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

llIO-DE'JANEIRO, 28 DE ABRIL DE 1936 N. 4Q 

ACTOS DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO N. 702 — D E 21 D E M A R Ç O D E 1936 

'Declara, pelo prazo de noventa dias, equiparada ao estado de 
guerra, « commoção intestina grave, em todo o território 
nacional 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, 
autorizado peJo artigo segundo do decreto .legislativo nu
mero oito, de 21 de dezembro de 1935, e nos termos do artigo 
segundo do decreto n. 532, de 24 de dezembro do mesmo mez 
e anno: 

Attendendo a que novas diligencias e investigações reve
laram grave reerudescimento das actívidades subversivas das 
instituições poiiticas e sociaes; 

Attendendo a que se tornam indispensáveis as mais enér
gicas medidas de prevenção e repressão; 

Attendendo a que é dever fundamental do Estado de
fender, a par das instituições, os principios da autoridade e 
da ordem social: 

Resolve: 

Art . 1.° E' equiparada ao estado de guerra, pelo prazo 
de noventa dias e em todo o território nacional, a commoção 
intestina grave articulada em diversos pontos do paiz desde 
novembro de 1935, com a finalidade de subverter as insti
tuições políticas e sociaes. 

Art . 2° Durante o período a que se refere o artigo an
terior, ficarão mantidas, em toda sua plenitude, as garantias 
constantes doa números 1, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 
28, 30, 32, 34, 35, 30 o 37, do ar t . 113 da Constituição da 
Republica, ficando suspensas, nos termos do a r t . 161, as de
mais garantias especificadas no citado a r t . 113 e bem assim 
as estabelecidas, explicita ou implicitamente, no a r t . 175 e 
em outros artigos da mesma Constituição. 

Art. 3.° O ministro de Estado da Justiça e Negócios Inte
riores superintenderá, a .execução das medidas decorrentes das 
disposições anteriores, expedindo, para esse fim. as instru
ç õ e s que se tornaram necessárias. 

Art, 4.° O presente : decreto entrará em vigor immediata-
mente e seu texto será .çommunicado por via telegraphica aos 
governadores dos Estados e interventor federal do Território 
do Acre. , , 

Art. 5.° Revogam-se,as disposições em contrario 
Rio de Janeiro, 21->do março de 1936, 115" da. Indepen

dência e 48* da Republica. 
\ v GETUMO. VARGAS 

Vicente Rio. 
. • Ay.iie Sovcia Costa.- •-• *.ys,:,.?, Í 

Marques dos Reis. 
• Jos/í,Carlos de Maceâo Soares. 

General íoío gomes. 
, Henrique. A. Gwühem 
, Odilon Braga. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL 
JULGAMENTOS 

O Sr . Ministro Presidente designou o dia 29 do corrente 
para julgamento dos seguintes processos: 

1. Processo n . 1.892 (Relator, Sr . Desembargador Col-
lares Moreira). O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
do Território do Acre consulta sobre se o Juiz federal, mem
bro effectivo do Tribunal Regional, pode ser nomeado pro
fessor de um Gymnasio, sendo o referido cargo demissivet 
"ad-nutum". (Adiado a requerimento do Professor João Ca
bra l . ) 

2. Processo n . 1.898 (Relator, Sr. Desembargador Josó 
Linhares) . O Governador do Estado do Ceará e o Presidente 
da Assembléa Legislativa desse mesmo Estado, reclamam con
tra o acto do Tribunal Regional que designou os dias 1, 2, 
3 e 4 de junho próximo, para a realização das eleições clas-
sistas naquelle Estado, protellando assim, o ingresso da re
presentação de classe no legislativo estadual, sem motivo re
levante, uma vez que todos os syndicatos já foram por aquelle 
mesmo Tribunal, julgados habilitados para as eleições. (Da 
pauta anterior.) 

3. Processo n . 1.899 (Relator, Sr . Desembargador Col* 
lares Moreira). A Câmara Municipal do D. Federal consulta 
ao Tribunal Superior sobre o seguinte: 1*) quando haja im
pedimento legal de um Vereador do Districto Federal, afas
tado imperiosamente, por substituição, para funcção exe
cutiva, se deve ou não ser convocado o supplente do partido; 
2°) na hypothesa affirmativa, se se verifica ou não o caso do 
applicação, por paridade, do dispositivo contido no art. 62 do 
texto constitucional; 3*) se a falta de convocação motiva ou 
não nullídade dos actos legislativos. (Da pauta anterior.) 

4. Recurso eleitoral n . 261 — Pernambuco — (Relator, 
Sr. Ministro Laudo de Camargo), sendo recorrente Democrito 
Torres Lafayetle e recorrido Alcides Lopes de Siqueira. 

5. Embargos ao accordão do 1 recurso eleitoral n. 26S 
(Relator, Sr. Desembargador Collàres Moreira), sendo embar-
gante Nelson Santo» e embargado o Tribunal Superior de Jus
tiça Eleitoral. * 

6. Recurso eleitoral n. 275 — Pará — (Relator, Sr. Des
embargador Cotlares Moreira), sendo recorrente o "Partiu* 
Popular Cuaviènse" e recorrido Áflindo do Amaral Cacella o 
outros. 

7. Recurso eleitoral n. 288 — Paraná — (Relator, senhor 
Professo"v João Cabral), sendo recorrente Francisco Krasuski 
e recorridos Daniel Cleve e outros. 
<,:,; 8.-Processo n. 1.900 (Relator, Sr. Professor João Ca
bral) . & partido União Popular do Pará consulta sobre «• 
podem subsistir os diplomas expedidos i l aos candidatos qu» 
pleitearam as eleições municipaés de Óbidos, em vista do re
curso interposto para este Tribunal e ao qual pede para sw 
dado éffeíto suspensívo, e oulrosim, pede ordenar sejam gu«-
pensas as novas eleições na#uelle município até quo oste Tri
buna! Superior tome conhecimento do recurao. 

* 9 . Processo 1 n. 1.901 - (Relator, ^St .>vProfe*sor • Cândido df, 
Oliveira F t tbo ) . Fraaojigpí̂ EÍftBft^Bií1^* ff»008tjb-%Mt«qj, * 
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Gonçalves Chaves e. Francisco . Nobre .de Almejda.. rêpireien-: 
tantes do paftido "Frente UniCá Monte Alegfénse", esta do 
Pará, reclamam ao Tribunal Superior providencias contra o 
acto do Tribunal Regional do Estado que deixou de incluir a 
segunda secção daquelle município, entre as que .devem ser 
renovadas em 10 de maio próximo. 

10. Processo n,.-1.902 (Relator, Sr. Ministro Plinio Ca
sado) . O Partido União Popular Paraense consulta sobre: 
I o) se para as eleições -municipaés renovadas, poder-se-ão 
cancellar as inscripções dos candidatos que por motivos di
versos se desligaram do partido; e 2°) se pode o partido com
pletar a chapa, com o registro de outros candidatos, afim^de 
que sejam assegurados supplentes aos seus candidatos'.que 
forem eleitos. 

11. Processo n. 1.891 (Relator, Sr. Desembargador Jose 
Linhares) . Projecto do Regimento Interno, do Tribunal Su
perior de Justiça Eleitoral, . 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
27 de abril de 4936. "— Agripiho Veado, Director da Secre
tar ia . 

O Tribunal em sua 38* sessão ordinária realizada enl' 24 
de abril de 1936, sob a presidência do Sr. ministro Herme-
negildo de Barros, rfcsolvgu: - f „. 

I o) Rejeitar no recurso eleitora! n'. '289 (Relator Sr. pro
fessor Cândido de Oliveira Filho). sendo • recorrente Manoel 
de Carvalho Barroso e recorrido Herib_aldo Dantas Vieira, 
(Sergipe), a preliminar de se não tomar conhecimento do 
recurso, unanimemente; e de méritis dar provimento ao recur
so para reformar o accordão recorrido, que julgara perdido 
o mandato do recorrente, de deputado á Assembléa Legisla
tiva Estadual de Sergipe, e considerar subsistente o mesmo 
mandato, contra o voto do Sr . professor Cândido de Oliveira 
Filho, que negava provimento ao recurso; 

2 o) não tomar conhecimento da consulta dp escrivão 
eleitoral interino de Ipanema. Estado de Minas Geraes, (pro
cesso n . 1.893, sendo relator o Sr. professor João Cabral},' 
por incompetência do consulente que a fez directamenté ao 
Tribunal Superior, unanimemente; ' 

3°) mandar archivar as communicações. de cancellamento 
de inscripções de eleitores de que tratam os processos 
n s . 1.813 — Alagoas — (Relator Sr. ministro Laudo de Ca
margo), e 1.827 — São Paulo (Relator Sr. dezembargádor 
Collàres Moreira), unanimemente. 

Secretaria do Tribunal Superior' de Justiça Eleitoral, em 
27 de abril de 1936. — Aaripino Veado, Director da Secretaria. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 

EXPEDIENTE DOS DIAS 24 E 25 DE. ABRIL DE 1938 

Primeira Secçao 

Papeis proiocoilado* -

>í. 80ti — Haroldo Valladão, procurador de Nelson San
tos, apresentando razões ao recurso n . 263 — Classe 3". 

N. 807 — Officio n . 629-S do Tribunal Regional do Dis-
tricto Federal. 

N. 808 — Telegramma n . 465 do Governador do Ceárâ. 
N. 809 — Telegramma n . 7.260 do Presidente àa Assem

bléa Legislativa Cearense. 
RT. 810 — Telegramma o.. 62.000 do Tribunal Regional 

do Paru 
N- 811 — Tetegtr-amíBa ri. 655 do Tribunal Regional do 

Rio Grande ao Norte. 
N. 812 — Telegramma n . 326 do Tribunal Regional de 

Goyaz. ' -
N. 813 — Teíegramtma n. 265.400 do Presidente da As- : 

sembléa Legislativa de Alagoas. 
N. 814 — Officio n. 740 da Câmara Municipal do Dis-

tricto Federal. • •• . 
N. 815 — Tribunal Regional de Minas Geraes — Pro

cesso de impugnaçâo n . 20 .— Theodomiro" Pereira, da''Silva, 
e impugnado Plinio Nunes Coelho. 

N. 816 — Tribunal Regional de Minas Geraes — Man
dado de segurança n . 1 — 1* ciasse — Impetrante, Da?. Atoy-
eio Leite Guimarães, e impetrado o Tribunal Regional. 

N. 817 — Offàcio n . 633 da Imprensa Nacional. . 
K. 8 1 6 — Officio n . 638 da Imprensa Nacional. 

e outros — Aleiriquer — Pará . 
N. 820 — Telegiramiaasn/ r124 !.20t)i 'âo Tribunal Regional 

de Pernambuco... j . . . , ; ,. . ; . . 
N." 821 — Petição"do Dr . Haroldo Valladão, procurador 

de Nelson Santos. 
N. 822 — Petição-do Dr . Eucilio Tíovi&s. 

Officios do Sr,. Dítrector.; 

. X--.17,2!3O-.—ç-vAssSaTi Dárecitor. tíft Despesa Publica do • 
. Thesouro Nacional — Rémetíerido as folhas de pagamento dos • 
juizes e funcoionarios deste Tribunal, referentes ao mez de 
abril . • • v • <•':-•.' -" 

,N, 173|36. — A Q - B T . Direcipri da .Despesa Publica do 
Thesouro Nacional - r s Cpran^fcaiHiQ-a* «eleição e posse, como 
juiz effectívo deste .^r ibunalr do Sr,; Professor Cândido de 
Oliveira Fi lho. . „ ' 

N. Í74I36"— Ao, .Sr. Director 1-da Secretaria do Tribunal 
Regional de Santa Õatharina — Çohimunieândo transferencias 
de eleitores. , . ' ' ' '• ' '" . ' 

• -N. 175|36" -r- Ao .Sr . ' Direótor" da Secretaria do Tribunal 
Regional' dó. Rio /Grande .'.dói* Sol , — , Çúnbmünicando transfe
rencia de eleitores'. " 

• N. 176(36 — Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal 
Regional do -Dlstricto' Federal — Còmmuriícando transferencia 
de eleitores. 

N. 177]36 — Á ó Sr . Director dar'Secretaria do Tribunal 
Regional do Pará — Communicando^transferencias de elei
tores. . . . ' 1 1 

N."178|36 —"Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal 
Regional'da Bahia — Oonimiunicando transferencias de elei
tores . 

'; Telegrámmas^do S r . Director: 

N. 51 — Ao Sr . Director da .Secretaria do .Tribunal Re-' 
giunal de Alagoas — Informando ter o Tribunal Superior 
reformado, o art.. 17, n . 1, do Regimento Interno, 

N. 52 — Ao Sr. escrivão eleitoral de Ipanema — Minas 
Geraes — Informando não ter o Tribunal tomado conheci
mento da sua consulta, que deve ser dirigida ao Tribunal. 
Regional. 

N. 53 — Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal 
Regional do Espirito Santo — Prestando uma informarão. 

N. 54 — Ao Sr~ Director da- 'Secretaria do Tribunal 
Regional, do Pará*—Informando, ter sido global a demonstra
ção da despesa com.-'juizes e escrivães, enviada á Contabili
dade do Ministério da Just iça. 

- . _ 

. .Autos distribuídos. '„•• 

Recurso ri. SOO'— Ciasse-3* Maraíihüo — Recorrentes, 
o delegado 'eleitoral-.do -Syndioa.to dos Operários Typographi-
cos de São1 Luiz, Elpídio Dias Pereira, e. recorrido o delegado 
eleitor do iSyindicato dos Trabalhadores em Capatazias do 
Maranhão, Melchiades Heraiogenes Ferreira — Relator, se
nhor professor João Cabral. ' '" 

•.Recurso n . 30í.'-— Classe 3*- —'-\ Piaohy — Recorrente, 
Raymundò Mamedé. de Castro e recorridas Oswaldo da Costa 
e Silva e outros — Relator; professor Cândido de Oliveira 
Filho. -• • • , . -

Processo n; r i ,.897 — Classe--6a fiará — Consulta, do 
Tribunal Regional — Relator, Sr. Ministro Laudo de Ca-, 
margo. •.. ... •< 

Processo n . 1.89i8 — Classe 6*. — Ceará — Reclamação 
do Governador do -Estado e do -Presidente da Assembléa Le
gislativa — Relator, Sr . Desembargador .José Linhares. 

Processo n. 1.899 — Gla-sse 6* — Districto Federal — 
Consulta da Gamara Municipal do Districto Federal — Rela
tor, Sr . Desembargador Collàres Moreira. 

Autos concluso* 

Ao'Sr . Ministro Plinio Casado: 
Recurso n . 290 — Classe 3 ' — Pfauhy — Recorrente, _ 

Raynjündo Maimede de Castro e recorridos Oswaldo da Costa' 
e Silva e oütrds. 

Processo n." 1.719 — Classe 8* — Paraná — Modificação 
do plano" eteitorãJ. 
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Ao Sr._Miiíistro Laudo de Camargol 

Processo » . 1.897 — Classe 6* — Pará — Consulta do 
Jgribunal Regional. ' 

Âo Sr. r>9sembargador Jos<5 Linnares: 
„•< Recurso n . 282 —, Classe 3' — Pernamouco — ltocor-

fronte, Eugênio de Albuquerque Mello e recorrido Antônio de 
gsí&nca Lins. 

!> Processo n . 1.898 •— Classe G* — Ceará — Reclamação 
fito Sr . Governador do listado e do Presidente da Assembléa 
"Legislativa Estadual. 

i- Ao Sr . Desembargador Colla-res Moreira-: 

'' Recurso n. 263*— Classe 3* — Paraná — Recorrentes. 
& União Republicana Paranaense, Guataçara Borba Carneiro 
g Nelson (Saltos e recorrido o Tribunal Regional. 

I' Recurso n. 2 8 1 , — Classe 3° — Goyaz — Recorrente, 
Jülysio Alves da Rocha e recorrido João Martins Honostorio, 

1 Recurso n. 287 —• Classe 3* — Goyaz — Recorrente, 
Francisco Evaristo d<? Oliveira e recorrido José Maria Fi lho. 

Processo n. 1.8J>9 ~ Classe 6" — Districto Federai —, 
Consulta da Câmara Municipal do Districto Federal. 

v-
Autos com vista ao Sr. Procurador Geral 

Recurso n. 293^— Classe 3* •— Pernambuco — Recor* 
rantels, Pedro Bezerça de Mello e José. Salvador de Araújo e 
recorrido o Tribunal Regional. 

Recurso S I . 295" — -Classe 3" — Matto Grosso — Recor
rente, Procurador ,-Regional Eleitoral de Matto Grosso e re 
corrido o Tribunal Regional. 

Recurso r : 300 — Classe 3* — Maranhão — Recorrente, 
ElpLdio Dia.s Pereira e recorrido Melchiades Eeriii&genes 
Ferreira . 

Recurso n. 301 —- C!a;íô 3* — Piauhy — Recorrente. 
Raymundo Mamedfc de Gasír* 6 recorridos Oswaldo da Costa 

Silva e outros. 
Processo n. 1.701 - - Classe G* — Districto Federal — 

Bfl^resen-tacão do Partido Trabalhista do Brasil . 

Auios devolvidos á Secretaria 

Pelo Sr. Ministro Laudo de Camargo: -

. Proceso- n . 1.813 —'• filasse 6° — Alagoas — Cancella-
jnento de ins-cripcõofe de 'eleitores do Estado de Alagas. 

Pelo Sr. professor João Cabral-
Processo u. 1.87G — Classe 6* — Pernambuco — Re

clamação de Dtorgival de Oliveira Gallindo. 

Pelo Sr. {«-ofessor Cândido de Oliveira F i lho: 

Recurso a . 289 — Classe 3* — Sergipe — Recorrente, 
danoe'1 de Carvalho Barroso e recorrido Heribaldo Dantas 
.yieira. 

Pelo Sr. Procurador Geral: 

.' (Recurso n. 294 — Classe 3" — Piauhy — Recorrentes. 
Nestor Machado de Mattos.e Manoel Alves da Fonseca e re
corridos, Cláudio Alves da Rocha e outros. 

Recurso n. 290 — Classe 3" — Rio de Janeiro — Recor-
ríhte', Hermes da Matta Barcellos e recorrido o- Tribunal 
Regional. 

Accordãos intòlicados na Secretaria 

Processo n . 1.870 — Classe 0 a — Pernambuco 
io-r, FIRIR. professor João Cabral. 

Segunda Seecüo 

Rela-

Doeumentos archivaüos 

Um officio n. 170. do Tribunal Regional Eleitoral do 
JSstado.de Penmmbvãto." inclusa a copia da aota da .271" sessão 
(Ordinária. 

+ - Um officio o . G39-S. do Tribunal Eleitoral do Districto 
Jpedora!, acompanhado de quatro segundas vias das relações 
«o óbitos òus seguintes Pretorias: 3° (Santo Antônio). 5" 
((Espirito Santo), 0' (São Ghristovão}, e 7 a (Campo Grande) . 

i 561 pedidos de transferenciais de eleitores na mesma r e 
gião do l>ist--klu Federal. 

Preparadas para serem numeradas 

157 terceiras vias -de títulos e-leitoraos do Estado de 
Goyaz. 

Numeração de terceiras vias 

157 terceiras vias' de títulos eleitoraes do Ebiado d» 
€loyaz. 

Foram fichadas 

200 tarceiras vias de títulos eleitoraes do Estado da 
Babia. 

"Boletim Eleitoral" 

Foi organizado e publicado o n. 48 do "Boletim Elei
toral. . . 

Accordãos mandados publicar 

Districto Dedetal — 

P-arahybit — 

Proceso n. 1.732 — Classe 0 o 

Relator, Sr. professor João Cabral, 
Recurso Eleitoral n . 266 — Classe 6" 

Relator, Sr . Ministro Plinio Casado. 
Mandado de Segurança n . 17 — Classe 7" — Pará — 

Relator, Sr . Desembargador Collàres Moreira. 
Recurso Eleitoral n . 262 — Glastee. 3 a — Espirito fcanto 

.—.Relator, Sr. Desembargador José Linhares. 
Consulta 1 1 , 1.865 — Classe G" — Rio Grande do Norte 

• - Relator, Sr . Dr . Miranda Valverde. 

Foram couiniuaicadas aos Estados respectivos U S *.-c,st*in-
Les transferencias -de eleitoras: 

Kl O UHAN)>1Ç OO NORTK 

Judith Rodrigues Yiarma, Alcides Queiroz David, .\iai:NCL 
Ign-ac-io do Nascimento e João Trajano da Costa, eleitore- do 
Estado do Rio Grande do Norte, transferidos paru a 2" zona 
dc Marauguape. Parahyba. 

P E K N A M B U C O 

Maria Augusta de Araújo, Maria das Neves Araújo, Bento 
Gomes da Silva. Joaquim Yageley dos Santos. Severino Sal
vador da Silva o Mnnrio Araújo, eleitores do Estado de Per 
nambuco. transferidos para a 2" zona do Maranguupe, Pa
rahyba 

P A R A N Á ' 

José de Paulo Ribas.- possuidor do titulo eleitoral n. feí» 
da 1* zona-de Curityba, pura a 10* zona do Fjpolis, no Kstudo 
de Santa Cal narina. 

GO VA7 

- Murillo de Araújo Rego, transferido para a li)* zona de 
Taperoá. ParaUyba. 

EDITAL 

O bacharel Agripino Veado, director da Secretaria do ' t r i 
bunal Superior de Justiça Eleitoral: 

Faz saber ao:- que o presente edital virem que na pri
meira eecçâo desta Secretaria será, quarta-feira, dia 29 de 
ebril, aberta vista pelo prazo legai para o.s interessados fala
rem sobre os seguintes recursos eleitoraes já com parecer da 
Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral: 

t Recurso eleitora! n. 294 — classe 3" — Recorrente, 
ííestor Machado de Mattos o. Manoel Alves da Fonseca. (Elei
ções municipaés): recorrido. Cláudio Alves e Rocha o outros. 
(Piauhy) . 

TT — Recurso E ' C Moral o, 29G — classe 3* — Recorrentes. 
Hermes da Matta barcellos; recorrido, Tribunal Ragional Elei
toral do Fstado do Rio dc Janeiro. fc 

Itl —- Recurso eleitoral n . 295 — ciasse 3 a — Recorrente, 
Izidro Rnynuuulo Campos: recorrido, Miguel José Pereira. 
(Maranhão;. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 27 
de abril de 1936. -- Agripino Veado, director da Secretaria, 
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ACTA 

ACTA DA 38* SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 
i)E ABRIL DE 1936 

P R E S I D Ê N C I A DO S R . M I N I S T R O H E h M E N E G I L D O DE BARROS 

Aos vinte e quatro dias do myz de abril do aunò de mil 
novecentos e trinta e .seis, ás nove horas, na sala das sessões 
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os juizes 
s r s . ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo, desembar
gadores José Linhares e Collàres Moreira, professores João Ca- 1 

bral e Cândido de Oliveira Filho, presente ainda o Sr . procura- " 
dor geral, Dr. Armando Prado, pelo presidente, Sr . ministro ,L 

Hérmenegildo de Burros, foi declarada aberta a sessão. E', lida ' 
e approvada a acta da sessão anterior. Tratando dos casos em.', 
pauta para julgamento, o Tribunal resolveu: I o ) re je i tar 'no 
recurso eleitoral n . 289 (relator, Sr. professor Cândido de 
Oliveira Filho), sendo recorrente Manoel de Carvalho Barroso -
e recorrido Heribaldo Dantas Vieira (Sergipe), a preliminar 1 

de se não tomar conhecimento do recurso, unanimemente^; e : 

de meritis dar provimento ao recurso para reformar o aocórdào' 
recorrido, que julgara perdido o mandato do recorrente, de 
deputado á Assembléa Legislativa Estadual de Sergipe, e con- . 
siderar subsistente o mesmo mandato, contra o voto do Senhor ' 
professor Cândido de Oliveira Filho, que negava provimento 
ao recurso; 2°) não tomar conhecimento da consulta do escrivão • 
eleitoral, inlerino, de Ipanema, Estado de Minas Geraes (pro- . 
iiesso n. 1.893, sendo relator o Sr . professor João- Cabral) por 
úiííctnp-jtencia do consu lente que a.fez directamente ao Tr i 
bunal Superior, unanimemente; 3°) mandar afchivar as çom-
munieações de cancelamento de inscripções de eleitores de-' 
que traiam Q S processos ns . 1.813 — Alagoas (relator, Sr..mi
nistro Laudo de Camargo) e 1.827 — São Paulo (relator, Se
nhor desembargador Collàres Moreira), unanimemente. Consi
derando o adiantado da hora o Sr. ministro-presidente encerrou 
a sessão, convocando outra para o dia 27 do corrente, ás nove 
horas. Em tempo: ao ser julgado o recurso eleitoral n . 289 
(Sergipe), usaram da palavra, pelo tempo regimental, os Dou
tores José Barreto Filho, por parte do recorrente e Dr . Mozart 
Lago,'como procurador dos recorridos. Do que para constar 
'avrei a presente. Eu. Raul Pacheco de Medeiros, auxiliar da 
Secretaria, a escrevi. E eu, Agripino Veado, secretario do Tri
bunal, a subscrevo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 27 de abril de 
1936. — Hérmenegildo de Barros, presidente. 

2", que, considerando seus associados, incorporados, con-
scriptos, recrutados, ou que outro nome tenham — "Reser
vistas da Nação", em' termos claros corno q do a r t . 2% § 3 a , 
letra c, "todos os cidadãos, qualquer que seja a eua origem, 
classe, posição social, sexo, raça, estado civil, crença philoso-
phica, política ou religiosa",; deíxã* pôr isso de ser um par
tido político, e falha á obrigação legal (arte. 166-167, §§ 1* 

•e 3 o, letra c), de declarar, no requerimento/ de registro, a sua 
"orientação política"; _ 

3 o, que, do seu nome ; aetuaLou passado (Alliança das Re
servas, Alliança dos Militares Inaetivos) assim como da3 
designações dos eeus associados — livres pu incorporados — 
Reservistas das Fôrmas .Armadas, Reservistas da Nação — 6 
•das fórmül.ifi do seu,••Compromisso Especial de Serviço á Pa-
' tria Brasi leira 'na,Paz o 'na Guerra* "(artigo e letra citados, e 
art'. 11)', oú dos fins coilirriadòs, réssâltijndo, no a r t . 13, 1, c 

„do- "estudo è organização da defesa dà' l 'Pa!ria Brasileira sob 
"• todos òs pdníos de \Mstíi""se; revela èsta' !Aíliança mais do que 
um simples partido político, em áeritidò 1 téchnico. empregado 

I^pejo Código Eleitoral, e yae cqllidir com a prohibiçSo impli-
(Çita ná Constituição Federal e explicita na ; Lei de Segurança 
Racional,, de se constituir no Paiz, por ijiftsintiva não do Poder 
.Publico, milícias ou corporações militarizadas; 

Considerando que a jurisprudência do Tribunal Superior 
de Justiça Eleitoral já assentou ser. licito ao mesmo e aos Tr i -
bunaes Regionaes conhecer ex-officio-da matéria substancial 
;dos Estatutos partidários, ou das associações já civilmente re 
g i s t r adas , e que requerem o seu registro como partido polí
t ico , para o fim de decidir si harmonizados ou collidentes 
, com os normas legaes do direito privado,\ publico geral, ou. 
.«leitora!; - , . „: 

Considerando que dos autos presentes se colhe, quanto &. 
requerente "Alüança das Reservas da Defesa do Brasil" que 
não ficou provada suficientemente a forma civil da sua o r 
ganização, a sua orientação política especial, e ao contrario, 
que a sua pretensa organização em defesa da Nação collide 
com a própria organização militar, do Exercito e da Armada 
Nacionnes, com-as suas reservas, 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei-
lorai-em indeferir o pedido de registro, unanimemente. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 16 de março de-
1936. — Hérmenegildo de Barros, Presidente. — João Cabral,. 
Relator. 

J U R I S P R U D Ê N C I A 

Districto Federal 

l'r,)cc->;o u. 1.732. classe 6" do ar t . 30 do Reg; Int . 

Indeferc-se o requerimento de registro de par-
lido quando nos autos não fica provado, sufficicn-
temente a forma civil da sua organização, a sua 
orientação política especial, e ao contrario, a suá 
pretensa .organização em defesa da Nação collide 
com a própria organização militar, do Exercito e 
do- Armada Jíaeionaes, com as J»?MW reservas. 

Accordão 
Vistos, etc. 1 
O presidente da "Alliança das Reservas da Defesa do Bra

sil", juntando os seus estatutos impressos em folheto, e cer
tidão do registro como associação civil e suecessora da "Allian
ça dos Militares Inaetivos", feito em 26 de agosto de .1935, r e 
quer o registro da mesma como partido político. 

Exigido, em diligencia, que se authenticáasé a copia1 doõ 
estatutos (accordão de fls. 15), veio o requerente com a"copía 
aulhentica de fls. .18 a«31, na qua! se v ê : 

1*, oue, apesar de* longos e minuciosos em seus dispositi
vos, tendendo iodos a uma universidade de fins, não referem 
«ufficientemente os ditos estatutos, nem o certificado do seu 
refistro civil, o modo legal da constituição da "Alliança das 
Reservas da Defesa do Brasil" nem da primitiva "Alliança 
dos Militares Inaetivos", de que provém aquella por transfor
mação, que.também não se refere como se operou; 

Estado da Parahybà 

Recurso Eleitoral n.266 — Classe 3" dp,art. 30doReg. I n t . 

Accordão , . 

Vistos, relatado* e discutidos estes autos de recurso elei
toral n . 266. vindos do Estado- da .Parahybà, entro partes,, 
como recorrente, o Dr. José Janduhy Carneiro, e, como recor
rido, o Sr. Francisco de Sá Cavalcante, ambos candidatos ao-
cargo de Prefeito dó Município de Pombal; 

•.-••< v Accordam, 'preliminarmente, os Juizes, ido Tribunal Supe-
,.rior. de Justiça Eleitoral não tomar conhecimento do recurso,-

por não ser caso delle. - •*.,.• , 
Com effeito, o Tribuna! Regional Eleitoral do Estado da 

Parahybà decidiu, em ultima instância, sobre a eleição mun i 
cipal de Pombal, negando provimento ao recurso interposto, 

, pelo Dr. José Janduhy Carneiro, da aèeiíãp da Junta Apura-
dora do 5 o, Circulo que considerou validará votação renovada 
da décima secção (Malta) do súpraditò município. Allegou o 
recorrente que um grande numero de cédulas, — uma centena, 
mais ou menos, — não era de'papePhrrríico, contra a dispo-

-sição expressa do artigo 12-5, ít. 2, do'Código Eleitoral, c. que, 
'"de conseguinte, ex-vi do disposto no artigo' 152 do mesmo Có

digo, deviam ser annuiládos os respectivos votos computados 
para o candidato Francisco de Sá Cavalcante. 

O Tribunal Regional, verificando que as referidas cédulas 
eram de papel branco, manteve a decisão da Junta Apuradora, 
"porque as mesmas eedulas, além de não incorrerem na prohi-

• bicão legal, quanto á cor, também não'geravam a possibilidade 
-i -da quebra do sigilo do-voto". Ex-vi-do 'disposto nos paragra-
• pho?< 2°; e 5°, do- artigo 83 da Constituição Federal, — só se 
• daria recurso dessa decisão do Tribunal Regional para o Tr i -
I bunal Superior de Justiça Eleitoral, quando não tivesse sido 

observada a jurisprudência deste. 
Mas. o reoorrente não conseguiu, provar a allegada inob-

; servancia,.da referida jurisprudência e, ao. revés, os aecordaoü 
a que elle faz aceno resultam em argumentos impertinentes * 
até mesmo contraproducentes. Uns vêm f d r a d e propósito. 
Outros provam o contrario do que o recorrente queria de* 
monstrar. , 



Terça-feira" 28 BOLETIM ELEITORAL Abril de l&SC M99 

E' patente que se não verifica, na espécie sujeita, a tiypo-
these do paragra-pho--?5"--do artigo 83 da Gonstituição Federal . 

E, por isso. os Juizes do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral não conhecem do presente recurso,, unanimemente. 

Rio 18 de marçft de 193,6. —Hérmenegildo de Barros. 
Presidente. —PJinio Casado, Relator.- I .. ••• •; 

>--.• IEstado: do Pará v.-, : 

Mandado de Segurança n. 17 — Classe 7* do art. ' 30 do Re
gimento Interno. r . r . . . * - ' v,.á,--_---\<-

Acôordão •' 1 > r 

Vistos etc. ' '. '"' 
O Major Joaquim.de, _Magál'hães Cardoso-Baraía^pòr seu 

procurador, reqúeréij.as,e'ja tomado pôr teçmo p. r ec U r > S l ) que 
interpoz da decisão.(*déste Tribunal Sjupe^.ior, "constante - do '. 
Accordão de fls^^Pt^qqe' indeferiu .o pedido do mandado de 
segurança processado t^sob 0 •n.-:17 e.ju-igado em. sessão'de 4 
de março uUimoU p a r a ' s e r reinvestido, rio "cargo, de Gover
nador do Estad^tdQY.RáCjtí,; mas,-.. r -

:

n ^ ' ;w r • '•-'-<••• 
attendendo a que a-Consti tuição-Federal rio artigo 82 .' 

§ I o , declara irr8.coríiveis- fas < decisões1 dò Tribunal Superior .. 
de Justiça Eleitoral», salvo -as 1 que pronunciarem a riüUidade ' 
ou invalidado ds^actd ou de" le i -em face-'da Constituição,' 
Federal; ' <b s: -f-r:-\ :. - t f - - - " T V t/y- \ 

attendendo, ainda,, a que- a'-decisão Constante'.dó' mesmo 
Accordão a indtcfeiSrí ò -pedido ,-AÈ'''!te'anda'do*-'',dé!;se|ííía"iiça1 

por não julgar çertOi'e' incontestável o^direito'dff 'impetrante . 
ao mandado de^sègurafcça, 'não pronunciou' 'a hulíidacvé ou ' : 

-invalidadg de aeto-ow-de lei em face da-^Constituição Federal, 
accordam os Juizes ido Tribunal Superior-de;Justiça Eleitoral J 

em indeferir a petição de recurso para a Corte Supréttia,' por 
não ser caso delle. " "'*'".'"''" -* 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, !eni 1 d? abril", 
d" 1936. — Hérmenegildo de Barros, Presidente. ^.Collàres 
Moreira, Relator. ,'.' . -

Estado do Espirito Santo • 

Recurso eleitoral- n.. 262 — Classe 3", do a r t . ' 30 , do Reg. int 

! !' Accordão ,.7 
Vistos, etc. ** "' • • • 

Accordam qj,, Xui.ze.s ^do .Tribunal , Superior de Juitic? -
Eleitoral não tomar*'conhecimento do"recurso, pòr não tei 
sido allegada a jurisprudência, que não. foi observada pek 
Tribunal recorrido. 

