Districto Federal, empregado no 

commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua V i 

lela Tavares n . 71. 
10.261. Marianna de-Lima, filha de Américo Lima e de Car-

mem Lima, nascida- a 21 de - outubro de 1908, no 
Districto Federal, dactylographa, solteira, com do-

• - micilio eleitoral no districto municipal de Meyer e 
(residência á rua Camarista Meyer n . 182. 

10.262. Hélio da Silva e Oliveira, filho de Hugo da Silva Ol i 
veira e de Leonor Moreira de Oliveira, nascido a 24 
de abril de 1918, no. Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni-

• cipal de Mever e residência á rua Engenho de Dentro 
• n . '269. 

10.263. Lourençò Dantas Barreto, filho de Manoel Dantas 
Barreto e de Josephã Dantas Barreto, nascido a 6 
dè junho de 1911, no Estado de Alagoas, conimercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Meyer n. 13. 

10.264. Waldemar César dc Mendonça, filho do Sylvina César 
-de Mendonça, nascido a 6 de julho de 1915, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domici l io elei-

( . toral no districto municipal de Meyer e residência 
á rua Adriano n. 58. 

10.265. Eduardo Levy, filho de Max Levy e de Rubiua Levy, 
nascido a 22 de fevereiro de 1891, no Estado do Rio 

• Grande do Sul, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência, á rua Engenho.de Dentro n. 245. • 

'10.266. Geraldo Santos Vidal, 'filho de João Vidal e de Maria 
:.dos Santos Vidal, nascido a 14 de fevereiro de 1912, 

.-; no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral, no districto municipal de Meyer 

' e residência á rua Engenho de Dentro n . 40. 
10.267. .Cordolino José do Nascimento, filho de Avelino do 

Nascimento e de Severina do Nascimento, nascido 
a-* 11-de maio de 1918, no Estado, do Rio'de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Amaro 
Cavalcanti -.n. 715. 

10.268. '- José. Augusto, filho de José Augusto e de Luiza Silva 
• ' '.Augusto, nascido a 9 de março de 1910, no Dis-

". -tricto. Federal, operário, solteiro, com domicilio f 

. eleitoral no districto municipal de Meyer e resi-
: dencia á-rua Dr . Leal n . 107 A . 

10.269. Antônio -Rufino da Silva, filho de Bento Rufino da 
. Silva e de Maria Rita de Jesus, nascido a 13 de 

fevereiro de 1913, no Estado de Minas Geraes, ope-
' rario, casado, com domicilio eleitoral no districto 

• municipal de Inhaúma e residência á rua Elvira 
n . 43'. • -

10.270. Walter Vasconcellos, filho de Leandro Lino Vascon
cellos e de -Maria Leonor Fernandes Vasconcellos, 
nascido a 19 de março de 1912,; no Estado do Rio 
Grande do Sul, dentista, solteiro, com domicilio 

• '• ..- ' eleitora! no districto municipal de Meyer «3 resi
dência á rua Francisca Meyer n . 34. / 

10:271.'Jomar Ferreira, de,Oliveira, filho de José Francisco 
' . de Oüveira 'e 'de Margarida Ferreira da Silva, nas= 
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cido a 39 de março de 1917, no Estado do Rio do. 
Janeiro, commerciario, solteiro, ' com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma e 
residência á rua Carolina Meyer n . 35. 

10.372. Lourival Ferro Gomes Pinto, filho de Jorge Ferri 
Pinto e de Augusta Pereira Cardoso Santos, nas
cido a 24 de novembro de 1888, no Estado do Rio 
de Janeiro, empregado no commercio,. casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal oe 
Inhaúma e residência á rua Angélica n . 18, 

10.273. Djalma Cardoso da Silva Velloso, filho de Luiz E p i -
"phaaio Silva Velloso. e de Arminda Baiiros Car
doso Silva Velloso. nascido a 26 de julho de 1908, 
no Districto Federal, commejyjio, casado, com do
micilio eleitoral, no districto municipal . de 
inhaúma e residência á rua Martins Lage n . 135, 

10.274. João Milezi, filho de David Milezi e de Bertolina M i 
lezi, nascido a 17.de março de 1912, no Districto 
Federai, operário, solteiro, com domioüio elei
toral no districto municipal de Meyer e residência 
á rua Borja Reis n . 29. 

10.275. Nilton Moreira Barbosa, filho de- Elfcidio Moreira 
Barbosa e de Carmelina- Barbosa, nascido a 30 de 
junho de 1915, no Estado do Rio de Janeiro, ÍUP.I-
ceionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
Engenho de Dentro n. 409. 

10.276. Ayda Fleury, filho de. João Fleury de Souza e de 
Esther de Almeida, nascido a 11 de setembro de 
1888, no Estado do Rio Grande" do Sui. funccionana 
publica, solteira, com domicilio eleitoral no dis-. 
cto municipal de Meyer e residência á rua Coronel 
Coita n . 16. 

'10.277. i\icola. Miguel VerciHo, filho de Miguel Vercillo » 
de Maria Luiza Machado, nascido 25 de setotnbvi' 
de 1907. no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma e residência ú rua Fernando Esquerda nu
mero 238. 

10.278. Silesio Gomes da Silva, filho de Braulio Gomes da 
Silva e de Sabina Maria da Conceição, nascido a 
13 setembro de 1888, no Estado de Pernambuco, 
commercio, c-asadu, com domicilio, eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Aqui-
daban n. 32. 

10.279. Max Antônio de Figueiredo, filho de Mario Campos 
de Figueiredo e- de Maria José de Figueiredo, nas
cido a 14 de junho de 1912, no Districto Federal, 
ferroviário, -solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Barão de Bom Retiro n. 342. 

10.280. José Antônio do Espirito Santo, filho de Francisco 
Antônio do Espirito Santo e de Josephina de Souza 
Santos, nascido a 17 de novembro de 1907, no Es
tado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal, de Meyer 
e residência á rua Engenho de Dentro n . 110. 

10.281. Sylvio Roberto Barbosa de Oliveira, filho de Caries 
Américo Barbosa Oliveira e de Luiza Barbosa 
de Oliveira, nascido a 11 de março de 1914, no 
Estado de São Paulo,-, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Amaro Cavalcanti n. 757. 

10.282. Rubem Fausto Pinheiro dos Santos, filho de'Nonato 
Fausto dos Santos e de Isabel Pinheiro dos Santos, 
nascido a 7 de setembro de 1901, no Districio Fe
deral, mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma e residência á 
rua Angélica n . 67. • 

£0.283. Balbino Paixão, filho de Balbino José Joaquim da 
Paixão e de Laudelina Justitiniana doe Santos, nas
cido a 10 de maio de 1915, no.Estado Rio de-Ja
neiro, empregado no commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Braga Monteiro.n. 45. 

10.284. Luiz dos Santos, filho de Cláudio Manoel dos Santos 
e de Sabina. Paula dos Santos, nascido a 10 de março 
de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma 
e residência á rua Angélica n . 18. 

10.285; Urculino Jacomo da Silva, filho de Manoel Jacomo da. 
Silva e,de Alcina Aives de Oliveira, nascido a 12 
de dezembro de 1909, no Districto Federal, empre
gado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 

• districto municipal de Meyer e residência á rua 
Braga Monteiro n . 30. 

10;286. J ú l i o d o s Santos, filho de Manoel Zacharias dos San
tos e de Idalina Rosa" de Jesus, nascido a 30 de julho 

.de 1914, no Estado do Rio de Janeiro, operário, soi-
' teiro, com domicilio eleitoral.no districto municipal 

de Meyer e residência á rua Barão de Bom Retiro 
n . 407. . . .-

10.287. - Manoel Antônio Serdeiro, filho de José Antônio An
tunes Serdeiro e de Custodia Moraes Antunc:., 
nascido a l i de fevereiro de 1897, no Estado de 
Minas Geraes, ferroviário, solteiro, com'domicili/j 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Meyer numero. 63. • 

10.288. Yvonne "Cunha, filho de Antônio da Cunha e OJ 
Evangeliná Galvão Cunha, nascido a 31 de dezem
bro de. 1917, no Districto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio, eleitoral no districto munici
pal de Meyer e residência á rua Pedro de Carva
lho n. 64, 

10.289. José Ibrahim Haddad, filho de Ibrahim Betros e de 
L-afite- Jorge, nascido a 16 de dezembro de 1917, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Meyer 
e residência ã rua Dr. Bulhões n . 160. 

lu.290. Antônio de Salles Cunha Filho, filho de Antônio rio 
Satles Cunha e de' Maria Carlinda Silva Cunha, 

1 nascido a 25 de fevereiro de 1913, no 'Districto 
Federal, eouiinercio. solteiro, com domicilio elei
tora! no districto municipal dc -Meyer e residên
cia á rua Dr . Leal n. 57. 

i0.29.1. í-lygino Santiago, filho de Hygino Santiago. e dc 
Fausta Santiago, .nascidu a 24 de janeiro útt 10.'8, 
no Districto Federai, commerciu, .-olteiro, com LÍU-
•micilio eleitoral 'no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Diontsio Fernandes n . 54. 

