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

A N N O V RIO DE JANEIRO, 24 DE OUTUBRO DE 193(j I 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 

ELEITORAL 
J U L G A M E N T O 

O Sr. ministro presidente, designou o dia 26 do corrente, 
ás 9 "horas, para julgamento dos seguintes processos: 

1. Recurso eleitoral n . 460 — São Paulo — (relator 
Sr. professo* Cândido de Oliveira Filho},sendo recorrente Os-

waldo Stein Schlittle e recorrido Arthur Lucehini Bilac. 
2. Processo n . 2.034 (relator Sr. professor João-Cabral). 

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, 
communica ao Tribunal Superior a nomeação feita om ca-
tai>;iiüade cio Ministério • da ' justiça, o pede para ;que_o T r i 
bunal, nomeação que não foi aeceita pela Delegacia Fiscal do 
Thespuro. Nacional naquelle Estado e pela Directori ada Con-
tubiüdade do Ministeno.da.Just iça, u pede para que o T r i 

bunal Superior se pronuncie sobre a legitimidade da refe
rida nomeação,, tornando, no caso, as providencias que julgar 
necessárias. (Da pauta anterior.) 

3. Processo n . 2.035 (relator Sr. professor Cândido de 
Oliveira Filho). O Presidente do Tribunal Regional do Pará 
consulta' se o recurso, sobre a decisão do Tribunal Regional 
que annuTlou totalmente a eleição realizada no município de 
Conceição Araguaya e. marcou novas eleições, tem ofíeito 
suspensivo. (Da pauta anterior.) 

4. Recurso eleitoral i i . 495 — Minas Geraes — (relator 
Sr. professor João Cabral), sendo recorrente o Partido Pro
gressista do' Itabyra e recorrido o Partido Republicano M i 
neiro. (Da1 pauta anterior.) 

5. Recurso eleitoral n . 508 — Minas Geraes — (relator 
Sr. professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recorrente 
o Partido Republicano Mineiro e recorrido o Partido Pro-
gresista. (Da pauta anterior.) 

6. Processo n . 2.036 (relator Sr. ministro Plinio -Ca
sado). O Presidento do Tribunal Regional de Minas. Geraes 
encaminha uma consulta do Sr. Mario da Silva Couto, offí-
c ia l . interino daquelle Tribunal, sobre se lhe cabe como au
xilio algum direito á percepção de gratificação pelo exercício 
do cargo immedial-amente superior ao seu que vem exercendo 
interinamente, em caso affirmativo, qual o processo' que deve 
recorrer afim de entrar no uso e goso de tal vantagem, e 
ainda, se pode o sr. Presidente nomear, interinamente, um 
cidadão, extranho para o seu cargo effectivo. (Da pauta an
terior.) 

.7. Processo n . 2.038 (relator Sr. desembargador ,Col-
lares- Moreira). O Sr. José Parcifal Barroso pede que "seja . 
sustada a realização da renovação da eleição de represen-
ttnte' profissional, pelo Grupo de Commercio, Industria e 
Transporte, no Estado do Ceará, marcada para o dia 23 do 
corrente niçz e anno, até que transite om julgamento a de
cisão do reucrse n . .456,-Classe 3 a a cujo accordão pretende 
apresentar embargos de declaração. (Da pauta anterior.) 

8. - Recurso eleitora! n . 407 — Paraná — (relator Se
nhor ministro Plinio Casado), sen recorrete Milton Vianna 
e recorido Annibal.Virmond. (Da pauta anterior.) 

9. Recurso, eleitoral u . 455 (relator Sr. ministro Plínio 
Casado), sendo recorrente o Partido Progressista do Ceará 

e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. (Da 
pauta anterior.) 

10. Recurso eleitoral n . 467 (relator Sr. ministro Plinio 
Casado), senno rei,orrente o Partido Republicano Progressista 
e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral do Geará. (Da pauta 
anterior.) 

11. Recurso eleitoral n . 496 (relator Sr. professor Cân
dido de Oliveira Filho), sendo recorrentes Deoi>leciano 
Nunes da Silva e Maria Nunes da Silva e recorrido o Partido 
Social Republicano de Goyaz. (Da pauta anterior.) 

12. Processo n. 2.028 (relator Sr. professor João 
Cabral). Ayrtoin Plaisant, I o supplente de Deputado Federal 
pelo "Partido Social Democrático" do Estado do Paraná 
requer ao Tribunal Superior na forma da legislação em vigor, 
a sua convocação para a vaga aberta ua representação de seu 
partido, em viriude de se achar preso o deputado Octavio 
da Silveira. (Da pauta anterior.) 

- 13. Appellação. criminai n . 49 (relator Sr. professor 
Çandid., d« Oliveira Filho), sendo appellantes o Procurador 
Regional Eleitoral do Amazonas e appellados Francisco Sa-
tyro Vieira-Marinho-e Francisco José Ribeiro. (Da pauta 
anterioi.) 

14. Recurso eleitoral n . 491 (relator Sr. ministro Plinio 
Casado), sen recorrente Vital Pirnêntel de Barros Bittencourt 
e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. (Da 
pauta anterior.) 

15. Reciuso eleitoral n'. 499 — Pernambuco —- (relato: 
Sr. desembargador 'Collares Moreira), sendo recorrente 

Thomaz Aquino Cavalcante e recorrido Manoel Cavalcante 
dos Santos Araújo. (Da pauta anterior.) 

15. Recurso eleitoral n . 504 •— Rio de Janeiro (relator 
Sr. ministro Laudo de Camargo), sendo rooerrente Ernesto 
de Lima Ribeiro e recorrido João Júlio de Mello. 

Secretaria do Tribunal Superior, de Justiça Eleiloral, 
em 23 de outubro de 1936. — Agripino Veado, Director do 
Secretaria. -

Julgamento da 109" sessão ordinária realizada em 2Í 
de outubro de 1936, sob a presidência do Sr. ministro fler-
menegiítío de Barros, resoveu: 

1°, Reponder negativamente á consulta do Tribunal Re
gional Eleitoral de Matto Grosso (processo n . 2.037), sendo 
M o r o Sr. ministro Laudo de Camargo, declarando que o 
juiz eleitoral da capital, substituto do juiz federal no T r i 
bunal Regional, não pode exercer simultaneamente as 
funeções de membro do Tribunal e de juiz eleitoral, unani
memente, , • ' 

2°, regeitar os embargos de declaração apresentados no 
accordão do recurso eleitoral n . 493 — São Paulo — (re
lator Sr. desembargador Collares Moreira), sendo embargante 
o Sr. Procurador Geral e embargado o Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral, por julgar que o caso não ó de embargos 
dê  declaração, unanimemente, entendendo, entretanto, o se
nhor ministro Plinio Casado e professor Cândido de Oliveira 
Filho que as instrucções do accordão poderiam ser comple
tadas na parte discutida relativamente a retractabilidade, de-
elarando-se impedido, na forma legal, o "Sr. ministro Laudo 
de Camargo; 

3o, mandar archivar os processos ns. 1.835 e 1841 de São 
Paulo, sendo relator o Sr. professor Cândido de Oliveira Filho, 
que tratara do cancellamento de inscripções de eleitores da
quelle Estado, unanimemente; 

4o, não tomar conhecimento do recurso eleitoral nuni -r 
488 — Piauhy —• (relator Sr. desembargador Ovidio RomoiiV;. 

Confere com o O r i g i n a l 
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sendo recorrente Antônio Dantas Valioso e recorrido Jayme 
Martins fogueira, unanimemente; 

5", não tomar conhecimento do recurso eleitoral nu* 
jnero 489 — Minas üeraes (relator Sr. professor-João Ca
bral), sendo recorrente o Partido Progressista de Bomfim e 
recorrido o Parlidc Republicano Bomfimnense, por a ã j ter 
sido citada a jurisprudência offendida, unanimemente; 

6o, não conhecer do processo, n.'2.025 (relator Sr. m i 
nistro Laudo de Camargo), que traia' de uma consulta do 
Presidente do Tribuna! Regional do Acre, por se tratar de 
matéria estranhe a eompetencia do Tribunal (o Sr. prole.» » r 
Cândido dn Oliveira Filho por se tratar de questão do Acre, 
propoz e foi acceilo, unanimemente que se telegraphasse ao 
Presidente para informar si o Tribual Regional está funecio-
nando e no caso-negativo, que providencias foram tomadas; 

"° 7o, negar provimeto ao recurso eleitoral n . 494 (i*rtatrw 
Sr. desembargador Oviiio Romeiro*, sendo recorrente Pedro 
Malta de AlbuquerqueMaranhão e recorrido o Tribunal Re
gional de Pernambuco, unanimemente; 

8o, não tomar conhecimento da consulta do Dr. José 
Anysio de Aguiar Campello (processo n. 2.026, sendo re
lator,o Sr. desembargador Col ares- Moreira), por falta de 
competência do consulente, unanimemente. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Elcítorai em 
23 de outubro de. í936. — Agripino Veado, Director da Se
cretaria. ^ 

Despacho âo Sr. 'Miiíistro Presidente na petição em que 
Alacíe Prado solicita a- baixa dos autos do recurso' 483 — 
Goyaz. — Aguarde o-julgamento dos embargos do. ripricnia-
ração oppõstos ao accordão. R;o 23-10-36. 

Secretaria âo Tribunal Superior de Justiça Eleitora! 

EXPEDIENTE DOS- DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 1936 

pklMEIRA SECÇÃO- ; 

Papeis proiocollados: " . . . 
JJ. • 3.574 — Commumcaçfio- de .Cleóbulo de- Alencar, es

crivão eleitoral de Campos Salles. - • 
S. 2.575 — Officio n . 394-D, dD Tribunal Regional do 

Estado do Rio. -
K. S.576 — Officio n . 300 do Tribunal Regional • áe 

Sergipe. , . , . 
N. 3.577 — Officio n . 6.409 do Tribunal Regional- da 

São Paulo. , 
N. 2,578 •=? Petição de Alacir ,Maciel . r 
N. 3=579. — Officio do Tribunal,Regional de Santa Ca 

tharina. •! • 
N. 2.580 — Officio S-2, do Tribunal- Regional de Minas. 
N. 2.58i — Officio n . 756 do Tribunal Regiopaí da 

Amazonas. .. 
N . 2.582 — Officio n . 746 do Tribunal Regional do 

Amazonas. 
N . 2.583 «*= Officio n . 1.517 do Tribunal, Regional, do 

Districto Federal. . , 
N. 2.584 — Petição de Nestor. Massena'. 
No 2.585 — Telegramma n . 613 do Tribuna! Regional 

do Estado do Rio . 
N. 2.586 — Telegramma n . 38 do Tribunal Regional rio 

Rio Grande do Norte. > ,..1 

N. 2.587 —* Officio n . 651 do Tribunal Regional de. 
São Paulo. 

N. '2.588 -
13ca EleitoraL 

N. S.589 
Acre;. 

N. S.Süff 
Acre. 

N. 2.591 
Ceará. . . . 

N . 2.592 
Pará . 

N . 2.593 .-r- Petição de Cftristovãp Spinelli Júnior . 
N . 2.594 — Apresentação de embargos ao recurso n . 487, 

pelo advogado Nestor Massena. .. •" ' 
N . 2.595 — Officio n . 81. da. Procuradoria Geral ida 

íustiça Eleitoral.' . 
- N . 2.596 — Telegramma h . 565 do Tribunal Regional do: 

Maranhão.- ' ' "• ' \ 
N . 2.597 Telegramma n . 3.911 dò 1.° Secretario da 

Ássembféá Legislativa do Pará . , •' •'•> 

Officio a= 80 da Procuradoria Geral' da Jus-

- Officio n= 118 do Tribunal Regional do 

» Officio n= í 2 í do Tribunal Regional' tio 

- Officio a» 439 do Tribunal Regional dq 

- Officio n . 552 do Tribunal Regional do 

Correspondência expedida 
Telegrammas do Sr. Director: 
N. 120 — Ao Sr. Director da Secretaria do Tribuna! 