Rio de Janeiro, 13 de março de 1936. — Hérmenegildo 
de Barros, Presidente. — José Linhares, Relator. 

Estado do Rio Grande* do Norte 

Consulta n . 1V86S'— Classe -6* do a r t . 30 do Reg. In t . 
O ' ' ' ' " • 

As eleições de delegados-cleitores d-ivem rea
lizar-se para a composição dás asicmbléas- esta-
duaes, embora tob o estado de guerra-. 

ri)'
 1

 (..' Accordão ' ' " ' . ' 

Vistos, etc.jjÇónsta dos autos, expedido pelo Desembar-., 
gador Presidente '-çlò: Tribunal Regional "no Fi tado do .Rio 
Grande do Norte,,o."telegramma seguinte: . .',,. 

"EslaB.dQjse realizando, nbs ' syndicatos, e-. outras 
associações,.,,eleições delgados-el.eitores para eleição 
classista deputados- Assembléa Estadual, consulta este 
Tribunal ..poçlenv ditas eleições .se effeçtuàr.. indepen-
dentementq , ;suspensão estado de .guerra^"" . 

O estado dq. guerra, si suspende as. garantias t constitu-
cionaes, que possam:,prejudicar directa ou indirectamtuUe a 
seguranda nacional-iConst. Fed. , a r t . 161), não tolhe o,exer-
cicio dos poderess-constituídos no Paiz, e, dahi a conseqüência 
para que taes poder.es.se. organizem e exerçam as respectivas 
funcçôes, quando devam ser eleitos, as eleições^ com quê sé 
constituem, devenr realizar-se-'ainda si não suspenso'Of«sta-
do de guerra. • '< , - . . . < . ,.. 

Respondem,."- portanto," 0 3 Juizes do Tribunal Superior, 
de Justiça Eleitoral,--que, independentemente de suspensão do 
estado de guerra'nõ :'Estado' do Rio1 Grande do Norte, devem, 

realizar-se nesse Estado as eleições de delegado--eleitores, 
para a representação classista na Assembléa Estadual, de ac-
cordo com as instrucções de 31 de maio de 1933. (B, E. nu
mero 77, de 1935). „ 

Rio de Janeiro, O de abril de 193G. — Hérmenegildo de 
Barros, Presidente. — J. de Miranda Valverde, Relator. 

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

Estado do Piauhy 

. . 'Recurso,.eleitoral n. 294 — Classe 3" — Piecorrente. Nes-
tor Machado dc- Mattos e Manoel Alves da Fonseca — Recor
ridas,'Cláudio Alves e Rocha e outros -— Relator, Sr. profes
sor João Cabral. 

Parecer n . 398 

Nas eleições municipaés, realizadas.a,27 de setembro do 
anno passado, no município de Jeromeriha, no Estado do Pi
auhy, o resultado foi o segliinte: 

-1 — Partido Nacional Socialista : 
'•' ' ' Prefeito municipal,.130 votos; 

' Vereadores, 128 votos. 
II — Legenda Manoel Alves da Fonseca: 

Prefeito municipal. 219 votos; . 
. Vereadores, 223 votos. 

. * Não foram computado' neste resultado, em virtude cie 
terem sido. annullados. 'os -suffragios--colhidos na 1* secção 
eleitoral ..do mencionado município, os -.quaes estavam as-irn 
distribuídos: 

I — Partido Nacional Socialista: 

Prefeito, 46 votos;. 
Vereadores.' 45 votos. ' -" 

I I .— Legenda Manoel Alves da Fon?eca: 

Prefeito, 132 votos. 
Vereadores. 180 votos. 

(Certidão á fls. 50 dos 'au tos ) . 

Não ha no processo prova que o pleito corresse com irre
gularidades. 

Entretanto, a expressão da vontade popular nas urnas fi
cou inteiramente • nullificada, pelo desapparecimento da le
genda victoriosa, pelos motivos de que dá noticia o presente 
processo, que é um dos mais interessantes entre os muitos 
que já se subordinaram ao meu estudo. 

De um accordão, datado de 8 de janeiro do corrente anno, 
proferido pelo collendo Tribunal Regional do Piauhy, (folhas 
85 dos autos), consta, I o) que, no dia 18 de setembro,, um 
grupo de 50 eleitores, em Jeromenha, rèquereu ao juiz elei
toral o registro da legenda Manoel Alves da Fonseca, o que 
.lhes foi deferido; 2 o) que Adelino Ribeiro da Fonseca repre
sentou ao Tribunal Regional contra a decisão, dando-a como 
nulla, pois grupos de 50 eleitores hão podiam registrar le
genda (Código Eleitoral, artigos .84 e 88 — Decisão do Tri-« 
'bünal Superior, n . 1.595, do Amazonas — Boi. El . n . '15, 
de 8 de outubro de 1935. pag. 2.272); 3 o) que o Tribunal, 
acolhendo as arguições do interessado, e mais, considerando 

que as nullidades de' direito eleitoral, são. effecii-
vãmente, de ordem publica, dizem respeito aos altos 
interesses da nacionalidade e,* por isso mesmo, devem 
ser pronunciadas ex-officio (Sic). 

transformou a representação em recurso, decretou a nulíida-
de do registro da legenda e, em conseqüência, annullou os suf
fragios dados a elfa e apurados pela. Junta Especial do 4* 

"circulo.. . ' „ • > . 
Foi além o collendo Tribunal Regional e, tendo destruí

do vm dos registros, pondo-o fera da luta, resolveu 

não ordenar a renovação do pleito em nenhrun.» 
das secções do município de Jeromenha, de vez que ao 

http://poder.es.se
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mesmo concorreram candidatos de um só registro le-. 
"gairhente feito, não sendo possível alteração no seu 

'"" resultado final (fls. "85). 

Para" se comprchender como, tomando conhecimento, não 
«e um recurso, inas de uma mera representação, o collendo 
Tribunal-Regional ampliou a sua decisão, para abranger vo
tos que haviam sido admittidos e devidamente distribuídos 
pela Junta, é preciso considerar que o fez ex-officio, porque 
da deliberação da Junta, que o próprio accordão em apreço 
qualifica como valida, não houve recurso. 

Surgem, portanto, duas situações independentes uma da 
outra. De um lado, está a Junta Apuradora contando os süf-
fragios, porque, para detel-a, nenhuma impugnação se er-
gueça, nem mesmo com referencia ao registro da legenda Ma
noel Alves da Fonseca. De outro lado, acha-se o Tribuial Re
gional ã dar provimento a urna representação contra o defe
rimento, do registro da legenda pelo juiz eleitoral. Da deci
são da Junta não.houve recurso; mas o Tribunal, julgando 
feito diverso, aiuiullou ex-officio o acto que ella. praticara, 
c deu assim ganho dc 'causa ao partido derrotado nas urnas . 

interessante, ler as razões em que se fundou o accor
dão que se acha auenso á fls. 85 dos autos: 

Considerando que o direito de representação está 
garautrdo pelo disposto no artigo 113, n . X da Consti-
íuição Federal; 

Considerando, preliminarmente, que na vigência 
do- antigo Código Eleitoral a reforma dos despachos 
proferidos pelos juizes eleitoraes só poderiam ser ob-
tida por meio dc recurso competente.. A representa
rão era considerada meio inidoneo, conforme accordão 
do '.Tribunal Superior, de 25 de abril de 1933, (Leg. e 
Jurisprudência Eleitoral, fase. VIII, pag . 483). 

Considerando, poróm, que na vigência do Código 
novo ilei u . -18, de -1 de maio de 1935) o Tribunal Re
gional tem competência para conhecer ex-officio dos 
.ietos das .imitas Apuradoras, tanto vale dizer, dos actos 
dos juizes eleitoraes, nos 'ermos do (accordão do T i l -
dos juizes eleitoraes, nos termos do (accordão do Su-
bunal Suuperior, de 9 de outubro do anno passado, pro
cesso n. i.658, "Boi. Ei . , de 7 de novembro, pagina 
2 .529) . 

Considerando que os artigos 27 letra u e 202 pa-
ragrapho único do Código Eeleitoral firmam disposi-. 
cões expressas sobreessa competência, ordenando que 
os Triínuiaes realizem, ex-officio ou a requerimento da 
parte interessada, os actos que deviam .ser realizados, 
e não o forem, j)-:lus juizes eleitoraes. 

Paru transformar unia mera representação em recurso, 
contrariando assim o lexlo expresso da lei e depois estender 
a decisão, ex-officio, aos autos da Junta Apuradora contra a 
qual não houvera recurso, o collendo Tribunal Regional ser
viu-se. de motivação que, 1') aberra do verdadeiro conceito 
do direito de representação consignado no artigo 113, 10. da 
nossa Lei Magna; 2") desconhece os dispositivos dos artigos 
23, ns . 7 c 103 e paragraphos do Código Eleitoral, revogado; 
3") modifica o accordão do egrégio Tribunal Superior, a t t i -
nente á consulta n . 1.658, o qual declara A) podem e devem 
as Juntas apuradoras, reconhecer os candidatos, proclamar os 
eleitos >; expedir-lhe os diplomas; B) não sendo interposto r e 
curso desse acto das Juntas Apuradoras, pode o Tribunal Re
gional conhecer de tal acto ex-officio, porque esta decisão só 
se refere a actos das Juntas Apuradoras, não sendo lícito nella 
encaixar, como pretende o Tribunal Regional, o conhecimento 
ex-officio dos actos dos juizes eleitoraes, que é coisa que 
não existe, porque a lei exige nestes casos, expressamente, o 
recurso e lhe marca a fôrma processual, no artigo 171 e seus 
paragraphos, repetindo, aliás, o mandamento do artigo 103 e 
paragraphos da lei eleitoral anterior; 4°) violenta o disposto 
nos artigos 27, letra u e 202, § único do Código Eleitoral; por
que, no caso, havia acto praticado pelo juiz eleitoral, que ad-
mittia o registro da legenda. 

Por tudo isto se verifica que o registro da legenda vi-
ctoriosa no pleito não podia ser legalmente annullado por 
meio de representação» acarretando como conseqüência o des-
appa*recimento dos votos que lhe haviam sido ciados pela maio
ria, dó' eleitorado. 

O.acto.do juiz"eleitoral, contra o qno.i não foi interposto 
recurso üa fôrma a lei. mãs mera represníitanfio, tnm-sitárn em 

julgado, de modo que a decisão do Tribunal Regional contra!, 
elte não podia e.não pode prevalecer. , . 1 

Accresce ponderar que o Tribunal Superior resolveu gue»; 
em eleições municipaés, grupos de cineoenta eleitores, no nü-»,, 
nimo, poderão fazer o registro de candidatos em lista enci* 
mada por legenda — Boi. E l . n . 21, de 18 de fevereiro dd 
1936, pag. 432 — Rec, eleit. n . 253, v.*: fls. 59 verso dos 
autos . . - * ' 

E' verdade que esta decisão foi tomada na 13" sessão or-? 
dinaria do Tribunal Superior, realizada a 3 de fevereiro dó 
corrente anno. (Boi. El . n . 17-, de 8 de fevereiro de 1936, 
pagina 355, 1, columna, n . 1 ) . 

É ' também certo que o accordão annullatorio do registro 
é anterior, pois, está datado de 8 de janeiro . 

Mas, a jurisprudência firmada no recurso eleitoral UUT 
mero 253, é anterior ao accordão proferido pelo collendo Tvi- ' 
bunal Regional no recurso contra *a prcclamação dos eleitos, 
accordão esse que é de 4 de março. } 

É também certo que o accordão que - aríífullou o registro e& 
votação da legenda Manoel Alves da 'FonSeea não houve r e 
curso para o egrégio Tribunal Superior . ' ; ' 

Os interessados deixaram toda a matéria para ser aven-
tada no recurso contra a proclamaçãodos eleitos. E' o que 
dizem a fls. 51 verso. , j t 

E. como,, em conseqüência do que' expuz, a Junta Espe-, 
ciai, integrando no corpo das suas'decisões, o accordão annul- ' 
latorio do registro, proclamasse eleitos' os candidatos da le
genda Partido Nacional Socialista (autos fls. 17), dessa de
cisão subiu o recurso para o collendo Tribunal Regional e, da 
decisão deste, para o egrégio Tribunal Superior. 

Ao Collendo Tribunal Regional foi' devolvida toda a ma- • 
teria inclusive o seu accordão de 8 de janeiro, o qual se jun
tara ás decisões da Junta, formando um sóHodo. 

Perante o egrégio Tribunal Superior, os recorrentes alle-
gam o seguinte, â fls. 51 v. e 52: -

1* — O registro feito a requerimento de 50 elei
tores é valido segundo o accordão proferido pelo Tr i 
bunal Superior julgando o recurso n . 253, da Para
hybà (Boi. El. n, 2i junto) neste accordão o Tr i 
bunal Superior interpreta em todos, os detalhes os a r -

. tigos 84 e 88 c proclama de maneira irrefutável a va
lidade de registros sob legenda feito por 50 eleitores, 
em requerimento eonjuneto, nas. eleições municipaés. 

• 2° 4 oecasíâo mais adequada de interpor r e -
. Gurso das decisões do Tribunal Regional é a contestação 

de diplomas o do God. El . uo art igo 154 § 7, indica 
de maneira bem ckira quando o Tribunal Superior deve 

. tomar conhecimento das decisões-do Tribunal Regio
nal . 

3° O registro dos candidatos do Partido Nacional 
Socialista foi feito sem autorização- especial do pa r 
tido, sem documento autentico (ar t . 85 § I o ) ; o p ro 
curador juntou a certidão do telegramma que foi ex
pedido mas esta certidão não prova que o telegranii 
ma foi exibido no acto do registro O 

Voltam, como se verifica, á questão do registro annul
lado e querem, por sua vez, aimullar o dos candidatos da le
genda adversa. 

A primeira das arguições atünentes & annullação do r e 
gistro da legenda xManoel Alves da Fonseca, elles a suseila~> 
ram perante o Tribunal Regional, consoante se averigua nas. 
razões de-fls. 39 v . e seguintes e 40 v . 

A fls. 41, levantaram outra these interessante, nas se-» 
guintes expressões: 

ainda que prevaleça a decisão do Tribunal Regio
nal, annullando o registro dos 'candidatos' da legenda 
"Manoel Alves da Fonseca", não pôde ser nullo o r e 
gistro feito do prefeito desta legenda, porque para aí 
eleição de prefeito só se registra um candidato e nãç» 
é possível encontrar fundamento legal para annullai; 
o registro do candidato a prefeito municipal feito re-. 
gularmente por 50 eleitores como manda o Cod. EleW 
toral . - t 

Mas, o Tribunal Regional, pelo accordão appenso a fo-< 
lhas 46 dos autos, os repelliu sob fundamentos que passo ti, 
transcrever: ., • • 

o) Em accordão de 8 de janeiro, do. corrente annd 
annullo baseado na jurisprudência do Superior Tri-« 



bunal de Justiça Eleitoral;-constante" dó accordão de 
16 de agosto He 1935,-publicado n o B d l . E i . ri. -115, de 
6 de outubro'-do- mesmo' anno,- "pag1.; 81.272, ò registro 
da legenda "Manoèl : Alves-'da Fonseca"; -em que foi in
cluído o nome -do recorrente, cbino candidato a -vere
ador, sob fundamento de 'ter' sido requerido --apenas 
por cincoenta eleitores, e, como conseqüência, decre

t o u a insubsislencia dos votos que foram dados,, não 
mandando, poj:eiH,»renovar o. plaito,.-anesar de, 'como 
articulou, o me-smõ rcícorrente, a nullidade ter, a-ttíngi-
do mais da metade da votação. .:->* 

b) Contra cisa ..decisão-.não ••• se- .interpoz..recurso 
algum, passando-i.-iportafito;-. a.-jnesma julgado.-. 

c) Cassado- a s s i m r e g i s t r o - d o , r e c o r r e n t e , - d e i x o u 
este de ser .caAdjòto,tó>4 di.ant.e- dp que,dispõe':o art., 84 
do Cod. E l . , , l que i n,3q..%ádmitte seja suffragadQ-quem. 
não esteja devidamente-, registrada. - V . . . ';•' .: ,„.'• 

, , d ) . M á senciO:,ca,ndi£}at-o, por ter perdida essa,'.qua
lidade pela. caducidade,do registro",VnãV.t.ejji," nem pode 
ter um interesse- immer-ialo. no pleito,, güe legitime, a 
sua intervenção coipa.rrecorrente".. ée"1-Bastasse d..sim
ples interéssC^geral,' Qualquer eleitor, mesmo, de. outro. 
município ou1'"'Estado ' poderia invocar ò pronuncia-, 
mento do Tribunal sobre o caso em debate,., isto' é, so
bre a eleição^murncipái dè Jeromenha, o que. seria um 
flagrante absurdo;;. 4 ' ' ' . ' " • " • - ' • - ! - " v 

. e) Mesnp ,q,uV: houvesse deçisáo do Superior Tr i^ ; 

bunal de Justiça .Eleitoral, declarando- vai ido; •o r e 
gistro de legenda. fp.or 50. eleitores, conforme" affirmou 
oralmente existir ,-o Procurador do' recorrente,',, sem, 
çomtudo, proyar, não- podia- ser applicada ào" caso. da 
legenda em questão, ha muito decidido,, e contra o qual 
não se interpoz ro:urso algum. 

Como. a lei, a jurisprudência não-tem effeitó re -
troactivo, não podendo ferir, portanto,- ò direito ad-. 
quirido, o acto jurídico perfeito e o Caso Julgado, como 
o em debate. 

f) Como ficou exposto, não é mais possível, nem 
licito, renovar-se a discussão sobre d :règistro annul-
'lado, ficando, por. conseguinte, de pé todas as' delibe
rações tomadas por este Tribunal no alludidõ accordão. 

g) Em accordão anterior, isto é; de 27 d õ novem
bro do annò;'prètérito, esta Corte de Justiça Eleitoral, 
também annèlIou'o registro dos candidatos da legenaa 
"Joaquim Bezerra" do município dé Patrocínio, pelo 
mesmo vicio acima apontado, não mandando igual
mente renovar a eleição, não só por não sé tratar de 
seeçao annulada; como "porque não seria mais pos
sível agora, passado o prazo legal, registro de candi
datos ou de legenda". 

Estes argumentos . são corroborados pelos recorridos a 
fls. 77 e seguintes, ' -

•Não 5ia nos aúlos elementos para se verificar se a an
nullação do registro dos candidatos da legenda Joaquim Be
zerra, a que allude "o respeitável accordão, foi procedida em 
recurso regular, ou em mera representação, como no caso 
da legenda Manoel Alves' da Fonseca. -

Refere-se o respeitável accordão, na letra e-, a uma pas-. 
sagem da defesa oral, ..em que o procurador do recorrente, 
na sessão de julgamento, invocou a decisão do egrégio Tr i 
bunal Superior, que admittiu, em eleições municipaés, o 
registro de legenda por grupos, de cincoenta eleitores, 

A petição e certidão de . f l s . 53 e 53 v . mostram que 
esse procurador chegou a pleitear o adiamento da sessão, 
para juntar o accordão do egrégio Tribunal Superior, a que 
alludia. Mas, o coUeiylo Tribunal Regional,o entra o voto do 
Juiz-Dr. Pires de Castro, fechou a questão e repelliu o re
querimento, asseverando, que se tratava de um caso julgado. 

Estou fazendo. a-presente exposição para salientar bem 
que a questão da a/invilação do registro da legenda victorio-
sa foi levantada perante a instância a* quo, o que ,é de re
levante, importância para se saber se pode ser reiterada no 
presente recurso e /par» se verificar que não foi,violado o 
ar t . 175 do Cod. El . V 

Parece-me que o collendo Tribunal Regional, no recurso 
'contra á proclamar;3o dos eleitos pe la ' Junta , não podia re -
•pellir a" arguição, asseverando que sé tratava de caso julgado 
porque nao fora interposto recurso da decisão que ahnulára 
o registro da legenda Manoel Alves da Fonseca. 

Nos termos dó''art'; -17-4 do-'Cod. EI.,-estava.-o Tribunal 
Regional julgando'um recurso contra a pròciamação de e le i 
tos feita pela Jun ta . E.m hypothese taes, a jurisprudência 

pacifica do Tribunal Superior ,?á assentou que á instância 
a quo é devolvido todo o conhecimento da matéria, bastando 
que seja suscitada em qualquer phase do julgamento. 

A jurisprudência a que alludo foi assentada no caso de 
Maués, no Estado dó Amazonas, e corroborada por oceasião 
do" julgamento tios recursos contra a expedição dos diplomas, 
no pleito de 14 de outubro de 1934., no Estão o do Rio de Ja-
iierió. 

' O Partido Popular RadieM do Estado do Rio de Janeiro 
pleiteou a annullação de numerosas secções eleitoraes, alie-' 
gando que levantara as suas arguiç-ões na sessão plena do 
Tribunal Regional, antes que o presidente fizesse o annuncio 
a que-.se refere ..o. art. ,:94 do Regimento Interno dos Tribunaes 
Regionaes.. Para proval-o. invoca um tópico da acta geral, o 
qual se acha no BoK El. . 4B, de U de abril de 1935, pagina 
983,,2* columna in fine e-986. Muito embora a allegação se-
erguesse. no.,ultimo instante do julgamento, e por meio de 
duas,, .petições, -esçriptas, o interessado entendia que o Tr i 
bunal Regional devia eoabecel-a. Mas. o Tribunal Regional 
limitou-se a indeferir as petições, sem .dar os fundamentos 
do- seu- acto. 

A matéria foi suscitada em recurso perante o Tribunal 
Superior que a âdmittiü e julgou, por consideral-a. devol
vida ao seu conhecimento, por força do-, indeferimento pelo 
Tribunal -Regional das duas petições p.scriptas e que já fiz 
referencia. 

ÍRelatorio parecer sobre as eleições' do Estado do Rio de 
Janeiro Boi. 'El . "n. 46, de 11 de 'abr i l ' de 1935, fls. 983 n 

2" êolunma. Parecer da Procuradoria Geral, no Boi. El . nu
mero 53, 'de 2 de m-aio de 1935, pag. 1.167, 2* columna, 
"in- fiiie" ,.1.168 a i .170. Actas das.'sessões de julgamento, 
em que foram consideradas as secções relacionadas nas p e 
tições dò- Partido Popular Radical, Bis. Eis . ns . 55, 56 e 
57, de' 935),.-

Está provado que, no caso vertente, a questão da annul
lação do registro da legenda "Manoel Alves da Fonseca", foi 
suscitada perante o Tribunal Regional, a quem até se pediu 
adiasse o julgamento para exhibição da. um accordão do Tr i 
bunal Superior,, que era decisivo no. assumpto. 

Por força da jurisprudência a que acabo de alludir, 
toda a matéria era devolvida ao Tribunal Regional, para que 
a considerasse e reformasse a decisão anterior, que não era 
daquellas que passam em julgado, porque acima de tudo 
estava o recurso que a lei faculta contra a pròciamação dos 
eleitos, recurso esse em quo o debate é amplo e em que se 
volta a analysar tudo quanto se prende ao pleito. 

A colenda instância "a quo", porem, deu o caso da an
nullação do registro como julgado, quando o que havia 
passado em julgado tinha sido o despacho do Juiz Eleito
ral, que deferira o pedido de registro dos candidatos da le
genda "Manoel Alves da Fonseca", despacho contra o qual 
não houvera recurso processado nos termos da lei, como já 
demonstrei; mas mera representação. 

•Procedendo como procedeu, o colendo Tribunal Regio
nal deixou de observar a jurisprudência do egrégio Tribu
nal Superior, firmada no caso de Maués e no das secções 
relacionadas nas petições do Partido Popular Radical do 
Estado do Rio de Janeiro, consoante a clara indicação que 
deixo feita neste parecer. 

Portanto, nos termos do ar t . 83, § 2°, "in fine" e § 5 o . 
. d a Constituição Federal, penso que se deve tomar conheci

mento do recurso. 

Quanto ao mérito, parece-me que não assiete razão aos 
recorrentes, quando píeiteam a annullação. do registro dos 
candidatos da legenda Partido Nacional Socialista, o qual foi 
feita regularmente, segundo se verifica, pelos documentos de 
fls. 31 a 36 e 55 dos autos. 

. Opino, porem, pelo provimento do recurso, para o fim 
de se reformar a respeitável decisão recorrida, no ponto em 
que considerou caso julgado a annullação do registro da le
genda "Manoel Alves da Fonseca". . „ 

Devolvida a questão ao conhecimento do. egrégio Tribu
nal Superior, penso, de accordo com a§. premissas que esta
beleci, que -a única conclusão lógica é-revalidar o registro 
illegalmente, annullado e a votação dada á legenda "Manoel 
Alvos da Foflseca", expediindo-se os diplomas nessa confor
midade aos.que foram victoriosos nas u rnas . . . . j 

'Rio-de Janeiro 23 dc abril dé- 1936 — Armando Prado, 
Procurador Geral. 

http://di.ant.e-
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Estado do Maranhão • > •' 

Recurso Eleitoral n . 295 — Classe 3" — Recorrente. 
Izitlio Raymundo Campos — Recorrido, Miguel José Petei-K 
í a . — Relator, Sr . Professor Cândido de Oliveira Filho 

Parecer n . 400 
As Instrucções para a escolha de representantes profis-

eionaes, (Boi. E l . n . 68, 19 de junho de 1935) tratando da 
eleição de delegados eleitores, estatuem, no art. 3 o , § 6 o , ul-
itima parte, o seguinte; 

A acta será "obrigatoriamente" assignada pelos 
membros da Mesa que tiver presidido os trabalhos, e 
"facultativamente" por qualquer associado ou syndi-
cato presente. 

O dispositivo vem corroborado pelo a r t . 4*, IV, das mes
mas Instrucções. 

No caso em apreço, a acta de fls. 19 não foi assigna
da pelo 2" secretario, Balduino Mariano Pereira, que serviu 
durante o pleito, tanto que não consta da dita acta que hou
vesse sido substituído. 

A peça a que alludo é verdadeiramente uma acta de 
encerramento, de modo que, "ex-vi" do disposto no a r t . 27 
tias Instrucções, applica-se-lhe o mandamento do art 160 
3, ultima parte, do Cod. Eleitoral. ' ', 

A votação é nulla. 
ÍPor esta forma opinou o Dr . Procurador Regional, a 

íle. 41, com quem ainda concordo, não achando proceden
tes as demais nullidades apontadas pelo recorrente. 

Peço, pois, ao egrégio Tribunal Superior que dê provi
mento ao recurso, para reformar o respeitável accordão de 
íls . 54 e annullar a votação, determinando que, se as elei^ 
iões dos deputados classistas, no Estado do Maranhão, não 
estiverem com dia marcado ou, se ainda houver tempo, se 
proceda a nova eleição, nos lermos dos arts. 161 e 155, § I o , 
do Cod. El . e 27 das Instrucções. 

Se a votação for annullada, é de se applicar o estatuí
do no ar t . 160, § 4 o do Código Eleitoral, de modo que ds 
autos deverão ser devolvidos á Secretaria do Tribunal Re
gional, para que o representante do Ministério Publico 
ipossa apurar a responsabilidade dos culpados, de accordo 
com o a r t . 24 da Consolidação das Leis Penaes. 

Rio de Janeiro, 24 dé abril de 1936. — Armando Prado, 
Procurador Geral. 

Estado do Rio de Janeiro 
Recurso Eleitoral n . 296 — Classe 3 a —. Recorrente, 

Hermes da Matta Barcellos. — Recorrido, Tribunal Regio
nal de Justiça Eleitoral. — Relator, Sr. Ministro Plinio 
Casado. 

Parecer n . 399 
O collendo Tribuna] Regional do Estado do Rio de Ja^-

oeiro, em accordão que se lê a fls. 13, achando ommissas as 
instrucções quanto ao iapso de tempo que os associados 
devam preencher, como associados, para poderem votar em 
delegados eleitores, na representação classista, invocou o 
dispositivo do a r t . 27 de ditas Instrucções e, subsidiaria-
mente, applicou ao caso eni apreço o mandamento do ar t i 
go 106 do Cod. Eleitoral, vindo, assim, a decretar que "só 
podem votar nas eleições feitas nas associações ou syndi-
catos, para a indicação de delegado eleitor, os sócios des
sas mesmas associações ou syndicatos já admittidos nos 
respectivos quadros até sessenta dias antes de se proceder á 
eleição para ser indicado o delegado eleitor". 

Pensa aquella alta Corte da Justiça Eleitoral qu ea ap-
piicação subsidiaria do citado dispositivo do Código Elei
toral vem de molde a cohibir abusos e a reprimir facilidade.0 

r a admissão de associados de ultima hora, visando não ai 
interesse da representação e o da classe, mas obedecendi 
muitas vezes a motivos de natureza personalíssima e a i n 
.tuitos puramente eleitoraes. 

O collendo Tribunal Regional assevera também que fo ' 
eollimado esse "desideratum" que as Instrucções, no ar-
ligo 26, aiinea B, só facultaram o ingresso ao pleito aot 
íyndicatos e associações profissionaee reconhecidos até a 
tfata da promulgação das Constituições Estaduaes. 

. Da deliberação a que alludi subiu, tempestivamente, ò 
|*curso ora. em debate. , 

No arrazoado de f ls . 16 e seguintes, allega o recorren
te que só os estatutos das sociedades civis de funceiona-
rios regulam as condições do seu direito de voto; que, se 
a lei fixasse prazo e, somente findo esse prazo, pudessem 
os associados votar, tal lapso de tempo deveria ser conta
do da fundação,da sociedade; que, "ex-vi" do dispositivo do 
a r t . 3 o das Instrucções, podem tomar parte no pleito to
dos os associados que estiverem aptos, oonsoante os esta
tutos, a votar em eleições para a constituição da Dire-
ctoria. 

Bem ponderados os argumentos que acabo de resumir, 
concluo a favor da these do recorrente. 

As Instrucções, nos sete paragraphos do art. 3 o , ali
nham varias restricções ao direito de voto na escolha de 
delegado eleitor, entre as quaes não incluem aquella que se 
contêm no respeitável accordão recorrido. A questão, pois, 
se rege inteiramente pelos estatutos das sociedades, cujas 
normas são havidas como regra geral, tanto que se acham 
.mencionadas no texto do artigo, e não no dos paragraphos, 
nos quaes se designam as limitações. 

A hypothese paprece-me resolvida pela resposta dada 
pelo egrégio Tribunal Superior á consulta n. 1.139, nos se
guintes termos: 

Os Tribunaes Regionaes designarão as datas em 
que se devem realizar as eleições profissionaes, as
sim como o prazo dentro do qual os syndicatos e as 
sociações poderão escolher os seus delegados elei
tores . 

Podem votar os "associados admittidos em qual
quer tempo, que reunam os requisitos regulamen
tarei" . 

Boi. E l . 91, 13-8-1935, pags. 1.904 e 1.905. 

Só os associados são os que tomam parte na escolha do 
delegado eleitor. A elles se refere a decisão. 

Peço, pois, ao egrégio Tribunal Superior que dê p ro 
vimento ao recurso, para reformar o accordão impugnado. 

Rio de Janeiro 24 de abril de 1936 — Alcino Prado, 
Procurador Geral. 

T R O N A I . REGIONAL DE JUSTIÇA ELBI 
TORÀL DO DISTRICTO FEDERAL 

E X P E D I E N T E D O S R . D E S E M B A R G A D O R P R E S I D E N T E 

Dia 22 de abril de 1936 
Portaria transferindo da 2 a Secção da Secretaria para a 

5" Zona Eleitoral, a escrevente Adelina Saldanha. 
Requerimento de Cândido Lamenha Filho, pedindo a t ro

ca de sua caderneta imilitar com que instruiu seu processo 
de inscripção eleitora], pela certidão de idade que apresenta 
e mais, a devolução da certidão de casamento que instruiu 
seu requerimento de n. 294. — Como requer, eni termos. 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, em 22 de abril de mil novecentos c trinta e seis. — 

• Modesto Dona tini Dias da Cruz. 

EDITAES E AVISOS 
Q U A L I F I C A Ç Ã O R E Q U E R I D A 

Primeira Cireumscripção 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaés de Santa Rita. Sacramento • 
São Domingos) 

juia — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filão 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE ABRIL DE Í936 

8.1)00. Antônio Reis. 
9 .801. Antônio Simões Maia. 
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8 . 8 0 2 . Annibal Fonseca. 
5 . 8 0 3 . Adelina José Cruz, 
8 . 8 0 4 . Alfredo Alvarenga. 
8 . 8 0 5 . Cypriano da Silva Oliveira. 
3.•806. Cieero Antenor da Silva. 
8 . 8 0 7 . Domingos Costa Pinheiro. 
$ . 8 0 8 . Esperança de Andrade. 
8 . 8 0 9 . Lydio Pedro de Alcântara.. 
8 . 8 1 0 . Joaquim Simões Estrella. 

Segunda Circumscripçao 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

(Oistrictos municipaés de Lagoa, Copacabana a Gávea) 

Juiz — Dr. Nelson Hungria 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 17 DE ABRIL DE 1936 

4 . 4 8 0 . Carmen Silva Vidal. 
4 . 4 8 1 . Geraldo Ferreira Sampaio. 
4 . 4 8 2 . Luiz Milan Barbosa. 

Í . 4 8 3 . Maria de Castro Samico. 
. 4 8 4 . Mario Cunha Pires de Amorim-

4 . 4 8 5 . Antenor Ferreira Rosa. 
4 .486. Octavio Alves Nogueira. 
4 .487. Pedro Valeriano Simões. 
4 . 4 8 8 . Ignez de Oliveira. 