10.292. Armando Carneiro Porta, filho de -Ricardo -Carneiro 
Agnar e de Julia Portas Yveiu, ungido a 20,de ju 
lho de 1914, no Districto Federal, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no d ,-s tricto municipal 
de Inhaúma e residência á rua Mario Gapistrano 
n . 18. 

10.293. Clemente Fernaudes. filho de Clemente Monhufo 
Fernandes e de Maria Sant.alucia, nascido a 27 -le 
abril de 189-6, no Districto J;Vderíii. empregado 
do commercio. casado, com domicilio 'eleitoral' ho 
districto: municipal de Mever e residência á rua 
Villela Tavares n. 71.' 

10.2-94. Libertário Dias da Silva Porto, filho de Alfredo Dia; 
Silva iPorto e de Cario tu da Silva Porto, nascido 
a 24 de março de 1906, no Estado de São Paulo, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência -á rua 
Engenho de Dentro n. 331. 

10.295; Pedro Constando, filho de Rita Constância, nascido 
a 3 de novembro de 1911, no Estado do Espirito 
Santo, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma o residência á 
rua Honorio n. 76.' 

10.296. Ernaní Fròtta, filho c'e José Frofta e -'/e Anr.a Ma'í-
zuco Frotta, nascido a 24 de maio de tyi9, no Dis
trioto Federal, estudante, solteiro, <n AI domicilic-
eleitorai no districto municipal riu Meyer o resi
dência á ruaRamiro Magalhães U . - 67 . 

10.297. João Gomes da" Fonseca-Cunha Filho, filho de João 
- • Gomes. Fonseca Cunha Júnior o de Arminda Pe

reira Cunha, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer e residência 

. á rua Dias da Cruz-n. 819. 
10.298. Mário Soares-Silva, filho de Fortunato José 'S«hü <-

••'djB'Rita. Soares Silva, nascido a-2 de novembro 
,,,1.893, no -Estado do Rio de Janeiro, cirurgião'd-n-

, " 'lista, casado, com. domicilio eleitoral no • distrioto 
municipal de Meyer e residência á rua Porto Ale
gre n . 22. 

10.599. Waldemar. Leonardo Teixeira, filho de" José L w t i y -
! do Teixeira e de Leonor c*a Conceição, 'nasciii-i .. 

20 de novembro de 1914, no Districto Fedtsal, 

Original ilegível 

http://17.de


4442 Quinta-feira 31 BOLETIM ELEITORAL Dezembro de 193Ô 

operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de 'Meyer 6 residência á rua Ca-
bugu n . 75. 

Faço sciente que os títulos ser5o entregues, na forma 
estabelecida pela lei, a quem restjtuir 0 recibo de inscripção. 

Rio de Janeiro, Districto Federal, 29 de dezembro de 
1936. — Pelo escrivão, 4- 5.. Borges. 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 
De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 11* Zona da 3* Cir» 

cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulo; 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 
10.300. Affonso Nunes Pereira, filho de Januaria de Oli

veira, nascido a 1 de setembro de 19J7 no Districte 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer e residência 
á rua, Camarista Meyer n . 118. 

10.301. Wanda Morgado, filha de Arthur Morgado, e de F lo-
ripes Mordago, nascida a 28 de junho de 19i3 no 
Districto Federal, domestica, solteira, com domi
cil io eleitoral no districto municipal de Meyer e 
residência á rua Camarista Meyer n . 129 casa 1. 

10.302. Luiz Rezenick, filho de David Rezeniclí e de Rosa 
Rezenick, nascido a 20 d,e agosto de 1917, no Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral nj? districto municipal de Inhaúma e re
sidência ia rua José Bonifácio n . 51, 

10.3U3. Adalberto Donato de Carvalho filho de Fernando 
Donato e de Maria Carvalho Donato, nascido a 14 
de outubro de. 1914, no Districto Federal,' ferro
viário, solteiro, com domicilio eleitoral no,distri
cto municipal de Meyer e residência á rua Barãc • 
de Bom Retiro n , 61. 

10.304. Adalgisa Campos de Azevedo, filha de Balduino 
Campos de Azevedo e de Etelvina Rosa de A<eve-
do, nascida a 8 de abril do 1911, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitora) 
no districto municipal de Inhaúma e residência í 
rua Ernesto Nunes n , 21, 

10.305. 4rlindo Cunha, filho de Antônio Alves Cunha e de 
Maria Alves da Cunha, nascido a 10 de novembro 
de 1917, no Estado do Piauhy, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal .de 
Meyer e residência á rua Engenho de Dentro nu
mero 369. 

10.306. Fausto de 'Moraes, filho de Eduardo José de Moraes 
e de Amalia Lobo de Moraes, nascido a 17 de abril 
de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, bancário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- • 
nicipal de Inhaúma e residência á rua Getulio nu
mero 45. 

10.307.. Alberto Carlos de Oliveira, filho de Carlos Alberto 
Pereira de Oliveira e de Rita Carneiro da Rocha, 
nascida 2 de julho de 1894, no Districto Federal, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma e resi
dência á rua Americana n . 43. 

10.308. Maria de Castro Guimarães Gonrado, filho de João de 
'Castro Guimarães e de Guilhermina dos Santos 
Guimarães, nascido a 15 de setembro de 1896, 
no Districto Federal, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer 
e residência á rua Maranhão n , 24. 

10.309:, José Pereira Mendonça, filho de Antônio Pereira 
- Mendonça e de Magdalena dos Santos, nascido a 13 

de maio de 1918, no "Districto Federal, empregado • 
no fiommercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
ao districto municipal q> Inhaúma è residência ã 
rua José dos Reis n . 15. 

10.310. Manoel Marques da Luz, filho de Quirino de Freitas 
e de Eva Freitas, nascido a 2 de fevereiro de 
1902, no Estado do Ceará, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhau* 
tna e residência >á rua Macedo Braga n . 12. 

10.311. Waldemar Benatti ( filho de •Francisco Benatti e d 
Regina Benatti, nascido a 7 de março de 4916, n t 

Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
.Inhaúma e residência á rua Goy_az n . 73. 

10.312'." Raymündà. Moreira Virahaes, filha dè Raymundo Mo
reira Yinhaes e d ç E m i i í a n a Moreira Vinhaes. 

'•; nascida, a^l 5 de maio de 1006, no Estado d_e Mina^ 

Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência i 
rua D r . Bulhões n . 58. 

10.313. Pedro Teixeira, filho de Antônio Joaquim Teixeira 
o de Catharina Teixeira, nascido a 29 de junho 

•de 1906, no Estado de São Paulo, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no disbriçtp. muni
cipal de Inhaúma e residência á rua Guiihermi-
na n . 91. , 

10.314. Romilda Costa Pereira, filha de Adroaldo Franco 
e de Rosa Franco, nascida a 30 de setembro d« 
1914, no Estado do Rio Grande do Sul, dactylo-
grapha, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer e residência á rua Do» 
mingo-s Freire n . 86. 

10,3fÕ. Renato Plácido Corrêa, filho de JaointhO Placjd« 
Corrêa e de Alzira Emil ia Corrêa, nascido, a 6 de 
junho de 1.918, no Districto Federal, commercio, 
solteior, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Rarniro Maga» 
Ihães n . 5. 

10.316. Heitor Alves da Silva, filho de João Alves da Silva 
e de Livia Pereira Leite, nascido a 2j5 de novem
bro de 1916, no Districto Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Meyer n . 31. 

10.317. José Evaristo Alves, filho de Maria Margarida/ Alves, 
nascido a 26 de outubro de 1916, no Estado de 
Minac Geraes, commereio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer e 
residência á rua D . Francisea n . 34. 

lo .o io . Jair Gonçalves do Valle filho de João Gonçalves do 
Valle e de Carlota do Rocha Valle, nascido a 25 
de janeiro- de 1918, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral HQ districto 
municipal, dc Meyçr e residência á rua Dr . Nie-
weyer n . 78. . ~ -. 