Regional do Amazonas — Prestando uma informação. -.-•-
fii. 121 — Ao Sr . Director da Secretaria do Tribuna =. 

Regional do P a r á — Prestando uma informação. 
N . 122-— Ao Sr . pjrector da Secretaria do Tribuna 

Regional tda Parahyba — Idem. 
N . 123.— Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal 

Regional de Goyaz — Communicando ter sido convertido e u . 
diligencia, o julgamento do processo n. 2.022. 

N. 124 — Ao Sr. Director da Secretaria do Tribuna • 
Regional de Santa Catharina — Prestando uma informação.. , 

N . 125 —• Ao Sr. Director da Secretaria do Tr ibuna ' ' 
Regional de Sergipe — Idem.' 

Officios do Sr. Direclor: 
, Ns. 655, 656, 657, 65$, 659, 660 e 661 — Ao S r s . D ^ ' 

recíores das secretarias dos Tribunaes Regionaes do Rio 
de'Janeiro, São Paulo, Pará; Maíto Grosso, Rio Grande dc 
Sul, Goyaz, Pernambuco e Ceará: Remettetido. os autos dos ~ 
recursos ns. 347 e 319; 452 e 385; 392, 394 e 410; 299; -53í, 
426, 293, 367, respectivamente. 

Autos apresentados e logo conclusos ao Sr. Ministre 
Presidente: 

Recurso eleitoral — Goyaz —- Recorrentes Álvaro Xavier 
de Almeida e outros, e recorrido José Caetano Borges. ' 

Autos distribuídos: 
Recurso n. 535.— Classe 3' Minas Geraes w Recor-

rente Custodio dê Paula Rodrigues e recorrido o Partido 
do Progressista — Relator Sr. Desembargador Collares Mo
reira. 

Recurso n. 536'— Classe 3* —: Minas Geraes — Recor
rente Custodio de Paula Rodrigues e recorrido o Tribuna! 
Regional — Relator Sr. Desembargador Ovidio Romeiro. 

llecurso n, 537 — Ciasse 3" — Minas Geraes — Recor
rente Partido Progressista e recorrido Partido Republicano 
Mineiro — Relator,Sr. professor João Cabral. 

Recurso n. 538; — Classe 3 a — Goyaz — Recocrentè 
Álvaro Xavier de Almeida e outros e recorrido José Caeíano 
Borges — Relator Sr. oroíesíor Cândido de Oliveira Filho. ' 

Processo n. 2.039 _ Classe 6* — Piauhy — Gauceíla'-' 
menio de hTcjripções de eleitores — Relator Sr. Desembar
gador Ovidio Romeiro. 

Processo n. 2.040 — Classe 6' — Goyaz — Representação 
do Partido Liberal Goyano Relator Sr. professor João 
Cabral. 

Ao Sr. Ministro Plinio Casado: 
Processo n. 2.030 —Classe 6" 

tora] do Território do Acre. 
Autos com vista ao S r . ' D r . Procurador Üeraí: . 
Recurso eleitoral n , 532 — Classe 3' — 1'ará —recor

rente o Procurador Regional e recorrido o Tribunal Regional. 
Recursos ns. 533 e 534 — Classe 3* — Pará — Recor

rente o Sr. Procurador Regional e recorrido o Tribuna! Re
gional. 

Auto devolvidos d Secretaria 
Pelo Sr. Ministro Laudo Camargo: 
Processo n. 2.037 — Classe 3* — Matto Grosso — Con

sulta do Tribunal,Regional. 
Pelo Sr. Desembargador Collares Moreira: 
Recurso n . 493 — Classe 3* — São Paulo •— Recorrente 

Partido Republicano Paulista e recorrido o Tribunal Re
gional. 

Processo n. 2.026 — Classe 6* i- Districto Federá! — 
Consulta do D r . José Anysio Aguiar Campello. 

Pelo Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 
Recurso n. 488 — Classe 3* — Piauhy *— Recorrente 

Antônio Dantas Vellosõ e r̂ecorrido Jayme Martins Nogueira. 
Accordão publicado na Secretaria: •> 
Processo n. 2.012 Classe 6" — Rio de Janeiro — 

Relator Sr. Ministro Laudo de Camargo. ' 
Recurso n. 414 — Classe 3" — Pará — Relator Si". Mi

nistro Laudo de Camargo. 
Recurso n. 4S0 — Classe 3* — Pernambuco * - Relator 

Sr. Ministro Latido de Camargo. 
Recurso n. 486 — Classe 3» =— Rio Grande dô Sul —-

Relator Sr.. Ministro Laedo d» Camargo; 

Acre — Divisão e!ei 
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SEGUNDA SECÇÂO 

Documentos archivatos: 
Tres officios as. 1.477-S, 1.479-S e 1.3H-S. do Tribunal 

Regional do Districto Federal, juntos as segundas vias das re- , 
lacões de óbitos registrados na 5*, 6* e 7* Pretorias; 

Um officio n. 28-S, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Paraná, acompanhado das terceiras. vias' de títu
los eleitoraes da 6* zona de Antonina. . 

-Um officio n.-6.268, do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo, junto as terceiras vias de titulos eléi* 
toraes da referida região. 

Dois officios os. 6.309 e 6.310, do Tribunal Regionay 
Eleitoral communieando a rectificação de nomes èm diver-
eos eleitores. 

Um officio n. 688, do Tribunal Regional Eleitoral do Es
tado de Goyaz, incluso a copia da acta da 40" sessão' ordi
nária. 

Um officio n. 691, do Tribunal Regional Eleitoral do Es
tado de Goyaz, acompanhado das segundas vias das relações 
do óbitos referentes aos mezes de junho a setembro do "cor
rente anno. 

Preparadas para serem numeradsa: ' 
21.000 terceiras vias de titulos eleitoraes. 
Numeração de terceiras vias: 
21.000 terceiras vias de titulos eleitoraes, •'. , 

Boletim Eleitoral , . • . 
Foi : organizado e publicado o n. 124 do Boletim-Elei

toral 
JURISPRUDÊNCIA 

Revisão de provas 
Foram revistas as provas dos accordãos dos seguintes 

processos; 
Recurso eleitoral n . 441 — Classe 3* — Estado de São 

Paulo — Relator o Sr. Professor João Cabral. '-. - , 
Recurso eleitoral n . 451.— Classe 3' — Estado do'-Es-

pirito Santo — Relator o Sr. desembargador Collares Mo
reira. ", . 1 ' ( 

Recurso eleitoral u . 470 — Classe 3* — Estado de'Per
nambuco — Relator o Sr. desembargador Ovidio Romeiro. 

Recurso eleitoral n . 475 — Classe 3" — Estado do Rio 
de Janeiro —'Relator o Sr. ministro Plinio Cagado.;: 

Accordãos publicados ' V 
' Foram mandados publicar os accordãos dos seguintes 

processos: • • • . ' . « . -•. 
Recurso eleitoral n . 441 — Classe 3*.— Estado de São 

Paulo — Relator, o Sr. Professor João Cabral. . ' 
Recurso eleitoral no 451 — Classe 3* — Estado do ;Es-

pirito Santo — Relator, o Sr .desembargador CoUares^.Mo-
reíra , ' . ":' 

Recurso eleitoral no 470 — Classe 3° — Estado de. Per-
aambuco — Relator o Sr. desembargador Ovidio Romeiro".' 

Recurso eleitoral n . 473 — Classe 3* — Estado do v Rio 
ie Janeiro.-—: Relator o Sr. minstro Plinio Casado. '. 

Processo n . 1.223 — Classe 6" — Estado de São Paulo •-• 
Relator o Sr. ministro Eduardo Espinola. 

Processo n . 1.225 —• Classe 6" — Estado de São Paulo 
Processo n . i.229 — Classe 6* — Estado de São Paulo 

— Relator o Sr. desembargador Jos' Linhares. 
•—Reitor o Sr . desembargador Eduardo Espinola. ' 

Processo n . 1.273 — Classe 6a — Estado de 'Sãó-Paulo 
— Relator o Sr. desembargador José Linhares. • ' 

Processo n . 1.276 •— Classe 6a — Estado de São Paulo 
— Relator o Sr. José de Miranda Valverde. . ••;'.-' 

Processo n . 1.277 —vClasse tí»— Estado de São: Paulo 
— Relator o gr... ministro Eduardo Espinola. ' 

EDITA ES " 
O bacharel Agripino Veado, ; director da Secretaria; .do 

T r i b u u J Superior de Justiça Eleitoral: •<••'. V; 
Faz saber aos que o presente edital virem que/napri-

meíra secção desta Secretaria, será, segunda-feira, 26 de; ou
tubro ás 15 horas aberta vista pelo prazo legal parados- in
teressados falarem sobre os seguintes recursos' eleitoraes, jô. 
com parecer da Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral: -

V Recurso eleitoral a. 551! — Classe 3" — Recorrente, 
urbano Berqud; recorrido,. Tribunal Regional Eleitoral de 
Goyaz. 

;. .2. Recurso .eleitoral n. S17 — Classe 3» — Recorrente, 
urbano:. B ^ ^ ó ; y recorrido, -Tribunal' eRgional Eleitoral de, 
Goyaz. ..'.'•. •. v*,.-." , • ' '/ 

decretaria do. Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, etO 
23;de.outübroide'193ô. — Agnpino Veado, director da Secre* 
tária. ':••>: 

'! ; ' ; . . f , f A C T A ; . 

ACTA DAÍ 1Ô0» SESSÃO ORDLNARIA REALIZADA EM 21 D í 
. OUTUBRO DE 1936 

' ' ' ' * * ' 

PRESIDÊNCIA ' DO - SRi MlNlSTRp HERMENEGILDO D E , BARROS' 

Àos^viníe-'«[;um. dias do-.mez de outubro do anno da mil 
nóveceqt^Ve;tr.ioUve.'sèi« (' ás nove horas, na sala das sessõea 
do•TribunaH-Superior de. Justiça Eleitoral, presentes os jui* 
zes, Srs.,;.ministros, Plinio Casado e Laudo de Camargo, de* 
séihbargàdorès Colüres Moreira e Ovidio Romeiro, professo* 
rés Jpão Cabral; Cândido de Oliveira Filho, presente ainda; 
oÇSr. procurador geral,, Dr. José Maria Mac-Dowel da Gosta, 
íoi pelo presidente,,Sr. ministro Hermenegildo de Barros, de-, 
çlárada aberta^ a. sessão. E' lida e~ approvada a acta da ses* 
são anterior. Tratando dos casos que se achavam em pauta para< 
julgameãtó,ío THBnnal resolve Io) responder negativamente 
á;consultado'do .Trjbunal Regional Eleitoral de Matto Grosso 
(processo,a.'2.03?^ £e$do relator o Sr. ministro Laudo da 
Camargo) declarando que o juiz.eleitoral da Capital, substi
tuto .'do .juiz; federal no Tribunal Regional, não pode exercer 
simultaneàinénte as lúncções de membro do Tribunal e de 
juiz eleitoral, unanimemente; 2") regeitar os embargos de de* 
olaráção• apresentados no accordão do recurso eleitoral nu* 
mero 4 , 9 3 ; S ã o - Paulo — (relator Sr. desembargador Col* 
Ia ,j^>Ilo^eips).- ,«eiiido emabargánte o Sr. procurador geral ft 
embaríado,>o;iTribunal Superior de Justiça Eleitoral, por jul* 
«ár que o caSo;não é. dé embargos de declaração, unanime* 
mèné,'entendendo,, entretanto, os Srs. ministro Plinio Ca* 
sadò. e professor Cândido de Oliveira Filho que as instruccões 
do accordão* poderiaim ser completadas na parte discutida 
r.elàtiyam^te> á< retract^bilidadej declarando-se impedido, ns, 