4 . 4 8 9 . Tito Rangel de Azeredo Coutlnho Filho., 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 20 DE ABRIL DE i « 8 0 
4 . 4 0 0 . 
4 . 4 9 1 . 
4 . 4 9 2 . 
4 . 4 9 3 . 
4 . 4 9 4 . 
4 . 4 9 5 . 
4 .496 . 
4 . 4 9 7 . 
4 . 4 9 8 . 
4 . 4 9 9 . 
4 .500 . 

5 0 1 . 
502. 

4 . 5 0 3 . 
4 . 5 0 4 . 
4 . 5 0 5 . 
4 . 5 0 6 . 
4 .507 . 
4 .508 . 
4 . 5 0 9 . 
4 . 5 1 0 . 
4 . 5 1 1 . 
4 . 5 1 2 . 
4 . 5 1 3 . 
4 .514 . 
4 . 5 1 5 . 
4 . 5 1 6 . 
4 . 5 1 7 . 

. 5 1 8 . 

. 5 1 9 . 

. 5 2 0 . 
. 5 2 1 . 
. 5 2 2 . 
. 5 2 3 . 

4 . 5 2 4 . 
4 .525 . 
4.526. 
4 . 5 2 7 . 

4 . 
4 . 
4. 
4. 
4. 
4. 

Heloisa Carneiro Guimarães. 
Judith Pereira Mendes. 
Armando Gonçalves. 
Aniceto Dias Guimarães. 
Arnaldo Macedo Dias. 
Alltair de Carvalho Reissinger 
Anna Corrêa Lopes. 
Aida Moura. 
Balbina Guida. 
Coracy César de Oliveira Leite« 
Cláudio Hernandes Ferre i ra . 
Djalma Gonçalves. 
Eunice Ferreira Soares. 
Edith de Azevedo Coutinho. 
Francisco do Couto de Oliveira Filho, 
Francisco Fer rante . 
Georgina Venezuela Caliano. 
Hugo Dias de Araújo. 
Herminio Peres da Silva. 
Irene Cereto. 
José Angelino da Costa Simões. 
Jayme Miranda. 
José Dias. 
José Corrêa Lopes. 
Jandyra Ferrei ra Scaranp, 
José da Silva Tavares. 
Jorge Pereira^ 
José Bispo dos Santos. 
Luiz Moreira. 
Oswaldo André. 
Oswaldo Gonçalves. 
Orlando Gomes da Silv». 
Palmyra Corrêa Lopes. 
Raul da Silva. 
Seraphim Nogueira de Sou»;». 
Walter da SilVjâ « Souza. 
Walter Alves. 
Wapderley Gonçalves de Oliveir». 

QUALIFICADOS POR-DESPACHO DE 2« D£ AORfL DK «M« 

4 . 5 2 8 . Adalberto Ottò. 
1 .529 . Antônio Cordeiro da- Süv». 
4.830. Cândido Netto de Paula. " 
4.631. Cazemirò frias Filho. 
4 . 5 3 2 . Eugênio Gomes-Cardia. 
4 . 5 3 3 . Forfünalp* Lopes T K K / Í Í rjfnj.es, 

4 . 5 3 4 . Jayme Pinto. 
4 . 5 3 5 . José Simas de Araújo. 
4 . 5 3 6 . Hermano Daudt. 
4 . 5 3 7 . Lúcia Avellar de Assumpção. 
4 . 5 3 8 . Lydia Maria da Silva. 
4 . 5 3 9 . Miguel Archanjo Giannini. 
4 . 5 4 0 . Nair Santos Querido. 
4 . 5 4 1 . Orlando Cortevesio. 
4 . 5 4 2 . Orlando Faccioli. 
4 . 5 4 3 . Walter Moreira. 
4 . 5 4 4 . Oscar Rodrigues do Nascimento Filho. 
4 . 5 4 5 . Olivia Luiza de Souza. 
4 . 5 4 6 . Mario Augusto Lago Diniz Junqueira. 
4 . 5 4 7 . Helena Moreira. 
4 . 5 4 8 . Acidalia de Moura Costa. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE ABKIL DB I9í( 

4 . 5 4 9 . Fernando Barbosa Monteiro Autran. 
4 . 5 5 0 . Ernesto De Marco. 
4 . 5 5 1 . José Alves Fiígueiras. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 25 DE ABRIL DE i M | | 

4 . 5 5 2 . Friedrich Wilhelm Moeser. 
4 . 5 5 3 . Jonas Ambrosio de Lima. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaés de Gamboa, SanfAnna s 
Espírito Santo) 

Juiz —- Dr. Antônio Rodolpho Toscano Espíndola 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 13 DE ABKÒI 
DE 1936 

7 . 0 5 5 . Alceu dos Santas Fre i re . 
•7.056. Manoel Borges Parre i ra . 
7 . 0 5 7 . André Gomes Souza. 
7 . 0 5 8 . Diniz José Simões Filho.-
7 . 0 5 9 . Humberto Slerocca. 
7 . 0 6 0 . Nelson Antunes. 
7 . 0 6 1 . Thomazia CepuIIi. 
7 . 0 6 2 . Maria Vasques Henriques. 
7 . 6 0 3 . Stella Xavier da Cunha 
7 . 0 6 4 . Abilio da Silva. 
7 . 065 . Jayme Vicente Ribeiro. 
7 . 0 6 6 . Felix di Nole Gonçalves. 
7 . 0 6 7 . Eugênio Sciammarella. 
7 . 068 . Laurentino Augustinho Maduro. 
7 . 0 6 9 . Waldo Garcia. 
7 . 0 7 0 . Agenor Fidelis de Freitas. 
7 . 0 7 1 . Serafim dos Anjos Costa. 
7 . 0 7 2 . Moacvr Pinto da Silva. 
7 . 0 7 3 . Cremildes Vieira Rodrigues. 
7 . 0 7 4 . Alfredo Iorio. 
7 . 0 7 5 . Aracy Reis. 
7, .076. José Rodrigues Mesquita 
7 . 0 7 7 . Christovam Colombo. 
7 . 0 7 8 . Mario Augusto Vicente. 
7 . 0 7 9 . Henrique Octacillo Mero. 
7 . 0 8 0 . Eduardo da.Costa Lima 
7 . 0 8 1 . Acyr Gomes Barreto., 
7 . 0 8 2 . Américo Ribeiro. 
Í . 0 8 3 . Dolores Estevez Alvares de ForoandA». 
7 . 0 8 4 . Eugênio Seta. 

. 7 . 0 8 5 . GtilHiercflio da Silva Rei* . 
7 . 0 8 6 . Hugo Iorio. 
7 . 0 8 7 . Maria Albina Guedes. 
7 . 0 8 8 . Felippe Gibara Fi lho. 
7.©89. Joaquim Reis. 
7.0.90. Mario de Carvalho. 
f .Ã&i. Oscar Telixeira de Souíft. 
7 . 0 9 2 . Iritieu Gomes Pereira de Oasfo». ; 

7 ; i)93 . Juracy Baptisfa de Abreu. 
f . 0 9 4 . Luiz de Mello 'Filho. 
7 ; 0 9 6 . Nfío Nunes. 
7^090. Orlando Meirelles. 
7 , 0 9 7 . Olavo, .Gu«nYSo. . , , 
7>,098. PAUHHO Carreiro de -MetféíMfcv. 

http://rjfnj.es
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i?.099.---Sebastião Pintor-de-Sonza. 
7.100. Alzira Alfinito Callado de Souza. 
,7.101. Alcides Tavares Leite. 
7.102. Antônio da Rocha Pitta.-
7.108. Antônio Roco Pauza. 
7.104. Álvaro Pacheco da Silva. 
7.106. Alberto Galvão de MaUps. 
,7.106. Deolinda Dantas. 
7.107. Elina Marchesini. 
7.108. Renato Gonçalves. 
7.109. Fernando Olavo de Sá Pereira . 
7.110. Iberina Canrpello Bernardo;.' 
7 .111 . Cydalia de Souza Corrêa. 
7 .113. Olympio Mueller. 
7 . U 4 . Antônio Wenceslau. 
7 .115. Josó Rezende de Carvalho. 
7.116. Antônio Ferreira Vaz. 
7.117. Amandino Giudice. 
7.118. Verissimo Pereira de Souza,. 
7.119. Alceu Figueira Júnior . 
7.120. Nestor Ferreira Athila. 
7 .121. Sérgio dos Santos Rosa.. . 
7.122. Elias Francisco de Souza». 
7.123. Egydio de Almeida. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DÉ 14 DE ABRIL 
DE 19.36 . 

7.124. José Pelosi. 
7.125. Alderico Reis. 
7.126. Alina Reis. 
7.127. José Delphino Filho. 
7.128. Oscar Dias. 
7.129. Antônio Carneiro. 
7.130. Josepninfi'FrétFe áâ' Rocha.' 
7 .131. Arnaldo di Stephani. 
7.132. Cnlh-io-Alves. ; 
7.133. José Pinha Martins. : 

7.134. Humberto Barreto 
7.135'.' Paulo-'Pinheiro'. 
7.136. Emman.uel Alves de Aguiar. 
7.137. Sylvi'ò J iFerreira Gomes. -
7.138. Maria Guimarães SanfArma. 
7.139. Milton Pinto. • ' - •' • • -
7.140. Adoluho de Mattos. 
7.141. Moacyr Souza Mendes'; 
7.142. Adelino Rodrigues de Garta lba^ ' - , 
7 .143. Maria de Lourdes dos Santos Sieilia.no, 
7.144. José Joaquim Rodrigues. . " 
7.145. Ademar Loureiro Passos. 
7.146. João Baptista Simão. 
7.147. Raymundo Costa Baptista. 
7.148. José Barbosa dos Santos. 
7 :. 149. .ítntaniy)-GonçalvesHVieira.. , , , 
7.150. Américo Varie Duarte Cruz 
7.151. Ermelinda Ferreira Pinto.,f ; 

7.152. Alfredo Martins Nogueira. 
7.153. João Mandovani. . 
7.154. Adenor Cabral. 

I N D E F E R I D O P O R D E S P A C H O . ' D E iS D Ê . ^ À B R I I / B E . 193tí 

7.112. Jitia Dias Paes. 

QUALIFICADOS POR DF.SPAC.ÍIO-DB 14 DF. ABRIL. PE 193Q 

'7.. 155. Benediclo dos Santos. 
7.156. Gabriel de Souza G-oine*.-
7.157. Armando Feijó. 
7.1158. Ernesto Mendes. . 
7.159. Aib"r!o FeiTeira de Mello. 
7.160.-- AtiiiTieo Pereira da. Costa/ 
7.161. Alcides da Silva. 
7.162. Zilda Duarte . 
7.163. Durval da Silveira Bçumu-
7.164. Oswaldo Gonçalves B onças. 
7.165. João Martins da Matta.. 
7.166. Rivadavia Galendo Campos. 
7.167. Nelson Bastos de Oliveira. ;. 
7.168. Deocleciano Freitas , Guimarães.,;. 
7.169. Orlando Jacintho Barbosa: 
7.170. Miguel Lucas. 
7.171. Heronides Gomes da Silva. 

7 .173 . AccacTÔ"TI!os Santos Silva. 
7.174. David A'az Ramos. . - J U V Í Í V J , 

7.175. Francisco Campos TàvflreeS) 
7.176. Helena Garcia Martiweai.;0 «b 
7.177. Helena de Azevedo'«Pr-âç*. r 
7.178. Henrique Gonçalves Garcraqi. í .... 
7.179. Horacio Roberto Dua»te!í'Bra«e.I*. 
7.180. João Anacleto Fur tado. ? 
7.181. José Pires Marques Júnior;;!.-: 
7.182. Nelson Peeira de Lima. cv 
7.183. Nelson de Souza. 
7.184. Pedro da Rocha Fi lho. 
7.185. Arnaldo Martins Gomes. 
7.186. Alfredo .Machado. : ivf.,'i 
7.187. L'.opoldino Martins de Oliveira, 
7.188. Jonas Mendonça da Rocha. 
7.180. Helena Souza Veras. 
7.190. Ângelo Preirholatto. •• • • ; .-. 
7 .191 . Joaquim Baptista de Mello; 
7.192. Manoel Vieira dos Santos;-: 
7.193. José Bonifácio dos SafUtOfS'.. 
7.194. Lourival Ferre i ra . 
7.195. José Assumpção Mottai'' 
7.196. Laudelino Francisco Sailôs. 
7.197. Maria Magdalena Ramalho de Almeida. 
7.198. Euclydes de Moraes. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO 1;DE r'l5 DE ABRIL 
• <•'••• 1 DE ' 1936 ' 

7.199'. 'Vicente-' Gón«játVeS.=' 
7.2Q0. Rene Cardoso Peres de Carvalho. 
7 .201. Otympio da Silva Fer re i ra . 
7.202. Olympio Luiz Coelh" 
7.203. Nelson Gonçalves. 
7.204. Manoel dos Santos. 
7.205. Manoel Escaleera Gaspar. 
7 .206. Lúcia Rodrigues de Araújo.-. 
7.207. Lourival José de"Camposi 
7.208. Clementino Alves Vieira.' 
7.209. Clelia Teixeira Campos. 
7.210. Cassio de Figueiredo. 
7 .211. Anezia Lopes. 
7.212. Helena Felix. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO1-DE '16 DE A B R I L , 
• • DE 1936 

7.213. Aivtonio da Silva. 
7.214. Augusto José de Lima. 
7 .215. Antônio José de Carvalho. ' 
7.216. Daisy Jus ta . 
7.217. Maria José Bri to. 
7.218. Luiz Mougue. 
7.219. Abel Lourenço dos-'Santos i : 

7.220. Sebastião Matta. —•'• 
7 .221. Aulco Corrêa Lemos'.1' 
7.222. Annibal Rebello. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE<48 DE ABRIL 
DF. 1936 .-

7.223. Antônio José Wilson,••.<> ,. 
7.224. Arisíides Alves Barbosa. 
7.225. Cecilia Machado Leivas. 
7.226. Elzabeth Augusta de Azevedo. 
7.227. Irineu Gomes da Silva.''-
7.228. Laudemiro Mazxeu. 
7.229. Maria de Xazareth Miranda. 
7.'2 ,30.''Mai'iti'- íR^dríguVs. ' ' < ' : '•:-' 
7 .231 . Orlando Gomes da Silva. 
7.232. Ottilia Barbosa Ei ras . ' ' : 

7.233. Raymundo Teixeira Coelho. ' 
7.234. Zetoo Teixeira de Carvalho'. 
7.235. Américo Mesquita Veiga. 
7.236. Arlindo Veiga. 

grALTFICADOS POR DESPACHÜ-DE^O DE A B R I L 
DE 1936 " ' 

7 . - - T . \madeu Pinto Peixo. ' . , 
l.iZ*. Hoberto Martins de Almeida.' 

http://Sieilia.no
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7 .839 . David Latino Gonçalves, 
g . 2 4 0 . Jorge Nepomuceno dos Reis. 
9 .241. Antônio Teixeira de Oliveira. 
,7.242. Armando Carvalho dos Santos, 

,243. Gregorio Pereira Lima. 
,244. Esthor Faria de Oliveira. 

245. João Alves da Cruz. 
246. Esmeralda Leal Bastos. 

.7.247. Isaac Brandão Silva. 
^T.248. Jayme Lopes. 
iP.249. João Vieira Cabral. 
Ü.250. José Joaquim Gomes. 
ST.251. Mercedes Rodrigues Silva. ; 

1.252. Pedro Alves. 
• 7 .254. Carlos Pereira Ribeiro. 
fí.255. Eugênio Pereira . 
Í7..25G. Hermann Pereira da Silva. 
ÍÍ.257. Hilário Vidal Gomes. 
7 . 258 . João Evaristo de Assis. 
7 . 259 . Odylon Alves de Carvalho, 
17.260. Octacilio Panne Valle. 
,# .261. Guilherme Rodrigues Lima, 
«7.262. Maria de Oliveira Tavares. 
, 7 . 263 . Artidonio Ferre i ra . 
• 7 .204. Renato Paranhos. 
,7 .265. Dulce Benavento de Andrade. 
=7.266. Esther de Almeida. 
,17.207. Roberio de Souza Milanez Machado. 

Abril da WM \ m 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22 BE ABRIL 
DE 1936 

7 .316. Vicente Donato. 
7 . 317 . João Gualberto Ferreira 
7 .318 . Waldemar Alves. 
7 .319. Vinicio Gazinêo. 
7.320. Álvaro Francisco Isidoro. 
7 . 3 2 1 . Francisco Paulo Santangelo 
7 .322 . Edgard Pedrosa da Silvo. 
7 . 323 . José da Silva. 
7 .324 . José Dias de Oliveira. 
7 . 325 . Joaquim Fernandes da Silva. 
7 .326. Luiz Antônio da Silva. 
7 . 3 2 7 . Luiz Brasil Fróes. 
7 .328. Manoel Rodrigues. 
7 . 329 . Manoel Galvão Ferreira 
7 . 330 . Primerosé Pinto. 
7 . 3 3 1 . Acyr Miranda. 
7 . 332 . José Miranda Fi lho. 
7 . 3 3 3 . Mario José Sarmento. 
7.334. Nestor Alves da Silva. 
7 . 335 . Odaléa Midosi. 
7 . 336 . Orlando dos Santo sMagalhães, 
7.337. Osmar Pereira Lages. 
7 . 338 . Salim Miguel. 
7 . 339 . Beatriz Reichel. 
7 . 340 . Cinval Paulino dos Santos. 
7 . 3 4 1 . Hilário Pinto de Oliveira. 
7 . 342 . Isaura de Almeida Bastos. 
7 . 3 4 3 . João Alves Teixeira. 
7 . 344 . José Lourenco Teixeira Júnior . 
7 . 345 . José Rodrigues de Almeida. 
7 .346 . Nelson Bezerra Gascão. 

7 .268. 
7 . 269 . 
7 . 270 . 
7 . 2 7 1 . 
7 . 272 . 
7 . 2 7 3 . 
7 . 274 . 
7 . 275 . 

27G. 
277. 

7 . 278 . 
.279. 
.280. 

7 . 2 8 1 . 
tf.282. 
7 . 283 . 
7 .284 . 
7 .285. 
7 ,286 . 
tf.287. 
7 ,288. 
7 .289 . 
7 .290. 
7 . 291 . 
tf,«92. 
Í . 2 9 3 . 
Í .294 . 
7 . 295 . 

.296. 

.891 . 
f .298. 
7 .299 . 
f .300. 
tf.301. 
li1.302. 

Maurilio Oliveira Neves. 
Moacyr Barroso de Lima. 
Nair Peixoto de Sá. 
Orlando Carlos Palharcs. 
Olga da Bocha Guimarães 
Otto da Silva Morgado. 
Paulo Gomes da Silva. 
Paulo José Storíno. 
Raul Corrêa. 
Ruy de Souza. 
Rubem da Silva. 
Syívia de Souza Gomes. 
Waldemar Cataldo. 
Antônio Rodrigues de Carvalho. 
Francisco Guimarães Romano. 
Geraldo do Amaral. 
José Misael nos Santos. 
Mario Luiz Pereira. 
Nelson da Silva. 
Oswaldo Dias de Oliveira. 
Ruy Sanches de Araújo. 
Raul Mello Vieira Guimarães 
Sebastião Silvano da Silva. 
Theodolina Anna da Fonseca. 
Ondina Ferreira dos Reis. 
Aurenivio Gonçalves Laranjas 
Manoel Pereira. 
Paulo de Souza Brasil . 
Sebastião Soares de Oliveira 
José Gestal Fernandes Dias. 
Dorval da Costa. 
Georgette de Jesus Teixeira. 
Hugo Capelianl. 
Ambrosina Plácido Cardoso. 
Àntonietta Mello e Souza. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO" D E S3 D E ABRIL D E IÍÍ36 

r,303. Antônio de Araújo Porto . 
Antônio Luz Parreira . 

' . 3 0 5 . Adjalma Augusto de Pinho. 
. Alliva da Silveira. 
. Evangelino dos Santos Corroa, 
. Fuigencio Pereira da Silva. 
. Guilherme Moreira. 
. Herondina Soares. 
. José Lessa de Carvalho. 
. Eleuterio Moacyr da Silva. 
. Alberto Fernandes dos Santos 
. Alberto Fernandes. 
. Laudelino Gonçalves d» Aguiai 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaés de Campo Grande, Santa Cruz-e 
Guaratiba) 

Juiz — Dr. Prancisco Cavalcante Pontes de Miranda 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POU DESPACHO DE 13 DE ABRIL DE 193' 

4.998. Alberto José da Fonseca. 
4 .999. Irma dos Santos Perroni . 
5.000. José SanfAnna. 
5.001. Luiza Rosa do Nascimento Costa. 
5.002. Wilson Far i a . 
5 .003. José Pereira da Silva. 
5.004. Nair da Silva Dias. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 15 DE ABRIL BE 193» 

6.005. Antônio Ferreira Barbosa. 
5 .006. Alda Martins de Oliveira. 
5.007. Almirio Alves Ferreira Netto. 
6 .008. Antônio José Ogheri. 
5.009. Aristides Jacintho do Mello. 
5.010. Eudes Queiroz. 
5. '011. Faustino Souza Alves. 
5 .0Í2 . Francisco Pierroni . 
5 .013. Guiomar Pereira Gomes. 
5.014. Hermano José Vieira. 
5.015. José Pereira. 
5.016. José Marcirio Ribeiro. 
5.017. João Ribeiro da Assumptao. 
5.018. Joaquim Coelho da Silva. 
5.019. João José Teixeira Sobrinho. 
5.020. José Marques Júnior . 
5 .021. Lourival de Souza Teixeira. 
5.022. Lizardo Paes Camargo. 
5 .023. -Lydíb de Souza Netto. 
5.024. Mario Torres de Medeiroi 
5.025. Maria Bonetes de Queiroz. 
5.026. Mario Tinoco de Carvalho. 
5.027. Manoel Francisco Corrêa. 
8.f»2b. Mizàcl José da Silva. 
5.029. Norival dos Santas Pereira . 
5.030. Octacilio da Silva. 
5.03?. Osmar da Silva. 
5.03L-. Philomeno José <Jc Souza. 
5.033. Pedro Peres da Silva, 

Confere com o Original 
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8.034-. Sebastião Antônio da Rosa. 
5.035. Salvador Pereira dos Santos. 
5.036. Vietor Antunes de Macedo. 

'QUALIFICADOS POR BEr-PAClk) DE 2â DE ABRIL DE I93ó 

5.037. Godofmlo Ferreira d>' Sou/.a. 
5.03S. Gabriel Rodriguez D E Campo» Filho. 
5.039. Durval Botelho de Moraes. 
5.040. Manoel FraneUeo de Oliveira. 
5.U41. Rubens Francisco Xavier. 
5.042. Isolina Raigoso de Campos. 
5.043. Alzira Pereira Teixeira. 
5.044. Corsubel Joaquim da silva. 
~>.0i5. Domingos Dias. 
5.046. Hamilton Valladão. 
5.047. Iíermogenes Francisco Su/ano. 
3». 0.48. Irineu Alves de Souza. 
5.049. José Carlos Bittencourt. 
5.050. Maria José dc Jesus Moreira. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE ABRIL D£ 1S3Ô 

o.051. Manoel Furtunato da 'Luz . 
5.052. Rogério Simões de Figueiredo. 
5.053. Thomaz José da Silva. 
3.054. Pedro Pinto das Chagas. 
5.055. Waldemar Joaquim Ferreira 
5.056. Carlos Octacilio Bezerra. 
6.057. Jovino Nunes. 
5.05S. Luiz Gasali. • 
5.059. Mariana Baptista Ferre i ra . 
5.000. ízabe! Se lano Bastos. 

E D I T A E S D E I N S C R I P Ç Ã O 

l'ríntefca CJmuiisci*ipção 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal de São José) 

Juiz — Dr. Hartinho Garcez Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos ar t s . 43, do Código e 25 do 
Regimento dos J U Í Z O S e Cortorios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juízo da 2 a Zona Eleitoral, estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

MANOEL VIEIRA DE ALMEIDA (3.976), filho de José Vieira 
de Almeida c de libania Mariana Pereira de Imeida, nas
cido a 17 de março de 1895, no Districto Federal, guin-
dasteiro. casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S . José. (Qualificação requerida, B . E . 35, 
n. 2.513.) 

ARY A S S Ü M P Ç Ã Ò . (3.977)', lilho de Augusto de Assumpoão 
e de Paulina d'Assumpção, nascido a 23 de setembro de 
1912, no Districto Federai, dactylographo, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. 
(Qualificação-requerida., B . E„ J9, n. 2.218.) 

MARIO D A SILVEIRA BRA,GA (3MS), filho 'de José Lyra 
Ferreira Braga o de Adelaide da Silveira Braga, nascido 
a 14 de janeiro de 1918, -tio Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. José. (Qualificação jsequerido, B . E . 45, n . 2.679.) 

JJAEHALINA D O S SANTOS" (3.979), filho de felicíssimo dos 
Santos e de Custodia dos Santos, nascida a 26 de dezem
bro de 1906, na Estação do Comme.reia, Betado do Rio 
de Janeiro, operaria, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida, 
B . E . 35, n . 2.456.) 

IEDA PESTANA D E S A L D A N H A D A G A M A (3.S80), filha de 
Edgard de Saldanha da Gama e de Laura Pestana de Sal-
aanha da Gama, nascida a 25 de jtinho de 1917, no Dis
tricto Federal, • estudante, solteira, eom domicilio elcito-

.(Wli.ijD d-j,sí.Hflto) munfcipalde S . José, '"Oualificm-ão r e 
querida, B. K. í>, 2,6-Wi.) 

ANGELA. CRAVO MUNIZ (3.981)), filha de Benjamm Mumz d# 
Medeiros e de Alzira CravoMuniz, nascida a 0 de agosto .d* 
1815, no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Qua
lificação requerida, B . E . 43, n..2.<655.) 

PASGHOAL MELCA, (3.982), filho de Henrique Melca e de 
Felisetta Lauria Melca, nascido a 26 dé junho de 1915, 
em Rio Branco, Estado de Minas i^ra-es, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 43, nume
ro 2.626.) ' . ; ' ' . . 

JOSE' RIBAMAR NA VA (3.983), filho «de Silvio Deocleaiano» 
Nava e de Francisco Costa Na%-a. nascido a 13 de abril de-
1911, em São 'Luiz, Estado do Maranhão, estudante, :sol-
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de-
S. José. ( ' transferencia.) i. .-• 

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS (3.984), filho de Maria Isabel 
Pereira dos Santos, nascido a 20 'dé junho de 1915, no 
Districto Federal, commercio/ -solteiro',', com domicilio 
eleitoral no districto municipal dé S." José. (Qualificação 
requerida, B . E . 40, n . 2/618.) r-

ÜEHALDO MAZELLA TEIXEIRA (3.985), filho de Alberto 
>• Henriques Teixeira e • de Zulmira' Henrique Teixeiraí, 
•"•nascido a 7 de dezembro de 1912, em 8. João Nepomu-
- ceno, Estado de Minas Geraes, sapateiro,Solteiro, com do

micilio eleitoral ho districto municipal de S. José. 
(Transferencia.) ' 

ASPINO GOUVftA DA IÍOCHA (8.-fl86)i,
!'fjlhb de Aspino Mo

re i ra 'da Rocha e de Alba Gouvea da Rocha, nascido a 3 
• de dezembro de 1917, em Cabo Frio, Estado do Rio, es-

* tudtante, solteiro, com domicilio eleitjiwU no distrioto 
municipal de S. José. (Qualificação requerida, B . E . 39", 
n. 2.587.) 

WALDEMJRO PEREIRA CASTRO (3.987), filho de Ernesto 
Alves Pereira de Castro e dc Ernestina Paiva dc Castro^ 
uascido a 24 de outubro de 1911, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. José. (Qualificação requerida B. E. 45, 
n. 2.676.) 

LUIZ DE SOUZA (3.988). filho de Joaquim de Souza Paiva 
e de Augusta Rosa da Costa, nascido a 22 de julho de 
Janeiro, motorista, casado, com domicilio eleitoral n o 
1900, em S. Sebastião do Rio Bonito, Estado do Rio de 
districto municipal de S. José. ^Qualificação requerida, 
B. E . 45. n . 2.677.) 

JOZEF RESZKOWSKI (3.989), filho de Ladislau ReszkowsM 
, e de Angela Reszkowski, nascido a 15 de. outubro de 

1869, em Varsovia, Polônia, machinista, divorciado, com 
domicilio eleitoral no districto -municipal de S. José. 
Qualificação ex-officio, B . E . ,70, n . 28.433.) 

GERALDO RODRIGUES (3.990)., filho de Handolpho Rodri-
: gues e de Anelina Rodrigues, nascido a 28 de agosto de 

1907, commercio, casado, com domicílio eleitoral no dis
tricto municiDa! de S. José. .Qualificação requerida, 

- B . E . 45, n . 2.665.) ' 1>-

MARIA EFLICIANA DE FREITAS (3.991),, filha de Luiz 
. Adalberto de Freitas e de Aurora Corrêa de Freitas, nas-
, cida a 26 de abril de 1916, em Corumbá; Estado de Matto 

Grosso, commercio, solteiro, com : domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. José. (Qualificação 1 requerida. 
B . E . 45, n . 2.660.) 

JOSE' DIAS ALVES (3.902), Jilho de Pedro Salustiano Dias 
, 'Alves e de Joanna Salustiano Dias Arfces, nascido a 19' 

,de março de 1904, em Petropolis, Estado do Rio de J a -
..meiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de S-. José. (Qualificação requerida,. 
B . E . 43, n . 2.643.1 ' - <« ' 

ÁLVARO ANTÔNIO BAPTISTA (3.993), filho de Davino An
tônio Baptista e de Rosa Gonçalves Bapista, nascido a 29' 

ide ju lho de 1891. no Districto FedêraC 'marítimo, viuvo, 
• com -domicilio eleitoral no districto municipal de S. José» 

(Qualificação requerida, B . E . 45, n. 2.664.) 

JOSE* GASPAR PISTANO (3.994), filho do Bernardo Pistano 
e de Adelina Rossi Pistano, nascido A r 15 de junho de 

. . 1914, em Carangola, Estado de Minae ôeraes, estudante» 
solteiro, com domicilie ••eleitoral no disfcricío jnunicipa} 
de S. José. (Qualificação j^erquerida, l B. E . -43, n. 2.637.V 

ALCINO DA SILVA JANEIRO £.3.995)., i i lho.de Antônio Joa
quim Janeiro e de Carolina da Silva Janeiro, nascido *. 
21 de junho de 1912, no Dista-icto -Federal, «uarate-livros,. 

...casado, com domicilio eleitoral JI© disfcrsrcto mtuaicipal de 
S. José. (Qualificação r«auer.ida, B . E . 112, nume
ro 1.455.) 
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»YLVIO AUGUSTO DOS SANTOS WÊRNEK" (3.996), filho de 
Joüé Augusto dos' Santos Werneck e de Alzira Pereira 
Godinho Werneck,. nascido a 14 de junho de ,1907, em 
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro,, commercio. solteiro, 
com domicilio; eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida. B . E . 45, n . 2 .6570-

ÇSORNELIO JOSE" FERNANDES NETTO (3.937),-filho de 
Álvaro Octacilio Nogueira Fernandes e de Almerinria .C!o-
ti .de Nogueira Fernandes, nascido,,a-,6- de agosto de 19:o;;. 
em Quixaramobim,. Estado do. Ceará,..professor, casado, 
com domicilio eleitoral no districto -.municipal de .São 
José. (Qualificarão requerida, B . E . 45.' n . 2.]680.) 

SEBASTIÃO DE SOUZA (3.998),, filho de; Jóvinp'.Antof|io de 
Souza e de Cravolipa Ignacia de Souza,, nascido, a ,12 dé 
abril de 1914, em Vassouras; Estado do Rio de Jápejro. 
commercio, solteiro, com. domicilio, eleitora! no districto 
municipal de S. José. (Qualificação requerida» B . ; E , 
19, n. 2.276.y * ; ;••> 

RENATO ARÉAS SO.Al.IES.; (3.999),., filho de Ali/a,- t lMartins 
Arêas, nascido a 2 de abril do 1916. nc-, Districto-,Federal, 
commercio. solteiro, com'domicilio eleitoral-nard>wUik-to 
municipal de S. José. «(Qualificação .•r.eyueridO)-iBl<.,E. 
45, n . 2.673.) - . • ; ' • / • . . ' • r - • 

PLEVELAND MACIEL ..(4.0003, filho' de-Apiantiiio,,Fe»r]eira 
Maciel e de Úegina de Aguiar Maç.iel. nascido-ía 10- de 
agosto dc 1908. cm Rio ; Casca. Estad© çte .Minas Germes 
advogado, solteiro. . com domicilio, eleitoral.,no ..disSricU 
municipal de S. Joxé. (Transferencia..') : , \ 

LUIZ FERREIRA f iOM ES ,.(4.001),,. filho .-. de '..Domingos».Luiz. 
Gomes e de IzjJrla Margarida • Ferreira ÍÀIOHMW. :.na?e,ido a 
3 de sctctnbro^de 1.90&, no Districto Federal.ic.au-iiHevcio 
casado, com domicílio eleitoral no districto municipal di 
S. José. (Qualificação requerida, B. E. 35, n , , 2.517.) 

Districto Federal, a >s 
çprivão, Maria Zalmar. 

do abril de :Í9-3P. ±~ Pelo es--

TERCEIRA ZONA ELEITORAL " 

JJJistrictos municipaés de Santa Rita. Sacramento; ç 
São Domingos) ' ' • ' " 

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Fillir 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo; ' 

Faço publico, para os fins dos ar l s . 43' do Código é 2.'. 
do Regimento dos J U Í Z O S e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juízo da.3* Zona Eleitora), estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos-: 1 "•; 

GIOVANÍ NASCIMENTO (5.063), filho de Manoel- Lau>reüç's*"' 
nascimento e de Aurora Alves Vmadé, nascido a 24 ;de 
março de 1912, em São Gabriel, Estado da Rio Grana*? do 
Sul, commercio; casado, com domicilio' - eleitonai ah; dis
tricto municipal de São Domingos, •-- (Qualificarão reque
rida, 3° Zona, n . 3.609.) 