10.319. Decio Genuíno Oliveira, filho de Edmundo Genuíno 
Oliveira e de Maria Luiza Belleza Oliveira, nas
cido a 17 de setembro de 1913, no Estado do Piau
hy, estudante, solteiro, com domciilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e residência 'á rua 
Dr . Pedro Leal n . 14. 

10.320. Miguel da Silva Guerra, filho de João Guerra Ca» 
possolli e de Irene da Silva Guerra, nascido a 26 
de outubro de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, 
empregado no commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma e .re
sidência á rua. Gonzaga de Campos n . 17. -

10,231. Virgílio Barros. de Moura, filho de José Pereira de 
Moura e de Maria Barros de Moura, nascido a 20 
de agosto de 1913, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Inhaúma e residência a rua Guilber» 
mina n . 15. '.-

10.322. Arthur cia Costa Rezende, filho de 'Júlio de Mello Re
zende e de„Etelvina da Costa Resende, nascido a 14 
•de setembro de 1908, no Districto Federai; com
mercio, solteiro, oom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Ba« 
rão de Bom Retiro n . 206. 

10.3«23, Annibal Ribeiro de Magalhães, filho de Jeronymo Ri
beiro dé Magalhães e de Gregoria Pereira Maga- -
lhães, nascido a 10 de março de 1908, no Estado dc 
Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilie 
eleitoral no districto' municipal de Inhaúma e re. 
sidencía á rua Bento Gonçalves n . 72, , . 

í0.324'. Alcides Soledade Meira íilhjj de João da Soledade 
M-eira e de Bidee e Farias Meira, nascido a 24 de 
janeiro de 1909, no Districto Federal, empregado' 
no coramercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Inhaúma, e residência k 
rua Feliciano de Aguiar n . 99. 

10.325. Beniamin Rodrigues Ferreira, filho de Abüio Ro
drigues Ferreira e de Tlíereza Rodrigues Ferreira, 
nascido a 3 de dezembro de 1915, no; Districto Fe
deral, guarda municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral nò districto municipal de Meyer e resí* 
dencia á rua JaointhO n . 84. 

10.326. Euçlvdes Benjaniin de Sá, filho- de Presciliaftà Ma* 
ria de Jesus, nascido a 28 de janeiro de 1915, no 
Estado- do "'-Rio.-de Janeiro, commercio, solteiro, 

- com i domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyffir^ffe^cIençiaA á^ rua Horaenegilda t i . .149, 

Confere com o O r i g i n a l 



i i v.; 

•10.327. Dagmar Pires de Paria*, filha de Domingos José Fa- 10.341. 
ria e de. Alzira Pires, de Faria, nascida a 9 da 

• .' agosto de 1912, -no Districto' Federá;, costureira, 
solteira, com' domicilio eleitoral no districto mu-

• n íc ipa lde . Meyere residência á rua Oliveira n. 41. 
10.328. Augusto Amaral de Oliveira, filho de Ivo Freitas 

dé Oliveira è de Odette, Amaral Oliveira, nascido 10.342. 
a'6 de outubro de' 1917, no Districto '-Federal'.'em
pregado, publico,'solteiro,, còm domicilio .eleitoral 
no "'districto-municipal de Meyer e residência á ,rus 
Fulina. Ribeiro n. 28. • ' , ' 

10.329. Gabriel Barbosa Saldanha, filho de Alberto Corrêa 
Saldanha e'de Conceição Barbosa S.a-danba, 'nas- 10.343. 

' cido a 20 de.agosto de'19.14, no Distticto Federai, 
commerciario, casado, com domicilio eleitoral .ne 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Coronel Cotta u . 85. 

10.330. , Mario Barbosa Saldanha, filho de Alberto. Corroa 10.344. 
Saldanha e. de Conceição Barbosa Saldanha, nas-

- . .cido a>2.de dezembro de 1912, no Districto Federa!, 
commercio,. solteiro, com .-domicilio eleitoral . no ' 
districto,.municipal de Meyer e residência ,á rua • 
Coronel Cotta n. . 83. 10.345. 

10.331. Antônio Jacinthc Mendes . Júnior, -fühj dc Antônio 
Jaeintho Mendes e -dc' Carlota -Albertina Mendes, 

• • nascido a 5 de. setembro de 1896, ho Districto"F»:-
- : deral, empregado no- commercio, solteiro, com do- , 

- miciíio eleitoral no districto municipai.'.dc Inhaú- lu.s-io. 
.. ma e residência á rua juineza -n. 11. 

•10.332. Joaquim-de Oliveira Marques, filho de. Carlos José ' 1 

de-Oliveira e ;de Leonor Maria Alve»', nascido'a 14 
de junho de'1884, cm Cachoeira, do Macàcú', .Es- -

• ' tado do Rio de Janeiro,. funccionario publico,\ ca- 10.347. 
sado, com domicilio, eleitoral no districto muni--
cipal-de Inhaúma e residência & rua Macedo Braga 
n . 131. 

10.333. Braz Teixeira, filho de Luiz Teixeira .e de Anna 
Adelaide Teixeira, nascido a 4'de maio de 1907, no 10.348. 
Districto. Federal, operário, solteiro,, com domici
lio eleitoral nó-districto municipal- de 'Meyer- e..'.re
sidência, á rua Jaointlio' i i . 15. 

10.334. José de Miranda Vianna, filho de Bernardo 'Ricardo 
Vianna e de Henriqueta de Miranda Vianna,,.nas
cido a, 12 de. julho'de,,1914,, no .Districto-Federal, 10:349. 
commercio, solteiro, com ' domicilio eleitoral ' no 

. . . districto. municipal .'de, Meyer e residência á rua 
Dias da Cruz n . 224. .'v'... . 

10.335. Manoel Ocíav ianoda Silva Lopes,' filho; de Antônio 
Alves da Silva-Lopes'-e ide Laura Reihelt da Silva 
Lopes, nascido.a 18 de outubro de '1917,-nó-Dis- 10.350; 
tricto -Federal,' estudante, solteiro,.'.com'.domicilio ' 
eleitoral'no-districto; municipal de Meyer e resi- *. 
dencia á rua Bòrja Reis n . 171. 

10.336. - Stella Doblas, filha de Francisco Dòblas e de Emilia 
Castro Doblas,. nascido a 13 de março de 19Í6, 
em S. José do Rio Preto, Estado "dè São Paulo, -10.351.' 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma e residência á rua 
Feliciano de;Aguiar-n. 119... . ; . '..,....,'.' 

10.337. -Adiniio Camar-rieira Pinto, filho de Manoel da Cunha 
Pinto e dé Olinda Martins Çàmarri-eira, nascido a 
8 de junho de 1918, rio Districto Federal,, operário, 10-352. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Inhaúma e residência á rua-Sabino dos 
Reis n . 40. .-. 

10.3S8-. Amélia da' Fonseca São Pedro, filha de João , de 
São Pedro e de.Laudelina da Fonseca São Pedro, , « n «.» 

• nascida a.5 de setembro de 1909, no Districto F é - l u - d 0 d * 
deral, domestica, solteira, com domicilio,eleitoral 
no districto-municipal de'. M a y e r e • residência' á 

: rua Carijós n . 36. < •• 
10.339. Silvestre Andrade'de .Araújo, filho de-Luiz, Rodri-

. gues de Araújo-e de Modesta Andrade de Araújo, 10.354. 
nascido a 3~de junho de 1916, Estado do Rio de 
Janeiro, empregado no commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal, át 
Meyere residência á rua Silva Rabel loa . 20» : 

10.340. Oswaldo Martins Montes e de Maria Amélia Martins, 
• nascido a-14.de abril de 1902, no Districto F e - -10,354. 
, deral, empregado no commercio, casado, com do

micilio eleitoral ao districto, municipal de Meyer 
g i^ ideneia á. rus jferigvdetBom 'Retiro n...'350. 

Joivq-iim Flores de Oliveira, filho de Domingos Flo
res de Oliveira e de Albertina Flores, nascido a 4 
dé julho- de 1913, no Districto Federal, empregado 
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no 

. districto municipal de 'Inhaúma e :residência a rua 
Laura n. 35. 

Guilherme, Anderson de Queiroz, filho de Manoel José 
Pinto Queiroz e de Anna .Anderson de. Queiroz, 
nascido a 10 de agosto-dc 1917,' Estado de São 
Paulo, commercio, solteiro,, com. domicilio eleito
ral no districto • municipal' de Meyer e residência 
á rua Dias da Cruz n. 104. 