. to'^á:lõ|^i;'-'oV'Sr.'''i^iDistrb''-Ii»Qdo. dé Camargo; 3°) mandar 
ár«n{v^-'p^propè«sos .na-.'-.1 i83$> e 1.841 de São Paulo, sendo 
relatçr o; ̂ r.';professor Cândido de Oliveira Filho quetra* 
ta do canõellamento de inscripções de eleitores daquetle Es* 
tado, unanimemente;. 4°) não.toimar conhecimento do recurso 
eleitoral »n,:386 — Piauhy — : (relator, Sr. desembargador 
Ovidio; R^e i fò j í , sendo recorrente, Antônio Dantas Velloso 
e recorrido-Jáyníe, Martins .Nogueira .unanimemente; 5*) afie 
tomar, conhecimento-do, recurso eleitoral n. 489 — Minas 
Gferáes; (relator,' Sr. professor João Cabral) sendo recorrente 
o: Partido. Progressista de Bomíjín e recorido o Partido Re* 
publicano 'Bomfinénse, por não ter sido citada a jurispru* 
dehcia offendida, unanimemente; 6°) converter em diligen* 
cià o julgamento do processo n. 2.025 (relator, Sr," mini»* 
tro Latido, db Camargo) que trata de uma consulta do Pre* 
sidente do Tribunal Regional do Acre, afim de que este pre* 
sidentéUnfòiime: por telegramma se o Tribunal Regional está, 
funccionarido.eno caso negativo, que providencias foram tio* 
mâdas, unanimemente; 7') negar provimento ao recurso elei
toral ; nl "494 (relator, Sr. desembargador Ovidio Romeiro) 
sendo reçiorTènte Pedro Malta de Albuquerque Maranhão e 
recorrido-o Tribunal Reigonal de Pernambuco, unanimemen-
tè;'8*-) nSòtopíár conhecimento da consulta do Dr.-Josó'Ãny« 
sio de Aguiar; Campello: (processo n. 2.026, sendo relator o 
Sr. desembargador Collares Moreira), por falta de compe
tência' doí Cohsuléntè, unanimemente. No julgamento dos em-t 
bárgosi aò ; açcoVdão do recurso eleitoral n. 493 — São Paulo, 
usou: da>p!alavra, áptís'o relatório, Sr. procurador geral. Con-
siderandó! o:adeantado da hora, o Sr. ministro-presidente, 
encerrou' a sessão, convocando outra para o dia 23 do cor
rente, .ás; mesmas: horas. Do que para constar lavrei a pre
sente. Eu, Raul Pacheco de Medeiros, auxiliar da Secretaria 
a escrevi. ;E: eu, Agripino Veado, secretario do Tribunal a 
subscrevo. O Sr. ministro Laudo de Camargo pede a rectifU 
càc^o- da .presente açta ; no que se refere ao julgamento do 
proòesso;;n.;2LÒ25 (Acre). Na acta declarou-se por equi-
VÒGO, qu.e;-oVjüÍgamento -foi. convertido em diligencia quan
do a-decisão-foi ( no sentido de não se conhecer da consulta 
por-se'tratar de'matéria extranha á competência do Tribu* 
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na l .^Foi nessa occasíão que por se tratar de questão do 
Acre que o Sr", professor Cândido de Oliveira Filho pro-
poz e ioi acceita, unanimemente, que. se telegraphasse ao pre
sidente do Tribunal Regional para que informasse se o mes
mo Tribunal estava funeeionando regularmente. Foi assim 
uma medida tomada a requerimento daquelle juiz e sem l i 
gação com a consulta aíludida. Ea, Agripino Viado, secre
tario do Tribunal a subscrevo. — Hermenegildo de BarroSt 
presidente,. / 

J U R I S P R U D Ê N C I A 
Estado de São Paulo 

Recurso Eleitoral n. 441 —Classe 3 a do art. 30 dó Reg. i n t '(*) 
Confirnta.se a decisão que julgou improce

dentes as impugnacões ao registro^ de ,candidatos 
' , e legenda, eiií recurso contra a expedição de di

plomas. 
Accordão 

. , Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral . extraordinário, vindos da região de São Paulo e entre 
partes ~ recorrente o Partido'Constitucionalista de S. Paulo 
e. recorrido o Partido Independente de São Bernardo, sendo o 
seu objecto as eleições de Prefeito e Vereadores deste mu
nicípio, . . 

• Os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, á 
vista do parecer de fls. 319, do Sr. Procurador Geral e dos 
fundamentos da decisão recorrida, que são todos inteiramente 
jurídicos e baseados nas provas dos autos, 

Acoordam. unanimemente em tomar conhecimento do re
curso © negar-lhe provimento, confirmando assim aquella 
decisão, que será publicada com a presente. 
' -' As longas' állègaçôes e os numerosos documentos produ
zidos pelo recorrente não conseguiram siquer enfraquecer os 
sólidos fundamentos do Accordão de fls. 284 e das razões do 
Ministério Publico 'e do recorrido, que o sustentam. 

Tribunal Superior de ' Jus t iça Eleitoral, em 5 dé agosto 
de 1936. —- Hermenegildo de Barros, Presidente. — João ' 
Cabral, relator. 

„ Accordão do Tribunal Regional de, S. Paulo, a que se re
fere o àceórdão supra: 

Accordão 
Julgando este recurso n. -229, interposto pelo Partido Con

stitucionalista contra a expedição de diplomas aos candidatos 
a vereadores a Câmara Municipal de São Bernardo, votados 
sob a legenda "Frente Única — Por um São Bernardo maior 
o melhor* (a qual fora registrada peles:. Partido Independente 
Municipal), acoordam os Juizes do Tribunal Regional de Jus
tiça, Eleitoral, por unanimidade, em negar provimento ao re-
surso, desprezadas antes as preliminares a elle oppostas.. 

O recurso foi interposto por pessoa idônea pára .isso: 
um delegado de Partido (fls. 16 e art. 169, n. 2, do Código 
Eleitoral). Também o foi em tempo uü l (fls. 231, 3 e 35), 
e a sUa* matéria está perfeitamente determinada (fls. 176 v. 
e art. <74, §§ <&• e,l° do Código. Aliás, a f ls . ' 13, deixou o 
recorrente por expresso a invocação cio art. 174 como ser
vindo pára o recurso, disciplinando-ò. 

Mas, por meio deste, nao se logrou demonstrar que o re
gistro da mencionada legenda, ou o dos candidatos sob ella 
agrupados, houvesse discrepado das' regras do art. 85 para 
que incidissem na pena do art. 15â, § 3o, os votos dados 
a esses registros. Ao contrario : o que se colhe cios autos, é 
a regularidade do registro feito. Quem o realizou foi o Par
tido " Independente Municipal, organização legahzadá^civil a 
eleitoralmente (arts. Í66 e seguintes do Código Eleitoral: 
fls. 23, fls. 18 v.); e o realizou exactamente de accordo com 
o art. 85 já citado, do Código Eleitoral. ,Com especialidade, 
em consonância com o § I o deste texto, circumstancia rigo
rosamente posta em duvida pelo recorrente. De facto: o re
gistro poderia ser promovido por delegado de Partido; e as
sim mesmo é que o foi. Mas, estaria ò delegado devidamen
te autorizado para proceder ao registro ? Sem duvida, estava: 
o requerimento, do registro aeba-se, atC- oo-assignado, pelos 
presidente, secretario gerai e thesoureiro do Partido (fls. 20, 
18, e 46). Ora, já não seria só o Presidente, que respondesse 
pela direeção partidária, à qual Se refere o art, 85, § Io, ci
tado? Por certo, sim. 

Teriam, acáiso, esses directores (que co-assignaram o re
querimento, com o delegado do Partido), exorbitado de suas 

(*) Reproduzido por ter sido publicado incompletos ,. 

attribuições ? Não, a ser entendido o texto ha pouco allüdidft 
Também não, conforme o provado a fls. 249. Não, - igual, 
mente, segundo o que se presume dos factos suecedidos: a 
grande votação conseguida pela legenda; do contrario, não de« 
veria ella alcançar esse suecesso. Aliás, a questão de èxor« 
bitancia, ou não, do responsável pela direeção partidária" (1*) 
cit.), ó coisa particular do Partido, simples assumpto de mau. 
dato precisa relação de mandantes e mandatários, á qual se 
appli.fa a disposição do art. 1.296 do Código Civil , no pa-
ragrapho único, quando os factos são evidentes colho-òs d3 
nossa hyporhese. Com orientação semelhante etn parte, já se 
decidiu neste Tribunal.no caso lembrado a fls. 242, num" ífc« 
córtfão da.lavra do desembargador Mario Guimarães. (Diário 
Official, de 28 de maio 'de. 1936,. pag. 22.) 

São Pauio, 1 de junho de 1936'. — Arthur Ccsar da Silvq 
Whitaker, presidente. —Jorge Araújo da Veiga, relator. • 

Estado do Espirito Santo 
Recurso Eleitoral n. 451 — Classe 3*, do.art. 30 do Reg. Int.' 

São validos os votos de eleitores que requere-
ram sua transferencia para a zona onda votaram, 
Ires meses antes do pleito, pouco importando;.que 
o.despacho do Juiz tenha sido proferido em época 
posterior âquelle prazo. 

Accordão 
Vistos", relatados e discutidos os presentes uutoá,de re

curso. eleitoral n. 451, rtío listado do.Espirito Santo,- sendo 
recorrentes o Partido Social Democrático do Espirito Santo, 
Avides' Fraga "e outros e recorridos, Milleto Rizzo e outros. , 

Realizadas, no dia 15 de .dezembro de ; 1935, as eleições 
municipaes em São João de Muquy, da 2a zona do Estado 
a Junta annullou as votações das, 4o e' 12a secções, aquella por 
ineoincidencia e .ès ta por funecionamento na residência, de 
um candidato a Juiz districtal. O Tribunal Regional, porém, 
tomando,.. das mesmas, conhecimento em -gráo de recurso, 
validou-as, dando-se assim mudança de posição de candidatos, 
cujas votações estão discriminadas no relatório de fls. 4"do 
2° volume, da lavra do 'M. Juiz Relator daquelle Tribunal. 

Verificado o resultado e expedidos os. diplomas seis. 
candidatos interpuseram, recurso para o mesmo Tribunal Re
gional, allegando terem'votado em 12 secções. eleitoraes "do 
Município, eleitores que tinham .menos de tres mezes--.de 
transferencia de domicilio, eleitoral com infracção do art. 73, 
8 I o , do Código Eleitoral. 

O Tribunal. Regional- por accordão de p;. 130, sob funda
mento de que' as nullidadès enr matéria eleitoral, constam, ex
pressamente da. enumeração contida no art. 160,. da ler n*. 48, 

'de 4 de maio de 1935, e ainda ao facto de não ter.sido violado 
qualquer dispositivo legal, desde que foram pelos. eleitores 
que .pediram transferencia.-apresentados seus respectivos re
querimentos em tempo hábil, negou provimento, ao recurso. 

- Verifica-se, de facto, que assim foi; a-eleição teve logar 
ai 15 de dezembro de 1935 e consta.de certidão de.p. 65 qúe 
as petições, pedindo transferencia foram todas autuadas, em 
cartório, em 14 de.setembro, a'mais de noventa dias,, portanto, 
da data da eleição, pouco importando ao caso que o M. Juiz 

vso as despachasse, depois-de 15 do mesmo mez. 
Nestes termos accordam os Juizes do Tribunal Superior 

'de Justiça Eleitoral em negar provimento para confirmar, 
como confirmam, a decisão recorrida por estar de accordo com' 
o direito e prova dos autos. 