MIGUEL ANDRADE (5.064), filho de João Baptista de Áh-
drade e cie Ignacia Azevedo de Andrade, nascido ã 25 de 
outubro de 1916, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral; no districto 
municipal de São, Domingos. (Qualificação requerida,5., 3 ' 
Zona, n. 3.062.)" " > - • -' . 

'ÁLVARO PINTO ARÊAS (5.005), filho de Abílio Ferreira-, dá -
Silva Arèas e de Ermeünda Pinto Arôas; nascido a 16" de 
março de 19031,. no.,Districto Federal, conimereió.-rasado, 
com domicilio eleitoral no districto. municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida». 3* Zona, n.; 3.717.) 

EMÍLIO FRANCISCO DA SILVA (5.060), filho de AHifcmio 
Francisco da Silva e de Maria Constância daiSílva. ; nas
cido a 1 de abril de 1899,, no Districto Federa i èommér-
cio. casado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Domingos, (Qualificação requerida,. 3* .Zona. 
n . 3 .706. - "e ' . - - . :! , :• 

4ANTOMO JOSE' MARTINS (5.067). filho de José. Maria. Mar,, 
tins e de Florihda Ferreira Martins, nascido- á: 3 tíe'«goSt»' 
de 1911, no Districto Federal, commer&io; softeird,, çòin 
domicilio eleit&ral no districto municipal' de São Domin
gos, íQualificarão requerida-, 3" Zona, n . 1 . 7 9 7 . ) ' , ' ' 

flUGO DE BARROS (5.068), filho dé Fernando Ahtoftio.de. 
Barros e de Maria Elisa Machado de Barros, nascido :a 31 
de julho de 1909, .em Lençóes, Estado de- São Páulafcôm-
mercio. solteira, com domicilio-eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. (Transferencia' do ' Estado-de 
São Paulo, titulo n. 6.71T.) \ ' . - ; v 

J Ü R l ' l ' \ ' T<Fl SOUZA LINS ( 5 . 0 0 9 ' . filho de Ctemenlino dé 
Souza I.in« e de Izabel Maria cia Conceição, nascido a 17 
de novembro de 1908, no Districto Federal, commercio, 
r-í^sadn, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos. (Qualificação requerida, 3* Zona, n. » 
2 . 2 9 1 . ) 

JOAQUIM ALVES NUNES ( 5 . 0 7 0 ' , filho de Manoel Joaquim 
Alves e de Jaeintha Leal Nunes, nascido a 28 de agosto 
de 1909, em Ilaipava, no Estado do Kio de Janeiro, es-
tucadin', cagado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. tQuulifieaeão requerida, 3* 
Zona. n . 3 . 4 0 7 . ) 

JOVINO ARAÚJO DF. SANTANNA ( 5 . 0 7 U . filho de Josui.ia 
Maria da Conceição, nascido a 26 de março de 1892, no 
Estado da Bahia, mecânico, casado, com domicilio elei
toral no di«triclo municipal do São Domingos.. (Transfe
rencia do Estado da Bahia, titulo n. 5 .358 . > 

OCTAVIO GONÇALVES VIANNA ( 5 . 0 7 2 - , filho dé Horário 
Gonçalves Vianna e de Maria Ribeiro Gonçalves V inferia, 
nascido a 9 de setembro de 1911', no Districto Federal, 
torneiro mecânico, casado, com dorairtlio eleitoral rio dis
tricto municipal de São Domingo». (Qualificação reque
rida. 3 a Zona. n. 2 . 6 S 5 . ) 

QUINTINO PINTO DA SILVA ( i . ,073- , fiTfto de Eduardo Pinto 
" áa -Silva e de Jíifa Vieira da Silva, na^nd-o a 9 de setem

bro de 1914. em C.axambú, Estado de MUnn* Geraes. con— 
morei o. solteiro, com domicilio eleitora! no districto mu- . 
nicipal de São Domingos. (Qualifica*»© réqnpridk; 
Zona. n. 3 . 5 9 7 . ' 

' MARIOMILLAN B \RBORA ( 5 . 0 7 4 ' . filho- dK J.uhr- F e r r e i s - ' 
Barbosa e de .Franrisca Maria Millan-Barbosa-, nascido ít 
23 de outubro de 1908, no Districto Federal, ewmmereio, 
ca-ad<i. Oíjiü domirilio eleitora! nc di^tric-tc- ;nimirifi»l dc -
Sacramento. 'Ounlificacâo requc-ida. 3* Zr-na. n. 2.590Í-. 

ABEL FrXlCIANí» BARBoS.V ( 5 . 0 7 5 ' . rilh,, Jcãc F>HC-ÍÍU ' (» 

P de deraldina Landucena P.a'-bcsa. na-rifii. a 18de julho 
1904. no Districto Federal, opevario, rasiidc, rniii liomiri-. 
lio eleitoral no districto municipal de são Domiiig&s. 
(Qualificarão reouerida. 3* Zona, n . 2 . 5 1 7 . ' 

JOÃO MAIORÁNO .-(,5.070 , filho ««• Rooerto Maior-aivo o d,-
Mai'ia Maiorano. nascido a 25 dc julho' cie 19u9, em São 
Paulo. Estado de São Paulo, eoiiüiiocvio, solTeiro. coso 
domicilio eleitoral no districto municipal 'de Santa Rita. 
(Transferencia do Estado de São Paulo, titulo n. 7 . 417 . ' 

JOSE' DOS SANTOS ( 5 . 0 7 7 ' , filho de Antônio dos Sartfes *•• 
de Fausta Ferreira dos santos, j-ascido a 18 de outubro 
de 1910. no Distrielo- Federal-, operário, solteiro, com õi — 
niicilio eleitora! no disiri-oto n:ui,iri[)al df São Dwi . iV-
gos. (Qualificação í-equc-rida, Zona,, n . 3 . 3 5 Í . ) 

ADELINO SUCENA ( 5 . 0 7 8 ' . filho cie Nephlali de Souza S':-
cena e de Viclorina de Souza Rueena, na-scirto arl'91 cie o r -
tubro de 191 í. no Districto Focei-ai, coiiimerriario, soltei-

. ro, com, doiuieilio eleitora! no iti~lricto municipal de São 
.- Domingos. ('Onaüficurão requerida, 3* Zona. - tt. -ÍT.73W. • '' 

JOÃO-M\CHAT>0. PAVÃO JU.MOR ' 5 . 0 7 9 - , filho de João Mii-
chado Pavão- e de Rosa da Conceição Pavão, awscícío a 9 
de julho de 19ii5. no Districio l-eileral, pouunercio. cn-
sado, com, doinic-iliOírleitora 1 ' no di*triH't«- il-»un-icip îl dt* 
São Domingos. (Qualificação requerida-, <-3*-.: Zoria. n u 
mero 2 . 6 8 9 , ' - . - .í- ' -• 

ANTÔNIO THEORíiV Í5. .080', filhe- de José Tbe.orga e de- E.u-
lhalia de Assis 'fneorga, nascido a 17 de juiPio ^ ÍPÜi. 
om Campina Grande, Estado da Parahybà db> 3l«rte; aca
dêmico, solteiro, com domicilio eieitora-I' no .ejistríeto. mu
nicipal de São • Domingíis; ' (QualifieaèãV ' ífçqwerida, 3* 

• Zona n . 3.7-83.1 - • . - • ' • ' - ' '* '• 
DERN-IVVL BARBOSA BAI.TWAR (5.08n.. 'fW/m d* -Américo 

•Barbosa Baltbar e.dt- liei>cili«--de Andr**e*,' raa-scido' a' 3 
de julho, de 1916. no Districto FedifraF;. eotwncírei©,. sol
teiro, com - doic*icJlio eleitoral no. d*>MH|<oto- nwnijBjpal-^die.,. 

» • -São Domingos. iQualincacãu r e q w i d ' ã , ! $"JZtam,.,num'ero 
'»i.'660-.v • ' • ' : • ' . :• ; , - . 

JT^Í-NnYR DF. ANDRADE PINHFITíO; / 5 : ; 0 ^ ' , dy . J ) I -
lie Gonçalves "e de Maria Vndyavíe .Pfnfteífo. ;rtssrr<fo a 13 

•' de março de 1898. íto Dixtricto- F^^t//J^^io^iffi>Cf^r, , 
'biico. solteiro: éom domicilio eleitor»} no .tíisrtucto-Tnuiii-
élpal de São Dcimingos. ('Cmál,ff!cav^o'TeWeíJíthí. 3" Zoóa, 

• n . -3.7i9-.V- ; ' : ,: '• ' - ' í - ' ; - ''.' 
ÁLVARO DF.-MATTOS f5 .P83i , filho ríp 'Abílio !Si^V^no , de 

Mattos p H P Lniza Marcai de Maltas. tl)*;^ i 4n !o-
vembro de 1917. no Districto Federai ewfrmfércib; sfllteiro, 

' com domicilio eleitoral no districto'municipal' de Sflo Dó--
mingos. fQualificação requerida, 3" Zona, ri. 3.74'J;:) 

ANGELINO SOUZA LEITE (5,0B4h, fll to ' d© MíB?.ÉItòM»'-ue 
Souza Leite e de. Maria da eoneeicãO'feelte-,. natsaüU >* 30 
de maio de 1912, no Districto Federal operário, solteiro. 
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com domicilio eleitoral no districto municipal dé São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3 ' Zona, n. 3.574.) 

IOSE' GLTCERIO DA COSTA (5.085), filho de Olympia Izabel 
da Gosta, nascido a 8 de janeiro de 1886, em Maricá, Es -
*ífdo do Rio dc Janeiro, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua-
itftoBoSo requerida, 3" Zona, n . 3.763.) 

ÀNT8NI0 GOR-RÊA (5.086), filho de Antônio Corrêa e de 
Anna Teixeira, nascido a 7 de junho de 1907, no Districto 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, 3 ' Zona, n. 3.616.) 

JANBYR PAZ E SOUZA (5.087), filho dc Chrispim Antônio 
de Souza e de Angélica Paz e Souza, nascido a 8 de de
zembro de 1910, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 
13", Zona n. 479.) 

WALTER DE OLIVEIRA SOARES RIBEIRO (5.088), filho dc 
Antenor de Silva'Ribeiro e de Eustachia de Oliveira Soares 
Ribeiro, nascido a 11 de julho de 1916, no Districto F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio -eleitoral no 
districto municipal de Sào Domingos. (Qualificação rc-r 
querida, 3* Zona, n . 3.170.) 

JOAQUIM TEIXEIRA DA CUNHA (5.089), filho de Manoel 
José da Cunha e de Maria Pereira da Fonseca, nascido a 
lõ de julho de 1879, em Rezende, Estado do Rio de 43% 
neiro, commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral nê 
districto municipal de São Domingos. (Qualificação r e 
querida, 3* Zona, n . 3.759.) 

ARLINDO" MARCELLOS VERAS (5.090), filho de Maria Au
gusta, nascido a 22 de junho de 1917, no Districto F e 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, 3" Zona, n . 3.765.) 

JOÃO BERTO (5.091), filho de Antônio Berto e de Anna 
Berto, nascido a 10 de dezembro de 1888, no Estado do Rio 
t*vande do Sul, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Domingos. (Qualifica
ção requerida, 3* Zona, n . 3 .747). 

MARIO CATALDO (5.092), filho de Carlos Cataldo e de Laura 
Perriconi, nascido a 23 de dezembro de 1911, no Districto 
federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral nc 
districto municipal de São Domingos. (Qualificação re
querida, 3* Zona, n . 3.502.) 

JOROSÍi ANTÔNIO DE" SOUZA (5.093), filho de Antônio Alves 
de Souza e de Julieta Pinto de Souza, nascido a 27 de 
maio de 1901, em Laguna, Estado de Santa Catharina, 
sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São' Domingos. (Qualificação re
querida. 3* Zona, n . 3.340.) 

ANTÔNIO JOSE' DIAS (5.094), filho de Manoel José Dias c 
de Laurinda Maria Dias, nascido a 5 de maio de 1906, em 
Própria, Estado de Sergipe, sargento da Armada, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3° Zona, n. 2.8.98.) 

Districto Federal, aos 27 de abril de 1936. — Pelo Escri
vão. Maurício Teixeira de Mello. 

QUARTA ZONA ELEITORAL 

(Bistrictos municipaés de Santo Antônio, Ajuda e Ilhas) 

Juiz — Dr. Antônio Vieira Braga 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 2í 
do -Regimento dos Juizes e Gartorios Eleitoraes, que por esti 
Cartório e Juizo da 4 a Zona Eleitoral, estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 

ARMANDO ROQUE GLECK (.2.906), filho de Júlio Gleek e de 
Bertha Pinto Gleck, nascido a 24 de fevereiro de 1914, 
no Districto Feedral, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação ~ 
requerida. B . E . 31 n. 2.727 4" Zona.) 

JOSE' PINTO FERREIRA MORADO (2.907), filho de Olega-
rio- Pinto Ferreira Morado e de Antonia Fernandes Mo
rado nascido a 2 de maio de 1887, no Districto Federal, 
advogado, viuvo, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . l í , nu
mero 2 .889, 4* Zona.) 

BUY ABRANTES (2.908), filho de Francisco Caetano Cruz 
•tòruites e de-Eliza Lopes Abrantes, nascidoa 12 de agosto 
d«*1813, no Districto Federal, commercio. com domicilio 

eleitoral rio districto municipal do 'Ajuda. (Qualificação 
requerida, B. E . 28, n . 2.563 4°, Zona.) 

LEOPOLDINO ANTÔNIO DA SILVA (2.909), .filho de Antônio. 
Loredo da Silva e de Maria Francisca da Conceição, nas-, 
cido a 12 de setembro de 1885, no Districto FederaL. 
sargento reformado, easafto, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requeri-* 
da. B. E . 31, n. 2.772, 4* Zona.) jí 

PASCHOAL RÀPUANO (2.910), filho de Raphael Rapuaae 0 
de Rosa Vilota, nascido a 26 de julho de 1903, em São 

" Paulo, Estado de São Paulo, alfaiate, casado, com domici-. 
tio eleitoral no districto municipal de; Santo Antônio.. 
(Qualificação requerida. B . E. 98, n. 1.819, 4* Zona.J' 

ROBERTO PINTO MILLINGTON (2.911), filho de Roberto Ligh 
Millíngton e de Maria Pinto Millington, nascido a 3 de de
zembro de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda< 
(Qualificação requerida. B . E . 46, n. .3.082, 4' Zona.); 

ALEXANDRE ANTÔNIO CARRATO (2.912), filho de Nicolaií 
. Carrato e de Rosa Vaiiente Carrato,- nascido a 4 de agosto 
de 1917 no Districto Federal, bancário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipaVjde Ajuda. (Qua
lificação requerida. B . E,. 46, n . 3.100í 4" Zona.) 

PAULO CARLOS DE ABREU <2.913)„ filho de Carlos Moreira 
de Abreu e de Maria Bonifacia Bavôaf nascido a 7 de 

r junho de 1886, no Estado do Matto Gí^sso, íunccionario 
. • .publico, casado, com domicilio eleitoral,no districto mu

nicipal de Santo Antônio. (Transferencia da 14" Zona, 
Ponta Porã, Matto Grosso. Inscripção n . 11.) 

SÍLVIO GONÇALVES TORRES (2,914.),' filho de José Gon- -
çalves Torres, e de Maria .Eugenia Torres, nascido a 3 de 
novembro de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral-no districto municipal de Ajuda.. 
(Qualificação requerida. B . E . 148, n. 2.506, 4* Zona.) | 

OSWALDINO JOSE' FERNANDES (2.915). filho de Albano 
José Fernandes e de Clara Nathalia, nascido a.3 de abril 
de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua
lificação requerida. B . E . 28, n . 2.666, -fa Zona.) 

ORLANDO JOAQUIM MONTEIRO (2.916), filho de Joaquim 
José Monteiro e de Carolina Islaina Monteiro, nascido 

, a 23 de julho de 1886, no Districto Federal, operário, 
. casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
. . A j u d a . (Qualificação requerida. B . È . 134, n . 2.151, 

4* Zona.) 
ALTINO GONÇALVES DE OLIVEIRA (2.91,7). filho de Josá 

Gonçalves de Oliveira e de Cornelia Alves Je. Oliveira, 
nascido a 2 de julho de 1899, no Estado de São Paulo, 
íunccionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação re 
querida, B . E . 31, n. 2.732, 4* Zona.) 

EVALDO SIQUEIRA CAMPOS (2.918), -filh<|. de José Clemen-
tino da Silva e de Porcina de Siqueira Campos, nascido 
a 16 de agosto de 1911, no Estado do Ceará, íunccionario 
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida.. 
B . E. 28, n . 2.535. 4" Zona.) 

RUBEM ADÃO DA CONCEIÇÃO (2.919)', filho de Eugênio 
Adão da Conceição e de Albertina Victoria Rosa, nascido 
a I o de abril de 1909, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida. B . É . 35, a.- 2,831, 
4" Zona.) 

NAPOLEÃO JOSE' RODRIGUES (2.920), filho de Mariano 
José Gonçalves e de Escolaslica Maria da Conceição, nas
cido a 25 de dezembro de 1880, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral) no districto m u 
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 60, 
n . 1.601, 4" Zona.) 

M1TCHELL SUM SMOLENS (2.921), filho de S',anley Sum' 
Smotens e de Saloméa Sum Smolens, nascido a 20 de 

- novembro de 1910, em Botueatú, Estado de São Paulo, 
estudante, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 4í,-
n. 3.076, 4* Zona.) • u 

CREMILDA DOS SANTOS SOBRINHO (2.922), filha de Joüo 
dos Santos Sobrinho e de Maria dos Santos nascida a 
5 de outubro de 1907, no Districto Federal, domestica* 
solteira, com domicilio eleitoral, no districto municipal 
de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 128, n. 2.073, -
4» Zona.) - <" 

BENEVENUTO MAJ1TINS VIANNA (2.92.3), Augusto de Souza 
Vianna, e de Thereza Martins Vianna,nascido a 27 de 
junho de 1911, no Districto Federal, commercio, solte^Oj i 
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com domicilio eleitoral Étítf districto 1 municipal - dfr- Ainda 
(Qualificação ,requerida..-' Bi<Ev! 44", W 2 .882, '^ ' j í . i ia . • ) ' 

NELSON PAREDES ( i2.92«, ' f i lho te Joaquim' Chaves» 1 -s-edes 
• o*de Luiza Paredes/-'nascido a" \í> úe marços do l'BuT>. no 
• Estado de Sãõ-Pattlo/ conabiOPcio^MÍOltefro,*-ootfe • daimcilio 

eleitoral no districto-municipal ide Ajuda :• '• "(Qualificação 
requerida. B . E . 44,< n ; >2 r,886,"i^Zonav) * '*< • 

ONDINA DA SILVA,; (21925), f i l t io.de Áatdftio' Bernardido' 
' da Nobrega e-de\Emília dá NobrégSJ nascida a-SíÜe^maio 

de 1911, no Eètadõ'de ;' :S8o-'Paülo, -doméstica', oasadavcooa 
domicilio e le i tdra! ; no -districto• municipal"- de Ajuda.. 
(Qualificação réquêridáí Bl E . 28, nV 2v608,'4<-'Zóna.).. 

MARIO SABROSA' NUNES1-' ('2.926-)'"f filho de- Benedii-trt-Téi-? 
xeira-Nunes é- dé Mwrgarida-'Safbrósà"'Nunes, násrido' a 14 
de setembro d'é 1903,'n'tí Estado de ' Espirito" Sa-nto; com
mercio, casado, com'domicilio'eleitoral-'nò'districto-rtomi-
cipal de Ajuda-." .(Qualificarão-r-eqtjerfda". - BvvíH':**^. nu
mero 2.980, 4iZori'a:-) ' ' " ' •'• ' - " • ' • • 1 

HORAClQ PEREIRA -; (2 .-927J-/ filho de-João-Pereira e t í é ' M a n a 
José da Silva' Pereira* nascido,' a 28 dè 'setembro-de'1917, 
no Districto 'Federal, commercio; solteiro; com-domicilio 
eleitoral no dfstrifto municipal' de 'Ajuda'. ' : (Qualificação 
requerida. B : El'-35 ,h .'j2:819; 4 - , : ' Z o r í a . ) - ' ' -

HELENA CAMINHA^ TJE BARROS (2.928); 'filho dé Antônio 
Rodrigues d e ^ a r ò é ; V de Maria'Aiitortiétta Mattos,-nas
cida a 6 de agòstb.'de '1906, no Districto Federal, commer
cio, solteira, Com- domicilio eleitoral no districto-municipal 
de Ajuda. (QuaHHctfçâo'-refljierída.• 'B.VÍS, -'$4'.'Q"-5:3.'073..) 

MANOEL JOSE' PROEJJfCA (2,929), 'filho de Belüzirõ José de 
Proença e de''Hohòrina Benigna' doá Santos, nascido-a 21 
de junho de 1909; nü Districto Federal* operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dè 1 São 
José. (Qualificação requerida. B . EV .39, n . . 2.870, 4 a 

Zona.) 
ARNOLD BARRETO ROMERO (2.807), filho de Sylvip'ROme-

ro e de Maria Petronilha Barreto Romero. nascido a 7 de 
maio de 1908, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
'(Qualificação requerida. B . E . 130, n . 2 . U 3 , 4 ' .Zona.) 

SALIMO MONTEIRO (2.930), filho de Manoel'Monteiro; Jú
nior e de Maria Monteiro Júnior; nascido a 27' junho de 
1872, no Estado do Rio Grande do Súl, sargento reforma
do, casado, com domicilio eleitoral no districto rniíflieo-
pal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 31 ."nu
mero 2.780, 4* ;Zona.) . . . . . . , 

Rio, 25 de abril di? 1936. — Alencar Mello: 

E X P E D I Ç Ã O D È T Í T U L O S 

PK-s^ira Circumscripção 

QUARTA ZONA ELEITORAL ": 

O Dr . Carlos "Waldemar de Figueiredo, escrivão da Pr i 
meira Cincumscripí-ão Eleitoral do Districto Federal, eni pleno 
exercício de seu cargo, na forma da lei, e t c . : ' '•' 

Faz saber aos "que'o presente virem ou delle noticias t i 
verem que, de accordo com a lei, foram mandados expedir 
pelo M.M. Dr. Juiz dâ Quarta Zona Eleitoral, os tituleis elei
toraes dos seguintes cidadãos: ' • • ' : ' 

2 .788. Ascendino Compan (2.798), filho de Clemente Compan 
e de Cacilda' Compan, nascido a 20 de abril de 1900, 
no Districto Federal, residente á ruá Senador Dan
tas n . 34, commercio, casado, com domicilio elei-,. 
toral no districto municipal de Ainda. (Qualifica
ção requerida,' B . tEi. 31, n . 2.747, 4' Zpna.). 

2.789. Maria de Lburdes de Mattos Braga (2:799 i, filha • de 
Luiz da Rocha Braga Júnior o de' Alzira Cacilda de 
Mattos Braga, nascida a 3 de maio dé 1907, na- Ca
pital Federal, residente á ruá dô Senado n . 45, do
mestica.-'solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação -requerida, 
B . E . 28,-n. 2>661, 4*.Zona.) . i . . • •' 

í . 7 0 0 . Carlos Evaristb (2.800), ' filho de Manoel Costa % de 
Manoela Fernandes,,.nascido a. 3 de fevereiro•". de, 

' 1914, nà Cápítál Federal, residente á fúa,' Evárjsto 
da Veiga-'ri'.-: i'48>, cbmihèrcio, s*olteird, com'dtímici-
lio eleitoral hbrbistricto mütíicftJaf dé A.jüdá. (Qua
lificação requerida, B . E . 28, n . 2.704, 4* Zona.) 

2,791. Addiléa Lopes de Araújo Góes (2.801), filha.de Ulyssd 
'•• ' : Jteis' de Araújo Góes e de Maria Raymunda Lo-paf 

de Góes, nascida a 17 de maio de Í910, nó DistricU» 
«-• ;v ' Federal,-residente á rua dàUariòCa n . S'6, sobrado. 

• estudante,.solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda'. (Qualificação fèduerida', 

• B . E . 35, n. 2.838, 1" Zona.) ' ' • '•'• " : ' 
2.7198. AlVaTo dia" Gosta-Moreira (2.802), filho de Álvaro de 

Souza Moreira Filho e de O lympiada Gosta. Mo
reira, nascido a 23 de setembro de. 1905,"no' Dis
tricto Federal, residente á rua da Carioca n. .6, so-

- ' , brado; guarda-livros, casado, com domicilio eleito
ral no'districto municipal, de'Ajuda.' (Qualificação 
requerida', B ."E . 31, n . 2.722, 4 'Zona.1 7 ' •" 

2.793. Florenéianã Gomes Lobo da Cunha (2.803'), filha de 
'-•'••'- Macarió -Atóenio Gomes e de Adelia .Si,qüéira da 

Silva Gomes, nascida a 12 de março '£fé!'1.907, • na 
- Capital FéderM, residente Í Í riüa. da'Cáriorio. n . 42. 

ándaiT",";íloinefi;tica, casada, çom" domicilio èleilo-
... èal no'-districto municipal de'Ajud-à.'• (Qualificação 

requerida.. B . E . 31,..h. 2.805.-"4" -Zona.)' 
2.794. João da Silva Rabello. (2.804), íilho-de-JoVé ela Silva, 

. iRabello e^de Maria José de Oliveira Borges-,1 nas-
. cido a 21,"de.agosto de 18â5, no Districto Federal, 

.. ' ." .residente ã.-rua Sjlva Jardim-n. 22,.sobrado, opera-
: "'* rio, casádQ.ycó.m domicilioeleitoral-.no distuicto-mu-

' : ' , üicipal "dá;.,Aj:úd,a,-. (Qualificação-requerida, B . 'E. 
"" 28, n. 2.687, è Zona.) • . . . . 

2 .795. José Loby.„Torres (2,805),-filho de Abrão Jordão Tor-
' res e de-,Maria José de Alencar Torres, nascido a 

7 de. junho. de. 1916, em São-Manoel, Estado- de 
, ... .Minas Geraes, residente á rua-Carlos Sampaio ri. 15, 

estudante, solteiro, com domicilio .eleitoral no dis
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificarão 

.. requerida, B. F . 28, n . 2,653, .4" -Zona.) 
2 .796. Herminio Simplicio da Silva (2.80fl),;iilho de Manoel 

Simpl.icio da Silva e de Mathilde Baptista de Vi-
ctoria, nascido a 26 de junho de 1888, em Feira do 

., SanfAqna,. Estado da Bahia, residente á ruá das 
.. Marrecas, p . . 40, commercio, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Ajuda. • (Quali-
nçação requerida, B . E . 31, n. 2.762, 4»'Zona.-) 

2.797. Oscar da Silva Motf.a (2'.808), filho de João da Silva 
Motta e.de Maria José Bittencourt, nascido a 10 de 
setembro de 1885; no Districto Federal, residente á 
rua das M;il-rec.as n . .26, sobrado, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici-

. pai. de Ajuda. (Qualificação requerida. B . "E. 31 
n . 2.777, 4* Zona.) -

2.798. Antônio. Morabito Pereira de Albuquerque (2.809),' 
filho do.Pedro Morabito •« de Virgínia Bevinessá 
Morabito, nascido a 8 de junho dé 1898, em Àra-

. , raquara, Estado dé São Paulo, residente á rua do 
. . , itiachuelo n.. 313, doméstico, casado, com domicilio 

eleitoral no. districto municipal de Santo Antônio. 
"(Qualificação requerida, B . E . 35, n 2 849 4-* 
Zona.) " ' ' 

2.799. José de Oliveira. Pereira de . Albuquerque (2.810), 
filho de Manoel José Pereira de Albuquerque e de 
Ottilia. de Oliveira Pereira .de Albuquerque, nas
cido a 28-de abril de 1904, no Districto Federal, 
residente, á rua doRiachuelo n. 313, medico, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 

. de Santo Antônio. (Qualificação requerida, B. E. 
39, n. 2.873; í > Zona.) 

2.800,. Joaquim Evangelista da Silva (2.811), filho de'João 
Evangelista-da Silva. e : de Maria da Conceição Sil- ' 
va, nascido a 14 de janeiro de 1907, em Paraguas-
su', -Estado dc-Minas Geraes. residente á 'avenida 
Gome* Freire n. 91, sobrado, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. .'• Santo Antônio, (Transferencia de Muzambinho, 
73.* Zona; Estado' de Minas, para o districto. muni
cipal dB S,anto Antônio.) . 

2.801. Nelson Rocha (2..812), filho de Argemiro -Campos Ro-
5ha"cf de;Mai;ia Victórina Peres, dà, -Rocha, nascido 

". a 5" ijle- junííq ?d'e 1914, no Districto. Federal,-xesi-
' ' dente á' rua .Carlos Sampaio n. 57, protbético', tsol-

tèiro, e o ^ "dòiniciiio eleitoral nQÍ.!diítrjctd.".*münici-
nal de Santo Antônio. '((Qualificação requerida, B. 
E. 28, n. 2 ..609, 4, f t Zona.) ". 

2:<S02. Raul MacKád» "Lopfís (2,81.3), filhç .oj, Hf9riq.ue.iMa-
"'. '• ' «bftdo $ope£ ^ ' i i e ^ l p ^ i l J ^ i y ü ^ - ^ a M i ^ ^ f c W o 

a" 12 dè abril-de 190'1,'no Districto Federal, resi
dente á rua do Senado n. 21, operário, casado, com' 
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domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B. E. 28, u 2.672, 4.» 
Zona.) 

3.809. Oscar dos Santos (2.814), filho de Manoel dos Santos 
« do Maria Muniz, nascido a 4 de abril de 1895, na 
Capital Federal, residente á rua do Senado n. 15, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B. £ . 28, n. 8.686, 4 a Zona.) 

3,804. Francisco Lugatti (2.815), filho de Raphael Lugatti e 
de Michelina Barbiere, nascido a 10 do janeiro de 
1917, em Araraquara, Estado de São Paulo, resi
dente a rua Paulo de Frontin n. 16, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, B. E. 
88, n. 2.596, 4. a Zona.) 

8.800. Miguel Sandy (2 .816), filho de Luiz Francisco Glau-
dino Sandy e de Maria de Piedade Sandy, nascido a 
0 do marco de 1916, no Disü-icto Federal, residen
te 4 rua Silva Jardim n. 16, commercio, solteiro, 
com domiclio eleitoral no districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B , E . 31, nume
ro 2.740, 4 a Zona.) 

,3.800. João Pereira Machado (2 .8i7) , filho de Pedro Pereira 
Machado e de Deolinda Costa Machado, nascido a 
24 de abril de 1889, em Recife, Estado de Pernam
buco, residente á rua Evaristo da Veiga n. 109, so
brado, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B. E. 31, n. 2.765, 4. a Zona.) 

•g,«07. Paulo de Arruda Campos (2 .818), filho de Joaquim de 
Arruda Campos Filho e de Gertrudes da Costa Car
valho Arruda, nascido a 29 de setembro de 1914, 
em Tagassu', Estado de São Paulo, residente a rua 
Carlos Sampaio n. 24, estudante, solteiro ,com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santo 
Antônio. (Qualificação requerida, B . E . 28, nu
mero 2.612, 4 a Zona.) 

g.808. Gajaby Climaco Vidal (2.819), filho de João Climaco 
Vidal e de Floriza Vidal, nascido a 25 de setembro 
de 1915, em Campo Grande, Estado do Matto Gros
so, residente á rua Evaristo da Veiga n. 12, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B. E. 28, n. 2.592, 4 a Zona.) 

JL809. João Marques de Abreu (2.820), filho de João Mar
ques de Abreu e de Rita Maria de Abreu, nascido a 
21 de julho de 1879, em Friburgo, Estado do Rio 
de Janeiro, residente a rua das Marrecas n. 31, so
brado, militar reformado, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B. E. 31, n. 2.766, 4 a Zona.) 

2 .810. José Jordão de Oliveira (2.821), filho de Jordão de 
Oliveira e de Juventina Leopoldina de Oliveira, 
nascido a 16 de agosto de 1893, no Districto F e 
deral, residente á rua das Marrecas n. 6, sobrado, 
militar reformado, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B. E. 31, n. 2.767, 4 a Zona.) 

S . 8H. Álvaro Cerqueira Esteves (2.822), filho de Eridano 
Esteves e de Palmyra Cerqueira Esteve*, nascido a 
29 de abril de 1914, em Valença, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua das Marrecas n 32, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 
28, n. 2.626. 4> Zona.) 

. Í .812. Dala Pompeia Manso de Araújo Cantuaria (2.823), fi
lha de Aristides Teixeira de Araújo e de Celina 
Manso de Araújo, nascida a 13 de março de 1908, 
no Districto Federal, residente á rua do Senado 
n. 23, domestien, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B. E. 28, n. 2.584. 4. B Zona.) 

J.813. Amaro Mendonça Rego Barros (2.824), filho de David 
Mendonça Rego Barros e de Anna Mendonça Rego 
Barros, nascido a 26 de outubro de 19Ò3, em' Re
cife, Estado de Pernambuco, residente á rua Pedro 
1 n. 7 sobrado, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . 31, n . 2.790. 4* zona.) 

p,9ik. Odette de Araújo Cavalcanti (2.826), filha de Al
fredo Ribeiro de Araújo é de Maria Rosa de Araú
jo, naseida a 2 de abril de 1915, no Distr ic to 'Fe
deral, residente á Praça Tiradentés n. 54. sobrado, 
domestica) casada, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 
B. E . 28, n . 2.673, 4* zona.) 

2 .815. Antônio Oliveira Bastos (2.827), filho de Manoel An
tônio de Oliveira Bastos e de Augusta Muniz de. 
Oliveira, nascido a 17 de dezembro de 1905, no Dis
tricto Federal, residente á ruá Silva Jardim nume
ro 15, sobrado, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . 28, n . 2.551, 4* zona.) 

2 .816 . Vicente de Souza Pires (2.828), filho de Vicente de 
Souza Pires e de Maria Soares de Souza Pires, 
nascido a 20 de outubro de 1902, no Districto Fe
deral, residente á rua Riachueló n . 303, motorista, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, 
B . E . 141, n . 2.398, 4" zona.) 