José . Sampaio Novo, filho . de João . Sampaio Novo c 
. .de. Etelvina Leite Sampaio, nascido a .12-de. junho 

de 1916, no Districto Federal, operário, .solteiro, 
com-domicilio eleitoral no districto municipal, de 
Meyer e.residência á rua Pernambuco n. ' 55. 

José "Alves,, filho de Deolintía Victalina • dos Santos, 
nascido.á 9 de setembro de1 1904, no Districto Fe
deral, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Joaquim Meyer n . 76. . 

Alberto Aguiar, filho de Francisco Aguiar e de Anna 
Aguiar, nascido a 6 de novembro de 1905^ no-Dis-
tricto Federal, operário,* casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Villela Tavares n . 83. 

Quirjno Manoel da Silva, filho, de Manoel Thomaz 
' e de .Estephania Romano, nascido "a 9 de junho d i 

1892, Estado do .Rio de Janeiro, operário, 'casado, 
com domicilio eleitoral no' districto municipal de 
Meyer e residência á rua Villela Tavares n . , 83 . 

Estacio Coimbra, filho de Anna do Espirito .-Santo, 
nascido a 27 de janeiro de 1912, Estado da Bahia, 
empregado publico, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal dc Meyer e residência 
á rua Meyer n . 72. 

Guilherme Gonçalves Soares,, filho de Fernando 
Gonçalves Soares e de. Antpni.etta Valíani, nascido 
a 7 de junho de 1918, no Districto Federal, dacty-
lògrapho, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de Meyer e residência á rua Ca
marista Meyer n . 182.' 

Manoel José da Costa e Souza, filho de Antônio José 
Gosta e Souza e de Maria da Gloria Rodrigues 
Sòu5a, nascido a 14 dè novembro de 1915, no Dis
tricto Federal, sapateiro, solteiro, com ; domicilio 
eleitoral no .districto municipal de Meyer e resi
dência á.Tua Bocaina n. 72. , 

Paulino'Francisco'dos Santos, filho da Marcolino 
Francisco dos Santos e de Maria dos Santos, nas
cido a 20 de junho de. 1905, Estado do'Rio de.Ja
neiro, carpinteiro, casado,' com domicilio «eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
Carolina Santos n . 22. 

Manoel Braulio do Espirito Santo, filho de-Miguel 
Archanjo de Souza Bravo e de Julia Rosa da Silva, 
nascido a 17 de julho de 1897, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com-domicilio eleitoral 
no-districto municipal'de Meyer e residência á rua 
Aquidaban n . 10. 

Elza de. Souza Ferreira,;filha d e C a r k s João-Fer*. 
reira e de Virgínia Souza Ferreira, nascida a 22 ,de 
abril de 1918, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com. domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á r u a Borja Reis 
n . 29. 

Humberto Sotto Mayor, filho de Raul Sotto Mayop 
e de Regina Ferreira Cerqueirá, nascido a 15 da 
abril de 1918, no Districto. Federal, funccionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Dias 
da-Cruz n . 36. • • ; 

Graciliano Alves Ferreira, filho de-. João Baptista 
Nascimento e de Francisca Albina Conceição, nas
cido a 6 de agosto de 1886, Estado de Sergipe, func
cionario publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
D . Romana n . 65. 

Graciliano Alves' Ferreira, filho, de João Baptista 
Nascimento e de Francisca Albina da ' Conceição, 
nascido a 6 de agosto de 1896, Estado de Sergipe, 

. funccionario; publico, casado, com- domicilio elei» 
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toral no districto municipal de Meyer e residência 
á rua D . Romana n . 65. 

,10.355. Walter Ramos, filho de Irineu Ramos e de Maria Te i 
xeira Ramos, nascido a 21 de novembro de 1017, 
no Districto Federal, empregado no commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Inhaúma e residência á rua José dos 
Reis n . 611. 

10.356. Álvaro Augusto de Azevedo, filho de João Victoriano 
Cezar Azevedo e de Ernestina Joaquina Santos Aze
vedo, nascido a 11 de fevereiro de 1906, no Distri
cto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer e residência 
á rua Pedro Carvalho n.~82. 

10.357. Amélia Francisca Simões, filha de Francisco Simõe9 
e de Amélia Carolina Simões, nascida a 29 de maio 
de 1916, no Districto Federal, doméstica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma e residência á rua Goyaz n . 222. 

10.358. Carolina Simões Gomes da Silva, filha de Agenor 
Francisco Simões e de Amélia Carolina Simões, 
nascida a 30 de janeiro de 1894, no Districto Fe-
ieral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto'municipal de Inhaúma e residência á 
rua Goyaz n . 222. 

10.359. Moacyr de Souza Ferreira, filho de Álvaro Nilo Fer- ( 

reira e de Maria Luiza de Souza Ferreira, nascido' 
a 17 de fevereiro de 1911, no Districto Federal, 
empregado no commercio, solteiro, com domicilio 
leitoralyio districto municipal do Inhaúma e re
sidência á rua Pereira Cardoso n . 25. 

10.358. Juvenal. Villòte, filho de João Corrêa Cunha Villote 
e de Veleria Soares Vitlote, nascido a 12 de julho 
de 1905, no Districto Feaeral, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residência á rua Engenho de Dentro n. 62. 

10.̂ 361. Henrique Cunha da Silva, fjuho de Benedicto Cunha 
e de Izaura Rosa da Cunha, nascido a 29 de ftve-
reiro de 1907, no Estado do Espirito Santo, func
cionario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer e resilencia á rua 
Baroneza Uruguayana n . 55. 

(0.362. Appolonio Francisco Cordeiro, filho de Wenceslau 
Francisco Cordeiro e de Emil ia Francisca de Mo
raes, nascido a 10 de fevereiro de 1900, no Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer P 

' residência á rua Borja Reis n . 215. 
10.363. Jurema de Souza Amaro, filha de Antônio de Souza 

Amaro e de Ermelinda Fernandes, nascida a 5 de 
setembro de 1916. no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residência á rua Villela Tavares 
n . 56. 

10.364. Erci l ia Maria Raposo, filha de Francisco Cyprianp 
Jtaposo e de Bernardina Maria Raposo, nascida a 
6 de julho de 1918, no Districto Federal, domesti
ca, solteira, com domicilio eleitoral ho districto 
municipal de ftleyer e residência á rua Cabuçú nu
mero 29. , x 

60.365. Armando Clemente Casab, filho de João Casab. e de 
Hercilia de Queiroz Casab, nascido a 2 de dezem
bro de 1915, no Districto Federal, empregado pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer e residência á rua General 
Bellègard n . 119. . 

10.366. Armando Campos, filho de Fortunato Campos e de 
Arminda Delphina Campos, nascido a 3 de junho 
de 1888, no Estado do Rio de Janeiro,- empregado 
publico, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal.de Meyer e resideneia á rua Dias da 
Cruz n . 819: • 

J0.367. Njlton João Balbino de Almeida, filho de.João Ba}-
bino de Almeida e de Albertina da Silva Rosa, nas-
eido a 24 de janeiro de 1916, no Districto Federal, 
empregado no commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no-districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Silva Rabello n. . 47. . 

10.368. Almerinda Mattos de Oliveira, filha de Reinaldo P in 
to'Oliveira e de Leonor Matto3 Oliveira, nascida a 
36 de julho de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Caro
lina Santos n / ' 10. 

,10.369. Paulo Moreira de Lellis, filho de Antônio Moreira 
Silva Lellis e de Aurelia Antunes de Lellis, nasci
do a 13 de julho de 1915, no Estado de Minas Ge
raes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
Ramiro Magalhães n . 67. 

10.370. Maurício do Nascimento, filho de Lina Maria do Nas
cimento, nascido a 22 de novembro de 1903, no Dis
tricto Federal, metallurgico, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer e rs-
sidencia á rua Borja Reis n . 231. 

10.371. Oswaldo de Jesus, .filho de Deolinda Nunes, nascido a 
28 de janeiro de 1914, no Districto Federal, com-

- mercio, solteiro, cõm domicilio eleitoral no distri-
. cto municipal de Meyer e residência á rua Izolina 

n . 101. 
10.372. Antonietta de Freitas Quinteiro, filho de João de 

Freitas Quinteiro e de Benedicta Cardiol de Fre i 
tas, nascido a 14 de março de 1912, no Estado de 

São Paulo, domestica, solteira, com domicilio elei
t o r a l no districto municipai de Meyer e residência 
á rua Dias da Cruz n . 314. 