Rio de,Janeiro, 28 de agosto de 1936. — Hermenegildo 
de Barros, Presidente. — Collares Moreira, Relator. 

Estado-de Pernambuco 
Recurso n ( 470 CIasse'3'do art. 30 do Reg^ Int. 

Nega-se provimento ao recurso por não ficar 
trem provadas as allegações dos recorrentes,-

Accordão 
Vistos estes autos de recurso sob n . 470; de Pernambuco 

— recorrentes, Luiz Coimbra Cordeiro Campos e Felix Cor
deiro de Barros, e recorrido, o Tribunal Regional. Eleitoral, 
allegam os recorrentes eòacção por. parte do commissaric de 
policia e prefeito sobre o eleitorado; haver votado um eleitor, 
cujo nome não constava da lista; baver um nome emendado 
nas folhas de votação; não constar a rubrica do Presidente da 
Mesa, correspondente, á .assígnatura. de , um eleitor &\ ainda, 
haver na eleição renovada a nullidads da constituição da 
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imesa receptora. Acoordam es Juizes deste Tribunal Superior, 
conhecendo do recurso, em negar-lhe provimento. 

• Nenhuma prova deram os, recorrentes da allegada coaçção 
sobre o eleitorado, os documentos de fls. 10 a 12 nenhum 
valor,probante têm, graciosos e sem authenticidade; o voto do 
eleitor impugnado foi acceito por se tratar de eleitor da se-
cção, titulo que exhíbiu; as demais aliegações constituem 
meras, irregularidades que não podem acarretar a inutilização 
do pleito, nos termos do Código Eleitoral, art. 155, § 22 e 
suas letras. ' . . . 

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1936 Hermenegildo 
de Barros, Presidente. — Ovidio Romeiro, Relator. 

Estado do Rio de Janeiro 
Recurso Eleitoral n . 473 — Classe 3 a do art. 30 do Reg. Int. 

Julga-se o recurso prejudicado por decisão an-
' teriormente proferida em recurso idêntico. 

Accordão 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei

toral, classe terceira, n . 473, entre partes como recorrente, 
Ananias Pimentel de Araújo, e, domo • recorrido,. -Nelson de 
Lacerda..Nogueira, os Juizes do Tribunal Superior de* Justiça 
Eleitoral accórdam, unanimemente, julgar prejudicado o re
curso pela decisão proferida por este Tribunal no. recurso 
eleitoral n . 347, oriundo do mesmo Estado do.Rio de Ja
neiro. . . . . 

Rio de. Janeiro, 28 de agosto, de 1936. — Hermenegildo 
Ide-Barros, Presidente. — Plinio Casado, Re.lator. 

Estado de São Paulo 
Processo n . 1.223 — Claãse.ô'-

íCancellamento de Inscripção)-
Determina-se õ cancellamento da inscripção 

da eleitora Benedicta Gonçalves dos Santos, visto 
ter sido a çommunicação do Tribunal Regional 

• acompanhada do respectivo accordão e terem sido 
observadas as formalidades legues. 

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

communica a este Tribunal o cancellíment^ da inscripção 
da eleitora. Benedicta Gonçalves dos Santos, Jnscripta sob o 
numero 395, da' t(J3a. Zona, do Estado de São Paulo; e1 

Attendendo a que a cornmunieação do cancellamento veio 
acompanhada, do accordão do Tribunal Regional e a que fo
ram observadas-as formalidades' legaes: 

• Accordão os juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por utonimidade, em determinar que a • secretaria 
cancelle' a inscripção da eleitora Benedicta Gonçalves .dos 
Santos, mscripta'sob o n . 395, na 103* Zona, do Estado de São 
Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 22 de julho 
de 1935., — Hermenegildo de Barros, presidente. — Eduardo 
Espinola, relator. 

Estado de São Paulo 
Processo n . 1.225 — Classe 6* 
(Cancellamento de Inscripção) 

Determina-se o cancellamento da inscripção 
do eleitor João Pinto do Rego Soes, visto ter sido 
a çommunicação do Tribunal Regional acompanha
da do. respectivo accordão-e terem sido observadas 
as formalidades legaes. 

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

communica- a .este^Tribunal-o cancellamento da inscripção 
do eleitor João Pinto do-Rego Saes inseripto sob o n. 249, 
da 116* Zona, do Estado, de São'1 Paúló; e, 

Attendendo á que a çommunicação do, cancellamento veio 
acompanhada- dô accordão do Tribunal reegional e a que fo
ram observadas as formalidades legaes: 

Accordão os juizes do Tribunal, Superior.de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a secretaria 
cancelle a inscripção do eleitor João Pinto do Rego Saes, 
inseripto sob o número 249, na 116" Zona, do Estado de São 
Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 22 de agosto 
de,1935. — Hermenegildo de Barros, presidente..— Eduardo 
Esvinola. relator. ' 

Estado de São Paulo 

Processo n. 1.229 — Classe 6" 

(Cancellamento de Inscripção) 
Determina-se o cancellamento da inseri:.' :•• • 

do eleitor Benedicto Rodrii/ues da Silva, visto 
sido o çommunicação do Tribunal Regional acoi .-
panhada do respectivo accordão e terem sido ob
servadas as formalidades legaes. / 

Accordão 
vistos, examinados e relatados estes autos, em que st 

communica a este Tribunal o cancellamento da» inscripção 
do eleitor Benedicto Rodrigues da Silva, inseripto sob o nu
mero 726, da 26-» Zona, do Estado de São Paulo; e, 

Attendendo- a que a çommunicação do cancellamento veu. 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que fo
ram observadas as formalidades legaes: 

Accordão tis juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que* a secretaria 
cancelle a inscripção do eleitor Benedicto Rodrigues da Silva, 
inseripto sob o n. 726, na 26» Zona, do Estado de Soã Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça" Eleitoral, em 22 de julho 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, presidente. — Eduardo 
Espinola, relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n. 1.273 — Classe 6* 

{Cnioellamentò de Inscripção)' 
Determina-se o cancellamento dá inscripção 

do eleitor Samuel Romão de Oliveira visto ter sido 
a çommunicação do Tribunal Regional acompa
nhada do respectivo accordão e terem sido obser* 

— vadas as formalidades legaes. t 

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

communica a este Tribunal o cancellamento da insoripção 
do eleitor Samuel Romão de Oliveira, inseripto sob o nu
mero 23.141, da 55' Zona, do Estado de São Paulo; e, 

Attendendo â que a çommunicação do cancellamento veio 
acompanhada,,do accordão do Tribunal. Regional e a que fo
ram'observadas as formalidades legaes: 

A~ccordão os juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a secretaria 
cancelle a.Inscripção do eleitor Samuel Romão de Oliveira, 
inseripto sob o n. 23.144, na 55* Zona, do Estado de São 
Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 26 de julho dè 
de ,1935. — Hermenegildo de Barros, presidente. — Eduardo 
Espinola, relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n. 11276 — Classe 6* 

(Cancellamento de Inscripção) , 
Determina-se o cancellamento dá inscripção 

do eleitor José Nunes dos Santos, visto ter sido o 
çommunicação do Tribunal Regional acompanha^ 
da do respectivo accordão e terem sido observadas 
és formalidades legaes. 
- . Accordão 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
communica a este Tribunal o cancellamento da inscripção 
do eleitor José Nunes dos Santos, inseripto sob o n. 1.122, tia 
120* Zona, do Estado de São Paulo; e, 

Attendendo a que a çommunicação do cancellamento veio 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que fo: 

ram observadas as formalidades legaes: '. 
Accordão os juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei

toral,; por unanimidade," em determinar- que a secretaria 
cancelle a inscripção do eleitor, José Nunes dos Santos, ins
eripto sob o n. 1.122, na 120* zona do Estado de São Paulo., 

Tribunal Superior.de Justiça Eleitoral, em.26 de julho de 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, presideite, —J. de Mi
randa Valvèrde,' relator. 

Confere com o O r i g i n a l 
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Estado de São Paulo 

Processo n . i.277 — Classe 6" 

{Cancellamento de Inscripção) 
Dfítermina-se o cancellamento 

do eleitor José Pinheiro Netto, 

Outubro de 1936- ? 

aa inscripção 
visto ter sülo a 

Cão da Policia Civ i l , como se vè pelo documento de folhas 20 
<J\"> o oídadão Antônio Dias dos Santso não reside neai é co
nhecido á rua São Christovão n . 290, cujo local é domicilio, ha 
mais de dois aonos, do - Sr. Oscar Valle da Silva Lima que 
desconhece por completo o syndicato. Deante destes esclare
cimentos prestados pela Prefeitura e pela Directoria Geral 
de Investigação,, verifica-se que falsa foi a declaração feita 
por Antônio Dias dos Santos á fls. e fls. quando affirmou çommunicação do Tribunal Regional acompanhada f ° r S , . D ? S J . \ ^ rLttl fsrt

 6 í l s - guando aftirmou 
do respectivo accordão e terem sido observadas as ? ^ ^ í ? T t S ™ ^ ^ ^ ™ 0 , & ^ . « . . ^ m 
formalidades legaes. 

Accordão 

falso foi o testemunho protestado á fls. 42 por Tácito Ro 
cha e José Lemos, sendo que este ultimo declarou ainda fal
samente, como positivou o officio de fls. 20, ser funeciona-
rio municipal. Em face do exposto certo é que os denuncia
dos incorreram nas eaneções penaes do disposto no artigo. 183 
§ õ" da lei n . 48, de 4 de maio de 1935, combinado com o ar
tigo 165 n . l , pelo que devem todos ser condemnados no gráo 
máximo dada a existência das aggravantes do artigo 39, nu-

l i ^ ^ h ™ * * ™ ' ^ do cancellamento veio mero 13 da Consolidação das Leis Penaes. Para que se in-
noanhadf ao aTcordão do Tribunal Regional e a que fo- staure 

. Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
communica a este Tribunal o cancellamento da inscripção 
do eleitor José Pinheiro Netto, inseripto sob o n . 425, da 83* 
Zona, do Estado de São Paulo; e, 

acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que 
ram observadas as formalidades legaes: 

Accordão os juizes do Tribunal Superior de Justiça Ele i 
toral, por unanimidade, em determinar que a secretaria 
cancelle a inscripção do eleitor José Pinheiro Netto, inseripto 
sob o n. 425, jia 83" Zona, do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 26 de julho de 
de 1935. — Hermenegildo de Barros. presidente. — Eduardo. 
Espinola, relator. , 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL D O D r a i C T O FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 
O desembargador André de Faria Pereira, juiz do T r i 

bunal Regional Eleitoral do Districto Federal e relator da 
AeçSo Penal n . 31: 