2 .817. Ivo Francisco Dionysio (2.830), filho de Rosalvo F ran 
cisco Dionysio e de Eliza Villar Dionysio, nascido 
a 7 de maio de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua Evaristo da Veiga n . 142, commercio, 
solteiro, com domioilio eleitoral no districto mu
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 
35, n . 2.821, 4* zona.) 

2 .818. Irineu Ribeiro dos Santos (2.831), filho de Manoel Ri
beiro dos Santos e de Anselma Maria da Conceição, 
nascido a 15 de dezembro de- 1889, no Estado da 
Bahia, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 28, n . 2.680, 4* zona.) 

2 .819. Manoel Jorge Pereira (2.832), filho de Gaspar Ferreira' 
Teixeira e de Maria Joaquina da Conceição, nascido 
a 15 de dezembro de 1883, em Beberibe, Estado de 
Pernambuco, residente á Evaristo da Veiga h. 141, 
sobrado, militar reformado, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali
ficação requerida, B . E . 21, n : 2.774, 4* zona.) 

2.820. John Janin Rohe (2.833), filho de John Lodolpho Gui
lherme Rohe e de Laura Maria Janin Rohe, nascido 
a 25 de outubro de 1908, no Districto Federal, re
sidente á Praça Tiradentés n . 69, sobrado, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E. 
28, n . 2.619, 4* zona.) 

Outrosim, faz sciente aos interessados que os títulos serão 
entregues na conformidade do que dispõe o Regimento e Có
digo Eleitoraes. 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 27 de 
abril de 1936. — Alcino Teixeira de Mello. 

QUARTA ZONA ELEITORAL 

O doutor Carlos Waldemar de Figueiredo, escrivão da 
1* Circumscripção Eleitoral do Districto Federal, em pleno 
exercício de seu cargo, na forma da lei etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem ou delle noti-
ticias tiverem que, de accordo com a lei, foram expedidos os tí
tulos eleitoraes dos cidadãos abaixo mencionados: 

2 . 8 2 1 . aeryeth' Motta Cl 306), filha de Adolpho Ri 
beiro e de Maria Carlota da Motta Lobo Ribeiro, 
nascida a 30 de setembro de 1901. no Districto 
Federal, residente á rua Adolpho Motta n . 19, c. 4, 
dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re 
querida, 4" zona.) 

2 .822. Irma Ayres de Almeida, (2.508), filha de Francisco 
Ayres \& de Petronijha Teixeira Ayres, nascida 
a 6 de maio de 19Õ6. no Districto Federal, re
sidente á rua do Senado n . 8. domestica, casada, 
com domicilio eleitoral nq districto municipal de 
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 140. nu
mero 2.392. 4* zona.) 

2 .823 . José Soares Coutinho (2.825), filho de José Fernan
des Coutinho e de Augusta Soares Coutinho. nas
cido a 20 de janeiro de 1904, em Ilha Grande, no 
Estado do ..Rio de Janeiro, residente á rua Eva
risto da Veiga n. 114, militar, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda, 
(Qualificação requerida, B . E . 31, n. 2.768, 
4" zona.) 

2.924. Joaquim Guimarães (2.829), filho de Cândido Ribeiro 
' Guimarães e de Bernardar Maria Guimarães. na*» 
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cido a 18 de agosto de 1883. em Laranjeiras,, ao 
Estado de Sergipe, residente á ruá Evaristb da 
Veiga n. 20 sob., militar, casado, eom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quali-

' ficação requerida. B . E . 31. n. ? 771. 4" zona.) 
2 .825. Olavo Silveira Souza (2.834), filho de Teimo de 

Souza e de Eloisa de Souza, nascido a 17 de maio 
de 1908, no Districto Federal, residente á rua do 
Senado n.. 27 sob., commercio. solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerida, B . E . 31, n. 2.729, 
4' zona.) 

2 .826. Otávio Rabello Gautuer (2.835). filho de Luiz Fer
nandes Gautuer e de Judith Rabello Gautuer, nas
cido a 7 de junho de 1916, na Capital Federal, res i 
dente á rua Evaristo da Veiga n. 142 sob., com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B. E. 
28. n . 2.708. 4' zona.) 

2 .827. Salomão Antônio Margarido (2.836). filho de Francisco 
Antônio Margarido e de Lucinda Carlos de Mello, 
nascido a 21 dé novembro de 1908. em Olinda, no 
Estado de Pernambuco, residente á rua da Carioca 
n. 46 sob., cosinheiro. solteiro com domicilio elei
toral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação 
requerida. B . E . 31, n . 2.803. 4* zona.) 

2 .828. Demetrio Perdigão '2.837). filho de Manoel Rodrigues 
Perdigão e de Rosa Benta Baptista. nascido a 1 
de julho de 1912. no Districto Federal, residente á • 
rua Evarista da Veiga n . 22. 2° and., commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 31> 
n. 2.759. 4 a zona.) 

2 .829. Fábio Ramos Poças (2.838), filho de José Domingues 
Poças e de Maria Ramos Poças, nascido a 4 de 
dezembro de 1907. em Paraíso, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua dos Arcos n . 35. ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santo Amaro. (Qualificação reque
rida. B . E . 28, n. 2.598. 4" zona.) 

2.830. Bento Joaquim da Costa Pereira Braga (2.839), fi
lho de Bento Joaquim da Costa Pereira Braga e 
de Florentina Eulalia Pereira Braga, nascido a 7 
de. julho de 1881, no Districto Federal, residente 
a rua Silva Jardim n. 16, sob., commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 28, 
n . 2.530, í ' zona). 

2 .831. Onofre Barbosa Lobato (2.840), filho de Carlos de Sá 
Lobato e de Dagmar Barbosa Lobatoj nascido a 28 
de dezembro de 1914, em Rio Novo, no Estado de 
Minas Geraes, residente a rua Senador Dantas, 19, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Ajuda. (Qualificação re
querida, B . E . 35, n . 2.815. 4" zona) . 

2.832. Francisco Vieira Teixeira ( 2 . 8 i l ) , filho de Dario 
Vieira Teixeira e de Zelina Pereira Vieira, nas
cido a 17 de março de 1901, em Araruama, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Evaristo 
da Veiga n . 144, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
Qualificação requerida, B . E . 31, n . 2.744, 4" 
zona). 

2 .833. Antônio Cardoso Carvalho Júnior (2.847), 'filho de 
Antônio Cardoso Carvalho e de Maria da Vege
tação, nascido a 27 de janeiro de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua da Carioca n. 26, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação requè-

y rida, B . E . 28, n . 2.583, 4* zona) . 
58.834. Belizario Rodrigues da Cunha (2.813), filho de Be-

lizario Rodrigues da Cunha e de Cornelia da Cunha 
e Oliveira, nascido a 29 de setembro de 1912, em 
Quaguari, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
dos Arcos n . 35, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitora) no districto municipal de Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, B . E . 124, n. 2.044, 4* 
zona). 

#.835. Cassio Rosa (2.844),- filho de Querubim Rosa e de 
Isabel Rolim Rosa, nascido a 3 de setembro de 1917, 
em Piedade, Estado de São Paulo, residente á rua 
dos Arcos n. 135, estudante, solteiro, com domi-

• Cilio eleitoral no districto municipal de Santo An
tônio. (Qualificação requerida, B. E . 124, nu
mero 2.045-, 4" zona). 

2 .836. Octavio Mathias ( 2 .815 ) , filho de José Mathias e de 
Joaquina do Valle, nascido a 11 de novembro de 
1916, no Districto Federal, residente a rua do áe-
nado n. 151, commercio, solteiro, com domicilio 

'"eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. 
. (Qualificação requerida, B . E . 28, n . 2.638, 4* 

zpna) . 
2.837. Augusto César da Silveira (2.846), filho de Alfredo 

César da Silveira e de Adelaide Corrêa da Silveira, 
nascido a 27 de abril de 1895, no Districto F e 
deral, residente á rua do Senado n. 5, sob., com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Ajuda. (.Qualificação requerida, 
B , E . 28, n . 2 .056, 4' zona). 

2 .838. Virgílio Mazzoli ( 2 . 8 4 7 \ filho de João Mazzoli e de 
Genoveva Mazzoli, nascido a 4 de novembro' de 
Í903, em Juiz de Fera, Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Silva Jardim n. 22, sob., com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Ajuda. (Qualificação reque
rida, B . E . , n . 2.707, 4" zona). 

2.839. Raul dos Santo» Silveira (2.848), filho de Ernestina 
dos Santos Silveira, nascido a 27 de novembro de 
1903, no Districto Federal, residente no Largo da 
Carioca n. 17, sob. , motorista, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. 
(Qualificação requerido, B. E . 157, n. 2.443, 4* 
zona) . 

2.840 Elvipa Roma C2.849), filha de Carlos Martins Ho-
norio da Silva e de Ludovina Contanel de Azevedo 
Silva, nascida a 22 de agosto de 1894, no Districto 
Federal, residente á Avenida Henrique Valladares 
n... 24, térreo, professora, viuva, com domicilio 
ejpitoral no districto municipal d? Santo Antônio. 
(Qualificação requerida, B . E . 39, n . 2.868, 4* 
zona). 

Dado e' passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 27 
dias do mez' de abril dei 936. — Pcio escrivão, Aícino Tei
xeira de Métlo. 

Segunda Cireumscripção 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem-do Juiz da Quinta Zona Eleitoral da 2* Cir
eumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados que por este Cartório e Juizo foram, 
expedidos os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

3.245. Sizinio de Oliveira, filho de Manoel Luiz de Oliveira 
e de Gracinda de Oliveira, nascido a 23 de março 
de 1906, no Estado de Alagoas, residente á rua 
Almirante Alexandrino n. 176, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.2-46. Rosaivo Gamenho da Silva, filho de Manoel Thomaz 
. da Silva e de Joanna Gamenho da Silva, nascido 

a, 19 de fevereiro de 1916, no Districto Federal, 
residente á rua Bento Lisboa n . 250, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto" mu
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
r ida . ) 

3.247. Altiva Julieta Fernandes, filha de Firmino Fernandes è 
dé Ignez Augusta Fernandes, nascida a 9 de ja
neiro de 1911, em Ayruoca, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua Áurea n . 36, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.)' 

3.248. Armando Carópes, flho de Maria da Encarnação, nae-
•cido a 16 de janeiro de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua Áurea n. 38, commercio, soltei
ro , com domicilio eleitoral no districto munieij.al 
de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3 .249. Eugênio Leite Borges, filho de Francelino Ferflptra 
Borges e de Maria Leite Ferreira Borges, nnwpO 
a 11 de fevereiro de 1900, em Manáos, ,Estadp;do 

« ..Amazonas, residente á rua Esteves Júnior n^ M, 
apartamento 4. professor, casado, com domwllw 
eleitoral no districto municipal de Gloriai '(Mjtò-
.yfícaçjo requerida.,) '. : vj V 
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3.ES*, Heitor Gonçalves, filho de Manoel Gonçalves e de Amé
lia de Jesus Gonçalves, nascido a 28 de' fevereiro 
de 1901, no Districto Federal, residente á rüa < 
André Cavalcanti n . 90, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

4,35!:, Israel Falcão, filho de Luiz Rodrigues de França e de 
Thereza Amélia de Souza Rodrigues, nascido a 6 
de abril de 1898, em Jjieena, Estado de Parahybà 
do Norte, residente á travessa do Mosqueira n. 25, 
official da marinha mercante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.3'íâ. José Rodrigues, filho de Maximiano Rodrigues e de 
Rita- Thomazia, nascido a 14 de janeiro de 1908, 
no Estado de Minas Geraes, residente á rua Áu
rea n. 60;, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa' Thereza. 

. (Qualificação requerida.) 
3.253. José Alves Bandeira, filho de Jovino Alves Bandeira 

e de Maria Magdalena da Silva Bandeira, nascido 
a 2 de setembro de 1913, em Victoria, Estado de 
Pernambuco, residente á rua Magalhães n. 8 i , 
commercio.: solteiro, com domicilio eleitoral no 

;• • districto municipal de Santa Thereza. (Transfe
rencia.) ' • • . ... 

3.254. Dnrval Jo.sé Miranda, filho de Manoel Francisco de 
Miranda e de Josepha Leocadia de Jesus, nascido 
a. 18 de outubro de 1910, em Santa-Cruz, Estado • 
do Rio de Janeiro, residente á rua Aurèa n . 106, 
motorneiro, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SaaÃa- Thereza.- (Qualifi
cação requerida.) 

3.256., Fernando Leite de Figueiredo, filho de Fernando Leite 
de Figueiredo e de MarifrPaes de Figueiredo, nas
cido a 15 de maio de ffi88, em Cuyabá, Estado de 
Matto Grosso, residente á rua do Cattete n . 237, 
negociante, casado, com domicilio eleitoral no dis-

. - tricto municipal de Gloria. (Transferencia.) 
•1.357.., .Oswaldo Augusto Fragoso, filho de Leopoldo Augusto 

Fragoso e de Ambrosina Cândida da Silva F r a 
goso, nascido a 4 de agosto de 1896, no Districto 
Federal,. residente á rua 2 de Dezembro n . 1 2 4 , 
bancário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria. (Qualificação reque
rida.) . 

3.2i*8. Francisco Dorfman, filho de Abrahão Dorfman e de 
. : Maria Dofman, nascido a 6 de março de 1906, no 

Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua Ma
chado de A&sis n . 78, bancário, casado, com do
micilio, eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Qualificação" requerida.) 

3.2*9. .João Pereira, filho de Avelino Pereira e de Gracinda 
Pereira, nascido a 1 de abril de 1917. no Distri
t o Federal, residente^á rua Occidental n. 18, au
xiliar de escriptorio. solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal "de Santa' Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3 .WI . Zalmir Fernandes Vinhas, filho de José Fernandes 
... Vinhas e de Antonia Luiza Vinhas, nascido a 20 

de julho de 1917, em. Nictheroy, Estado do Rio 
- de Janeiro; residente á rua Almirante Alexandri

no n. 116, continuo, solteiro, com domicilio elei-
'oral no. districto municipal de Santa Thereza. 

, , ,;t (Qualificação requerida.) 
3 .gç i , .Celina l i m a cia Silva, filha de Fabião Fernandes de 

... Mendonça. Lima e de Clara da Gosta'Lima, nascida 
a 13 de novembro de 1893. em Bagé,< Estado do 
Rio Grande do Sul, residente á rua Dois., de De
zembro n. 124. funecionaria publica, casada, com 

• domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria. (Qualificação requerida.)" 

S .aeS^Eugenio Ribeiro'de Almeida, filho de João Augusto 
• ••• ' " " R i b e i r o de Almeida. ,e de1 Emilia Barreto Ribeiro 

de Almeida, nasèido a 8 de outubro de 1898, em 
Maricá. F..stado dn Rio de Janeiro., residente á rua 
Ribeiro 'ãtí Almeida n . 26. commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria'. Transferência.) 1 

268í'"»5>H'o" de'..So"u?a Mariz, filho" de-Jósé ; da Silva Mariz 
r<"-"'- e de Leontina-de Souza Mariz. 'nascido a 25 de 

.. maio de 1912. no Districto Federal, residente ã 
" ladeira'^ do Castro n . 34, estudante, Solteiro, com 

•domieitjio- eleitoraFnó districto munióiôal de San. 
" «'••ta.-Thei«ertítè /Quaiífieac&o 'fedjuerida^y •' 

£.WPv?!merèza EugêniaHtiásak, filha de'Eugênio-'Hussak « 
de Herminia Hussak, nascido a 10 de novembra 

- - de 1908> no Districto- Federal,- 'residente á rua 
Tavares Bastos n . 153, professora, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal 'de Santa ' 
Thereza. (Qualifkação 7 requerida..).." 

3.265. Luiz Henrique Vieira ScJieriing, filho de Jayme Sche-
ning e de Lucilia Vieira Schéning, nascido a 13 1 

de janeiro de 19ÍQ, no.Estado-dc São: Paulo, resi
dente á rua Buarque de Macedo n,. 5, estudante,, ; 

solteiro, com doniicilio eleitoral no. vdistricto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.266. Maria Izabel Segreto. filha" de Raphaeí Caruzo e de 
Carmella Gr.ajia.to/-nascida a 21 de setembro dei 
1882, no Districto Federal, residente á r u a - A u - 4 

. r e a . n . 64, domestica,, casada, com. domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) .. , •• . 

3.267. Josué Gomes.de Moraes, filho, dé 'Ét isen ..Gomes ae 
'Moraes Andrade e de.' Maria Simphoròriana de 
Moraes, nascido a 2 de'maio dc 1911,.em Victoria, 
Estado de Pernambuco,, residente á rua..Magalhães ; 
n / 8 4 , commercio! solteiro, com domicílio eleitoral 
no districto municipal de.Santa Thereza. (Transfe- • 
rencia.) . . . " ' " ' . . ... .. •-, , 

3.268. Álvaro Augusto 'da Costa/filho' de 'Manoel Augusto 
da Costa e de Amélia Rio? da Cnsía. nascido a 26 de 
fevereiro de 1915, no Districto. Federal, .residente ã 
-ladeira do Castro n . 34. conifnerrio. solteiro, com 
domicilio eleitoral no djsirirto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação'requerida.) -

3.269. Carlos Alberto Otero, filho'.<l,e Luiz Antônio de Otero 
e de Dolores Ramos"de" Otéro, 'nascido a. 15 de rnaio 
de 1879, em Rio Grande,'Eslàdo do ltio Grande do * 
Sul, residente á rua' S. Salvador o . 43, commer-
ciante, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.270. Armando Freitas Neves, fiiho de Manoel Alves de 
Freitas e de Anna Rosa de Jesus. na«cido a 19 de 
julho de 1903, em Portugal, (naturalizado), res i 
dente á rua Soares Cabral n . 09, commercio, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

3 .271. Fernando Morales Conírera, filho de Fernando Mora-
les e de Catharina Contr.era Serrano, nascido a 8 de 
junho de 1901, no Districto Federal, residente á rua 
Áurea n . 100, eticadernador, casado, com domicilio 
eleitora] no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3.272. Joaquim Lino Araújo, filho de Albino .José de Araújo • 
e de Maria de Jesus Lima, nascido a 30 de abril de 
1908, no Districto Federai, residente á rua Áurea -
n . 60, conduetor. easádo.jSorn domicilio eleitoral no ' | 
districto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

3 .273. Adalberto Ribeiro de Mello.-filho de Adamasfor Ri
beiro de Mello e de Anna .Ribeiro de Mello, nascido • 
a 12 de agosto de 1917, no Disfricío Federal, resi
dente á ladeira do Ca=fro n . 34, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.274. Manoel Ferreira de Figueiredo, fiiho de, FrankÜn 
Ferreira de Figueiredo e de Maria Bnriche dos San-.' 
tos, nascido a 11 dé fevereiro de 1913, em Itaborahy, 
Estado do.Rio.de Janeiro, residente á ladeira do 
Castro n . 87. commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida/ 

Serafim Chaves da Costa >'egraes. filho de Serafim . 2 7 5 . 

3.270. 

3.277. 

Máximo da Costa Negraes e, de Maria Chaves da 
Costa Negraes, nascido a 14 de janeiro de 1914, no 
Districto Federal, residente & rua Joaquim Murti-
nho n. 167, commercio, solteiro, com domicilio e l e i ^ 
toral no districto municipal de Santa Thereza. (Qua 
lificação requerida.) 

Ignacio Gomes Cardoso., filho de Viclorino Gomes de 
Almeida Cardoso e de Fmilia de Oliveira Cardoso, 
nascido a 24 de maio de 1903, em Tejipio, Estado 
de Pernambuco, residente á rua Petropolis n . 10, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa. Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

Raymundo tJômmer Maria E.tckx van Buggenhout, 
filho de Armando Gommer Backx e de Maria Hen-
ritte Backx van Buggenhout; nascido a 4 de maio-
de 1916. no "Districto Federal/residente á rua Aurca/ 

Confere com o Original 

http://Gr.ajia.to/-
http://Gomes.de
http://do.Rio.de


Terça-feira 28 UOLETIM ELEITORAL Abril de 1936 1213 

3,279. 

3.280. 

3.281. 

3.282. 

n . 30, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

3,278. Dorival Baena de Moraes Rego, filho dc Carlos Al
berto de Moraes Rego é de Minervina Baena de Mo-

• raes Rego, nascido a 1 de janeiro de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Paysandu' n . 154, 
commercio, solteiro, com domicilio, eleitoral no dis
tricto municipal dc Gloria. (Qualificação reque
r ida.) 

Elias Irvan, filho de Saad Divau e de Latife Divan. 
nasíido a 6 de julho de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua Almirante Alexandrino n . 48, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
r ida.) 

Afranio Figueiredo da Silva Jardim, filho de César 
Augusto da Silva Jardim e dé Maria Paula de F i 
gueiredo Jardim, nascido a 17 de junho de 1917. no 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Paula Mat_ 
tos n . 168. estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

Áureo João Quadros Marques, filho de Antônio de 
de Souza Marques e de Emilia Quadros Marques, 
nascido a 24 de junho de 1907. no Districto Federal, 
residente ã rua Áurea n . 30, commercio. casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal, do 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

Timotheo Moreira Garcez. filho de Bernardo Moreira 
Garcez e de Noemia Feijd Garcez, nascido a 11 de 
março de {911, em Gurytiba, Estado do Paraná, re 
sidente ã rua Almirante Alexandrino n. 118, estu
dante, .solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
rida .) 

ÍJuido Guida, filho de José Orestes Victor Guida e de 
El vira Vieira-fínrda, nascido a 28 de novembro de 
1913, no Districto Federal, residente á rua Tavares 
Bastos n. 37, casa 15, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no disrico municipal de Santa The
reza. (Qualificação requerida.) 

Luiz Antunes Maciel, filho de Manoel Ignacio Maciel 
e de Bernardina Antunes Maciel, nascido a 9 de j u 
nho de 1880. eni Livramento,. Estado de Matto 
Grosso, residente á rua André Cavalcanti n . 56, 
íunccionario publico federal, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santa The
reza. (Qualificação requerida.) 

Elza Magalhães Monteiro, filha de Álvaro Monteiro 
e de Emilia Magalhães Monteiro, nascida a 9 de 
maio de 1914. no Districto Federal, residente A 
rua Miguel de Rezende n. 152, estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

Akyon da Fonseca Doria. filho de Odon Doria e de 
Olga da Fonseca Doria, nascido a 20 de agosto de 
1916. no Districto Federal, residente á rua Áurea 
n. 30. estudante, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Santa Thereza. 'Qua
lificação requerida.) 

Sarah Dias Paes Leme. filha de Antônio Bastos Paes 
Leme e de Maria Dias Paes Leme. nascida a 17 
de junho de 1909. em Bagê, Estado do Rio Gran
de do Sul. residente á praça José de Alencar n. 14, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no di.s-
tricto municipal de Santa Thereza. 'Qualificação 
reouerida.) 

3 .288. José Maia. filho de. Mareai Maia e de Maria Edilia 
Maia. iü'scidfi a 6 de abril de 1917, em Triunipho, 
K.stado de Pernambuco, residente á rua das La-

v ranjeiras n. 519, estudante, solteiro, com doimi-
mieilin eleitoral no districto municipal de Gloria. 
'Qualificação requerida.) 

8.289. Anihero Mesquita Lopes, filho de Anthero Mesquita, 
o de líluiza Lopes Mesquita, nascido a 4 dc 
março de 19Í0, em Rio Branco, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Vpiranga n. 30, medico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

• • nicinal de Gloria. (Qualificação requerida.) 
3.290. Maria Bernarda de Almeida Santos, filha de Bernar-

nurdo de Almeida Ramos e de Isabel Vieira de 
Almeida, nascida -a 25 de setembro de 1884, em 
Cachoeira de Itapemirim, Estado do Espirito San-

3.283. 

3 .284. 

3.286. 

3.287 

lo. residente á rua Áurea n. 80, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

8 . 2 9 1 . Álvaro Gomes Couto, filho de João Gomes do Couto 
Júnior e de Rosa Gomes de Lima nascido a 9 de 
fevereiro de 1910, no Districto Federal, residente 
á rua do Cattete n. 282, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
r ia . (Qualificação requerida.) 

3.292. João da Silva, filho de Tobias da Silva e dc Beranilla 
da Silva, nascido a 21 de dezembro de 1906, em 
Ouro Fino, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Machado de Assis n. 49, motorista, solteiro, 
com domicilio eleitoral ..no districto municipal dc 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.293. Waldemar Serio de Mattos, filho de Manoel Fran
cisco de Mattos e de Ántonia Francisca da Concei
ção, nascido a 28 de março de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua Idalina n. 28, comtner-
cio, solteiro, com domicilio eleilorai no districto 
municipal de Santa Thereza, (Qualificação reque^ 
r ida.) 

3.294. Octavio Almerindo Ferreira, filho de Almerindo Af-
fonso Ferreira e de Maria Eugenia da Rosa Fe r 
reira, nascido a 22 de setembro de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua Áurea n. 30, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

3.295. Domingos Rodrigues Pinto Filho, filho de Domingo3 
Rodrigues Pinto e de Luiza Rodrigues Pinto, nas-
jido a 24 de dezembro de 1882, dm São João da 
Barra, Estado do Rio, residente á rua André Caval
canti n. 90, maehinista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3.296. Mario Manhães da Silva, filho de Leopoldo Manhães 
da Silva e de Anna Pinto Duarte, nascido a 16 de 
'maio de 1893, em Campos, Estado do Rio de Ja 
neiro, residente á Praia do Flamengo n. 314, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no d i s -

. tricto municipal de Gloria. (Qualificação reque
r ida . ) 

3.297. Zulmira Mattos, filha de José Lourenço dc Mattos e 
de Maria Amalia de Mattos, nascida a 11 de julho 
de, 1911, em Mar de Hes-panha, Estado de Minas 
Gerae», residente á rua Miguel Rezende n. 152, 
estudr.nte, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

3.298. José Bernardino Moreira, filho de Lino Bernardino 
Moreira e de Clara Raposa Moreira, nascido a 1 
de novembro de 1912, no Districto Federal, r es i 
dente á rua Dias de Barros n. 60, motorista, ca
sado, eom domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.299. Alice Cândida Torres, filha de Bernardo Torres e de 
Elvira Palmyra, nascida a 29 de agosto de 1897, 
etn Barra do Pirahy, Estado do Rio, residente á 
rua do Oriente n . 81, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.300. • Cícero Antônio da Silva, filho de Antônio Francisco 
da Silva e de Maria da Silva, nascido a 3 de no
vembro de 1905, em Mamanguape, Estado da Para
hybà do Norte, residente á rua Miguel de Paiva 
n. 125, comruàrcio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal ' de Santa Thereza. 
•'Qualificação requerida.) 

3.301. Ofélia de Agostini, filha de Carlos Alberto de Agos-
tini e de Marietta de Agostini, nascida a 28 de no
vembro de 1914, em Batataes, Estado de São 
_Pauto, residente á rua Áurea n. 66, normalista, 
"solteira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação reoue
r ida.) 

3.302. Mario Calderaro, filho de Francisco Calderaro e de 
Elvira Spingola, nascido a 12 de março de 1915, 
Districto Federal, residente á rua Paula Mattos 
n . 189, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ra l 'no districto municipal de Santa Thereza. 
'Qualificação requerida.) 

3.303-3.243. João Fontoura da Silveira, filho de João-Si l 
veira e de Felisbina Amalia da Fontoura, nascido 
a 19 de agosto de 1892, no Estado do Rio Grándo 
do' Sul, midente á rua Idalina n. 24, operayjo, 
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casado, com domicilio eleitoral nc districto muni
cipal de Santa Thereza, (Transferencia.) 

g.304-3244. Komeu Valentim, filho de Paachoal Valentim e 
de Maria Salerno, nascido a 24 de março de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua Joaquim 
Murtinho n. 42, comíneroio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa The
reza. (Qualificação requerida.) 

5 .305-3.245. Adérko Barbosa de Menezes, filho de Esperi-
(üão B . Menezes e de Maria Luiza Menezes, nas
cido a 1 de novembro de 1902, no Districto da Sé, 
±.«tado da Bahia, residente á rua Júlio Antônio 
n. 59, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto -municipal de Santa Thereza, (Trans
ferencia.) * 

g.30.6-3.240. Jorié Felix Barroso, filho de Oclavio Maia Bar
roso e de Carolina Maria Barroso, nascido a 15 ae 
novembro de' 1913, em Campos,, Estado do Rio, 
residente à rua da Gloria n . 14, operário, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal dé 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

8.80.7-3.2Í7. Pedro Jacob, filho de João Jacob e de Thalia 
Jacob. nascido a 20 de setembro- de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua Ypirangá n . 98, 
coiiinercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria. (Qualificação r e 
querida.) 

8.308-3.258. Roberto Bragança, filho de José Pedro Bragan
ça e de Angelina Pinto Bragança nascido a 31 de 
agosto de 1947, no Districto Federal, residente á 
rua da Lapa n. 96,. commercio, .solteiro, com domi
cilio eleitora! no districto municipal de • Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

. Rio de Janeiro, 13 de marco de 1936. — Pelo Escrivão, 
A. Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

• De. ordem do Dr. Juiz da 5' Zona Eleitoral da 2* Cir-
cum&criRção do Districto Federal, faço publico para conheci
mento do.s interessados que por este Cartório e Juizo foram 
expedido* os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

Í.309..- "Manoel de Almeida.Castro, filho de Domingos de Castro 
e de Preciosa de Almeida Castro, nascido a 14 de 

.- maio de 1890, em Portugal (brasileiro naturaliza
r a do), residente.-á rua Mauá n. 81, motorista, casado, 

= com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

S.SI0-. -Syiviu Benedetti. filho de Alberto BenedetU e de Va-
.-• • : lentina Massetti, nascido a 4 de março de 1913. 
• . i>o Districto Federal, residente á rua da Gloria 

. r.. 2, commercio, .solteiro, com domicilio, eleitoral 

. D O districto municipal de Santa Thereza.. (Qualifi-
* • cação requerida.> 

3 ,311 . Cláudio de Almeida Rossi, filho de. Américo Rossi e 
de Maria, dè Almeida Rossi, nascido a. 29 de .no-
vemliro de 1911, ou Ouro Fino, Minas Geraes, 

• residente* ã rua Idalina n. 100, advogado, solteiro, 
.'com domicilio'eleitoral no districto municipal de 

• ••!•''•• Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 
8.312.'-Álvaro Cardoso Moraes; filho de José Cardoso de Mo

ra o* e de Anna Pereira Gonçalves, nascido a 18 
• de agosto do-'1902', no Estado do Rio de Janeiro, 

residente- á rua do Oriente n. S9, mecânico, casado, 
• 'com domicilio' eleitoral nó districto municipal de 

'•'<>••-> 'Santa Thereza: (Qualificação/requerida'.) 
3.3f&'. 'tíartos de Castro, filho de Maria Lima de Castro, nas-

''1 cido a 30 de julho de 1917, no Districto Federal, 
residente á rua Augusta n. 27, commercio, solteiro, 

., , ...{,«. com domicilio eieitoral.no districto municipal de 
"• áVi' Sanla Thereza.. ^Qualificação requerida.') 

8,3.Lí,*.j,J^f-rmai!I' Pei*.-OFO d'e Medeiros,, filho de José Francisco 
... i-íè^ó-dt- Medciriw. e -dO; Atbcr&iná. Pqixoto de Medeiros, 

. '-líi o/iaícido a. ~W de«jun,ho de-194U> no-Estado do Rio 
dr Janeiro. r.e.Mdenve â rua Monte Alegre n. 43, 

••• -<:íoJ m a ri Umr.„ solteiro,-com domicilio eleitoral no dis-
•!> S r. otriclo, nranicipal de Santa Thereza. (Transfereu-

- i: f i A i.».-.oia.. i- ..; -. • 
S.MBihiftl.ria Lia Barbosa Pereira, filha de Manoel 'Gonçalves 

^ " , ' n Pereira e- de-Grauben Barbosa- Pereira; aaseida a. 
2 de- março de 1915, em Olinda, Pernambuco, resi

dente á rua do Catteíe n. 274, estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

3 .316. Diniz de Azanibuja Nelo, filho de Diniz de Azambuja 
Filho e de Maria Loureiro dé Azambuja, nascido 
a 12 de maio de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua Feliciu dos Santos n. 94, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação requeri
da.) 

3 .317. Henrique Pereira Nunes, filho de Ricardo Pereira 
Nunes e de Maria da Cósfà Nunes, nascido a 6 de 
fevereiro de 1915," no Districto Federal, residente 
rua André Cavalcanti n.'208, c.,6, ferroviário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.318. Waldemiro José Lopes, filho de Pauliho José Lopes 
e de Julieta da Rocha.' Chaves, nascido a 18 de 
março de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Monte Alegre n. 47," commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida..) 

3.319. Oswaldo Dama.sceno, íiího'''dé~ SamUél. Rodrigues Da-
masceno e de Manocla-, de Carvàiho' Damasccuo, 
nascido a 30 de abril de 1912, em Santos, São Paulo, 
residente á rua São. Salvador n. 74, engenheiro 
agrônomo, solteiro, coin domicilio eleitoral no dis-

... ' tricto municipal de Gloria. (Qualificação reque
r ida.) 

3 .320. Francisco Henriqueta de Moura Amstèín, filha de Al
fredo Eduardo Am'stein.e.'de 'Çalharina. de .Moura 
Amslein, nascida a 25 de abril de 1910, eni João 
Pessoa, Parahybà, residente á rua das Laranjeira^ 
n. 222, dactylographa, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gloria. (Qualifica
ção requerida.) 

3 .321. Roldão Souza, filho de Ernesto Souza de Oliveira o 
de Anna de Oliveira, nascido a 4 de outubro de 
1911, Cariacica, Espirito Santo, residente á rua 
do Cattete n. 58, carpinteiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc Santa Thereza. 
(Transferencia.) . 

3.322. Delphina Vasqucz Perez, filha de Lino Vasquez e da 
Adosinda Perez, nascida' a 15 de maio de 1907, 
no Districto Federal, residente á rua Bento Lisboa 
n. 85, sob., funecionarin municipal, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação- requerida.) 