10.373. Cicero de Carvalho Filho, filho de Cícero de Carva
lho e de Baptistina de Carvalho, nascido a 13 de 
novembro de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, 
Parahyba do Sul, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer o 
residência á rua Cabuçú n . 29.* 

10.374. Adahyr Francisco de Albuquerque, filho de João 
Francisco de Albuquerque e de Joaquina de Vas
concellos Albuquerque, nascido a 21 de abril de 
1898, no Districto Federal, empregado publico, ca
sado-, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer e residência á rua Lins de Vasconcel
los n. 465. 

10.375. Isaura de Carvalho Almeida, filha de Abilio de Car
valho e de Engracia Ferreira, nascida a 28 de ju
lho de 1906, no Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer e residência ã rua Dr . Leal n . 245. 

10.376. Cecy da Cruz Dias, filha de Thereza 'Maria Christih3, 
nascida a 13 de janeiro de 1906, no Estado do Rio 
de Janeiro, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de-Meyer e residência 
á rua Dr . Leal n. 247. 

10.377. Adalgisa Gonçalves, filha de Emilio Gonçalves de 
-Senna e de Leonor da Silva, nascida a 2 de outubro 
de 1917, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto -municipal de' 
Meyer e residência á rua Camarista Meyer n . 96. 

1U.378. -Seny Nascimento, filho de Sebastião de Oliveira Nas
cimento e de Isabel Cardoso Nascimento, nascidg 
a 1 de outubro de 1913, nó Districto Federai, func
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer e residência á rua 
Dias da Cruz n . 335. 

10.3.80. Dilo Guilherme Gonçalves, filho de Luiz Gonçalves 
e de Maria de Moraes Costa Gonçalves, nascido a 
21 de março de 1914, no Estado de Minas Geraes, 
Lafayette, funccionario publico, solteiro, com do» 
micilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma 
e residência á rua Carolina Meyer n . 58. 

10.381. -Sebastião Gomes de'Moraes, filho de Pedro Gomes de 
Moraes e de Gertrudès Maria Moraes, nascido a 28 
de outubro de 1914, no Estado do Rio de Janeiro; 
empregado rio commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer e resi
dência á rua Thompson Flores n . 13. 

10.382. Caros de Paula Sobrinho, filho,de Idalino Emiliano 
Paula e de IdaHna Maria Conceição, nascido .a, 22 
de abril de 1899, no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, com domicilio «letoral no dis
tricto municipal do Meyer e residente a rua Dona 
Romana n , 168. 

10.383. ' Ciará Vieira Ramos, filho de Belizario Vieira Ra-
, mos e de Maria S'a:omé Garcia Vieir^ Ramos,, nas

cida a 22 de junho de 1909, no Esíado do Rio de 
Janeiro, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal do Meyer e residen
te á rua 24 de maio n . 1 . Í81 . 

10.384. Orlando Bianchini, filho de José Bianchini e de Be l -
mira Bianchini, nascido a 17 de outubro dé 1906 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do-

, micilio^eleijtoral^no..districto municipal de,Inhau-
troate*re*ctentefá í/rua^São-Ga.briel-,-.-,a#12í i%®siâi.1. • 
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10.385. Sebastião Jorge Fernandes, filho de Martinho José 
Fernandes e de Victoria Jorge Fernandes, nasci
do a 19 de outubro do 1918, no Districto Federal, 
solteiro, operário, cora domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residente à rua Dias 
da Cruz n . 313. 

10.386. Venanoio Andrade Gosta, filho de José Simões da 
Andrade e de Hydeverge Souza Andrade, nascido 
a 7 de agosto de 1909, no Estão do Rio de Janeiro, 
doméstico, casado, com domicilio eleitoral nc 
districto municipal de Meyer, e residente á rus 
Dias da Cruz n.~ 416. ' . 

10.387. Newton Moreira, filho de Adauto Moreira e de Jo-
velina Caldas Moreira, nascido a 18 de setembro 
de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma e residente á rua Cardoso n . 161. 

10.388. Antônio da Silva, filho dc Manoel Jose da Silva e de 
Jacintha Virginia dos Remédios, nascido a 13 de 
Fevereiro de 1886, no Districto federal, empre
gado pubiico, casado, com domicilio eleitora nc 
districto municipal de Inhaúma e residente ã rua 
Ange.ica n . 16. 

1C.389. Anna da Cunha Quaresma, filha de Alexandre da 
Cunha Quaresma e de Mana Emil ia Cunha, nas
cida a 2 de janeiro de 1912, no Estado do Rio de 
Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleito

ral no districto municipal oe Meyer o residente á 
rua Borja Reis n . 29. 

10.390. Waldemar Oroski filho de José Qroski e de Maria 
üroski, nascido a 14 dé maio de 1912, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei

toral no districto municipal de Meyer e residente 
á rua Hermengarda n . 149. 

10.391. Agenor dos Santos, filho de Manoel Antônio Ignacio 
e de Carolina Maria dos Santos, nascido a 28 de 
setembro de 1884, no Districto Federal, funccio
nario Publico, oa-sado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Inhaúma, e residente á rua 
Luiz Silva n . 109. 

10.392. Álvaro Cabral, filho de Manoel Pedro Cabral e de 
Custodia Fernandes Cabral, nascido a 2S de maio 
de 1905, no Districto Federal, motorista, casado, 
com domicilio eleitora: no districto municipal da 

Meyer e residente á rua Anna Leonidia n . 273. 
10.393. Sebastião Arèas, f i ho de João Luiz Parreira Arcas 

e de Eugenia do Nascimento Arêaj, nascido a 20 de 
julho de 1917, no Districto Federal, empregado pu
blico, so teiro, com domicilio eleitoral no districfo 
municipal de Meyer e residente á rua Araújo L e i 
tão n. 230. 

10.394. Marina Figueiredo Aznar, filha de Mario Ferreira 
de Figueiredo e de Elvira Dias de Figueiredo, 
nascida a 18 de abril de 1912, no Districto Fede
ral, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Inhaúma e residente á rua 

- - Mario Carpentier n . 18. 
10.395. EIVira Dias Figueiredo, filha de José de Almeida 

Pinto e de Annà Dias da Costa, nascida a 15 de 
novembro de 1894, no Districto Federal, domes
tica, casada, com domicilio eleitora; no districto 
municipal de Inhaúma e residente á rua Álvaro 
Miranda n . 33. 

10.396. Augusto César Claro, filho de JoSo Manoel Claro o 
de Dalila de Jesus Claro, nascido a 21 de outu
bro de 1917, no Estado do Pa rá (Belém), com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Meyer e residente á rua Her
mengarda n . 161. 

10.397. Azemiro Costa, filho de Antônio Mendes Costa e de 
,Ignez"dos Santos Costa, nascido a 5 de maio de 
1909, no Districto Federal, commercio, casado, cora 

domicilio eleitoral no districto municipal dc Meyer, 
e resiente á rua Pernambuco n . 119. 

10.398. Fernando Pereira Vianna, filho de Rodolpho Perejra' 
Vianna e de Maria Gomes Vianna, nascido a 15 de 
junho de 1918, no Districto Federa», operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer e residente á rua Dias da Cruz 
n. . S58. 

10.399. Waldemar de Souza Freitas, filho de Manoel ' da 
Souza 1 Freitas Júnior e de Eugenia de Oliveira, 

nascido a 12 da fevereiro de 1910. no Districto 
Federal >í.empregado^nO*commercío,' solteiro, „cora 

domicilio eleitoral no distrioto municipal de 
Meyer e residente á rua Adriano n, 49. 

10.400. José Vieira de Souza, filho de João Casemiro e da 
Antonia Ripper, nascido a 5 de abril de 1900, no 
Districto Federal, empregado publico, casado, 
coro domicilio eleitoral no districto municipal da 
Meyer e residente a rua Bulhões n. 36, 

íU.401. Gydéa Duarte de Carvalho Castro, filha de Antônio 
Eloy de Carvalho e de Maria Duarte de Carvalho, 
nascida a 13 de maio de 1905, no Estado do Rio de 
Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Inhaúma e residen
te á rua São Gabriel n . 81. 

10.40Ê. Francisco Cozi Serrão, filho de Fetioio Cozi e da 
Domingas Cozi, nascido a 12 de setembro de 1893, 
no Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, 

' com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer e residente á rua Camarista Meyer n. 113. 

: 10.403. Jehovah Rodrigues Portella, filho de José Rodrigues 
Portella e de Francisca Luiza Portella, nascido a 
15 de dezembro de 1913, no Estado do Rio de Ja
neiro, commerciante, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma e resi
dência á rua Domingos Magalhães n, lf>4. 