Faz saber a todos os que o presente edital, com o prazo 
de trinta dias, virem ou delle noticias tiverem que, por osse 
Tribunal corre um processo em que é autora .a Justiça Ele i 
toral e réo, Antônio Dias dos Santos, como incurso no artigo 
185 § 3 o do Código Eleitoral, cuja denuncia é do teor seguin
te: "Exmo. Sr . Desembargador Presidente do Egrégio T r i 
bunal Regional Elei toral ,— O Procurador Regional Eleitoral, 
no'exercício de suas attribuiçõe» legaes vem offerecer a este 
Egrégio Tribunal, denuncia contra: I o) Antônio Dias dos 
Santos, brasileiro, casado, empregado no commercio, que se 
diz residente á rua São Christovão n . 290; 2o) Tácito Ro
cha, funecionario municipal, residente á rua Lopes.da Cruz 
n.38; 3°) José Lemos, que se. diz funceionario municipal, re
sidente á rua 24 de Maio o. 465, todos responsáveis pelos 
deliçtuosos factos seguintes: Requerendo sua qualificação nc 
dia 1 de outubro de 1935, declarou Antônio Dias dos Santos 
ser domiciliado e residente á - rua São Christovão n . 29Ô, o 
que era attestado pelas duas testemunhas Tácito Rocha e 
José Lemos (fls. 12). Tendo sido qualificado por despacho 
de 26 de outubro d,e 1935, compareceu o 1° denunciado ao 
cartório, do Juiz Federal da 9* Zona, onde fazendo á mesma 
declaração de ser residente á rua São Christovão n . 290. re-
quereu a sua. inscripção. Corria o referido processo os tra
mites legaes, quando o D r . Juiz ordenou que sustada fosse 
a entrega do titulo (fls. 16 verso) isto, por ter chegado ao 
seu conhecimento que a declaração de domicilio feita oor An* 
tonio Dias dos Santos tanto no processo de qualificação come 
no de inscripção eram falsas (fls. 17) .."Èm vista desta i n 
formação ordenou ainda o Dr . Juiz que fosse offieiado ao 
Sr . Director Geral-da Directoria Geral de Investigação, soli
citando as necessárias syndicancias a respeito (fls. 17 verso) 
e que também fosse offieiado ao Exmo. Sr . Prefeito Muni
cipal solicitando informações sobre Tácito Rocha e José Le 
mos, isto é, se as duas testemunhas que attestam as declara
ções do requerente de fls. 12, eram realmente funccionDrios 
municipaes, qual o cargo gue oecupavam e a que dependên
cia da Prefeitura estavam subordinados. Respondendo a este 
ultimo officio. informou o Sr . Secretario Prefeito, que o c i 
dadão Tácito Rocha era funceionario municipal, tendo o cargo 
de capataz da Directoria do Trabalho, Mattas e Jardins, mas 
que "do fichario geral não constava o nome de José Lemos 
eomo funceionario municipal (fls. 19). Attendendo aó orde» 
aado pelo D r . Juiz. apurou a Directoria Geral de Investiga» 

__ _ o necessário processo crime e sejam os aceusados pro
cessados e afinal condemnados na fôrma pedida, o signatário 
requer, seja a presente denuncia autuada e distribuída, pro-
seguindo-se nos ulteriores termos de direito, segundo o dis
posto no artigo 185 e seguintes da citada lei 48, de 4 de maic 
de 1935. Rio de Janeiro, 28 de'junho de 1936. — Mario Neivo 
de Lima Rocha. E como não tenha sido possível a intimação 
pessoal do aceusado é chamado e citado pelo presente edital, 
que será publicado no "Boletim Eleitoral" para fins de direi
to. Dado e passado ma cidade do Rio de Janeiro, em 21 de 
outubro de 1936. Eu, Ornar da Gunha, funceionario designado 
para servir no presente processo, o subscrevo. — Ornar da 
Cunha. 

O director da Secretaria do Tribunal Regional de Jus
tiça Eleitoral do Districto Federal, faz publico que pelo se
nhor presidente do Partido Autonomista desta oapital foi de
signado como deiegados desse Partido junto ás Varas Eleito
raes, o cidadão Antônio dos Santos. 

Secretaria do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, em 
vinte e dois de outubro de mil novecentos e trinta e seis. — 
Pelo director, Modesto Donatini Dias da Cruz. 

O direeterwd> Seoretaria do Tribunal Regional de .Jus
tiça Eleitoral RiSyDistricto Federal, faz publico que pelo se
nhor presidente do Partido Político "Concentração Eleitoral 
de São Domingos", foi designado delegado desse Partido junte 
ás Varas Eleitoraes o Sr. Ernando Couto Gomes. 

Secretaria do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do 
Districto Federal, em vinte e dois de outubro de mil nove
centos e trinta e seis. — Pelo director, Modesto Donatini Dias 
da Crus. . • 

O director da Secretaria do Tribunal Regional de Justiça 
Eleitoral desta capital faz publico que foi designado delegadc 
do "Centro Político Pró Educação e Saúde", junto ás Varas 
Eleitoraes o Sr. Dr . Àrthur de Souza Figueiredo. 

Secretaria do Tribuna! Regional de Justiça. Eleitoral da 
Districto Federal, em vinte e dois de outubro de mil nove
centos e trinta e seis. — Pelo director, Modesto Donatini Dias 
da Cruz. 

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

Primeira Circumscripção 
. PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

( Districto municipal de Candelária) 
Juiz — Dr. Decio Cesario Alvim 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 16 DE OUTUBRO 

DE 1936 
3.009. iPedro Pinto de Britto Pereira. 
3.010. Octavio SchmJdt Caldeira. 
3.011. Mano Gusmão Antunes. 
3.Õ12- Sylvio Vaz de Sá. * 
3.013. Maria Esmeria Martins Vieira . 
3.014. Eugênio 'Margarido,.Silva. . . . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 20 D E OUTUBRO, 
D E 1936 

3.01*. Antônio Oliveira Costa. 
3.016. Ascanio de Barcellos Bastos 
s 047- iloivn Marminalli-

C o n f e r e com o O r i g i n a l 
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3.018. Álvaro da Costa Atajahy Júnior. 
3.019. Antônio Bessa Pereira. 
3.020 Adelino Mello.-
3.021. Alfredo dos Santos Fernandes. 
3.022. Alvim Bordallo. 
3.023. Dib Atabe. 
3.025. Guilherme Antônio dos Santos. 
3.026. Iracy Pereira da Silva. 
3.027. Júlio de Aguillar Machado. 
3.028. José Alves Ferreira. 
3.02$. José de Castro Montenegro. 
3.030. Joaima Sorbarra de Mattos, 
3.031..José Cortez. 
3.032'. Joaquina Carlinda Ferreira. 
3.033. Jorge Stamato. ' 
3.034. José Alves de Almeida. 
3.035. Joaquim Maria Ignacio Macedo. 
3.036. João Alcebiades Lourenco. 
3.037: José Rego Serra Martins. 
3.03S. Kurt Klausner. 
3.040. Luiz Philippe Pereira Leite. 
3.041. Luiz de Almeida Cruz. 
3.042. Laelia \ Rosa de Aguiar. 

- 3.043. Mario Rodrigues Borges. 
3.044. aiarcilio Martins de Araújo. 
3.045. Máximo de Almeida Barreto. • 
3.046. Maria Elisa Padua Soares. 
3.047. Marinette Barros Cavalcanti. • -
3.048. Moacyr Mattos Pimenta. 
3.049 Maiia Jr-sé Borrego Iezzi. 
3.050. Maria dd Oliveira Ferreira. 1 

3.051; Nelson de Oliveira Gonçalves. 
3.052 Oscar Loureiro. 
3.053. Ottilia de Figueiredo Montenegro. 
3.05 í . Paulo Leingruber. 
3.05:5. Paímyra Pereira da Silva. 
3.05S Pedro dos Reis Gonçalves. 
3.057. Roberto Pinto de Aguiar. 1 

3.058. Roberto Carlos Eugênio Strüít . 
3.059. :Solon Duarte Barreto. 
3.060. Siegíried Simon. • 
3.061. -Sebastião Francisco Grego. 
3.0G2. Sérgio Cândido Schnoór. 
3.063. Tito Cócco. 
3.064. Victor Machado de Carvalho. 
3.065. Victor da Rocha Freitas. 
3.066. Walter Cabral de Menezes. 
3.067. Ulysses Braga. 
3.068. Zelio Monte. 
3.070. Zoé Nunes Pimenta de Laet.-
3.071. Antônio Pring da Cunha. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22 DÊ OUTUBRO 
D E 1936 

3.074. Alfredo de Castro F i lho . " 
3.075. Armindo dos Reis Callado. 
3.077. Anesia Anacleto. 
3.078. Antenor Pereira da S i l v a i 
3.079. Aurora Barbosa Gonçalves Cameron. 
3.080. Athanagildo Alves da Silva.. 
3.081. Alcides Gomes da Silva. 
3.082. Arlette Pereira Bastos. 
3.083. Alcino Pereira Bastos. 
3:084. Alayde Pereira Bastos. 
3.085. Appolomy Oliveira Constando. 
3.086. Agenor de Araújo Salles. 
3.087. Archimedes Henrique Figueira. 
3.088. Avelino Barbosa. 
3.089. Ary Faria de Paula. 
3.090. Arthur Barbosa Júnior. 
3.091. Agenor Guilherme Meyer. 
3.092. Antônio do Valle. 
3.093. Aseendino Nunes da Costa 
3.094. Benjamin de Souza. 
3.095. Brasilino Brizzante. 
3.096. Belmira da Gloria Ferreira de Souza.. 
3.097. Carolina Ferreira Leal. 
3.098. Cândido Coelho Moreira. . 
3.099. Cora da Silva Victor. , 
3.1Ó0. Carlos José da Moita Júnior . 
3.101. Eulina Maria da Silva Reis. 
3.102. Edi l Pereira de Oliveira. 
3.103. Ernesto Escovino. 
3.104. Elvira- Victor Ferreira. 
3.105. Enedia Siqueira. 
3.106. José de Carvalho. 

3.107. Francisco de Moura. ü 

3.109. Francisco Gonçalves. 
3.110. Heitor Beltamio Ellena 
3.111. Hilda Borba Teixeira. 
3.112. Hélio Fiúza L ima . 
3.113. Homero Babo. 
3.114. Henrique Corrêa de Mello Fi lho. 
3.115. Iracema Ferreira Villaça. 
3.116. Jayme Pereira das Neves. 
3 .1 Í7 . Jardelma .Chaves de Nazareth Salim; 
3.118. José Toller Rodrigues Aivarez. , 
3 . Í Í 9 . José Galixto. 
3; 120. José Custodio de Mello. 
3.121. Juüo Costa. 
3.122. Joaquim de Campos Pereira. 
,3.123. José Brum Filho. 
3.124. Jurandyr de Oliveira. 
3.125. José Joaquim Seabra Nettch -
3.126. José da Cunha Moreira. v 

3.127. Júlio Alves Alves Simões. 
3.128. Joaquina da Costa Dias. 
3.129. José' dos Santos. 
3.130. Jayme José Cardoso. 
3.131. João da Gruz Andrade* / 
3.132. Joaquim José Ferreira. 
3.133. Lourdes Pinheiro Lisboa. 
3.134. Luiza Serrão. 
3.135. Laurinda Meirelles. 
3.136. Laurinda Brandão Guedes Lemos, 
3.137. Lamartíne Babo. 
8.138. Linneu dé Lavôr Batalha da Rocha. 
3.139. Maria Carolina de Gusmão. 
3.140. Mercedes Pereira Otero. 
3.141. Maria Antonia de Mattos. 
3.142. Maria Saraiva de Andrade 
3.143. Waldyr Moreira Reis. 
3.144. Maria Assumpção Pereira. 
3.145. Nelson Pereira de Souza e Si lva . 
3.146. Newton Pinto Bravo Limoeiro. 
3.147. Othonie! Cruz. 
3.148. Octayio Fernandes Branco. 
3.149. Olegario Francisco Marques. 
3.150. Oswaldo Pereira de Andrade. 
3.151.0vides José Machado. 
3.152. Ondina José Maria. 
3.153. Onair Moraes. 
3:i5l.*Olivio Moreira da Silva 
3.155. Oliverio'Popovitch... 
3.156. Octacilio Dias Vieira . 
3.157. Pedro Flor Galvanho. 
3.158. Pedro Meira Sobrinho. 
3.159. Plinio Nogueira. - i 
3.160. Regjnaldo Polana. 
3.161. Roberto Amorim de Santa Victorla. 
3.162. Symphronio Egydio Romão. 
3.163. Sylvio Fernandes Soares". 
3.164. Sebastião Ribeiro de Castro. 
3.165. Timotheo Gomes Ribeiro Júnior . 
3.166. Wilson Augusto da-Costa Schieller. 
3.167. Walter Ferreira Villaça. 
3.168. Wascol da Silva. 
3.169. Zoulo Rabello. 
3.170. Zulmira Teixeira de Far ia . 
3.171. Ruy Barbosa de Castro. 
3.172. Jayme Brieio Teixeira Leite. 
3.173. Maria de Lourdés Cunha. * 

Primeira Circumscripção 
TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Distrietos mnnicipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos) 

Juiz Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filhe 
Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo -

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 19 DE OUTUBRO 
D E 1936 

5.817. Paulo Rangel de Souza. 
5.818. Jorge Bezelim. 
5 .8 Í9 . Oswaldo Rodrigues da Silva. 
5.820. Cândido Pereira de Freitas. 
5.821. Belmiro Dias de Oliveira. 
5.822. Maria Machado. 