3 .323. Jnlio Gomes Azevedo, filho de Domingos Gomes So
brinho e de Dionysia Mattos de Azevedo, nascido 
a 3 de maio de 1902, no Districto Federal, resi
dente á rua Ca.ssiano n. 6 D , soldador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.324. João Pires Carvalhido, filho de José Pires Carvalhido 
e de Fnibelina Moreira Coelho, nascido a 5 de fe
vereiro de 1913, no Districto Federal, residente á 
rua do Cattete n. 339, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

3.325. Sylvio Rodrigues, filho de Luiz Augusto Rodrigues e 
de Maria da Graça Rodrigues, nascido a 20 de no
vembro de 1915, no Districto Federal, residente & 
rua Almirante Alexandrino n. 590, perif.o-eonf.ador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no di-strieto muni 
cipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.326. Jo.=é Ângelo Turso, filho de Ma.reolino Ângelo Turso 
e de Joaquina Thereza-da .Conceição, nascido a 2 t 

de m'aio de 1902, em . Cafaguazes, Minas Geraes.* 
- residente á rua Áurea n. 99, operário, casado, com 

..A. domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.327. José Suares Ferreira Filho> filho de José Suares Fer-
: reira e de Maria José dos Santos, nascido a 14 de 

maio.de 1912, em Penedo, Alagoas, residente á rua 
da Gloria n. 70, artista, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza. 

. ; (Transferencia.) 
3.328. Mauro Montezuma, filho de Alberto Fiúza Montezuma 

e de Maria Cândida Fiúza Montezuma, nascido. a. 

http://eieitoral.no
http://maio.de


Terça-feira 28 BOLETIM ELEITORAL 
rAbriI 3e f03ff W $ 

29 de outubro de 1913, em Fortaleza, Ceará, res i -
o>r«te á ladeira' da oloria n. 12, commereiario, 
solteiro, com domicílio eleitoral no districto mu
nicipal, de ria ata ' ibereza. (Qualiiicação requeri
da . ; 

$.329. Joaquim Moreira de ríouzn, filho de André Moreira 
tlc Sou/.a e de Uosmu Moreira de Souza, nascido .a 
1U de abrü de 1893, em Fortaleza, Ceara, residente 
à rua Manoel Carneiro u. 100, escríplurario publico, 
cubado, eom duimciliu eleitoral no districto mu
nicipal de santa Thereza. (Transferenciai) 

3.330. praulio Martins de.Oliveira, filho de Eiiiilia Maria da 
Conceirão, nascido a 2 de abril de 1911, em Sa-
quarema, Fstudofdo Rio de Janeiro, residente á rua 
tio Cunha u. üü, despachante da Líght, solteiro, 

; ' . com domicilio eleitoral no districtü municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3 .331 . Claude Cecil PolanJ, filho de Arihur Poland e de Liva 
. : . Poland. nascido a 22 de novembro de 1912, no Dis

tricto Federal, residente á rua Áurea n . 30, en
genheiro, solteiro, coin domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc. Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

3.332. Mario Alves itosas, filho de Antônio Ayres da Silva 
llosas e de Anna. Alves Moreira Rosas, nascido a 21 
dc julho de 1890, em São João Del Hei, Estado de 
Minas Geraes, residente, á rua Senador Corrêa nu
mero 32, íunccionario uublico. casado, eom domi
cilio eleitoral no dislniclo municipal dc Gloria. 
(Transferencia.) 

3.333. Cid Fernandes Ribeiro, filho de Henrique Fernandes 
Ribeiro e de Mathilde Ribeiro, nascido a 10 de maio 
de 1913, no Districto Federal, residente ã rua Ben
to Lisboa ii. 350. íunccionario municipal, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Thereza, (Qualificação requerida.) 

3.334. Francisco Mendes Martins, filho de Antônio Mendes 
Martins e de Maria Rosa, nascido a 26 de abril de 
1887, em Portugal, brasileiro naturalizado, res i 
dente á rua do Triumpho n . 31, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3 . 3 3 5 . Antônio da Costa Bernardo, filho de João da Costa 
Bernardo e dc Gertrudes Martins Costa, nascido a 
6 de junho de 1910, no Districto Federal, residente 
á rua Occidental n . C, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral, no districto municipal de Santa 

•Thereza. (Qualificação requerida.) 
Beatriz Gomes Netto, filha de João de Souza Gomes 

Jiotto e de Aníónieíta Gomes Netto, nascida a 5 de 
novembro dc 1911, no Districto Federal, residente 
á rua Benjamin Constant n . .113, prendas domesti
cas, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa TWereza. (Qualificação r e 
querida.) 

3.337. Laura SanfAnna Piüa, filha de José Gregorio de 
SanTAtina a dc Martinianna Maria de Jesus, nasci
da a 20 de janeiro de 1913, em Jequé, Estado da 
Bahia, residente á rua Miguel de Rezende numero 
157, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Thereza. (Trans
ferencia.) 

Maria Rosa Lerttino-Seaffaro, filha de Antônio Lentino 
e de.Antonieta Lentino, nascida a 12 de outubro de 
1911, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul, r e s iden te ' á rua Áurea n . 150, domestica, 
viuva, coiíi domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza. (Transferencia.) 

José Beiiedicto da Silva, filho de-Manoel Benedicto da 
Silva e de Jezüína Maria da Conceição, nascido -a 
20 de março dé 1898, no Districto Federal, resi
dente á r ua do Oriente n . i80, operário, casado, 
com domicilio -eleitoral no districto municipal do 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.340. ©albina Paredes, filha do João Bernardo Paredes e de 
Maria -Augusta da Rocha Paredes, nascida a 16 do 
abril de 1896, no Districto 'Sideral, residente á 
rua Áurea n . 73, doméstica, -solteira, com domi
cilio eleitoral no districto-municipal de Santa The 
reza. (Qualificação Teguerida.) 

3.341 , Juiieta Paredes Gbry$ismò Silva, Tiíha de Jxrão Bernar
do Paredes e de. JMaria Augusta da Rpch-a P,aredes, 
nascida a 15 de -março -de 1005, no Districto -Fe-

J.336. 

3.338. 

-339. 

deral, residente á rua Áurea n . 73, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no dis' ' . - : . J ' Q U Ú I C J -

PAI de Santa Thereza. (Qualifica;.!•> \ , -orida.) 
3.342. Arthur Hisbello Correia de Mello, íh ln -J- itisocílo 

•Florentino Correia de Mello e de «Vs-. •..yreia ao 
Mello, nascido a 13 de uivemj-t.» >it ) . * ' . ' . <---n -Süo 
João Nepomuecno, Estado de Vi:ra.« • ;••:••.«*, t c a 
dente á rua Almirante A!<;xaudr?'io •. «-S, .--.tudan- ; 
te, solteiro, com domicilio eleitoral u > • '«•••ielo mu
nicipal de Santa Thereza. iQuaafiMçã i ^«'querida. > 

3.343. José Evilasio de Moraes Rogo, fiiho 'to-lilpho -do 
Moraes Rego e de Maria da» Me:'.--, Siiva Rego, 
nascido a 20 de setembro Je 18yu. :.i üeiras, F i 
tado do Piauhy, residente á rua Maça.hãos nume
ro 120, commercio, casado, com dom' :'•)•• o eleitoral 
no districto municipal do tíanU i'u.;:v.u. -.Transfe
rencia.) 

3,34.4. Maria Yvone Brasil, filha de Antônio Alves Brasil ' 
c de Eleuzina Campos Brasil, nascida a Á dc julho 
dc 19.12, em Rezende, Estado do Hio do Janeiro, re-» 
sidente & rua Monte .Alegre n . .283, cutumercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no disíric.o muni
cipal de Santa Thereza. (Qualificação requer ida . ) -

3.345. Homero Felix da Silva, filho dc Manoel Felix da'fcilva 
e de Cândida Felix DA Silva, nascido i 3.0 de julho 

•' • de 1.912, no Districto Federal, residente A RUA Pe
DRO Américo n . 150, operário, solteiro, eom domi
cilio eleitoral no districto municipal da Santa The-

'seza. (Qualificação requerida.) 
,3,346. Jair Pimentei Ferraz, filho dc José L^dio Ferraz e dc ; 

Adelia Pimentei Ferrai, nascido a 23. Je julho de' 
1916. no Districto .Federal, residente a rua Bento 
Lisjaôa .n. 17.8, radio-tclegraphista, solteiro, con> 
domicilio eleitoral no districto municipal dé Santa ' 
Thereza, (Qualificação requerida.) 

3.347. LLKA Vianna, filha de Álvaro Vianna e de Laura do 
Oliveira, nascida A 12 de janeiro de 1911, no £>is-> 
tricto Federal, residente á rua do Triumpho n . 20, 
funecionaria publica, solteira, com domicilio elei- : 

toral no districto municipal de ràanta Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3.348. Thereza de Jesus Gama Kauss, filha DE Carlos de An
drade Gama e de Maria Manoela de Andrade Gama, • 
nascida A 15 DE outubro DE 1910, no Estado de • 
Minas Geraes, residente á rua Almirante Alexandri
no n . 121, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3.349. Waldemar Roque DA Silva, filho DE Manoel Maria R e - ; 
que da Silva e de Angela Maria Graça Santoro, 
nascido a 14 DE agosto DC 1907, no Districto Fe-

: ' deral, residente á rua Almirante Alexandrino nu
mero 118, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa ' thereza. 

••' (Qualificação requerida.) 
3.350. João Guilhermino da Silva, filho de Guilhermino Anas- -

- tacio da Silva E de Severina Belmira da Silva, 
• '•• nascido a 18 DC julho DE 1910, em Limoeiro, Esta

DO de Pernambuco, residente:-! rua do Oriente nu
mero 50/ auxiliar DO commercio, solteiro, com do-

• micilio -eleitoral no districto municipal, de Santa : 
'Thereza. (Transferencia.) -r i 

3 . 351 . José Arthur Martins Saldanha, filho de Arthur Martins 
•<i>.- <• Saldanha -e de Idalina Porto Martins Saldanha, nas-
i, . , . cido a 13 de março-de 1889, era. Recife, Estado d* 

Pernambuco, residente-a rua Áurea n. 86, commer-
...<:io, viuvo, com domicilio eleitoral no-districto mur 

,'" . . nicipal de Santa Theresã. (Qualificação r e q w - }' 
•'- ricia.) 

3.352. "Ryth Wieohers ,de Mesfluita, filha de José.Êraulio de 
Mesquita e DE lAJifte Eatephánia "vViecHeiá dc Mes- , 
«quita, nasçkla-A27*DE janeiro -DE 4914, NO Districtiv* 

, • Federal) residente á rua Áurea n . 3fl, (Hrofessora, 
solteira, com domicilio eleitoral NO districto .muni- f 

cipal de^Santa TheEesa. TTiwnsteréncia.) t 
3.353. Luiz P«reira Lopes, ÍJttio DE Antônio 'Pedira Lopes e 

de Virgínia ilOdrsgues D06 'Saaftos, nassido A 2 de 
maxço*de 4007, no íMstricfto federa l , -sesveiente & rua 
Gassiaao n . 345, «ommerffio, «sotteii*o, COM domicilio ., 

i , i eleitoral-a» riJftrie*o monie*pa3 de Santa Tlwre&a. ^ 
, vQuãlífioação jr««ju«rida.) t 

3 ,^54. Maria DA .Gcmcèãifio JJoaano, tf ilha DÉ Frederico João 
Lauro Kiemia íEtepirito Santo Larrro, «nascida A 

Original ilegível 
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• 9 de novembro de 1913, em Iguassú, listado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Áurea n. 54, estudante, 
solteira, com domicilio eleitoral ao districto muni
cipal de Santa Theresa. (Qualificação requerida.) 

João Álvaro da Costa Pitta, filho de João Francisco da 
Costa Pitta e de Alcina dos Santos Graça, nascido 
a 5 do dezembro de 1912, em Portugal, naturali
zado, residente á rua Pereira da Silva n. 46, pes
cador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

Theophilo Martins Cruz, filho de Carlos Martins da 
Cruz e de Maria da Conceição Silva, nascido a 13 d« 
maio de 1899, no Districto Federal, residente a rua 
Miguel de Paiva n. 192, pintor, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa The
resa. (Qualificação requerida.) 

Mario Corroa Garcia, filho de Mario Corrêa Garcia e 
de Maria Virgínia Dias Garcia, nascido a 23 de se
tembro de 1901, em S. Salvador, Estado da Bahia, 
residente á rua Magalhães n. 127, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Theresa. (Transferencia.) 

Maria Helena Fiúza Montezuma, filha de Alberto Fiúza 
Montezuma e de Maria Cândida Fiúza Montezuma, 
nascida a 25 de maio dc 1912, em Fortaleza, Es
tado do Ceará, residente á Ladeira da Gioria n. 12, 
appartarnento 13, professora, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

Cecilio Alves de Araújo Júnior, filho de Gecilio Alves 
de Araújo e de Clothilde Gonçalves Nogueira, nas
cido a 13 de maio de 1911, em Pinheiros, Estado 
do Rio de Janeiro, residente.á rua do Cunha n . -50, 
electricista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Theresa. (Qualificaçâj 
requerida.) 

£,860. Helena Silva Machado, filha de Joaquim José Machado 
o do Alice da Silva Machado, nascida a 20 de abril 
de 1912, em Bello Horizonte, Estado de Minas, re
sidente á rua Almirante Alexandrino n. 114, pro
fessora, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Theresa. (Qualificação re-
querida.) 

HJSC.ÍI Joaquim Silva, filho de Joaquim José Machado e de 
-. Alice da Silva Machado, nascido a 24 de dezembro 

de 1916, em Bello Horizonte, Estado de Minas, re
sidente á rua Monte Alegre n. 283, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 

„ . . de Santa Theresa. (Qualificação requerida.) 
Jf:362.' Jpsepha Lemos, filha de José Abichara e de Maria Abi-

ohara, nascida a 20 de março de. 1903, em Kaocara, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Conde 
Baependy n. 84, dectylographa, casada, com domi-

• eilio eleitoral no districto municipal dc Gloria. 
(Qualificação requer ida. ; 

"§[.363. José Kock de Araújo, filho de Laudelino Gomes de 
• Araújo e de Heleonina Kock de Araújo, nascido a 7 

de setembro de 1913, em Nietheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Fialho n . 135, ferro
viário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Sanfa Theresa. (Qualificação reque-

~ r ida . ) 
w.Stst. Jos-é Burboza da Araújo, filho de Januário Barboza 

Ferreira e de Maria Araújo, nascido a 24 de se
tembro de 1914, em Joazeiro, Estado da Bahia, r e 
sidente á rua Magalhães n . 69, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Theresa. (Qualificação requerida.) 

R.365. Francisco Ignacio de Assis, filho de Francisco Accioly 
de Assis o de Anna Accioly do Assis, nascido a 18 
de janeiro de 1900, em Jacoca, Estado do Rio Grande 
do Norte, residente á rua Paula Mattos n . 14, coni-
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Santa Theresa. (Qualificação re
querida.) 

Kííff., Estella Christ Torres, filha de Manoel Ferreira Torres 
e de Luiza Christ Torres, nascida a 13 de fevereiro 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Júlio 
Antônio n. 20, funecionaria publica, solteira, com 

. domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
^ , , „ , Theresa. (Qualificação requerida.) 
fcwr; Nicolino Henrique Maria Montezzano, filho de NicoJau 

"' " Maria Montezzano e de Franeisca Gaetana Montez
zano, nascido a 8 de abril de 1901, em Rezende, 
Estado do Rio de Janeiro, residente & rua OríonU 

n . 39, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Theresa. (Qualifi
cação requerida.) 

Rio de Janeiro, 20 de março de 1936. — Pelo escrivác», 
A. Botelho Filho. 

Terceira Circumscripçâo 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Bistrictos municipaés de Piedade, Ira já e Penha) 

Juiz — Br. Antônio Carlos Lafayette de Andrado 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

De ordem do doutor juiz da 12, a Zona Eleitoral, da 3.^ 
Circumscripçâo do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram mandados expedir pelo 
meritissimo doutor juiz o» titulus eleitoraes dos seguintes 
cidadãos; 

4.951. Alcides Camargo (5.000), filho de Benta Maria da 
Conceição, nascido a 24 de maio de 1910, em Que
luz. Estado do São Paulo, residente á rua Elias 
da Silva n. 13, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qua
lificação requerida, processo n, 4.873.) 

4.952. Armando Francisco Lameiro (5.001), filho de Mauoeí 
Francisco Lameiro e de Julia Cunha Pereira, nas
cido a 24 de abril de 1910, no Districto Federal, 
residente á estrada do Cajá n. 158, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Irajá. (Qualificação requerida, processo 
n. 4.833.) 

4.959. Lauriudo Alves Bomfim (5.002), filho de João Alves 
Bomfim e de Martinha Alves Bomfim, nascido a 12 
de março de 1881, em Entre Rios, Estado da Bahia, 
residente á rua íeocadia Braga sem numero, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida. 
B. E. n. 4.834.) 

4.954. Julieta da Rocha Machado (5.003), filha de Antônio 
da Rocha Machado e de Maria Franeisca Machdo, 
nscida 16 de jneiro de 1906, no Districto Federal, 
residente á rua Goyaz n. 482, commercio, solteira, 
com domicilio eleitoral no d i-s tricto municipal da 
Piedade. (Qualificação requerida, processo nume
ro 3.003.) . 

4.955. Malaquias Gallo Gomes (5.004), filho de Felippe GaHo\ 
Gomes e de Maria Amélia, nascido a 19 de dezem
bro de 1915, no Districto Federal, residente á rua 
Padre Nobrega n. 109, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de iPedade. 
(Qualificação requerida, processo n. 4.463.) 

4.956. Álvaro Ferreira da Costa (5.005), filho de Luiz Fer
reira da Costa e de Violante Ferreiro da Costa, 
nascido a 12 de fevereiro de 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua Emílio de Menezes n. 104. 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, processo n. 3.916.) 

4.957. Julia Barros Galvão (5.006), filha de Arthur Faust i -
no de Barros e de Olympia Carolina de Barros, 
nascida a 15 de fevereiro de 1909, no Districto Fe
deral, residente á rua Felicio n. 62. domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muniol-
pal de Piedade. (Qualificação requerida, proces
so n. 4.470.) 

4.058. Eurydice Soares (5.007), filha de Wanderlino Soare» 
e de Anna Pereira de Souza, nascida a 24 de Junho 
de 1911, no Districto Federal, residente á rua Pa
dre Nobrega n. 112, operaria, -solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de iPedade. 
(Qualificação requerida, processo n. 3.925.) 

4 .959. Gentil Pereira da Silva (5.008), filho de Alberto Pe 
reira da Silva o de Elvira Cândida da Silva, nasci
do a 8 de abril da 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua Torres de Oliveira n. 436, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade, (Qualificação requerida, proces
so n. 4.201.) ^ „• 

4 .MO. Alolno Torres d« Sampaio (5.009), filho de Hyppohto 
Oomes de Sampaio Braga « de Etelvma Torres 

Confere com o Original 
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feraga,jnascJdo a & de novembro de 1904, em P a - . 
T á t y r E s f ^ " i i o ^ o ^ â ^ - â T ^ á ruaJoão 
Barbalhp n. 48,, ineqbanieo,.. casado, com domicilio 
èleitoraí'uo>üisweioJnmtHcipal- de Piedade. (Trans
ferencia do iistaüu do Hió de Janeiro.) 

4.061. Aristides Monteiro uo Barros (,5.010), filho de José 
Dias de Cosia g a r r o -«-.de Maria Dias da Gosta Bar
ros, uasciüu a Ü0 de agosto de 1887, em Espirito 
Banto uo Piuttai, Estudo ae São Paulo, residente á 
rua EraHcwüe 'su . te. J3, «ominercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral nu ujsl.rieto municipal de Pie-
dado. '('IMtneleretieia üu kstacto de: São Paulo.) 

Eterio do Souza Lemos '5.011), filho de Maria Ma-
tildes Daiíiascono, 'úaiíiydo. a 17 de junho de 1914, 
em São Roque, iistado da Bahia, residente á rua 

•> Antônio-vargus. D . i4t , operário, solteiro, com do
micilio eleitoral tio íJistneto municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, processo n. 4.444.) 

Nice uornes curuiuru ^ . o ü , 1 , filha de Joaquim Duar
te Carneiro ue' Albina Gomes Carneiro, nascida a 
11 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, resi-
(Jerite a rua Manoel .uurlinho n. 79, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Piedade. (Qualificação requerida, proce-sso 
n. 3.518.) 

i:-Q6i. Waictemar Ribeiro Soturo (5.013), filho de José Ri
beiro tíotero e de Mare-alina Emilia de Oliveira So-
tero, nascido a 8 de isetembro de 1906, no Districto 

: Federal, residente ;!• rua Glaziou n. 254, commercio, 
solteiro, eom domicilio' eleitoral no districto mu
nicipal de Piedade* (Qualificação requerida, pro
cesso n. 3 .046.) 

4.965. Sebastião Moreira Vaz (5.014); filho de Manoel Mo
reira \ a z e de Maria Antonia Correia, nascido a 
5 de março de 1909. no Districto Federai, residen
te á rua Christovão Penha n. 65, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Piedade. (Qualificação requerida, processo nu
mero 3.042.) 

José Giori (5.015), filho de Valentim Giori 6 de. 
Theodora Ferreira, nascido a 23 de outubro de 
1904, em Maricá; Estado do Rio de Janeiro, resi-
dejite á rua Goyaz n. 540, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de P ie
dade. (Qualificação requerida, processo n. 4.899.) 

José Francisco Moreira (5.016), filho de Antônio 
•Francisco Moreira1 e de Paulina Gonçalves Moreira» 
nascido a 18 de junho de 1908. em São Sebastião do 
Parahybà, Estado 4o. Rio de Janeiro, residente á 
rua Manoel Murünho n. 83, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal' de 
Piedade. (Qualificação requerida, processo nume
ro 4.213.) 

4.'968. Xancy Gomes Carneiro (5.017). filha de Joaquim 
Duarte Carneiro.e de Aibina Gomes Carneiro, nas
cida a 21 de maio de 1913. no Districto Federal, 
residente á rua Manoel Murtinh.o n. 79, dactylo-
grapha, solteira., tom domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de. Piedade. Qualificação requerida, 
processo n.. 3.".513.) 

4 .969. Geraldo Cuiha. (5,0181, filho de Ottilia Paulina da 
Cunha, nascido.a í'i de novembro de 1914, no Dis
tricto Federal, residente à rua Güarany n. 69, ope
rário, solteiro, .còm domicilio eleitoral no districto 
municipal da ' "Piedade. (Qualificação requerida, 

. . . .. processo n. 2.983,.'-) 
4..970-. Manoel da Silva (5...Q19). filho de Hermenegilda Ma

ria, da Conceição/, nascido a 3 de agosto de 1916. em 
Banta Maria Mágdalena. Estado do Rio, residente á 
rua Almeida Nogueira n..44. casa 3, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de. (Qualificação requerida, processo nume
ro 4.830.) . '•-

4 . 971 . Abilio Pereira dfr Souza (5.020), filho de Domingos 
-Pereira Guimarães "e de Maria Justina de Souza, 
nascido a 1 de- abril de 1898, no Districto Federal, 
residente' á rua Fazenda do Macedo sem numero, 
operário, Casado..-cnm domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida, processo ri. 4.82 4.) 

4 .972. -Guiomar Paes da Costa (5.021). filha de Joaquim José 
da Gama Paes e de Isabel de Almeida Paes, nasci
da a 16 de setembro de 190-7. no Districto Federal, 
residente á rua Glarimundo de. Mello n. 289, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 

4 .966. 

.4.967. 

.973 

4.974 

4.975: 

4.976. 

4.977. 

4 .378. 

4.979. 

4.980. 

4:981. 

4 . 9 8 2 , 

4.983. 

4..984. 

. municipal de Piedade. (Qualificação reQüerida, 
processo h. 4.667.) 

José Leite Sostheiies ,5.-022;, filho de Júlio Pinto 
Sosthenes e de Maria Fmilia.da- Silva, nascido a 
Í6 de outubro de J802. residente-á r ua Clarimun-
do de Mello n. 330, one.-urio, suileiro. com domiciliu^ 
eleitoral no districto municipal de- Piedade. (Qua-£ 
lificacão• requerida, pro«vsso n. 1.423.) 

Manoel- Ernesto Gomei; (5.023), filho de Eduardo Er
nesto Gomes e de Maria Rosa Guines, nascido a 14 ' 
de fevereiro de 1907, cm Santo Antônio de Padua, 
listado do Rio do JaneL-o, rhsideulo ã rua Goyaz 
n. 622. lavrador, viuvo, -j.rm ' domicilio eleitoral no» 
districto municipal Je Piedade. ; Transferencia dc 
Estado do Rio.) 

Erdy Sereno (5.024), filho de Viríato Sereno e de Au
gusto Machado, nascido a 8 de agosto de 1915, em 
Santo Antônio de Padua. Estado do Rio de Janeiro, 
residente a rua Goya^ n. 622, operário, solteiro, coiiji: 
domicilio, eleitoral no di-fricto municipal de Pie
dade. (Transferencia do Estado do Rio.) 

Henriqueta Pavini (5.025), filha de Pedro Pizolío e 
de Maria Destefanis Pizolio. • nascida a 6 de no
vembro de 1901. em São João da Bòa Vista, Es
tado de São Paulo, residente á avenida Suburbana' 

• ii. 2.638, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Piedade. (Qualifica
ção requerida, processo n. 4.841.) 

José Francisco da Silva (5.026), filho de João Fran
cisco da Silva e de Florencia Maria da Silva, nas
cido a 25 dc junho de 1897, cm União, Estado do 
Alagoas, residente á rua Lemos de Brito n. 312, cál~; 
dereiro de ferro, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de .Piedade. (Qualificação 
requerida, processo n. 4.918.) 

Eurydice Pereira da Cunha (5.027), filha de Abilio 
Pereira da Cunha e de Magdalena Pereira da Cunha, 
nascida a 3 de fevereiro de 1913, no Districto Fe ( ~. 
deral, residente á rua Einillo de Menezes n. 101, •• 
domestica, solteira, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, processo n. 3 .649). 

Athaualpa Augusto de Carvalho (5.028), filho de. José 
Augusto de Carvalho e de Elisa Augusta de Car- v . 
valho, nascido a 15 de agosto-de 1910, rio" Distri-X 
çto Federal, residente á m a das Mangueiras, 36, 
commercio, -solteiro, com * domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação r e 
querida, processo n . 4.260).'.' 

José de Oliveira Teixeira da Costa' (5.029) fiiho der* 
Arthur Teixeira da. Costa é de Alzira Conceição de f 

Oliveira, nascido a 19 de junho de 1917, no Dis
tricto Federal, residente ;i rua Fagundes Varella 
n. 166, commercio, .snlteiro,.-com- domicilio eleito
ral no districto municipal de .Piedade. (Qualifi
cação requerida, processo n., 4.162). _ , ^ 

Avelino. Gomes Netto (5.030)," filho de João Gomes'* 
Lavinas' e de Maria Lniza Alves, nascido a 7 dc 
outubro, de. 1S83, 'em -Pihhãq> Cel' (Portugal), resi-
sidentè á rua Còlumbia n. i?3-R,-proprietário, ca
sado, com domicilio ébuforal 'no districto muni
cipal de Piedade. .Qualificação . requerida, pro.-?r 
cesso n . 2.223),. , " .*" " . " " l -

Mario da Silveira .(5.031). filho de Marra-Jayme da 
..Silveira- e de Maria. Antonia :da' Silveira; nascido a 
.30 de julho- de 1911, no Districto Federal, resi
dente-á rua Botafogo n. 309;-commercio, casado, 
eom domicilio eleitoral "no districto municipal d e ' t 
Piedade. -.(Qualificação'- requerida, processo nu-

. mer' 4.364").-• ": -" •"' -''.-' "•' 
Yolartda d.0 Assumpção . (5.f)32í^,filfia de Pedro Jor-

quim dV Assumpção e dé Efélvina Mar i a Assum-
pção, nascida a 3 de. setembro da' 1912. no Districto 
Federal, residente á Avenida Suburbana n. 2.703, 
domestica, solteira, com domicilio eleifôral-no :di&-„{ 
tricto municipal; de Piedadp-.- .Qualificação reque
rida, rvücesso n. 4.850)'. ." ' 

Fgydfo Marsano FilTro 'õ.iW.T^filbo. de Egydio Mar-
sano e 'de Maria Marsanó,"nakTdo a, 13'dé abril de. 

.19,12. no Districto .'Federa!.', residente á r-ua-"-Gm'çia", 
',Pire^ n . , .49 , çiectr>>,SLA. S»I^-»iro,. cpni •donolofilo I 
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eleitoral no districto municipal de Piedade. (Trans- 4.99,6. 
ferencia do Estado do Rio), 

Í.98Í. Hercilio de. Mendonça (5.034), filho de Antônio Ale
xandre de Mendonça e de Honoria Leopoldina de 
Mendonça, nascido a 20 de junho de 1908, no Dis
tricto Federal, residente & Avenida dos Demo
cráticos n. 604, diarista da Câmara dos Deputados, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- 4.997, 
nicipal de Irajá. (Qualificação requerida, pro
cesso n. 3 .710). 

4.986. José Ferreira Júnior (5.035), filho de José Ferreira 
e de Luiza da Silva, nascido a 31 de julho de 1918, 
no Districto Federal, residente á rua Clarimundo 
de Mello n . 1.162, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedade. 4.998, 
(Qualificação requerida, processo n. 4 .768) . 

1.987. Ollvro Quintarelli (5.036), filho de Luigi Quintarelli 
e de Anna Quintarelli, nascido a 17 de setembro 
de 1914, no Districto Federal, residente á rua F e -
licio n. 161, operário, solSeiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade. (Quali
ficação requerida, processo n . 3 .030) . : 4.999. 

Í .g88 . Nair Barreto Guimarães (5.037), filha de Mathias 
Pereira da Silva Guimarães e de Amélia Carolina 
Barreto Guimarães, nascida a 26 de setembro de 
1907, no Districto Federal, residente á rua Bel-
mira n. 11, estudante, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade. (Quali
ficação requerida, processo n. 4 .430) . 5.000, 

4.98?. Waldemar dos Santos Barros (5.038), filho de Hen
rique Alves de Barros e de Anna Julia de Barres, 
nascido a 10 de fevereiro de 1904, em Padua (Es
tado do Rio de Janeiro), residente á Estrada do 
Porto de Inhaúma n. 110, bacharel em direito, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Penha. (Qualificação requerida, p ro- 5 . 0 0 1 , 
cesso n . 965) . 

4.090. Maria Gonçalves de Souza (5.039), filha de Antônio 
Gonçalves de Souza e de Thermotes Cândida da 
Silva Ribeiro, nascida a 15 de junho de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua Elias da Silva 
n . 47, estudante, solteira, com domicilio eleitoral 5 , 0 0 2 , 
no districto municipal de Piedade. (Qualificação 
requerida, processo n. 4 .934) . 

4".991. Arthur Pereira da Silva (5.040), filho de João Pe
reira da Silva e de Anna Thomé Gonçalves, nas
cido a 13 de maio de 1894, em Vassouras (Estado 
do Rio de Janeiro), residente á rua Brasil n . 171, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Transferencia 1 do 
Estado do Rio de Janei ro) . 

4,892. Raul Dias de Oliveira (5.041), filho de Pedro Dias de, 
Oliveira e de Bohemia Amélia de Oliveira, nascido 
a 5 de outubro de 1903, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Belmira n. 65, motorista, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 5.004. 
Piedade. (Qualificação requerida, processo nu
mero 4.605). 

<.W8. Antônio Bastos (5.042), filho de Eugênio da Veiga 
Bastos e de Herminia Pereira da Silva, nascido a 
5 de novembro de 1910, no Districto Federal, re
sidente á rua Almeida Nogueira n. 15, cirurgião 
dentista, solteiro, com domicilio eleitoral .no dis- 5.005, 
tricto municipal de Piedade. (Transferencia do 
Estado do Rio). 

4 . 0 H . Ebba Pereira da Cunha (5 .043), filha de Abilio Pe
reira da Cunha e de Magdalena Pereira da Cunha, 
nascida « 20 de janeiro de 1917, no Districto Fe
deral, residente a rua Emílio de Menezes n. 101, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dia- 5.00*. 
tricto municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida, processo n. 3 .651) . 

l . l f t t i Auxilio 9e Souza Valente (5 .044), filho de Izidro 
Torce» de Souza Valente e de Deoíinda Rosa do 
Sou?» Valente, nascido a 19 de fevereiro de 191$, 
no Districto Federal, residente á rua Primo Tei- _ a a m 

aelra n. 21, commercio, solteiro, com domicilio ».<wT. 
eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qut-
lififcaoâo requerida, processo'n. 4 .986) . 

5.003, 

Moacyr dos Santos (5 .053), filho de Silvestre Frani 
cisco dos Santos e. de Maria Lucinda de Campos^ 
nascido a 12 de abril de 1915, em Pindamonhagab* ( 

(Estado de São Paulo), residente á rua Cézarioi' 
Machado n . 20, operário, solteiro, com domicilio; 
eleitoral no districto municipal de Piedade, (Qua-* 
lificacão requerida, processo n . 4 .994) . 

Nelson Mondaini Fernandes (5.046), filho do Ara*kie» 
Manoel Fernandes Júnior e de Maria Mondam! 
Fernandes, nascido a 27 de dezembro dje 1916, o 
Districto Federal, residente á rua Vianna Junlo» 
n . 14, estudante, 6<olte!ro, com domicilio eleiluru.v 
no districto municipal de Piedade. (Qualificação 
requerida, processo n. 4 .987) . 

Álvaro Soares de Azevedo (5.047), filho de José Fran-" 
cisco de Azevedo e de Alice Soares da Fonseca, 
nascido a 4 de dezembro de 1900, no Districto Fe
deral, residente á rua Martins Costa n . 80, fun-» 
ccionario publico, casado, com domicílio eleitoral! 
no districto municipal de Piedade. (Qualificação 
requerida, processo n. 4 .990) . 