10.404. Waldemar Gonçalves da Silva, filho de Antônio Gon
çalves da Silva e de Antonia Ferreira da Silva, 
nascido a 13.de novembro de 1902, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no .districto municipal de Meyer e residência 
á rua do Alto n . 29. 

10.405. Jonathas da Fontoura Rangel, filho de Jonathas 
Prestes Rangel e de Arminda da Fontoura Rangel, 
nascido a 8 de novembro de 1908, no Estado do 
Rio Grande do Sul, funccionar|> municipal, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma e residência á rua Getulio n . 11. 

10.406. Walfrido Paula Moniz, filho de Luiz Paula Moniz e 
deElidya da ítocha Moniz, nascido a 4 de janeiro 

6 de 1936, em .Vassouras, Estado do Rio.de Janeiro, 
' carpinteiro, casado, com domicilio eleitoral tío dis

tricto municipal de Inhaúma e residência á rua 
Faleiro n . 110. 

10.407. Albertina Velloso da Silva, filha de João Velloso da 
Silva e de Bellarmina Baptista da Silva, nascida a 
12 de outubro de 1909, no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer e residência á rua Villela Ta
vares n . 104. 

10.408. Constância Santos, filha de José Constando Santos 
e dé Eva Joaquina Santos, nascida a 26 de dezem
bro de 1896, no Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no distrioto municipal 
de Meyer e residência á rua Dias da Cruz n . 214. 

10.409. Sebastião dos Santos, filho de Egydio Jeronymo 
Santos e de Almerinda Maria dos Santos, nascido a 
7 de julho de 1916, no Districto Federal, Iuitrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer e residência á rua Silva Rabello 

» numero 104r 

10.410. Zella .Pereira da Silva, filha de Joaquim Pereira da 
Silva e de Julia Caruzo da Silva, nascida a 1 de 
outubro de 1913, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Mejer s residência á rua Silva Rabello 
numero 88. 

ld.411, Antonietta Pereira da Silva, fifha »je Joaquim Pe
reira da. Silva e de Juíia Caruzo da Silva, nascida 
a 10 de outubro de 191S, no Districto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer a reeidenóia á rua Silva 
Rabello n. 88. 

10.41S. Maria dos Santos, filha de Felicio Firmino e de Ba l -
duina dos Santos, nascida a 20 de maio de 1906, 
em.Barbacena, no Egtado de Minas Geraes, domes
tica, viuva, com domioilio eleitoral-no districto 
•municipal de Meyer e residência á rua S. Gabriel 

10.413, Jorgelino Cláudio Monteiro, filho de Cláudio Mon
teiro e, de Rosalina Barbosa Monteiro, nascido a 
21 d% outubro de 1909, no Districto Federal, ope
rário, solteiro, com*domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer;e rcsid.en.cja á rua Ledpoldinn 
Bastos.,»^ 18. =<•*— 
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10.414. Geraldo :Ribeiro Pinto, filho de Bellarmino Ribeiro do 
- Amaral Pinto e de-Maria do Patrocínio Pinto, nas

cido a 22 de outubro de 1917, no. Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral >no 
districto municipal de Meyer e residência á rua 
Engenho de Dentro n . 245. 

10.415. O-lga Ramos Mello, filha de João Augusto de Almeida 
Ramos e de Maria Magdalena da Costa,Ramos, nas
cida a 11 de julho de 1903, no Districto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer e residência á rua Aqui -
daban n. 85. 

Faço sciente que os titules serão entregues, na fôrma 
estabelecida pela lei, a quem restituir o recibo de inscripção. 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 193-5. — Pelo escrivão, 
A . S. Borges. • 

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 
De ordem do D r . juiz eleitoral da 13* Zona, da 3* Circüm-

ecripção do Districto Federal, faço publico, pára conheci
mento dos interessados, que foram expedidos os títulos elei
toraes dos seguintes cidadãos: 
8.345. Manoel Figueira de Ornellas (8.353), filho de-João 

Figueira de Ornellas e da Laura Rosa de Andrade, 
nascido a 18 de março de 1917, no Districto, Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á Estrada do Gury n . 141. 

8.346. [Alberto Cândido 'Bote lho (8.354), 'filho de, Manoel 
"•, Cândido Botelho e de Elvi ra Rodrigues da Costa, 

nascido a 22 de novembro de 1912, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á Estrada do Campo da Areia sem número. 

2.347. Adahyl Simas de Araújo (8.355), filho de João Tei
xeira de Araújo e de Julia Simas de Araújo,, nas
cido a22 de janeiro de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á Es
trada da Freguezia n. 877. >• 

8.348. José Maria dos Santos (8.356), filho de José' Maria 
e de Joanna dos Santos, nascido a 14 de maio de 
1916, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
lomicilio eleitoral no districto municipal de- Ja
carépaguá e residência á Estrada da Taquara' sem 
numero. 

'8.349.' Manoel Saul Rodrigues da Silva (8.357), filho de Fran
cisco Rodrigues da Silva e de Anna Alves da Silva, 
nascido a 25 de setembro de 1916, em Mirador, 
Estado do Maranhão, sapateiro, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal'de Anchieta 
e residência á Estrada Nazarèth n . 78. 

S .SSO^â tex^dr ina Ferreira Gomes (8.358), filha, de Joaquim 
~~ Luiz Ferreira e de Maria Isabel da Conceição, nas

cida a 2 de junho de 1874, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Anchieta e residência á 'Es t rada 

—< do Engenho Velho n . 160. 
8.351. Aurelino Santos, filho de Laurinda Petròhilha dos 

Santos, nascido a 30 de maio de 1904, ein*S.. Sa l - ' 
-,vador, no Estado da Bahia, calafate. casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de A n -

, chieta e residência á rua 21 sem numero,' Ricardo 
,,. . .de Albuquerque. 

8.352. José Ferreira Gomes (8.360)', filho de José Luiz Gomes 
. Coutinho e de Alexandrina Ferreira Gomes, nas

cido a 13 de setembro de 1907, no Districto Fe
deral, funccionario municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Anchieta 

-y. s"e residência á Estrada do Engenho N ó v o n . 160. 
. a,353'ÁFrancisca de Queiroz Guimarães 8.361), fiíha de Fran-

'-. cisco Tiburcio de Queiroz e de Maria Senbormha 
de Queiroz,.nascida .a 8 de outubro de 1914,,tio 
Districto Federal, domestica, casada, com domicilio 

,Í eleitoral no districto municipal de Anchieta e re-
, sidencia á rua 21 n . 161, Ricardo'de Albuquerque. 

8.354. Benedicto Bernardo (8,362), filho de Cândido Ber 
nardo e de Maria Hessel, nascido a 16 de.junho d 
1905. em Sorocaba. Estado de S. Paulo, operário., 
casado, com domicilio eleitoral «o districto muni
cipal de Anchieta e residência á Estrada de NaJ 

garetb, a ^ l g ^ , jRicardi» de ^XbGm&tm^ 

8.355. Edvar Bandeira Ivahy (8.363), filho de Arthur Ivahy 
. e. de Maria Pinto Bandeira Ivahy, nascido a 18 de 

' 1 ' dezembro^de 1915, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á rua.Cândido 
Benicio n . 308. 

8.356. Maria Custodia da Cunha Fiúza (8.364), f i lha-deVa-
lentina Custodia da Cunha, nascida a 8 de dezem
bro de "1911, no Districto Federal, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de • Anchieta e . residência a Estrada de Nazáreth 
n . 78, Ricardo de Albuquerque. - . 

8.357. Maria Miranda (8.365), filha de Francisco Miranda 
. è de Alexandrina Miranda, nascida a. 15 de junho 
de, 1902, em Laranjeiras, Estado de Sergipe, func-
cionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á rua Cândido Benicio n . 115. 

8-358. João Francisco Mesquita (8.366), filho de Joaquim 
Mesquita e de Maria Regina SanfAnna, nascido a 
4 de maio de 1913, no Districto Federai, jorna
lista e solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de PavUna e residência á rua Gua-
byba n . '533. 

8.359. Luiz Gonzaga de Mattos (8.367), filho de Luiz A n 
tônio de Mattos e de Maria de Souza Mattos, nas
cido a 28 de agosto de 1910, no Districto Feds-rál, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 

'Francisco n . 39. 
8.360. Jorge Pereira de Jesus (8.368), filho de.Fernino Leo

poldo de Jesus e de Carolina Pereira de Jesus, 
nascido a 8 de junho de 1915,. no Districto Fe 
deral, commercio, solteiro, com-domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á rua : Florianópolis n. 21.. 