Confere com o O r i g i n a l 
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5.823. Álvaro Domingos dos Santos. 
5.824. Oscar Pinto. 
5.825. Rolla Américo. 
5.826. Gustavo de Almeida Moreira. 
6.827. Aloysio Gonçalves Monteiro. 
5.828. Güijhermina de Oliveira Guimarães. 
5.829. Izidro Ferreira. 
5.830. João Augusto da Silva. -
5.831. Manoel Novas, dos Santos. 
5.832. Melciades Fernandes da Gosta. 
5.833. Mario José Maria Esteves Júnior. . • •• 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 21 DE OUTUBRO 
DE 1936 , 

5.8S4. Sebastião de Souza Martins. 
5.835. Umbelina Fragoso. 
5.836. Walter Bizarra Cavalcante. 1 

5.837. Agripino Antônio, Ferreira., ' 
5.838. Luiz: Justin Norbert Costa. • 1 

5.839. Pedro Ribeiro. • >. • • 
5.840. Altivo Pinto. 1 • 
5.84,1. Alda Villela de Almeida.'' ' > • ' 
5.842. Américo Carlos Marmello. 
6.843. Eugênio Masson da Fonseca Filho., 
5.844. Francisco Antônio Teixeira. - "• ' ;'. • 
6.845. Joaquim Vanni. ; 
5.846. Lindolpho de Souza Spinola. 
8.847. Maria Theodora Bueno. , • , 
5.848. Manoel Batalha de Souza. 
5.849. Manoel "Ferreira da Silva. -
6.850. Maria Fernandes Vieira., 
6.851. Octaoilio de Oliveira HVasconceUos. 
6.852. Roberto Martins da Silva. •> • 
5.853. Robella Arnizánt de Mattos., . ~ 
$.854. Esmeralda Pacheco Netto,. ! • ! . . . : 

'• •. ' RECTÍFICAÇAO: % . 

5.738.. Theodoricõ Francisco. Lopes e nlo como cábiu aO 

Segunda Ciraiinscripção 
QUINTA ZONA ELEITORAL 

< Distrietos municipaes de Glória e • Santa: Thema) 
Jnis —. Dr. Eduardo de Sonsa Santos 

Escrivão— Dr. Francisco Farias 
QUALIFICADO POR DESPACHO DE-10 DE SETEMBRO 

DE 1936 
;õ.545. Oswaldo-Ribeiro, da Cunha. 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 21 DE SETEMBRO 
.•ii. •. DE 1936 '.( ' • 

5.566. Eunice de Gusmão. 
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 29 DE SETEMBRO 

DE 1936 
5.620. 
5.622. 
5.637. 
5;638. 

Laura Villela:dos Santos. 
Maria Zelia Amaral Souza. 
Alzira Valpasso. 

. . , Antônio Farias Cabral. 
5.639. Aloysio Affonso Ferreira, 
5:640. Alfredo Serpa Teixeira. • 
5.641. Adelia Nunes Maia. . 
5.642. Ecilá da Silva Amorim. 
5.643. Georgina.de Mattos Acurj . 
5.644. José Pires de Moraes. 
5.645. José Rios. : »• ' 
5.646. João Joaquim Pires de Souza Campos. 
5.647. Moacyr Walter Smith Vasconoellús.. ~ 
5.648. Nestor; Costa .Mesquita.. . . . 
5.649. Nilton Ribeiro.. 

•QUALIFICADOS" POR DESPACHO DE-7 DE OÜTUBáÒ 
• ," DE 1936 ( ' /' ' ' ' " 

6.652. Annexilio Novaes Bastos. • 
5.653. Edgar de Brito Lyra." . ! ; • . ! 
6.654. Albertino José de Moura. 
5.655. Rogério Navarro d̂ s Santos.- , -
5.656. Geraldo Goulart da Silveira. 
5.657. Edmundo de Faria Leuzinger.i 

6.658. Amalia Alves, Costa. 
5.65». .Walter Netto da Rocha. > . 

, -6é8 . 
5.669. 

é?o. 
671. 
672. 
673. 

k 4'J'» .: Í.-.---
5.660. José, Joaquim de Oliveira. 
5.661. Gilberto Rodrigues Gomes. 
5.662. Kyttá de Bellido Gusmão. 
$.663. Ciarita de Hannequim Gomes. 

.606. Laura de Castro Rangel. 
667. Mario Souto Lyra. 

Oüwâldp Affonso Pereira. 
Armando Peixoto de Freitas. 
Henrique Duvivier Goulart. 
Isabel; Vâllejos Necchis. 
Sylvio Rumann Soares. 
Francisco de Paula de Almeida Azevedo.. 

674. Fernando de Vilhena. 
675. Ângelo Cruz. 

Eliza Guedes dos Santos. 
Joio Nicacio da Câmara. 
Maria Cónstança de Mentzingen. 
Ortelihdà Queiroz Cleophas. 
Paulo Olivier. 
José Gomes da Silva. 

682. JülÍa.Àtnalia Vairo. 
683. Adadtò Leal de Castro. 

Helena Vianna de Carvalho. 
SyIvio,.Mendonça Maciel. 
Êpitáoiò, Affonso da Costa. 
Haydée Lopes. 

, 3 ; ; INDEFERIDOS : 

5;è50. Vit.âjiánâ Agostini. 
5.684. Felicidade Costa da Silva. 
5.686. Sebastião Gumercindo. 

: . > SEXTA ZONA ELEITORAL 
(Distrietos municipaes de Lagoa. Copacabana a Gávea) 

Juiz — Dr. Saul de Gusmão 
. Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 21 DE OUTUBRO 
,: AÍ ;"• DE ,1936 
.674. Manoel Martins Tavares. 
.075. Manoel, Leopoldo da Silva. 
.076. Esmeraldino Mathias. 
.077. Sylvio. Luciano Arruzo 
.078. BiVá Acioly. 
.079. Antônio Joaquim Lopes. 
.080. Gabriel. Lopes. 

6.081. José Carlos de Araújo. 
6.082. Gastãd, Carios Teixeira Lobão. 
6.083. Otto Marcos de Almeida. 
.6.084. Claudipnar Pereira de. Mello. 
6.085. Luiz IKélly de Lima é" Moura... 
6.086. Waldemiro Valle. 
Q.087. Carlos Rodrigues Gonçalves. 
6.088. ÊudoxiO ..Fernandes Moura. 
6.089. Carlos do Paço Eira. 
é.090. Züléiká Fernandes de Almeida. 
6.091. Elie José Ali Hessab.' 
á.OÔg. Hélio Pinto de Oliveira. 
6.ÕS3. Hèlmuth Gustavo Strambel. 
Í .094. Maria ,de Lourdes Pereira Fraga. 
Í i095. Tálitha Borges do Carmo. 
6.096. Mauriliò da Rocha Freire. 
8.097. Fernando Paes de Oliveira. 
6.098. Celmira Pimentel Gonçalves. 
6.099. Helena Delniz. 
6.10Ó. Clelia de Oliveira. -
é. 101. Oswaldo Figueiredo de Oliveira. 

Terceira Circumscripção 
DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Distrietos mnnicipaes de Meyer e Inhaúma} 
Jniz.— Drç Edmundo de Oliveira Figueiredo 

; Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 13 DE^ OUTUBRO 

DE 1936 
9.654. José Lima. 
9.655. Hélio Ferreira da Silva. 
£ .656. Waldyr da Rocha Silveira. 
Ô.657. Carlos Gomes da Silva. 
9.658. Darcy da Cunha Machado. 
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!ô;659. Irene de Oliveira Passos. 
(9.660. Jurandyr da Silva. - . >• 
! 9.661. Jubidivan Rossine. ... , , 
5.662. Joaquim Oliveira da Costa. ! '» 
8.663. Laudélino Rodrigues. 
9.664. Luiz dós Santos. 
9.665. Maria José Lima dô Mesquita. , j : 

9.666. Manoel de Oliveira. • ... - ,* 
9.667. Zuleika Duhá. 
9.668. Antônio Moreira Rocha. • , 
9.669. Aristides Paiva. " , . 
i 670. Jayme "Alvim da Silva. 
ô.671. Adhemar Paulista dos'Santos. , , 
,9.672. Álvaro Cabral. v 

9.673. Avelino Joaquim Garcia; . ' 
9.674. ' ApDolinario Francisco .Cordeiros..- -, • 
9.675. Anionio Ferrari Campos. . 
9:676. Alfredo Ferreira da Costa'-.., . 
9.677. Antônio Nouto dos Reis. " ' . , 
9.678. Affonso Nunes Pereira. . - . . „ , „ 
9.679. Benjamin Rodrigues Ferreira. 
9.6S0. Carlos Garcia. " 
0."081. Coleta Monteiro. 
9.68-2. Colina Rodrigues Ferreira. . . 
9.683. Còrdelina José do Nascimèntf' 
9.684. Cloülde Fernandes Gonçalves 
9.685. Delphino Francisco Úé Souza 
9.686. Diva de Abreu Vieira. 
9.687. Edith de Abreu Vieira . 
9.688. Ernestina Machado Vieira 
9.689. Edgard de Abreu Viei ra . 
9.690. Frederico dos Santos• Mattos F i lho . 
9.691. Geraldo Ribeiro Pinto. !; 
9.692. Gervasio Francisco dá Costas- / 
9:693. Hylda Guimarães Barreiros . 
9.694. Heitor Alves da Silviv.. 
9.695. Henrique Amélia Çíoneulves. 
9.696. Hygino Santiago, 
9.697. Jorge Joaquim dé Campos. 
9.698. Joaquim da Silva Freire. 
9.699. Jorgelino Cláudio Monteiro. • ' ^ , 
9.700. João Baptista Pereira Lins . ' • • ' ' . ' ' 

, 9.701. João Milezi. 
-9.702. José Antônio do Espirito Santo. 