Manoel Bernardo de Oliveira (5.048), filho de Sérgio 
Bernardo de Oliveira e de Etelvina Maria da Con
ceição, nascido a 25 de dezembro de 1895, no Dis- , 
tricto Federal, residente á rua Manoel VictorinO 
n. 82, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, processo n . 4 .988) . 

Aida Moutinho dos Reis (5.049), filha de José Mou-
tinho dos Reis e de Dalila Vieira Reis, nascido 
8 de julho de 1916, no Districto Federal, reside-ntàf- . 
á rua Assis Carneiro n . 128, estudante, solteiro^ 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Piedade. (Qualificação requerida, processo nu
mero 4.996). 1 

Manoel Rodrigues da Silva (5.050), filho de Augusto 
Rodrigues e de Maria da Conceição, nascido a 2?j 
de março de 1908, em Valença (Estado do Rio d* 
Janeiro)) , residente á rua do Amparo n. 38, corn^ 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dijs-» 
tricto municipal de Piedade. (Transferencia do. 
Estado do Rio) . 1 í 

José de Souza Coelho (5.051), filho de Joaquim do; 
Souza Coelho e de Esmeralda Noronha Coelho, nas* 

' cido a 15 de junho de 1913, em Nictheroy (Estado,, 
do Rio de Janeiro), residente, á rua Fagundes Va-̂ 1 

rella n . 69, barbeiro, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade. (Tr -
ferencia do Estado do Rio de Janei ro) . ^ 

Bernardino Antônio Soares (5.052), filho de Fidt»^ 
Antônio Soares e de Maria Rosa Soares^ nascido 4^ 
28 de maio de 1905, em Maricá (Estado do Rio 4% 
Janeiro), residente á fú*» Manoel Victorino n. 309/ 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dísv 
tricto municipal de Piedade. (Transferencia dó' 
Estado do Rio de Janeiro). j ; 

Armando João Cosenza (5.053), filho de Carlos GO*, 
senza e de Maria Domingos Pater Noster Cosenza) 
nascido a 16 de agosto de 1907, no Districto Fe*; 
deral, residente á rua João Barbalho n. 35, com-*! 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis««i 
tricto municipal d« Piedade. (Transferencia do 
Estado de Minas Geraes). \* 

Orlando de Carvalho (5.054), filho de Francisco Ce», 
sarío de Carvalho e de Cândida Ludovina de Car* 
valho, nascido a 20 de março de 1908, no Districto; 
Federal, residente á rua Bernardo Guimarães, l4***' 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
tricto municipal de Piedade. (Qualificação reque* 
rida. processo n. 4 .609) . 

Leovigildo de Oliveira Maciel (5"055), filho de Leo-
vegildo de Souza Maciel e de Thereza de Oliveira 
Maciel, nascido a 12 da maio de 1904, no Districto! 
Federal, residente á rua Torres de Oliveira n. 148, 
íommeroio. solteiro, com domicilio eleitoral no dia* 
íricto municipal de Piedade. (Qualificação requo» 
rida, processo n. 4.223.) 

Sjrlvio Duarte Cauellas (5.056), filho de José Duarte 
Canellas e de Regina da Conceição Carvalho, nascido 
a 6 de abril de 1899, em Amparo. Estado do S&è 
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Paulo, residente á rua Vital n. 19, mOtor&ta, ca- Ç.4)20-
eado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Piedade. (Qualificação requerida, processo nu
mero 3.044.) 

,6.008. Banulpho Alves de Oliveira (5.057), filho de Joaquim 
Guilherme de Oliveira e de Olivia Alves de Oliveira» 
nascido a 27 de agosto de 1915, em Rio Bonito, Es 
tado do Rio de Janeiro, residente â rua Ada n . 115, 5 .021. 

• commercio. solteiro, Com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação reaue-
rida, processo n. 4.240.) 

0.009. Emilia Alves Marques (5.058), filha de Antônio Mar
ques e de Anna Alves Marques, nascida a 3 de no
vembro de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua Belmira n. 41, estudante, solteira, com domicilio 8.022. 
eleitoral no districto municipal de Piedade. /(Qua
lificação requerida, processo n. 2.977.) 

5.010. João Gonçalves Campos (5.059), filho de Leopoldo 
Gonçalves de Campos e de Zulmira Maria da Con
ceição, nascido a 15 de abril de 19Í7, em Mangara-
tiba, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Olina 5.023. 
n. 29, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
"districto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, processo h. 4.707.) 

i»8.0il. . Haydée Baldas (5.000), filha de Renato Baldas Vou 
Plouckeinstei, nascida a 14 de dezembro de 1916, no 
Districto Federal, residente á rua Almeida Nogueira 
n. 18, commercio, solteira, com domicilio eleitoral 5.024. 
no districto municipal de Piedade. (Qualificação 
requerida, processo n. 4.637.) 

^ J5.012. Ubirajara Furtado (5.061), filho de Deolinda Furtado, 
nascido a 23 de agosto de 1917, uo Districto We-i 
deral, residente á rua Goyaz n. 382, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni- 5,©25. 
cipal de Piedade. (Qualificação requerida, processo 
n. 4.710.) 

5.013. Fernando Gonzalez (5.062). filho de Ramon Gonzalez 
e de Joaquina Domingues, nascido a 14 de outubro 
de 1916, no Districto Federal, residente á 3?ua Sâ 
n. 339, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re- 5.02©. 
querida, processo n. 4.964.) 

f5.014. Florilia Castilho (5.063), filha de Flarante Augusto 
de Castilho e de Arlinda Rosa de Gastinlho, naeolda 
a 22 de maio de 1916, no Distrioto Federal, residente 
á rua do Amparo n. 91, domestica; solteira, com do
micilio eleitoral no distrioto municipal de Piedade. 5.©27. 
(Qualificação requerida processo n. 4.963.) 

rfr.015. Albertina da Silveira Reis (5.064), filha de Francisco 
) Cláudio da Silveira e de Maria José dá Silveira; nas

cida a 8 de maio de 1896, no Districto Federal, re
sidente â rua Assis Carneiro n. 196, professora,- -ca
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal 5.028. 
de Piedade. (Qualificação requerida, processo nu
mero 4.630.) ' 

5.016. Israel da Silva Motta (5.065), filho de Manoel da Silva 
Motta e de Zulina da Silva Motta, nascida a 5- de 
maio de 1914, no Districto Federal, residente â rua 
Silva Xavier n. 105, operário,- solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade. 5.©29. 
(Qualificação requerida, processo n. 4.967.) 

8.017. Militino Telles Noronha (5.066), filho de Manoel Telle» 
de Noronha e de Leontina Telles de Noronha, nas
cido a de julho de 1915, no Districto Federal, re
sidente á rua Clarimundo de Mello n. 531, commer
cio, «olteiro, com domicilio eleitoral no dietricto 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida, 5.030. 
processo n. 4.753.) 

*>018. Aguinel Alves de Oliveira (5.068), filho de Manoel Mi-
i HtSo de Oliveira e de Elpidia Baptista de Oliveira, 

nascido a 17 de março de 1895, em Bicas, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Clarimundo de Mello 
n. 91, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 5 .03 ! . 
no districto municipal de Piedade. (Qualificação 
requerida, processo n. 4.696.) 

•fíiOlO. Orlando Teixeira dos Santos (5.068), filho de Eugenie 
Eduardo dos Santos e da Leonor Teixeira dos San
tos, nascido a 24 de julho de 19.12, no Distrioto Fe
deral, residente â rua Sâ n. 354, commercio, sol- S;.©32. 
ieiro, com domicilio eleitoral no districto muni-
eipal de Piedade. (Qualificação requerida, proeewo 
a . .4.835.) • • » . - • • • • 

José Lourenço da Silva (5.069), filho de Alciao ©OMfiB 
da Silva e de Tertuliano Silva, nascíou a 10 de 
agosto de 1916, em Belém, Estado do Pará, residente 
& rua Cezario Machado n. 22, estudante, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida, processo numero 
4.510.) 

Ubiriam de Oliveira Chrockatt de Sá Glück (5.070), 
filha de Frederico Chrockatt de Sá e de Julia de 
Oliveira Chrockatt de Sá, nascida a 19 do maio de 
1904, no Districto Federal, residente á Antônio Rego 
n. 105, easa 1, funccionaria publica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Irájá? 
(Qualificação requerida, processo n. 4.621.) 

Pedro Mariano da Silva (5.071), filho de Umbeüna Ma
ria da Silva, nascido a 27 de novembro de 1906, no 
Districto Federal, residente & rua Fagundes Varella 
n,. 177 operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, processo n. 4.975.) 

Waldemar Pinto de Magalhães (5.072), filho de João 
Francisco Magalhães e de Maria Adelia, nascido a 
.8 de novembro de 1904, no Districto Federal, resi
dente á rua Barros Leite n. 48, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida, processo numero 
3.785.) 

Waldemar Pernambuco Telles (5.073), filho de Octavio 
da Costa Telles o de Regina Pernambuco Telles, nas
cido a 21 de junho de 1916, no Districto Federal, 
residente á rua Manoel Victorino n. 139, operarão, 
casado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Piedade. (Qualificação requerida n. 4.977.) 

Togo Amorim Falcão (5.74), filho de Hypolito de 
Souza Falcão e de Amalia de Souza Falcão, nascido 
a 14 de janeiro de 1906, em Santa Rita, Estado da 
Parahybà do Norte, resideente á rua Manoel Victo
rino, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, processo n. 4.650.) 

Hélio Bueno (5.075), filho de Manoel Lourenço Bueno 
e de Maria Lourenço Bueno, nascido a 16 de agosto 
de 1916, no Districto Federal, residente á rua Al
meida Nogueira n. 30, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, processo n. 4.646.) 

João Pereira (5.076), filho de Antônio Pereira e dô 
João Antônio Pereira e de Maria Olinda Pereira, 
nascido a 24 de março de 1891, em Volta Redonda, 
Estado do Rio, residente á rua do Amparo n. 41, 
commercio, casado, eom domicilio eleitoral ho 
requerida,, processo n. 4.969.) 

Enoch Bernardo de Souza (5.077), filho de Francisco 
Bernardo de Souza e de Alice Araújo de Souza, 
nascido a 20 de junho de 1916, em Recife, Estado 
de Pernambuco, residente á rua Meira n. 21, câ3a 
1, mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, processo n. 4.962.) 

Ataliba de Paulo Santos (5.078), filho de João Paulo 
dos Santos e de Maria Luiza dos Santos, nascido a 
29 de outubro de 1904, em São Manoel do Paraíso, 
Estado de São Paulo, residente á rua Botafogo, nu
mero 186, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade. (Quaificaçfio 
requerida, processo n. 4.700.) 

Arnaldo Austin (5.079), filho de Carlos Arthur Aus-
tin e de Augusta Pinto Austin, nascido a 14 de-ou
tubro de 1913, no Districto Federal, residente- á 
rua João Pinheiro n. 101, operário, casado, *com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida, processo n. 4;<T8a.) 

Ondina Nazareth Valle (5.080), filha de Awtonio Bal-
bino de Nazareth e de Laura Rocha Nazareth, Nas
cido a 19 de janeiro de 1911, no Districto Federal, 
rua da Capella n. 138, domestica, casada, òom"do-
micilio eleitoral no districto municipal .de' ¥$f™}-
de. (Qualificação requerida, processo « . '3'.*9J2*) 

Omezinda Pinto de Avellaf e Silva (5.08í)v fIlhaJto 
Purtúnato da Silveira Pinto e de., ZuWra # J » * -
veira Pinto, nascida a 4 "de junho de 4907, no » » -
tricto Federal, residente â rua Gomes ®0^p».»» t«s 
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casa 2„ domestica, casada, com- domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade. (Qualificação 
-requerida, processo n . 4.905.) 

Jorge Ribas Simões (5.082), filho de Mariano Ribas e 
de Maria Catharina dos^ Santos, nascido a 15 de 
agosto de 1917, no Districto Federal, residente á 
rua Sá n. 299, commercio, solteiro, -com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qua
lificação requerida; processo n . 4.542-.) 

5.934. <íffrge Caetano da Silva' (5.083), filho' de Jorge Cae
tano da Silva é de Esmeraldiria da Silva, nascido a 
11 de janeiro de 1915, no Districto Federal, res i 
dente á rua Gomes Serpa ri. 44, operário, solteiro, 
com domicilio' eleitoral no' districto municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida, processo n u 
mero 4.919.) 

5.036. Juvenal Espmola da Veiga (5..084), filho de Manoel 
Éspinola da Veiga e de Olympia da Veiga, nascido 
a 17 de agosto de 1902, no Districto Federal, resi
dente á rua Elias da Silva n . . 69, commercio, ca
sado, cqm domicilio eleitoral no districto munici
pal de Piedade. (Qualificação requerida, processo 

.,, n . 4.721.) 
Manoel Luiz de Carvalho (5.085), filho de José Luiz 

dé Carvalho e de Izilda Luiza Leonor, nascido a 8 
de março de 1907, no Districto Federal, 'residente 
á rua Gomes Serpa n . 44, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
d a d e ; (Qualificarão requerida, processo n. 4.725.) 

5-.0'-<?. Luiz Pereira (5-.086), filho de Joaquim Rodrigues Pe
reira e de Olmpia Lopes Pereira, nascido a 4 de 
fevereiro de 190 5. no Districto Federal, residente á 
rua Gomes Serpa n . 41, empregado da Light, ca
sado, eom domicilio eleitoral no districto munici
pal de Piedade. (Qualificação requerida, processo 
n , 4 .025 . ' 

Sy038".. Maürillfo Leite Bastos ' (5.087), filho de Domingos 
" l - Leite Bastos e de Brazilia dá Silva, nascido a 14 de 

setembro dé 1915, no Districto Federal, residente 
á rua Amalia n. 20, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, processo n . 3.901.) 

£:<>$&."José Gonçalves da. Silva (5.088), filho de José Anto-
" ' nio Gonçalves e de Prudenciana Bruzina, nascido 

a 30 de agosto de 1911, em Cysneiros, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Assis Carneiro n. 91, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Transferencia de 
Minas Geraes.) 

-JY.,0 40." Francisco Rodrigues de Freitas (5.089). filho de Ma
noel José de Freitas e de Josepha Rodrigues de 
Freitas, nascido a 10 de outubro de 1897, no Rio 
Grande "Norte, residente á rua Paiva n . 8, agri
cultor, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade. (Transferencia do Estado do Rio 

c - - Grande do Norte.) 
•5,041. JJuiz Xavier de Brito (5.090), filho de Irineu Xavier 
' " de Brito e de Leonidia Xavier de Brito, nascido a 

21 de março de 1905, no Districto Federal, resi
dente - á rua Assis Carneiro n. 114, ferroviário, sol
teiro; com domicilio eleitoral no districto munici
pa l ' de Piedade. (Transferencia do Estado de São 
Paulo.) 

i*$42'. í c '-Ílvaro Marques (5.091), filho' de Joaquim Marques e 
' •''"•• 1 de Carolina Pereira dos Santos, nascido a 9 de ou

tubro de' 1917, no Districto Federal, residente á 
rua Clarimundo de Mello n . 717, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dp 
Piedade. (Qualificação requerida, processo nu-

, /mero 4r927.) 
}4í#4ÇV..MànOer'Nascinícnto Filho (5.092), filho de Manoel do 

Nascimento' e de* Julia "Jesus, nascido a 22 de ou
tubro" de 1510,' no Districto Federal, residente á rua 
Gomes Serpa n. 44, conamércío, solteiro, com üo-
•micilio eleitoral no.districto municipal de Pieda-

•áei, (Qualificação requerida,-,processo n. 3.767.) 
W^/Ua-Umeyx José Mapbado, .(5.093),. filho de Cândido José 

^Machado-e de 4gue? Maria da Conceição Machado, 
i^tasoido a 4 d<-" ma-rço de. 1907, no Districto Federal. 

; residente á r,ua da» Capella a . 11, commercio, ctisu-
da, com domicilio eleitoral;iio. distric-tc municipal 
de Piedade. -Qualificação requerida, processo nu
mero 4.040.) 

5;D45-. Maria Angélica Coelho'- da Racha (5 ,-094)' filha de 
•-' ' Melchiades José-Coelho-dá-ftoclia e 'de'Zulmira de 

Castro Rocha, nascida a 5 de abril 'de 1913, cm 
Belfort Roxo, Ettado- do' Rio de -Jáüéiro; residente 
à rua ManOel Victoríno n . ' 2 0 5 , domestica, soltei
ra, com; domsçnio' eleitoral no districto municipal 
de Piedade. -fQuaTifi-caçãó requerida/' processe '"'nu-'-
toero 4.171.) ' ' '"; 

5 ; t ) - I G . Jacy de Miranda (5.'0951. filho de Magno de Miranda 
e de Izolina, «e ISelto" Miranda, nascido ã' 12 de se- . 
tembrq_dé 1915,. nd Districto Federal, residente a 
rua Elias-dâ"Silva ri.*;7,-eomnieício,'"solteiro, com 
domicilio eleitoral no 'districto "municipal de Pie 
dade. (Qualificação requerida," processo n : 3.4247) 

5.^47. Sylvio. Amaral dos' Santos (5.096), ^fifflò" de Eliziaria 
Eugenia da'.Silva,J_.;nas.cido a 14'dé setembro de 
1.912, no-Distrieto"Fedérál, r e s iden t eá , rua Gomes 
Serpa ,n. 44,; cbmmercip,; .solteiro, com domicilio 
eleitoral hò districto, nmnicipal de Piedade. (Qua
lificação requerida", ^processo n"; 4.tfil.Y 

5.048.. Nestor Ramos Bello (5.í097), filho:de Joaquim Ramos 
Bello e de.Olga Bello, nascido-a 15 dê; agosto de 
1916, no..Districto Federai.- residente- rua Gomes 
Serpa xt-. 82; -.commercio, solteiro, com domicilio 
eleitpral no "districto-municipal- de ̂ Piedade. (Qua
lificação requerida",' processo n . 4.929.) 

5.49. Isaura Malaquiás da Costa -(5.098), filha de José Vi-
ctor da Costa e de'A"driawa -Maria da Costa, nascido* 
a 3 de novembro de 19t2.-em. Capella, Estado de 
Sergipe, residente *á rua-Argentino--Reis n. 38, pro
fessora, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Piedade. (Qualificação requerida, 

' processo n . 4.957.) 
5.050. Astrogildo Fernandes da Silva (5.099), filho de ü m - • 

belina de Souza, nascido a 5 de fevereiro de 1914,. 
no Districto Federal, residente á rua do Amparo 
n . 41, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade. (Qualificação 
requerida, processo, n . 4.959.) 

.;: Districto Federal,- aos '24 de abril de 1936. — O escrivão, 
A. Ferreira. 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaés dé Piedade, Irajá e 'Penha) 

Juiz — Dr. Antônio Carlos Lafayette de Andrade 

Escrivão — Br. Plácido Modesto de Mello 

De ordem do Dr. Juiz da 12* Zona Eleitoral, da 3* Cir
cumscripçâo do Districto Federal,-faço publico para conhe
cimento dos interessados- que foram mandados expedir pelo 
M. M. Dr . Juiz os títulos 'eleitoraes dos seguintes cidadãos: , 

5.051. Olympia Pinto Leal (5.100), filho de Antônio. de ' 
Souza Pinto e de Rosa dé- Oliveira Pinto, n a s - , 
cida a 14 de- abril de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Marechal Victormo n . 129, do- i 
mestiça, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação re- < 
querida; processo n; 4.709.) 

5.052. Heredio dei Giudice (5.101), filho de Luciano dei 
• -• Giudice e de Ida dei Guidiee, nascido a 30 do 

maio de 1914. nd Districto Federal, residente á 
rua Assis Carneiro n . 134, solteiro, operário, com 
domicilio eleitoral no districto municipal., de Pie-s 

. . dade. (Qualificação requerida, processo n. 4.966.L, 
5 . 'D53. Ez i ldade Oliveira .Paes (5.102), filha de Mario Vieiraf 

Dias e -de Maria Carolina de Oliveira Paes, nas
cida, a 28 de outubro de 1916, em Vargem Alegre, 
Estado do Rio..de Janeiro, residente a rua Alfredo 
Réis n . 34, professora, solteira,, com domicilio. 
eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qqa-»-: 

. lificacão. requerida, profíesso. n . 8.879.} 
o-.u54. Maxímino de.-. Je.sus;'.Rocha....(5.103), fiibo.de Manoel 

Antônio Rocha, è de Maria Emil ia, Nunes, nascido 
a Í5 de setémbcp" de 1897, em Velarinho de Cas
tanheiro, "Portugal (natOTàiizado], residente á rua 
Teixeira de t^iiino n . gShírfWigociaç,^.casado, com, 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie-! 
dade. (Qualificação requerida, processo n . 4.915.)J 

http://fiibo.de


BOLETIM ELEITORAL Abril de 1036 1221 

8.055. Arquilau Teixeira Lopes (5 .104), filho dc Affonso 
Francisco Lopes e de Paulina Maria de Carvalho 
Lope3, nascido a 26 de dezembro de 1883, no Dis
tricto Federal, residente á rua Cruz e Souza n. 36, 
empregado do commercio, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qua
lificação requerida, processo n . 4.064.) 

3.05G. José Paulino Sobral (5 .105), filho de José Maria So
bral e de Maria da Conceição Sobral, nascido a 3 
de setembro de 1888, em Alagôa Grande, Estado 
da Parahybà do Norte, residente á rua Sá n. 339, 
commerciante, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Transferencia da 
Parahybà do Norte.) 

5.057. Antônio Lopes da Silva (5.106), filho de Gervario 
Lopes da Silva c dc Constância Maria de Souza, 
nascido a 25 de abril de 1904, em São João Nepo-
muceno, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Meira n . 25, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade. (Trans
ferencia de Minas Geraes.) 

5.058. João Baptista Teixeira (5.107), filho de João Ba
ptista Teixeira e de Mariana Henrique Teixeira, 
nascido a 1 de março de 1914, no Districto F e -

.. deral, residente á rua Gomes Serpa n . 44, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação r e 
querida, processo n. 4.055.) 

5.059. Isolina Ferreira dos Anjos (5 .108), filha de José 
Vicente Ferreira e de Palmyra. de Lima Ferreira, 
nascida a 8 de abril de 1894, no Districto Federal, 
residente á rua Meira n . 48. domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida, processo nu
mero 4.858.) 

ó.OòO. Alfredo Costa (5.109), filho do Joaquim da Costa c 
de Ambrosina Rosa da Costa, nascido a 4 de ou
tubro de 1916, uo Districto Federal, residente á 
rua da Capella n . 14, operário, solteiro, "com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade. 
(Quaificação requerida, processo n. 2.915.) 

5.001. Carlos Diez de Lima (5.110), filho de Fermína Ame
rica Ferreira, nascido a 7 de novembro de 1896, 
no Districto Federal, residente á rua Caldas Bar
bosa n. 74, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qua
lificação requerida, processo n . 3.755.) 

5.062. Antenor da Silva Rodrigues (5 .111), filho de Manoel 
da Costa Rodrigues e de Luiza Leite da Silva, 
nascido a 5 de janeiro de 1899. no Estado do Rio 
dc Janeiro, residente á rua Bittencourt n . 50, 
casa 20, commercio, casado, com domicilio elei
toral no distrioto municipal de "Piedade. (Quali
ficação requerida, processo n. 4.538.) 

5.003. Mario Teixeira da Rocha (5 .112), filho de Tertuliano 
Bastos da Rocha e de Mercedes Teixeira da Rocha, 
nascido a 2 de janeiro de 1912, no Districto Fe 
deral, residente á rua Gomes Serpa n. 64, com
mercio, casado, eom domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal do Piedade. (Qualificação reque
rida, processo n. 3.581.) 

5.064. José Lúcio Gomes (5.113), filho de Manoel Lucío 
Gomes c dc Conceição Maria Gomes, nascido a 
15 de janeiro de 1917, no Districto Federal, resi
dente á rua da Capella n . 19, commercio, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal tle 
Piedade. (Qualificação requerida, processo nu
mero 4.676.) 

5 .065. Antônio Fernandes de Castro (5.114), tilho dc Car
los Gomes de Castro e de Feliciana Fernandes de 
Castro, nascido a 19 dc maio de 1916, no Districto 
Federal, resideno á rua da Capella n . 43, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida, processo n. 4.672.) 

5 .066. Joaquim Ferreira Nunes (5.115). filho de Albino Fe r 
reira Nunes e de Adelina Franeisca Pereira, nas 
cido a 11 de novembro de 1907, no Districto F e 
deral, residente á rua Brasil it. 55, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade. (Qualificação requerida, pro
cesso n . 4 .686.) 

3.067. Norival Labbal Lacerda, (5.116), filho de Theodorloí 
Labbal Lacerda e de Semiramis da Silva Laeer-- . 
da, nascido a 8 de novembro de 1913, no Districto I 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade. (Qualir i 
ficação requerida, processo n. 4.930.) 

B.068. Leandro Ferreira de Oliveira (5.117), íüho dc Fran
eisca Ferreira de Oliveira, nascido a 8 de ::brij ; 
de 1917, no Districto Federal, residente & rua 
Gomes Serpa n. 56, mecânico, solteiro, com domU j 
<iilio eleitoral no districto municipal de Piedade,. 
(Qualificação requerida, processo n. 4.938.) 

5.069. Judith de Almeida Cavalcanti (5.118), filha do; 
Custodio de Barros Cavalcanti e de Ottilla de A M 
meida Cavalcanti, nascida a 20 de janeiro de 1913«' 
em João Pessoa, Estado da Parahybà do Norte,]" 
residente á rua Berquô n. 48, commercio, solteira; 
com domicilio eleitoi'al no districto municipal do. 
Piedade. (Qualificação requerida, processo nu-! 
mero 4.210.) 1 

5.070. Geraldo de Oliveira Silva, (5.119), filho de Guiomar, 
Silva e de Isaura de Oliveira Silva, nascido a 9, 
de junho de 1916, no Districto Federal, residente., 
d rua Padre Nobrega n. 109, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de, 
Piedade. (Qualificação requerida, processo nu«ii 
mero 4.619.) )••• 

5.071. José Felippe da Silva Filho (5.120), filho de José 
Felippe da Silva e de Denotilles Brasil da Silva',' 
nascido a 4 de dezembro de 1913, em .Maceidr Es->| 
tado de Alagoas, residente á rua Botafogo n. 142,! 
commei'cio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re-d 
querida, processo n. 3.001.) 

5.072. Álvaro Pinheiro Sampaio Júnior (5.121), filho do 
Álvaro Pinheiro Sampaio e de Camilla Dutra Sam* 
paio, nascido a 11 de março de 1916, no Districto 
Federal, residente á rua Padre Nobrega n. W,{ 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no; 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re-' 
querida, processo n. 4.439.) ' 

5.073. Manoel Ignacio Bittencourt (5.122), filho de Carloá 
Ignacio Bittencourt e de Jovita Honoria do Nas-tf 
cimento, nascido a 9 de junho de 1914, no Dis-I 
tricto Federal, residente á rua Goyaz n. 504, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida; 
processo n. 3.519.) ) 

5.074. Franklim Raphael da Silva (5.123), filho de Raphael 
Antônio da Silva e de Alexandrina Machado daj 
Silva, nascido a 29 de julho de 1916, no Districto 
Federal, residente á rua Goyaz n. 482, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida, 
processo n. 4.476.) 

5.075. Luiz Paulo Vasques (5.124), filho dc José Bento; 
Abril Vasques e de Virginia Flera Gonçalves, nas* 
cido a 12 de fevereiro de 1905, no Districto Fei" 
deral, residente á rua Torres de Oliveira n. 146, 
íunccionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade. (Qualifi
cação requerida, processo n. 4.603.) 

5.076. José Françoso (5.125), filho de Domingos Françoso. 
e de Josephina Françoso, nascido a 1 de maio de 
1900, em Agudos, Estado de São Paulo, residente; 
á rua Violante n. 31, pintor, casado, com domicl«s 
lio eleitoral no districto municipal de Piedade," 
(Transferencia do Estado de São Paulo.) T 

5.077. Alcides Gomes de Oliveira Filho (5.126), filho do; 
Alcides Gomes de Oliveira e de Elydia Seraphini 
de Oliveira, nascido a 19 de agosto de 1913, no-
Districto Federal, residente á rua Belmira n. 35^ 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral n o 1 

districto municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, processo n. 4.713.) "t 

5.078. Zulmira Maria da Costa (5.127), filha de Augusta? 
José da Costa e de Thomazia Viegas da Costa, nas-? 
cida a 25 de maio de 1909, no Districto Federal, 
residente á rua Emilio de Menezes n. 101, donos-» f 
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Piedade. (Qualificação requerida, 
proceso n. | . 9 3 S . ) 

Confere com o Original 
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Sí.079. Diogenes de Andrades (5,128), filho de Joaquim do 
Andrades e de Rita de Souza Andirades, nascido a 
9 de fevereiro de 1917, no DÍ6trioto Federal, r e 
sidente á rua Emilio de Menezes n . 102, coinroer-
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida, 
processo n . 4.836.) 

5.080. Rodrigo dos Santos Pacheco (5.129), filho de Antônio 
dos Santos Pacheco e de Maria Ignacia da Con
ceição, nascido a 7 de jitfho de 1906. em Maricá, 
Estada do Rio de Janeiro, residente á rua Assis 
Carneiro n . 79, operário, casado, com domiojtto 
eleitoral no distrioto municipal de Piedade. (Qua
lificação requerida, processo n . 4.511.) 

5.081. Almerida Coelho Luiz (5.130), filha de Ellydío Luiz 
e do Carmelita Coelho Luiz, nascida a .20 de abril 
de 1915, no Districto Federal, residente á rua Assis 
Carneiro n . 110, commeroiò, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Piedade. . 
(Qualificação requerida, processo n. 4.746.) 

5.082. Arlette da Rocha Cardoso (5.131), filha do Domingos 
Teixeira Gardoso. e de Virgínia Dias da Rocha, 
nascida a 10 de agosto de 1916, no Districto Fe- , 
deral, residente á rua Bittencourt n. 28, borda-
deira. solteira, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida, 
processo n . 4.924.) 

5.083. Manoela Fernandes da Silva (5.132), filha de.Manoel-
Dias dos Santos e de Fernanda Ortiz de Araújo, 
nascida a 20 de setembro de 1868, no Distr ic to ; 

Federal, residente a rua Assis Carneiro n. 20, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
oto municipal de Piedade. (Qualificação' requeri
da, processo n. 4.119.) 

6.034. José Felippe G-elli (5.133), filho de João (ielli e ae -
Aracy Golli, nascido a 29 de maio de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á rua Manoel Viciorino 
a . 307, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Piedade. (Qualifica
ção requerida, processo n. 4.614.) 

5.085. Antônio Augusto Varizo Júnior (5.134)„ filho de v Antonio. 
Augusto Varizo e de Magnolia Silva Varizo, nas
cido a 10 de fevereiro de 1914, no Districto Fe
deral, .residente á rua da Capella n . 87, contador,, 
casado, corri domicilio eleitoral uo districto muni
cipal de Piedade. (Qualific^ão requerida, pro
cesso n . 3.256.) 

5.086. Dulce da Rosa Affonso (5.135), filha do José Alexan
dre. .Affonso e de Lucinda da Rosa Affonso, nascida, 
« 4 de janeiro de 1910, no Districto Federal, r e 
sidente á travessa Henriqueta n. 36, domestica, 
solteira, com domicilio: eleitoral no districto mu-

.mcipal de Piedade. (Qualificação requerida, pro
cesso n . . 4.887.) 

. 6.Ç87. Alhierínda de Faria Pimentei (5.136), filha de Agos-
' Unho de Josó de Far ia e de Deolinda Cândida do 
Faria, 'nascida a 15 de fevereiro de 1908, no Dis
trioto Federal, residente A rua, Belmira n , 47, do
mestica,, casada, com domicilio eleitoral no distr i
oto municipal de' Piedade. (Qualificação requeri
da, processo n . 4.758.) 

5.<Í83,, Jaj-me Ramos de Sá (5.137), filho de José Martins 
í«'.Sá ..e^de Eponiná da Fonseca Rama1*, nascido a 
i de julho de 19i5, nc* Districto Federal, residente 
i ; r u a Glarimundo de MfcMo n. 25, estudante, sol
teiro, com domicilio «ieitoral no districto munici
pal de Piedade. (Qualificação requerida, processo 

, . . , ,n. 4.90Í .) 
'«VM». Olyhipia Drummond Augusto (5.138), filha de Anto-

"í}|e Drummoíid e dé Maria Gonçalves Drummond, 
nascida a 30 dé Setembro de 1915, no Distrioto • 
Federal, residteiUe á rua Borquó n , 84', domestica, 
easaaa, com •domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade. (Qualificação requerida, pro
cesso n. 3.031.) 

; , §' .0M.-Mario-da Silva Fernandes Júnior (5.139), filho de 
-Mário da Silva -Fernandes e de Gertrudes Coutinho 
' Fttrnandes, nascido a 30 de maio de 1915, no Dis-
'tr-reío Federal, rosWente á m a Almeida. Nogueira 

'•a. ' 33, commercio, solteiro, com domicilio eleitorai 
'nó- distrioto municipal de Piedade., (Qualificação 

requerida, processo n. 4 .019.) 