8.361. Manoel Cardoso .da Silva (8.369), filho de Alfredo 
Cardoso da Silva e de Rosalina Vieira da Silva, 
nascido a 13 de agosto de 1907, no Districto Fe
deral, operário, casado, com domicilio eleitoral no 

• districto municipal de-Jacarépaguá e residência â 
rua Maria Lopes n. ' 58. 

8.3-32. Antônio Gi l Nunes (8.370), filho de. Manoel Gil 
Nunes e ,de Julia Maria Rodrigues,';nascido a 13 de 
agosto de 1904-, no Districto Federal, commercio, 

- casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á rua Mendes 
de Aguiar n . 10. 

8.363. Américo .Lopes Teixeira (8.371), filho de Antônio 
Lopes Teixeira e de Maria Regina Lopes, nascido 
a 31 de agosto de. 1900, Estado de Bagé, : Estado 
do Rio Grande do Sul, operário, casado, com do-
cilio eleitoral no districto municipal de Jacaré
paguá e residência á rua Pinto Telles n . 12. 

8.364. Felisberto Cordeiro Fiúza (8.372), filho de João 
Fiúza e de Esmenia Cordeiro Fiúza, nascido a 17 
de dezembro de .1904, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto' municipal • de Anchieta e resi
dência á Estrada.de Nazarèth n . 78., 

8.365. Aristides Ferreira (Botelho (8^373), filho de Antônio 
Amaro Botelho e de Theodolina'Ferreira Botelho, 
nascido a 4. de agosto de 1913, em Cuyabá, Estado 
de Matto Grosso,, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 

' residência á-rua-Cândido Benicio n . 117. 
8.366. José Mello de Oliveira (8.374), filho de José Mello de 

Oliveira '6 de Rosalina Maria, da Conceição, ras-
sido a 5 de abril: de 1889, em Viçosa, Estado ; de 

:. Uagoas, funccionario publico, viuvo, com domicilio 
, eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 

• • residência á~ rua Cândido Benicio n., 117. . 
8.367. Carolina Costa Meirelles (8.375), filha de Fsliciano 

Costa e de Amélia Maria da Costa, nascido a 5 de 
abril de 1906, no Districto Federal, domestica,/ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municioal 

• de Jacarépaguá'e residência á rua Albano n . 2. 
8.368. Honorina Rosa de Moura Penna (8.376), filha-de Joa

quim José de Moura Netto e de. Maria Rosa dé 
Moura, nascida a 7 de março cie 1917,'no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilio-, elei
toral no districto municipal de Jacarépaguá e re^ 
sidencia á rua Xingu' n . 693. !•• 

8.369. José de Mello Oliveira .(8.377), filho de Sylvio 'dé.Oltí 
• - veira § d a jMargarfday de jMgllo Pires- d§ OJiv:êir& 
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snasçjdo a 17 de fevereiro de 1911, no Distrioto Fe
deral, eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á rua Retiro dog Artistas n. 365. 

0.370. Gabriel José da Costa (8.378), filho de Wenceslau 
José Costa e de Adelaide Maria de. Jesus, nascido 
a 24 de marco de 1909, em Leopoldjna, Estado 
de Minas Geraes, lavrador, casado, çom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá e 
residência á Estrada da Tijuca n. 22-A. 

8.371. João Affonso Painhas (8.379), filho de Antônio Af-
fonso Painhas e de Joanna Rosa Painhas, nascido 
a 4 de maio de 1889, em Jaguará, Estado do Rio 
Grande do Sul, constructor, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Anchieta e re
sidência á rua José da Motta n . 40. 

8.372. Margarida da Penha Madureira (8.380), filha 'de Ma
noel. Pinto Madureira Júnior e de Seraphina Fran
cisca de Madureira, nascida aô de outybro de 1901 
no Districto Federal, funccjonaria municipal, casa
da, com domicilio eleitoral no distriote municipal 
de Jacarépaguá e residência á estrada do Guary 
n . 25. 

8;373. Nelson Manoel Monteiro (8.381), filho de Sérgio Ma
noel. Monteiro e de Lodovina Maria Monteiro, nas
cido a' 5 de setembro de 1905, no Districto Federal, 
empregado municipal, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Jacarépaguá e resi
dência á estrada da Freguezia n . 1.393. 

8^874, Brauljo de Souza Brasil (8.382), filho dc Brauhc 
Cardoso de Aguiar e de Gracinda Joaquina Rosa 
nascido a 22 de1 abril de 1907, Estado do Rio de Ja
neiro, empregado publico, com. domicilio eleitoral 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á rua Carolina Ascopthas. 

8,375. Maria Rosa da Costa Morgado (8.383), filha de Ma
noel José Morgado e de Fortunata de Castro Mor
gado, nascida a 1 de agosto de 1918, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Jacarépaguá e residência â 
rua Cândido Benicio n . 496. 

8.37.6. Antolino Garcia Rajo (8.384), filho de Fortunatc 
Garcia Rajo e de Josephijyi Salone, nascido a 16 d* 
maio de 1916, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral jjo districto munici
pal de Jacarépaguá e residência á estrada da TU 
juca n . 10. 

8.377. Çremildo Ferreira (8.385), filho de Luiz Ferreira * 
de Delminda Carlota Ferreira,, nascido a 22 de no
vembro de 1912, no Distrjcto Federal, funcçjpnaric 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distn-

~ 1 •'' cto municipal de Pavuna e residência á travessa Páo 
Ferro n. 60. 

5.378. Antônio Travassos Soares (8.386), filho de Palclda 
Soares e de Jovita Travassos Soares, nascido a 13 
de junho de 1913, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni- j 
cipal de Jacarépaguá ê  residência á rua Albano nu
mero 4. v 

8.379. Waldemar Sabino Lima (8.387), filho de José Sabine 
- . de Lima e de Maria Marcionilia Lima, nascido a 3i 

de janeiro de 1911, em São Salvador, Estado da 
Bahia, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral $ 
no districto municipal de Jacarépaguá o residência-
á estrada Guaratibasem numero. 

8.380. Antônio Nascimento dos; Santos, (8.388), filho de Ma
noel Nascimento dos>Santos e de Anna Rosa da Con
ceição, nascido a 13 de junho de .1913, em Recife. 
Estado de Pernambuco, funccionario publico, so l - , s 
teiro,,com domicilio eleitoral no distrieto municipai ' 

' de Jacarépaguá e residência á rua Cândido Benicio 
n . 117. ' 

f) .38l. Joaquim Freire da Silva (8.389), filho de João Freire 
da Silva e de Joanna Maria da Conceição, nascido a 
5,de janeiro de 1889, em.Bom Jardim, Estado de 8 
Pernambuco, operário, sélteiro, com domicilio elei-

: .. toral no districto municipal de Jacarépaguá e resi
dência á rua Dr , Passos n . 18. 

8.382. Carlos Emery Lobato (8.390), filho de Romualdo à°> 
lAzevedo Lobato e de Emil ia Ermerinda Emery, nas-

' cido a 12 de novembro de 1913, em Siqueira Caov 8. 
pós, Estado do Espirito- Santos, commercio,- «solteiro,: ' 
som dçrài«n.i.#,«leite»í- ;nò, districto municipai 8e 

Jacarépaguá e residência á rua D r . Passos n . 23. 
8.383. Maria Nair Accioly Cavalcante (8.392), filha de Josi 

Brandão Accioli e de Gertudes Accioly, nascida a 13 
de dezembro de 1913, em São Salvador,^ Estado da 
Bahia, domestica, casada, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Jacarépaguá e residência 
á rua Albano n. 37. 

8.384. Francisco Reis (8,393), filho de Francisco José doj 
Reis e de Emericiana Albina do Nascimento, nas-

' cido a 27 de junho de 190^, no Districto Federal, 
motorista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Jacarépaguá e residência á ru3 
Conde Linhares n , 35. 

8.385: Antônio de Carvalho Vasques (8.394), filho de Res» 
feito de Carvalho Vasques e de Bazfhza Barbosa 
Vasques, nascido a 20 4e agosto de 1914, em Va-
lença, Estado do Rio de Janeiro, funccionario pu
blico, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto 
municipal de Anchieta e residência a rua Naza
rèth sem numero. 