9.703. João Fontes. 
9.704. José da Costa Fi lho. , < -.-
9.705. João Gomes dá Fonseca Cunha Filho." • ',. f 
9.706. Maria da Gloria Nunes. , 
9.707. Paulo Moseira de fell is . \ 
9-.708. Salvador Lanzilatte. • • v :.-;» 
9.709. Sebastião de Oliveira. ... 
9.710. Tito Livio Pereira Rabello. '• •!• 
9 .7t^. 'Zelia Pereira da Silva. . '• , i 
9.712. Zulmira Machado. ' > " \ 
9.713'. Waldernar Cezar de Mendonça, . -
9.714. Albertina de Souza Soares.: • -• . 
9.715. Alberto Trindade Fontes,. . ' » < ,'\ 
9.716. Américo Luiz de Castro. 
9.717. Antônio da Costa' Ramalho.. 
9.718. Archimedes- Antônio Malizla.. . 
9:719. Arch ;medes Martins da Rocha 
9.720. Aristides Saraiva Torres. * 
9.721. Augusto de Paiva Gonçalves ; ' 
9.722. Augusto Fraga de Moraes. 
9.723. Braulino Ferreira da Silva ' ' • . -
9.724. Claudionor da Costa Cruz. 
9.725. Dalzisa Rodrigues Rocha. 
9.726. David Augusto de Medeiros 
9.727. Djalma Corrêa Coelho. 
9.728. Edgard Medeiros Martins. 
9.729. Elias Messias. 
9".730. Elomyr de Oliveira e Silva 
9.731. Ermelinda Soares. 
9.732. Francisco Martins da ; Cunha. 
9.733. Guido Antenor Magnago. 
9.734. Tgnez dos Santos Corrêa. 
3.735. Ilba "Plácida Torres Paeca 
9.736. Jtíão Monteiro. 
9.737. José Barbosa Boia-
9.738. José Caetano. . 
9.739. João da Silva. 
9.740. José Maria. 
9.74'i. 3mê Morlo,- . 

ELEÍTOBAL . O u t u j y o _ i b 1,936-3497 

9.742. José Noríval "da Silva. r 

9.743. Joaquim Pereira Machado FilfiO, 
9.744. Laurentino Nunes Santa. 
9.745. Lauro Ladeira de Lima. . . / • . . . 
9 .74è. Léonor Plácida Torres' Pacea. . , , 
9.747. Leopoldino de Oliveira. 
9.748. Luiz Rocha; , ..... . ., 
9.749. Manoel Ferreira Mathiaè Júnior. 
9.750. Manoel da Silveira. . ,;. 
9.751. Moacyr de Souza Ferreira» 
9.752. Moacyr Venancio Pitiíto. . 
9.753. Nair Fernandes,Arôas. " 
9.754. Neii.no de Macedo. 
9.755. Nicanor Costa. 
9.756. Nicolina Scardino Gomes. : • • . 
9.757. Olegario Cardoso, dos .Santos. 
9.758. Paulo Paes Pimenta. . 
9.759. Présciliana Borba de Oliveira • 
9.760. Prússia Telles. 
9.761. Raymunda Nonato de Oliveira 
9.762. Samuel de Carvalho. 
9.763. Sebastião Alves da Silva. <• " 
9.764. Sérgio de Assis. >• : 

9.765. Sophia Vianna. 1 '•- ' 
9.766. Wilson Ferraiola Barretta. 
9.767. Gaspar Rodrigues Alves Mathèus-.' 
9.768. Carlinda Longa Ferreira. ' 
9.769. Francisca Gonçalves Cunha. -

QUALIFICADOS POR DESPACHO BB *7 DE ©tJTÜBRtt 
DE 1936 . r 

9.770. Luiza Fonseca da Cunha e Siívft. . M 
Q,771. Adòlpho Raposo. ' • ' . j „ é l 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITOB^&i< T:.o f . 
£ Distrietos mnnicipaes de Piedade, Ihpjâ o Penha) 
Jdiz — Dr. Antônio Carlos lafayette de Andrade 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto do Mello 
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2 DE OUTUBRO 

:,, , ? Í ) V .;; DÈ' 1936 ' v 

10.202. Archimedes Artbagnan Saldanha. 
10.203. : Arnaldo' Gomes do Patrocínio. 
10.204. Almyra Telles' Pereira. 
10.205. Annita' Brandão Chéble. » 
10.206. Berenice.de Jesus Teixeira. 
10.207. Dulce Bastos Bandeira, 
10.208. Guiomar de Freitas Branco., 
10.209. Guiomar Amaral Soares. 
10.210. Judith Loureiro. -,-
10;21i, Jõaò dà Silva Leonel. . ' 
10.212. Marianna da Conceição Machado. 
10.213. Marianna Baptista Lage. 
10.214. Mercçdes Teixeira dos Santos» 
10.215. Orcahha Andrade de Araújo.. 
10.216. Pedro Pinto de Rezende. 
10.217. Silveria Menezes Couto. 
10.218. Antônio Daiha. 
10.219. Izabel da Silva Santos. 
10.220. Odilon Rangel. 
10.221. Clementina Maria da Conceição Valle» 
10.222. José Marques Bastos. 
10.223. Marcelino José da Costa. ' . 
10.224. Manoel Prudeneio Moreira Filho. 
10.225. Manoel Machado Rodrigues. 
10.226. Carlos Alves Gomes. 
10.227. Juracy Maia Mattosò. 
10.228. Manoel Duarte Tralhão 
10.229. Albino Dionizio. 
10.230. Antenor Gonçalves. 
10.231. Argeu Simões .Borges. 1 
10.232.. Aspasio dós Santos. 
10.233. Antônio Soares Martins. 
10.234. Almino Pereira do Lago. 
10.235. Carmella Ferreira Netto. 
10.236. Dalila Magalhães Benedicto.. » , 
10.237. Ivo Santos Villar. , 
10.238. José Cardoso da Silva. 

. IÒ.S39: Èlvira Botelho. 
10.240. Manoel Antônio Rodrigues Filho» 
10.241. Mario de Lourdee; Peres. , •„ 
Í0.24S. Mànòe! Caio de Oliveira. 
J0.S4S. Mathiag de Freitas MaeieL 
10.844»'-Naír da Coneeiçio Bódrlgueê, 
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QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 5 D E OUTUBRO^ 
DE 1936 

Narval Joaquim Gonçalves. 
Osório Rocha. 
Oswaldo Velloso. 
Renato de Souza Mendes. 
Virginio de Souza., 
Naecar Machado. 
Juracy de Almeida.• 

10.252. Geraldo Magioli. 
10.253. Joaquim Magioli. 
10.254. Dinoràh Anna Reis. 
10.255. Solangette Franco. 
10.256. Antônio Rodrigues Meirelles. 

Nilton Martins. 
Dulce Cezar Dias. 
Antônio Gama da Silva Fi lho. 
Alcides Francisco dos Santos. 

ÍÕ.261. Francisco de Lacerda., 
10.262. Silverio de Carvalho. 
10.263. Nelson Antunes. 
10.264. José:de Almeida. 

José Vianna Filgueiras. 
Dario Alves de Souza. 
Aracv Savagelli Pereira. 
Hismar Silveira França . 
Admar Caetano. 
Ermelinda de Oliveira. 
Iracema Francisca da Hora. 
João Alves de SanfAnna. 
Amélia Francisca da Hora. 
Joaquim Estacio Macedo., 

ÍÕ.275. Amélia dos Santos. 
10.276. Waldemiro Ribeiro. 

João dos Santos Capella. 
Henrique Esteves. 
Pedro Dorothêo de Souza. 
Cosi Marques de Oliveira. 

10.281. Lfno Moreira Torres. 
10.282. Constantino Pinto. 

i . 2 4 5 . 
I M . 2 4 6 . 
i . V . : ? 4 7 . 
' " . 2 4 8 . 
i 0 . 2 4 9 . 
1 .1 .250 . 
Í 0 . 2 5 I 

10.257 
10.258 
10.259 
10.260 

10.265. 
10.266. 
10.267. 
10.268. 
10.269. 
10.270. 
10.271. 
10.272. 
10.273. 
10.274. 

10.277. 
10.278. 
10.279. 
10.280. 

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

Primeira Circumscripção 

, PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 
( Districto mnnioipal de Candelária ) 

Juiz —- Dr. Decio Cesario Alvim 
Escrivão — Dr. Carlos Waldernar, de Figueiredo 

'Faço.publ ico, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 
ao Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo d a l * Zona Eleitoral, estão sendo processados 
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos : 

CARLITA MENEZES DAMAZIO (18.281), filha de Carlos da 
Cunha Menezes e de Maria da Cunha Menezes, nascida a 
1 de setembro de 1907, no Districto Federal, auxiliar de 
1% casada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Candelária. (Qualificação ex-officio, B, E . 12, 
n . 15.082.) „ 

TOSE' CURY NETTO (9.124), filho de Camillo Cury e de 
Estephania Cury, nascido a 24 de maio de 1905, em So
rocaba (Estado de São Paulo), professor, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 23, n . 8.251.) 

CARLOS GUINLE (3.505), filho de Eduardo Parlassin e de 
Guilhermina Coitinho Guinle, nascido a 6 de março de 
1883, no Districto Federal, medico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Candelária e residên
cia na-rua Buenos Aires n . 53. (Qualificação reque
rida, B . E . n . 2.920.) 

AVERINO FLORESTA DE MIRANDA (3.506), filho de A n 
tônio Wolfgang Floresta de Miranda e de Anna Torres 
F . de Miranda, nascido a 24 de julho de 1893, em São 
Salvador, Estado da Bahia, commerciario, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Candelária e 
residência na rua Buenos "Aires n. 53. (Qualificação re
querida, B . E . 117, n. 2.918.) 

WILSON RODRIGUES CARDOSO (3.507), filho de Durvalino 
Rodrigues Cardo3oe de Maria Baptista Cardoso, nascido 

a 22 de abril de 1918, no Districto Federal, commercia
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Candelária e residência na rua São Pedro nume
ro 131. (Qualificação requerida, B. E . 104, n . 2.745.) 

«EVERINO PEREIRA CORREIA (3.508), filho de Joaquim 
Correia de Araújo e de Umbelina Correia dos Santos, nas
cido a 4 de julho de 1915, em Taguarentinga, Estado de 
Pernambuco, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e residência 
na rua General Câmara n . 59. (Qualificação requerida, 
B . E . 117. n . 2.949.) 

DAVID SILVA (3.509), filho de Manoel Silvano e de Satur
nina da Silva, nascido a 18 de janeiro de 1910. em Ita-
guahy, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, rom 
domicilio eleitoral' no districto municipal de Candelária 
e residência na rua do Rosário n . 78. (Transferencia/de 

. Estado.) 
JOSE' FRANCO (3.510), filho de Antônio Franco e de Fran

cisca Carolina Franco, nascido a 6 de novembro de 1886, 
no Districto Federal, commandante de marinha mercaute, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência na rua S. Bento n . 12. (Quali
ficação requerida, B . E . 50, n . 1.887.) 

A M A D E U TORRES DE CARVALHO (3.511), filho de André ' 
Torres Fajardo e de Flora de Carvalho Pereira, nascido 
a 8 de maio de 1908, no Districto Federal, commercia
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Candelária e residência na rua I o de Março nu
mero 101. (Qualificação requerida, B . E . 96, nume
ro 2.467.) 

JOSE' MANOEL DIAS MAUÉS (3.512), filho de Archimedes 
Caripunas Maués e de Guiomar Dias Maués, nascido a 17 
de março de 1917, em Pinheiro, Estado do Pará. commer
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária e residência na rua São Pedro nu
mero 53, sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 116, 
n . 2.865.) • • " . 

GUILHERME S. CHLICHTING (3.513), fillio de Amo S. 
Chlichting e de Emilia Zonger, nascido a 23 de dezembro 
de 1907, em Curityba, Estado do Paraná, commerciario, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência na rua da Quitanda n . 192. (Qua
lificação requerida, B . E . 102, n . 2.630.) 

ARSENIO PINHEIRO (3.114), filho de Manoel Pinheiro e de 
Josepha Pinheiro, nascido a 4 de abril de 1881, na Hes-
panha, brasileiro naturalizado, funceionario do Lloyd Bra 
sileiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária e residência na rua São Pedro n . 68. (Quali
ficação requerida, B . E . 80, n . 2.296.) 