5 . 091 . João Ferreira de Souza. ( 5 . 1 4 0 ) , filtro de Antônio 
Ferreira de Souza e de Chrisüua da- Silva Souza, 
nascido a 23 de junho de 1899, no Districto Fe 
deral, residente á rua Goyaz n . 500, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Piedade. (Qualificação requerida, processo 
o. 3,t>03.J 

5.092. Jorge da Fonseca Doria (5.141), filho de Bem vindo ds 
Fon Doria e deJosephina' Doria, nascido u 7 Ue-
outubro de 1917, no 'Dis t r ic to Federal, residen
te á rua Antônio Rega n . 211, operário, solteiro, 
com. domicilio elei toral-uo districto niuuieipu. 
de Irajá, (Qualificação requurida, (. proc. nuine-

: ro 4 , 8 7 8 ) . . . ,-«. . < . , 
Í..093 . Manoel- -Rodrigues de Souza Lima ,(.&.141), filho de 

Synesio,.Licariü'de'liouza-Linm. o.-dpo Maria Ro-

vmniçipal. uo-.Districto Federal; casado, 'ffoirí 'do-
niciíio "éleilpTápno'' rÜ,islríc'tô'''inuhíeipal de Pie-
iade.;-. (Qúàli.fíÇhçào^Tequèi-ida;' proc. n . 4.903). 
nc iscúdé Oliveira; Rezende (5'.'Í-137'( filho de José 

drigues de Carvalho, nascido: ;oL12 de abril de 
1880, no Districto Federal, residente á rua Padre 
Nobrega n... 313,, sargento .reformado da. Policia 

' . . . Municipal, do-.Djstriçto Fècléraí,' câsadò, 'SÒíii' do-

V dade 
6 .094. Franci 

dé' Oliveira; B é z è n d . ^ Rezende, 
• hascidtrá ' -» de d'ézenlbro''de.l9'Ói, eni Vassouras, 

Estado do Rio de Janeiro; residente é rua Bota-
• fogo p : 2rl, motorneiitp, ;uasado i ;..rCoiii domicilio 

- eleitoral !no districto-, municipal ,-'de Piedade. 
; (Qualificação requerida,, proc.- m-i4.088). 
5.095.'. Jorge Nunes ^Freire- (-5 A<M^,i».-4ühayáe Almerinda 

Azevedo lu;eir.e-, ::nascidóa; 6 de dezembro de 1912, 
no Districto-Federal,--.(.-residente."át!rua Almeida 
Nogueira. ,H;<. 20, -;opei-ario, solteiro, com doinici-"* 
lio eleitoral no districto municipal de Piedade. 

"" (Qualificação requerida, proc. n . 4.907) . 
' 6 . 0 9 6 . Laurença Conceição Velluci (5.145), filha de Pas-

,'choal. Velluci e de Rosa Velluci, nascida a 8 de 
' ' " ' • 'dezembro de 1906, no Districto Federal, residen-

'* "' te á rua Sidonio Paes n . 135, coininercio, soltci-
• ra,. com domicilio eleitoral no districto munici-

• . ,- pai de Piedade. (Qualificação requerida, pro-
. cesso n . 4.370;.-. v- -<='! ' 

,5.097. Cosme, Delfino de -iAndrade i(5-, 14.6),- filho de Luiz 
: - Delfino.-de; Andrade e- de- :-Cecília- Franeisca de 

Andrade, nascido a ,9 d e ' dezembro de 1899, no 
Districto-Federal,- .residente : á- rua-.da Republica 

. n„ 1,15, .commercio, solteiro, .coni. domicilio elei-
. , tora?, no districto' municipal, .de, 'Piedade. (Qua-

• lificacão- requerida, proc/ n. 2.86,8). 
' ..5:098. José Balbi-no.'.dos?Santos,' (5.147), ' j'|lho de Errrydty 

.. José dos. .Santos e* de France)lina'"Maria do Jesu* 
nascido a 19 de março de 1896,;' çi-iv Campos, E 
tado de Sergipe, residente á " r u a Ncrval c 
Gouvea n . 91, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no di<strieto municipal- dc Piedade. 

' . (Qualificação requerida,-proc. n . -2.869) . 
• 5.099. Heraclyto Joaquim Rotíha ! (5.-148),- filho (te Alfredo 

Joaqaim : Rochatis- üc Eliza Rocha, nascido a 7 de 
junho de 1912, ho Districto Federal, residente á 
rua do Amparo n . • 38, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral nè'districto"municipal de Pie
dade. (Qualificação.requerida,-proc. n . 4.905) . 

5.100. João Toseapo ; da Silva ,(5.1,49), filho de Camillo 
Joaquim Raymundo da Silva -e ,de Maria Toscano 
da .Conceição,, nascido Ja 2 de niaio de 1914, em 
Bananeiras^ Estado do ' Rio ,Grande do Norte,"re
sidente d ruá' Assis; .'Cordeiro."n.-!'-, 111, operário, 

. . - .- solteiro,..com domicilio eleitoral n.o; districto mu
nicipal de Piedade. (Qualificação requerida, 

- * -proc. n. ."4.324), • ' • 
5.-101. Joaquim^ Antônio .dá""Silva ' (5.150). 'filho de Zeferino 

Antônio' da Siíya e dé'-Amélia1 Rosa. nascido n ' 
de dezembro 5"'^ 1880; üní' Matozinho de Fdi> 
Portugal, residente ' á : t ' ua Faustihil Chaves n. 2, 
negociante," casado, 'jeohr 'domicilio eleitoral no 
districto municipal dc Piedade. (Qualificação 
requerida,.-proc. o . 4.909) v .: .-, . : 

5.102. Aracy do Nascimento (5-.151.)> filha: .de Manoel do 
Nascimento-:e.'de Anna. dos.• Santos-; nascida a 21 
de agosto .de. 4910, no Districto, Federal, residen
te á \ rua Amparo n . . 4 1 , empregada no commer
cio, solteira, - com domicilio •. eleitoral no districto 
municipal-de -Piedade. 1 (Qualificação requerida, 
— D C . n . -4.917). 
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,5.103. José Maria Silva. (5.152), filho de Miguel Hilário 
.. .de Silva e de. Carmelita da Conceição Silva, nas

cido a 13. de maio de 1908, em Volta Grande, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua do Am
paro n.. 39, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral, no districto municipal de Piedade. 

. (Qualificação-requerida, proc. n . 4 .968). 

-.>•.'5.."i04... Euryjaldes Samuel' Pessoa (5.153), filho de João 
Vicente Samuel 'Pessoa e de Laudice de Albu
querque' Mello' Pessoa, nascido a 20 de abril de 
de 1915, no Districto Federal, • residente á rua 
Manoel "Victorino , n . 115,' empregado publico, 

solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal • do Piedade. (Qualificação requerida, 
proc'. n . 4.912)'. ">j -

'5..105." Jovan'. dos Santos, (5.154), filho de Paulino Joaquim 
""; dos. Santos,e de Julíeta .Giíedjes dos Santos, nas-

' cido a 25 de junho ,de ,1916, no Districto Federal, 
residente á rua .Alfredo' Heis n . 0, commercio, 
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal , de Piedade.' , (Qualificação requerida, 

proc. n . 4 .970) . 

-•;:5-.'106; Gualter Fernandes Duarte (5.155). filho de Antônio 
•Fernandes Duarte é de Dalila Felix Duarte, nas
cido a 12-de setembro de 1913; no Districto Fe
deral, ̂ residente á rua Pereira dc Carvalho n.- 73, 

• ertrp: da Ligt.h; solteiro, com' domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação re 
querida, processo n. 4.634.) 

5.107. Walter Veisra (5.156), filho de Genuíno Veiga e de 
ítosa Veiga, nascido a 2 de agosto de. 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua Berquó n. 3 í, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de.Piedade. (Qalificação requerida .pro
cesso n. 2.410.) 

5.108. Aurora da Fonseca (5.157). filha de Francisco Antô
nio da Fonseca e de Rosalina âe Jesus da Fon
seca, nascida a 27 de janeiro de 1916. no Districto 
Federal,-domestica, .solteira, com domicilio eleitoral 
no .districto municipal de Piedade. (Qualificação 

• •requerida, processo n . '4 .589.) . 
;5'.t09. : ,.Cás :éniiro. Sava!la(5., 158),filho de José Rosa Savalla e 

'••*' de Tèophila Telha Savallá, nascido a 3 de janeiro de 
1887; eni'.Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul. ,re-

. sidente á.rua Christovão Penha '48. negociante, 'ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de, Piedade. (Qualificação requerida, pro-

, , cesso''.n. 4.828.). ' 

'•a„l-l.0. Armando Mario Gonçalves Figueiredo (5.159), filho 
de João.Gonçalves ,de Figueiredo e de Maria dos 
Santos:-Figueiredo.;hasci(jo a 23 de julho de 1899, 
no .Districto . .Federat . residente á rua Botafogo 
•n. 216„ commerciante, casado, com domicilio elei
toral no districto . municipal de Piedade. (Quali
ficação-requerida, processo n; 2.677.) 

•.'•»'. 111. Melchisedeek Maltiisalcn.V da' Cruz Brasil (5.160), filho 
de JoãO ' 'Ferreira- dà S i l v a ' é d é Joáquina Ferreira 
de Lima' Brasil; nascido a 15 de fevereiro de 1909, 
em Tigipíd,' Estado' de ; Pernambuco, residente á 
rua -Manoel.Victorino -rt.' 25,' operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral nb districto 'municipal de Pie
dade. ' (Qualificação requerida, processo n. 4.659.) 

'5.112. Yoíandá Machado Lima. {5.161).' '-filha de Orlando 
Lima e de Telma -Machado Lima. nascido a 25 de 
nóvembro.de 1913. no Districto Federal, residente á 
rua Clarimundo!;,de 'Mello.Ü. 323, domestica, sol-, 
teira, com domicilio eleitoral rio districto muni-
cipal de Piedade. '(Qualificação requerida, p ro-

. _ .-, cessq.,.n. 3.982.) 

5.113. Epaminondas Pereira dos Santos (-5.162). filho de 
Isidoro Pereira dos Santos e de Severina Gallon-
chydio dôs Santos, nascido a 20 de fevereiro dé 
1917. no Districto Federal, residente á rua Torres 
de Almeida n. 315. commerciario soiteiro. com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie--
dade. (Qualificação requerida, proces-o n . 4 .592. ) ' 

6.114. Iracema Soares Faria (5.163), filha de Luiz Soares 
Ferreira e de Erminia do Nascimento Ferreira, 
nascida a 28 de novembro de 1915. no Districto 

Federal, residente á rua Sá n. 245. domestica, ca
sada, eom domici l io elei toral no Uistricto municipal 
de P i e d a d e . (Qualificação r e a i s c r d a . urocesso nu
mero ' i .662. ) 

5.115. Maria Soares F e r r e i r a Í5 .161) , f i lha -ie José F e r r e i r a 
Júnior e de Silvana Maria Ferreira,, nascida a 19 
de dezembro de 1895, no D i ^ H o t o Federa l , r e s i 
dente á rua Sylvia n . 110. domestica, vim a, com 
domicilio eleitoral no d i s t r i c to municipal de Pie

d a d e . (Qualificação requerida, processo n. 4 .055.) 

5 . 116 . Nestor Fronda ( 5 . 1 0 5 ) , f i lho de Fran-iiseo Fronda 
e de Lui/.a Villar F r o n d a , nascido a 7 de outubro 
de 1907. no Districto Fede ra l . r.'--id<»n'.o á r u a Al
meida Noeueira n . 32. bancário, .-a-a.lo com iiomi-
cilio eleifóral no districto municipal de P i edade . 
(Qualificação requerida, processo n. 4 . 1 3 7 . ) 

o . U 7 . Américo Fernandes Far ia - Machado -o.ltfo). filho• do 
Manoel Fernandes F a r i a Machado .3 de . Joaquim 
(Conceição. Pereira Machado, nascido a 23 de maio 
de 1897, no Districto FeU-ral, residente á rua 
Joaquim Martins 11. 1V5 commerc io casado, com 
domici l io eleitoral no districto municipal de P i e 
d a d e . (Qualificação requerida, processo u . 4 . 588 . ) 

5 . 118 . Alzira Te ixe i r a Mouünho • Li<bòa - 5 . !G7). f i l h a . d e 
José Teixeira Moutinho e-.d" Guilhérmina Caetano 
Moutinho. na-c ida a 15 de marco de 1913. no Dis 
t r i c to Federal, residente á r u a da Capella nu
m e r o 54 c. VI, domestica, casada, com domici l io 
eleitoral no districto municipal de P i edade . _(Qua-
iiíicação requerida; processo n. 4 .130: ) 

0 . 1 1 9 . E t e l v i n a V a z (5 . 168) , f i lha de Linq Vaz e de Maria 
de L i m a Vaz. nr.scida a 1.9 de setembro de 1909, 
no Districto Federal, residente á rua Sá n. 379, 
domestica, casada, com domici l io eleitoral no d i s 
tricto municipal de P i e d a d e . (Qualificação reque
r ida , processo n. 4 . 5 9 4 . ) 

5.120. Alberlina de Sá Cordei ro ( 5 . 169 ) . f i lha de Paulino 
Dornellas dc Sá e de Ber tha Rodrigues Vizeu. n a s 
cida a 9 .de junho de 1899, no Districto Federal, 
residente á rua Manoel Miirtinho n. 41, enfermeira, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade. 'Qualificação requerida, p r o 
cesso' n. 4.738.) 

5 .121. Geraldina Masello (5.170). filha do Luciano Màsdllo 
e de Diamantina da Conceição Masello. nascida a 
19 de junho de 1914. no Districto Federal, resi
dente á rua Tijolo n. 111. domestica, solteira, com 
domicilio eleitora! no districto municipal dc- P ie 
dade. (Qualificação requerida...processo n. 4 . 7 3 9 . ) . 

5.122. José Jorge Joaquim (5.171). filho de- Jorqp Joaquiiii 
Eva e de Ambrosina Augusta, nascido a 2 dó de
zembro de 1909. em fhebas . Estado de Minas 
Geraes, residente á rua da Serra n. 108. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de, 
Piedade. (Qualificação requerida., processo nu
mero 4.593.) ' 

5 .123. Vicente Marinho da Motta (5.172). fiiho de Jpsé Ma
rinho da Motta e de Vicente Teixeira' da : ,Mo'«a, 
nascido a 22 de janeiro de 1881, 110 Districto Fe
deral, residente á rua Torres de Oliveira n. 159, 
proprietário,' casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Piedade. (Qualificação rc-

. querida, processo n . 4.492.) ! j 

5.124. Maria Edith Pedreira (5.173). filha de Luiz Antônio . 
de Souza e de Guilhérmina 0'Neill de Souza, nas
cida a 4 de abril de 1907. no Districto Federal, re
sidente á rua Navarro Rego n. 12. funec. publica, 
casada, corn domicilio eleitoral nò districto muni
cipal de Penha. (Qualificação requerida, processo 
numero 4.450.) . 

5 . 1 2 5 . Antônio Teixeira de Aguiar (5.174). ' f i lho de; João 
Teixeira de Aguiar e de Maria Lujza Pontes de 
Aguiar, nascido a 18 de fevereiro de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua Meira n. 21 c. I. 
commercio. casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. 'Qualificação reque
rida, processo ri. 2 . 2 1 8 . ) 

5.126. ' Orphru Wandelli Í5.175'). filho de Geminiano Wan-
deüi e de Gentil! Thiakoni, nascido a 5 de no-

http://filha.de


^ 1224 Terça-feira 28 BOLETIM ELEITORAL Abril de 1930 

vembro de 1916, no Districio Federal, residente á 
rua Furtado Mendonça n.~ 6. commereio. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. ,- Piedade. (Qualificação, requerida, processo nu
mero 3.845.) 

Í .127. Edegard Gomes (5.176), filho de Sorafim Gomes e de 
Etelvina Gomes, nascido a 10 de setembro de 
1917, no Districto Federal, residente á rua Assis 
Carneiro n. 20, íunccionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida, processo 2.816). 

6,128. LuizJuliani (5.177).filho de Domingos Juliani ede Laura 
Pinto Juliani, nascido a 24 de julho de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua Fagundes Va-
rella n . 94, operário, solteiro, eom domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade. (Qualifi
cação requerida, processo n. 3.280). 

15.129. Ayres Macrino, (5.178). filho ile Paschoal Macrino e 
do Ambrozina Qasemiro. nascido a 12 de setembro 
de 1912. no Districto Federal, residente á ma-
Berquó n. 60. commercio. casado, com domicilio 
eleitoral no districio municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, processo n. 4.2641. 

p.. 150. Augusto Alves Raposo (5.179' . filho de Joaquim Al
ves Raposa e de Aguida Maria da Conceição, nasci
do a ?• de abril de 1908, em Barra do Pirahy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Teixei
ra de Pinho n . 130. operário, solteiro, eom domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, processo u. 1.255). 

J&.13.1. Zeneida Cardoso (5.180\••filho de Anlonio Luiz Car
doso e de Lvdia Carvalho Cardoso, nascida a 0 de 
julho de 1912. em Fortaleza. Estado do Ceará, re
sidente á rua Caetano Silva n. 95. funccionaria 
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no 

districio municipal de Piedade. (Qualificação re
querida, processo n . 5.077) . 

5 .132. Aloizio José da Costa '5.181 . filho de Manoel José 
daCosla e de Guilhérmina Oliveira Costa, nascido 
a 25 de abril de 1914. no Districto Federal, re
sidente á rua Sá n. M07. operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade. (Qualificação requerida, processo 4.595). 

55.133. Elias Gibara (5.182'' filho r'e Naim Gil.ara e de Maria Gi-
bara, nascido a 28 de inibo dc 1907. em Aracaiú.F.sla-

• do do Pará. residenle á R I M Torres de Oliveira 
n. 28. alfaiate casado. (Qualificação requerida, 
processo n . .'!.267). 

Ç . Í34, Joviano Severino de Mello '5.183 . filho de Severino 
de Mello c de Bellarmina .de .Tesu^. nascido a 23 
dc dezembro de 1899, em Prado.-. F.*ladn ile Minas 
Geraes. residente á rua Leopoldo Bulhões n. 30, 
sargento, bombeiro, solleiro. com inmicilio elei
toral no districto municipal de T->oniia. (Qualifi
cação requerida, processo n. 5.0Í3'- . 

S.Í35. Jurema da Costa Briones (5.184' . filha dc Oetavio 
Ribeiro da Ci>«la Maia E de Xnemia Paseos da Cos
ia Maia. nascida a 17 de outubro de 1-908. no Dis>-
trielo Federal, residente á rua Amovim n. 9. do-
meslira. casada, com domicilio oloHoral no dis
tricto municipal dc piedade. (Qualificação reque
rida, processo n. 2.078'.. 

6.186. Dulcolina Rodrigues ria Silva '5.185'.. filha de José 
Rodrigues da Silva e D E Guioniar de Souza Nunes, 
nascida a 29 de outubro de" 1914." no Districto Fe
deral, residenle á Avenida Suburbana n. 2.721. 
domestica, solteira, con, domicilio eleitoral no dis
tricio municipal de Piedade. (Qualificação 're
querida, processo n. 3.922). 

'{£437. Jovelino do Nascimento (5.186' . filho de João Amaro 
do Nascimento e de Avelina Ignacia do Siqueira, 
nascido a 3 de novembro de 1913. no Districto 
Federal, residente á Avenida Suburbana n. 2.648, 

.' sargento do Exercito, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade. (Qualifi-
cação requerida, processo n. 3 .928). 

'•8.138! Ruy Paiva (5.187', filho de .layme de Paiva e Beatriz J-t 
•: Paiva e Almeida, nascido a 29 de março de 1913 

no Districto Federal,, residente á rua Amalia nu
mero 83, funmonn-Hç publico, solteiro, com do

micilio eleitoral no districto municipal de Pieda
de . (Qujalificação requerid|a, n . 5 .115) . 

5.139. Sylvio Pereira (5.188), filho de Manoel Pereira e de 
Adelina Laurinda, nascido a 1 de maio de 1917, 
no Districto Federal, residente á rua Clarimundo 
de Mello n . 272, commercio, solteiro, com^ domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, processo n. 5.116). 

5.140. Milton Villar Moura (5.189), filho de Walfrido Mou
ra e de Nair Costa Villar, nascido a 7 de dezembro 
de 1914, no Districto Federal, residente á rua Bel-
mira n. 47, operário, solteiro, com domicilio .elei
toral no districto municipal de. Piedade.. (Qualifi
cação requerida, processo u. 5.111). 

5 .141 r Mario Borges de Barros (5 .190), filho de Benigno 
Borges de Barros e de Maria Rodrigues dos San
tos, nascido a 18 de. março de 1905, eni São Salvai-
dor, Estado da Bahia, residente á rua Anvorim nu- ' 
mero 24, commercio. casado, com domicilio elei
toral no districto municipal do Piedade. (Quali
ficação requerida, processo n. 5.107). 

5 . 112 . Américo Ferreira da Costa o Silva (5 .191), filho de"* 
Arthur Ferreira da Cosia e Silva e de Josephina 
Panvereda Silva, nascido a 28 de agosto de 1905, 
no Districto Federal, residente á rua Lucinda 
Barbosa n. 2, commprcinnfc, casado, com domici
lio eleitora! no districto municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, processo n. 4.923). 

5.143. Antônio Henrique Pinto de Moura. (5.192),. filho de 
Thomaz Henrique Pinto 'de Moura e. de Maria Del-
pliina de Moura, nascido a 11 de abri! de 1914. 
no Districto Federal, residente A rua Manoel Vi
ctorino Ti. 323, conime.rcio. solleiro. com domici
lio eleitoral no districto municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, processo n. 4.724). 

5 . 1 5 1 . Moacyr. Souto da Silva, (5.193». filho de Manoel Pe
reira de Azevedo Silva e de Angelina Souto da Sil-

"va, nascido a 14 de' junho de 191 i. no Districto 
Federal, residente á rua Gomes- S e r p a n . 82, com
mercio, solteiro, eom domic-Mio eleitoral pn dis
tricto municipal dc Piedade. - (Qualificação re 
querida, processo n. 4 . 805- . 

5.14*>. Fuad José João (5 .194), filho dc José João .o de Alfa 
Maussor, nascido . a 15 de maio fie 1912,. no Dis
tricto Federal, residente á rua Sá n . 130. C O T O -

mercio, solteiro, com domicilio eleitoral nó dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação re 
querida, processo n. 3.68.1.) 

5 .146 . Olivia da Custa Vianna (5 .195 ' . filho de Antônio da 
Costa Raeelete e, de Ernesjina (ia Silva Bacelete, 
nascida a 3 de maio.de 1890, ern Parahybà do Sul, 
Fstado do Rio de Janeiro, residente á rua das 
Mangueiras, domestica, casada, com domicilio 
elidi oral no districio municipal dc Piedade.. (Qua
lificação requerida, processo n. 4 .872) . 

5 . 1 4 7 . Carlos de Oliveira, filho de Carlos de Oliveira e de 
Maria de Oliveira, nascido a 17 de junho de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua Clarimundo 
de Mello n. 114, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no di*!riclo municipal de Piedade. (Qua
lificação requerida,, processo n. 4 .540) . 

.5.1-58. Zilmar Ribeiro dos Santos (5.197;. filho de José Ri
beiro dos Santos o. de Maria da F.ncarnação San
tos, nascido a 7 de'setembro de 1917. no Districto 
Federal, residente á rua das Mangueiras n. 55, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricio municipal de Piedade. (Qualificação re 

querida, processo n . 4 .879) . ' x 

5.149. Durval Teixeira (5.1981. filhei de Leandro Teixeira e 
de Franeisca Ramalho Teixeira, nascido a 12 de 
setembro de 1917, no Districio Federal, residente 
á rua Balbina n. 23. mecânico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Pieda
de. (Qualificação requerida, processo n. 4.682). 

5 . 150 . Guilherme Cnndiric- (5 • 1P9\ H h o de Romeu Cândido 
e de Antonietta Cândido Medeiros, nascido a 2-5 
de agosto de 1914, em Três Corações. Estado do 
Rio, residente á rua Caldas Barbosa n. 186, ope
rário., solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade. (Qualificação requerida, 
processo n . h .948). 
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Primeira: Íítpuntólr/Vitíçãíl! 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

l(Dtó'íric.tQS municipaés ,4e Santa . Rita, Sacramento & 

São Domingos) 

Í'juiz''.í— "Dr. /Francisco de,Paula Rocha" Làgôa Filho 

i Escrivão .• Dr. •. Carlos Waldemar de Figueiredo 

• Façd publico, para fins do art-, 69 :$ 2* dá- lei n . 48, de 
.4 desmaio' de 1935, que; po'í este Cartório e Juizo da 3 a Zona • 
Eleitoral,-éstãò sendo processados os pedidos de transferen
cia 'dos'"seguintes cidadãos': - ' :" "- • 

1.039.' MANOEL' DO ESPIRITO SANTO .(rase. 1.993), filho 
..-.de Francisco Maria da Silva,'nascido • .a 26 de maio, de 
..... 1901, no. Estado do Rio do Janeiro, eommerciario, soltei-
, r.o.'. (Transferencia - do titulo ..eleitoral,r.n.. 1.929, da 12" 

.Zona (Penha), para a .3" Zona,-Sacramento.) 

1.040. AMY MENDES (insc. .14.188), filho de Antônio Ja-
"ciritho Mendes, 'nascido a 5 de setembro de 1887, no Dis

tricto Federal, íunccionario- municipal, casado. (Foi 
' ' ; transferido em 14* de-julho .de. 1934, da ilha do Gover

nador para o Mèyer é actaalmenté pede transferencia dc 
titulo eleitoral n . 11.572, do Meyer para a 3' Zona, Sa
cramento.) 

1.041. MANOEL FLORENCIO JÚNIOR (insc. 23.252), filho 
de Manoel Florencio Nunes, nascido a 26 de outubro de 
1890, no Estado do Rio de Janeiro, commerciario, casa
do. (Transferencia do titulo eleitoral n . 22.516, da 1* 

..Zona- (Candelária), para a, 3 a Zona, São. Domingos.) 

1.-042. ANTÔNIO FERREIRA FRANÇA - (insc. 46), filho de 
Luiz Ferreira Corrêa, nascido a 29 de abril de 1893, no 

• Districto Federal, Tuneciona-rio público* casado. (Trans
ferencia do titulo eleitoral- n . 43, da 4" Zona, antiga 

' (SânfAnna), para a 3 a Zona, São Domingos.) 

1.043. OSWALDO DE-ROBFRTI (ii)sC.; -7.709), filho de 
Sabino de. Roberti, nascido a 31 de julho de 1902, no Rio 
•de Janeiro, .commerciario, casado. (Transferencia do t i 
tulo eleitoral n . 6.42L da 5' Zona (S". Christovão), para 
a 3* Zona, São Domingos.) 

* 1 .044: ÃDIIERP.AL RODRIGUES^CAVALCANTI (insc. 3.271), 
filho de Ângelo de "Holanda Cavalcanti, nascido a 26 de 
julho de 1907,' Brasileiro, :'casado, confererite de . cargas. 
(Transferência 'do "titulo eleitoral n . 3.163, da 7 a Zona 
(Piedade),, para á 3 a Zona, Sã.o_';Domingos.) 

" 1.045. ALFREDO DOS SANTOS. SOUSA AL VES(insc. 13.083), 
filho de Alfredo de Sousa Atives,'nascido a ,18 de feve
reiro de 19Í3, no, Districto Federal, contador, solteiro. 
.'(Transferencia, 'do titulo eleitoral n , 12-719, da 6 a Zona 
(Andará-hy)' para á ,3 a\Zoría v S,ãp ..Domingos.) 

1.046. CLOTAVIO MANOEL GOMES-,(insc. 7.257), filho de 
• Antoniá Franeisca de- Sousa Gomes,-nascido a 17 de ju-* 

nho de ~1908, Maranhão,-ferroviário,-solteiro. (Transfe
rencia' do -titulo-"eleitorar-n. -.2.'948, dá 7 a Zona (Penha), 
pnra- a 3 a Zona, São Domingos-.-) : 

1 ..047".ANTÔNIO DUARTE ,NTJVÊ,ST ( insc . . 1.854), filho de 
Cyro Duarte Neves, .nascido a .24, de fevereiro de 1911, no 
Estado do Rio de Janeiro, carpinteiro, solteiro. (Transfe
rencia do titulo eleitofal o." -1.791, da 12" Zona (Penha), 
para a'-39-Zona; S a n t a - R i t a ; ) ' ' -• W 

1.048.'.FRANCISCO CAVdTTt . ( in sc , 10.901), ! filho, de Do-
, mingos Cavotti, nascido a 18 da dezembro de 1905, no 

Districto Federal, po.mmercíario', solteiro. (Transferencia 
do titulo eleitoral n . 10v.383, dá-2 a Zona, antiga (Gloria), 
para a 3 a Zona, Sacramento-) 

- Districto Federal, aos 27 de. abril, de- 1936. — Pelo escri
vão, Maurício Teixeira de Mello .-

QUARTA ZONA ELEITORAL. . . . . . . 

(Districtos municipaés dé Santo Antônio, Ajuda e WÀtnl 

Juiz — Dr. Antônio Vieira Braga 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueir«ío 

O Doutor Carlos W . de Figueiredo, escrivão cfa. Primeira 
Circumscripçâo Eleitoral etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem, ou deli» no
ticias tiverem, que foram transferidos de domicilio eleitor»! 
os seguintes cidadãos: 

José Antônio Marques Nunes (161), de Candelária,, 1'- zona. 
inscripção n. 22.948, para Ajuda. 

Maria. Garcia Monteiro (162), de Rio Comprido, 8 a zana^ ins
cripção n. 1.659, para Ajuda. 

Jsaias Carlos da Rocha (163), de São José, 1" zona,, inscripção!.-
n . 20.555, para Ajuda. 

Fábio Marques Nunes (164), de Lagoa, 3 a zona,, iascripçãc-
n . 7.024, para Ajuda. 

Osório Pinheiro .(165), de SânfAnna, 7' zona, inscripção 
n. 187, para Ajuda. - ( 

Petronio d'AveIIar Rocha (66) , de São Christovão, 10* zona, 
inscripção n . 339, para Ajuda. 

Joaquim José Lopes (167), de SânfAnna, 4* zona, inscripção 
n. 2.866, para Ajuda. 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 18 
dias do mez de abril de 1936. — Pelo escrivão, Alcino Tei-é 
xeira de Mello.-

Segunda Circumscripçâo 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaés de Gloria e Santa Thereza) 

Juiz— Dr. Ary Azevedo Franco 

Escrivão —. Dr. F. Farias 

Rectificação de nome 

Inscripção n . 10.837 — Margarida Barbosa Quental, tendo 
contrahido matrimônio, passa-se a assignar Margarida 
Barbosa de Lucena. Titulo eleitoral n . 10.231, domicilio 
eleitoral Gloria, filha de Affonso de Freitas Alvares üuen^» 
tal, natural de Recife, Pernambuco, casada, funccionãsia* 
publica. ' ; . 

Rio de Janeiro, 2-4 de abril de. 1935. — A. Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaés de Gloria e Santa Thereza) 

Juiz — Dr. kzr Azevedo Franco 

Escrivão Francisco Farias 

Forato transferidos por despacho do M. M. Dr. Juiz os 
seguintes cidadãos: ' •- • • ; íí 

Francisco Alcebiades Chaves, inscripção n . .6.299, transfe
rido da 5 a Zona, E n g e n h o Velho, para Santa Tber-eza 

Seraphim Pedro de Alcântara, inscripção n. : 11.329, transfe
rido da 6 a Zona, Meyer, para Santa Thereza. 

José Augusto Cruz. inscripção' n. 3.541, transferido da 11* 
Zona, Inhaúma, para. Santa Thereza. • ! / • •• . ' - i r 

Mario Augusto Fernandes de Macedo, inscripeâo n . 8.340. 
transferido da 2 a Zona, Gloria, para S a n t a f b e r e z a . 

Maria Luiza de Moraes Macedo, inscripção n.- 1.311, transfe
rida da 8* Zona, Rio "Comprido, para Santa"Thereza. 

Olavo Sodré de Macedo, inscripção n . 2.483 r;trah&fen%. A ; 

6 a Zona, Engenho Novo, para Santa Thereza, ' 
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Souo Ferreira Guerra, inscripção u. 9.579, transferido da 1* 
Zona, Candelária, para Santa Thereza. 

Antônio Damazio dos Santos, inscripção n. 1.211, transferido 
da 2* Zona, Santo Antônio, para Santa Thereza. 

Álvaro Antônio de Almeida, inscripção n. 7.542, transferido 
da 5 a Zona antiga, São Christovão, para Gloria. 

Ambaro Nunes da Costa Pinto, inscripção n. 4.490, transfe
rido da 2* Zona, Gloria, para Santa Thereza. 

JFrancisoo Mazzei, inscripção n. 660, transferido da 10» Zona, 
São Christovão, para Santa Thereza. 

João Maria Ávila Filho, inscripção n. 1.249, transferido dá 
10* Zona, São Christovão, para Santa Thereza. 

Cândido Oliveira da Silva Maia, inscripção n. 4.282, transfe
rido da 5 a Zona, São Christovão, para Santa Thereza. 

Antônio Damasio, inscripção n. 2.725, transferido da 8* Zona, 
Madureira, para Santa Thereza. 

Álvaro Gomes da Silva, inscripão n. 2.503, transferido da 6» 
Zona, Meyer, para Santa Thereza. 

fedro Alberto Júnior, inscripção n, 7.257, transferido da í* 
Zona, Candelária, para Santa Thereza. 

Gandido Augusto da Cruz, inscripção n, 8.633, transferido da, 
2 a Zona, Ajuda, para Santa Thereza. 

Antônio Carvalho Ramos, inscripção n. 4.528, transferido dai 
4 a Zona, Espirito Santo, para Santa Thereza. 

Sebastião Vasconcellos de Azevedo Filho, inscripção n. 6.730, t 

transferido da 2 a Zona, Gloria, para Santa Thereza. 
WanÊuü Araçagy de Oliveira, inscripção n. 7.409, transfe

rido da 8 a Zona antiga, Jacarépaguá, para Santa Thereza. 
Nilo Martins, inscripção n. 188, transferido da 3 a Zona, Aju-^ 

da, para Santa Thereza. ; 
Ectoaundo Ferrão Moniz de Aragão, inscripção n. 2 .135 # 1 

transferido da 8 a Zona, Rio Comprido, para Santa The
reza . 

Alipio Celso de Souza, inscripção n. 407, transferido da 1*' 
Zona, Candelária, para Santa Thereza. 

Maria Esther Paredes Bevilacqua, inscripção n. 362, transfe--
rida da 8 a Zona, Andarahy, para Santa Thereza. 

José Contreiras dos Santos, inscripção n. 765, transferido da, 
9 a Zona, Tijuca, para Santa Thereza. 
Rio de Janeiro, 18 de abril de 1936. — A. Botelho Füho.; 