8.386. Odilan Saljes do Avellar (8.395), filho de Onofre 
Bailes de Avellar e de Odila Freitas de Avellar, nas
cido a 6 de outubro de 1913, no Districto Federal, 

* operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de-Anchieta e residência á estrada" 
Nazarèth n . 121. 

8.387. Maria Rosa de Souza (8.396), filha *ic Leepoldino 
José de Souza e de Joanna Rosa da Conceição, nas
cida a 25 de outubro de 1907, nò Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Pavuna e residência á rua José'' 
Borges n . 14, 

5.388. Zuleika da Silva Lobo (8.397), filha de-JeSo Joaquim 
da Silva Lobo e de JJenedicta de Souza Lobo, nas
cida a 49 de setembro de 1912, no Distrjcto Federa'., 
domestica, solteira, çom domicilio eleitoral no dis-

. tricto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Anna Silva n, 153. 

8.389. Maria Caetano de Araújo (8.398), filha de Luiz Cae
tano de Araújo e de Angelina Monteiro de Araújo, 
nascida a 14 de maio de 1914, no Districto Federai, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trjcto municipal de Pavuna e residência á ru» 
paltiuo n , 560, 

8.090. Adalberto Pires de Oliveir» (8.399), filho de José 
Custódio de Oliveira o de Rita Ctarinda de Oliveira, 
nascido a 18 de dezembro de 1901, em Barbacena, 
Estado de Minas Geraes, I o sargento do Exercito, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mmi*-
cipal de Anchieta e residência á rua 31 n . 61. 

8.391, Ary Pinho Neves (8,400), filho de José Pinho Neves 
e de Elisa Cândida Neves, nascido a 28 de marca 
de 1907, no Districto Federal", commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Jacarépaguá e residência á estrada do Páo Ferro 
«em numero. 

8.392. Isaura Barros Moreira (8.401), filha de Ludgero Fer« 
nandes Barros e de Anna Lúcia Fernandes Barros, 
nascida a 10 de novembro de 1907, em Belém, E s 
tado do Pará, commerciante, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal. de Jacarépaguá © 
residência á rua Telles n . 77. 

§,393. Jennié Pernasetti Teixeira (8.402), filha de Orestes 
Pernasetti e de Lydia Flores Pernasetti, nascida a; 
17 de janeiro de 1905, no Districto Federal, mo-' 
dista, casada, eom domicilio eleitoral no distrioto: 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Pinte? 
Telles n . 12. ' ' 

1.391, Aristides Antônio de Oliveira (8.403), filho de José 
Caldeira da Silva è de Maria Caldeira da. Silva, 
nascido' a 6 de outubro de 1896, em Campos, Es-* 
lado do Rio de Janeiro, operário, casado,'com do««-
micilío eleitoral no districto municipal de Anchieta 
e residência á rua José da Motta n . '84. 

.393, Dinamerico Brasil Pedreira (8.404),\ filho de Fran» 
cisco Gonçalves Pedreiras e de Mariana -Soares pe» 
dreira, nascido a 8 de^setembro de-18íi , .era Flores, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com : 

domicilio eleitoral no districto municipal de Madu* 
• ' réira è reéidenciâ á rua Alice de Freitas n.> 166„ 

396; Maria Apparecidá Carvalho- (8.405), filha de Heraaoii 
-de Carvalho e"de Glorice'-Mattos© Carvalho, aasoidís' 
~a> 3$ d©; agosto- de 1916, èm Amparo^ Estado d® BS.& 
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Paulo, estudante, solteiro, • com domicilio eleitoral 
no'districto municipal de Jacarépaguá e-residência, 
á ' r u a Cândido Benicio n . 1.213. : 

Rio de Janeiro, D . F . , 29 de dezembro de 1936, — O-es
crivão, Guilherme ii. Medeiros. , 

PROCESSOS D E T R A N S F E R E N C I A 4 

Primeira €ircumscripçâo 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento •-• 
São Domingos) 

jtjiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filhe. 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemtr de Figueiredo 

Faço publico, nara fins do art. 69, $ 2 a, .da-lei 48 de 4 de 
maio de 1935, que por este Cartório e Juizo-da 3* Zona Elei
toral; estão sendo processados os pedidos de transferencias • 
dos seguintes cidadãos: • • 

1.729. Acac-io Lopes (inscr. n . 1.237), filho..de.'Casemiro 
Lage'Monteirq, nascido a 29 de agosto*de 1905, 
em elío Horizonte, Estado-de "Minas Geraes, sol
teiro, -motorista. (Transferencia do titulo elei
toral n . 1.171 da 12* zona (Iraiá) para a-ter
ceira zona, São Domingos). 

1.730. Samuel Mendes .(inc. n . 4.673), filho de José:Luiz 
Mendes,. nascido a 4 de junbo-de 1890. no-Dis
tricto Federal,, casado, portuár io . (Transferencia 
do titulo eleitoral n . 4.673,'da 7* zon,Piedade) 
para a 3* zona Santa Rita). 

1.731. Tecla Fernandes da Costa (insc. n . 3.747), filha dè 
José Leandro da Costa, nascido a 23 de setem
bro de Ü916, no Districto Federal, solteira, 
funccionaria publica. (Transferencia do titulo 
eleitoral n . 4.631 da.7* zona (SanfAnna) pra a 
3* zona Sacramento). 

1.732. José Dias Ladeira (insc. n . 2.194), filho de Theo-
tonio Dias Ladeira, nascido a 5 - de dezembro de 
1916, Agua Limpa, Minas Geraes, casado, funccio
nario publico. (Transferencia do" titulo eleitoral 
n . 2.212, da 7* zona ("Piedade) para a 3* zona. 
Santa Rita). 

1.733. Victorino Ferreira da Costa (insc. 6.863), filho de 
Maria do Rosário Gonçalves, nascido a 22 de mar-, 
ço de 1989, no Districto Federal, casado, motoris-' 

, . t a . , (Transferencia, do titulo eleitoral n . 6.436 
da '8* zona ' (Pavuna) para a 3* Sacramento). 

1.734. Bernardino de-Freitas .(insc. n . 1.871), filho de Ber
nardo de Freitas, nascido a 13 de maio de 1902, no 
Districto Federal, casado, funccionario munioipal. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 1.572 da 
4*.zona ,SanfAnna), para a 3* zona Santa Ri ta . 

1^735. Enéas Porfirio de Amorim (insc. 3:510), filho de 
; Telesphoro Porfirio de Amorim, nascido a 4 de 
outubro de "1899, no Djstricto .Federal, casado, 
eleitoral n . 3.557 da 8 a zona (Jacarépaguá) para 
a. 3* zona- Santa Rita). 

1.736. Waldemar dos Santos Reis (insc. n . 18.674), filho 
de Antônio dos Santos Reis, nascido a 26 de de
zembro de 1899, no Districto Federal, solteóiro, 

. " funccionario municipal. (Transferencia do titu
lo-eleitoral n . 18.991 da I a zona antiga (Savra-
mènto) para a 3* zona, Santa Rita) . 

1.737.. Iracy. Freitas (insc. n . 10.611), filha de José Men- ' 
des' Freitas, nascida a 23 de setembro de 1901, 
no Districto Federal, solteira, dactylographa. 
(Transferencia do ttulo eleitoral n . 7.855 da 

' ' 1' zona antiga (São Domingos) para 3* zona, S.a-
... cramento) *. 

. Districto Federal, aos 29 de dezembro de 1936. — PA'--» 

escrivão, Maurício Teixeira de Mello. 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORA^ 

{ Districtos municipaes de Realengo, Campo Grande, Guaratibs 
e Santa Crus) 

Jnís — Dr. Frederico de Barros Barretu 

Escrivão Dr. Plácido Modesto de Melle 

De ordem do M . M . Df . Juiz da 14* Zona, Eleitoral, 
faço publico que, foram transferido^ domicilio eleitoral 
os seguintes eleitores: 
301. Manoel Paschoal da Silva (insc. n . 1.214), titulo nu

mero 1.167,'da 2 a Zona, São José para Realengo, 
14° zona. 

302. José Augusto Maia (insc. 2.307), titulo 2.244, da 14* 
zona, Campo Grande, para Realengo, 14* zona. 

303. Benjamin Constant Nunes Pereira (insc. n . 5.218), t i -
i tulo 4.6.43. da 8* zona, Madureira. para Realengo, 

14* zona. 
304. Custodio Maia Filho (insc. n . 2.439), titulo 19.464 da 

.1* zona Sacramento-para Campo Grande, 14* zona. 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1936. 
vão, João Aguiar Júnior. 

Pelo escri-

Imprènsa Nacional — Rio de Janeiro 