JOACY DA SILVA L E I T E ( 3 . Ü 5 ) , filho de Joaquim da Silva 
Leite e de Noemia Gomes Leite, nascido a 26 de feverei
ro de 1914, no Districto Federal, commerciario, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Can
delária e residência na rua da Alfândega n . 51. (Quali
ficação requerida, B . E . 102, n . 2.599.) 

MANOEL RODRIGUES (3.116), filho de Luiz Rodrigues de 
Souza e de Maria Rodrigues Pereira Mattos, uascido a 
11 de novembro de 1911, no Districto Federal, commer
ciario, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de' Candelária e residência na rua S. Bento.nu
mero 7. (Qualificação requerida, B . E . 66, n . 2.154:) 

FERNANDO JACQUES DA SILVA (3.117), filho de Júlio 
Jacques da Silva e de Elvira Gracio Jacqües da Silva, 
nascido a 30 de junho de 1916, em Belém, Estado do 
Pará, funceionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Candelária e residência 
na rua General Gamara n . 52, sobrado. (Qualificação 
requerida, n . 1.525.) 

ODILON DUTRA DE REZENDE (3; 518), filho de Achilles Re
zende e de Alice Dutra de Rezende, nascido a 8 de abril 
de 1911, em Cataguazes, Estado de Minas Geraes, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência na rua Buenos Aire9 
n . 50, sobrado. (Transferencia de Estado.) 

ARY COUTINHO (3.519), filho de Virginio Coutinho e de 
Eugenia Peixoto, nascido a 20 de dezembro de 1902, era 
Bom Pastor, Estado do Rio de Janeiro, guarda-livros, com 
domicilio eleitoral no districto municipal .de Candelária 
e residência na rua Theophilo Ottoni nf 21, sobrado. 
(Transferencia de Estado.) 

ANTÔNIO PRING DA CUNHA (3.520), filho de oJsé CaetíD 
no da Cunha e de Julia Marques Pring da Cunha, nascido) 
a 18 de julho de 1889, no Districto Federal, commerçia» 

Confere com o O r i g i n a l 
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rio, casado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Candelária e residência na rua da,Alfândega nu
mero 40, 1° andar. (Qualificação requerida.) . 

IRENE MARTINS REIS (3.521), filha de Drydeu Alberto Reis 
e de Felizarda Martins Reis, nascida a 2 de maio de 
1916, em Botucatú, Estado de S. Paulo, auxiliar de es-

' criptorie, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Candelária e residência na rua do Ouvidor 
n . 68; (Qualificação requerida, B . E . 96, n . 2.442 ) 

REGINA TORRES DE MORAES MARTINS (3.522), filha de 
Theophilo de Moraes Martins e de Adelaide Torres de 
Martins, nascida a 6 de setembro de 1899, no Estado do 
Rio de janeiro, funccionaria publica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária e re
sidência na rua S . Bento n . 17. (Qualificação requerida, 
B . È . 103, n . 2.603.) . l t . 

mm DA CUNHA SEIXAS (3.523), filho de João Arthur A . 
da Cunha Seixas e de Helena Barros Seixas, nascido a 18 

.de maio de 1916, no Rio Grande (Estado do Rio Grande 
• do SuH, commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral 

no districto municipal de Candelaj-ia e residência na rua 
S. Pedro n . 55. (Qualificação requerida, B . E . 121, nu
mero 2.997.) . 

JOÃO GONÇALVES CURVELLO (3.524), filho de Manoel Gon
çalves Curvello e de Maria Emilia Gonçalves, nascido a 
13 de agosto de 1904, no Districto Federal, commerciario, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária e residência na rua I o de Março n . 109, 

• sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 120, n. 2.953.) 
P E D R O PINTO DE BRITTO PEREIRA (3.525), fino de Carlos 

Erico de Britto Pereira e de Maria da Gloria Pinto de 
Britto Pereira, nascido a 7 de fevereiro de 1917, em Pa-

• ris (França), brasileiro, estudante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Candelária e. resi-

• dencia na rua Conselheiro Saraiva n . 35. (Qauilifieação 
requerida.) 1 

MARIA DE LOURDES CUNHA (3.526), filho de Luiz Arman
do Cunha e de Maria das Dores Berutte da Cunha, nas
cido a 11 de setembro de 1914, no Districto Federal, fun
ceionario publico, solteiro, com domicilio eleitora! no 

: districto municipal de Sandelaria e residência na rua São 
Béntô n . 18. (Qualificação requerida, n . ;3.173.1 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 
( Districto municipal de São José } 

Jnia Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 
Escrivão — Cr. Carlos Waldernar de Figueiredo 

Faço publieo, para os fins dos arts. 43 do Código e 'io
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo da Segunda Zona Eleitoral, estão, sendo pro
cessados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 
LUIZ VÍCTOR RESSE D E GOUVEA (1.778), filho do doutor 

Victor Resse de Gouvèa ,e .de Maria Carolina Resse de 
Gouvéa. nascido a 28 de dezembro de 1913, em Pelropo-
lis. Estado do Rio de Janeiro, advogado, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação "ex-officio".) 

EDGAR NOTTI BAPTISTA (5.068), filho de Virginio Baptis
ta e de Laudelina Notti Baptista, nascido a 29 de abril 
de 1914, em. Santa Victoria. estudante, solteiro, com. 

Üoírioiliò eleitoral no districto municipal de São José . 
(Transferencia. 

4G0STINH0 TAVEIHA (5.069). filho de Deocleciano Tavei-
ra é de Anna da Cruz Taveira; nascido a 14 de janeiro 

•'• de 1913. nó Districto Federal, commercio. solteiro, com 
; domicilio .eleitoral rio districto municipal de São José. 

... (Qualificação "ex-officio", B. E. 115. n. 3.779.) 
EDUARDO DA SILVEIRA CARDOSO' (5.070). filho de José 

'•. :Mendes Cardoso e de Francisca da Silveira Cardoso, nas-
•= cfdo a 4 de marco de 1886. em Porto Velho do Cunha. Es 

tado do Rio dè Janeiro, commercio, casado com domicilio 
• :> eleitoral r»o rtísfricto muniemal de São José. 

Ü C T A V Í A N O FERREIRA DA S I L V A (5.071), filho de Rer-
nardo Ferreira da Silva e de Amélia Ferreira da Silva, 

,-. nascido a 23 de julho de 1909. em Bahia da Trahição, 
Estado da Par.ahyba do Norte, funceionario publico, sol-

.;• teiro. com domicilio eleitoral no districto municipal de 
„J[ão Jo«4. (Onalif'>nc5o requerida. B. E. 122 n 3.872 ) 

JOSE! DE PINHO (5.072), filho dè Marta do Patrocínio nas-
. ; Cio» a 21<.de maio de 1910, em Vizeu Portugal, moto-
,. rista, casado, com domicilio eleitoral nõ districto muni-

efpal. dê São José. (Qualificação requerida B. È. 122, 
a, 8.916.) 

NELSON MARTINEZ (5.073). filho de Marcello Martinez è 
de Concepcion Giraldi Marlinez, nascido a 12 de abril 
de 1917. no Districto Federai, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B. E . 115. n. 3.773.) 

AMÉLIA MONTEIRO DE BARROS (5.074), filha de Julião 
Alves de Barros e de Maria .Monteiro de Barros, nascida 
a 19 de março de 1912. no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitora! no districto municipal 
"de São José. (Qualificação requerida, li. E . 72, n. 3.0U6.K 

HUMBERTO OCTAVIO FERREIRA FIGUEIREDO (5.075)^ 
filho de Antônio Porto da Silva Figueiredo e de E1-
vira Ferreira da Silva Figueiredo, nascido a 18 de j u - ' 
lho de 1913, em Araeaty. Estado do Ceará, commercio,'. . 
solteiro, com domicilio eleitora! no districto municipal1^: 
de São José. (Qualificação requerida, B. E . 91, n. 3.301.)?" 

ODYSSE'A LIMA DE MENEZES (5.076), filha de Luiz Anti-;1? 
nio dos Reis e de Cândida Jorge dos Reis nascida a i sy ' 
de fevereiro de 1909, no Districto Federal, funccionaria-'* 
publica, casada, com domicilio eleitoral no districto mu-"! 
nicipal de São José. (Qualificação requerida, n. 3.924.) f ' 

JOSE' LEITE BRASILIANO DA COSTA (5.077), filho de'Fé-OÍ 
lix Brasiliano da Costa e de Joanna Leite da Costa, nas-"*' 

• cido a 5 de junho de 1916, em Recife; Estado de Pemam-5i 
° buco, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis tr i -^ 

cto municipal de São José. (Qualificação requerida, B . E.*i 
110, n. 3.0684.) hi 

JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA BARRETO (5.078), filho-do<J 
Adolpho Lopes Barreto e de Arminda de Oliveira Bar- „-
reto. nascido a 1 de maio de 1918, em São Vicente Es-';? 
tado do Rio Grande do Sul. funceionario publico, soUeiro.M1 

com domicliio eleitoral no districto municipal de -São'<5 
José. (Qualificação requerida B. E . 122, n. ,3.926.) 

JOSE' CARDOSO RIBEIRO (5.079), filho de Juüo de Araújo l 
Ribeiro e de Zulmira Cardoso Ribeiro, nasoido a 2 de""-
junho de 1918. no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São -
José. (Qualificação requerida, B. E. 122, r-, 3.898.) -J 

WALDEMAR A L L E V A T O (5.080). filho de- Francisco Alie- i 
vato e de Elizabeth Werner Allevato, nascido a 19 de^se-"» 
tembro de 1910, em Bello Horizonte. Estado de Minas ' 
Greaes, funceionario publico,'casado, com domicilio elei
toral no. districto municipal de São José. (Qualificação 
reouerida B. E. 122 n. 3.856.) 

NEWTON PEREIRA DE OLIVEIRA (5.081), filho de Joio 
Evangelista de Oliveira e de Carmezina Pereria de O l i 
veira, nascido a 26 de maio de 1915. em Belém, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B. E . 110 c. 3.679.) 

CLAUDÍNO DA COSTA (5.082), filho de José da Costa e dé 
Emitia Domingos nascido a 12 de abril de 1895 em Coim= 
bra. Portugal, funceionario municipal, casado" com d©= 
mieilio, eleitoral no districto municipal de ' â lo José, 
fOnnlificarao requerida. B. E. 112 th 3.863.) 

JOSUÉ' PEREIRA Í5.083), filho de Deolinda Rifa. nascido- a< -
18 rfp janeiro de 1881. em Villa Nova de Gaya Portugal 
man<!mo. casado, com domicilio eleitoral nò districto 
munif*oal de Sao José. (Qualificação reouerida. B. É. 122. 

n. 3.913.) 
ROSALVO EDUARDO; JANREN . (5.084) filho de Eduardo 

Jmsen e de Théreza Tupinamhá Jansen. nascido a 5 de 
junho^de 1918. no Districto Fprferat. militar solteiro com 
domicilio elpíforal no districto municipal de São José 
fO"niincf>(»ãn rprwppida B E Ç»9 n 3 337 ) -

BRÂ£tTETYETRA FTTHO (5.085). filho de Braz Teixeira e dè 
EIiTnhpfh Senff Teixeira, nascido a 3 de agosto de 1915 
rio Disfncfo Federa] militar, solteiro com domicilio elei
toral no distraio mumVtnai de São José. (Qualificação 

J Ô * 0 ™ 7 ' E ? ™ I-.EAL (5.086). filho de João da 
s i l v a Leal e de Odpffp d* Süva Leal. nascido a 5 d« fe-

A L D ^ T C R T H m OTTKTnpJí /5.0OT1. filho de Salatftiel- de 
Queiroz p dp Fernand, f!n*fa Osório msridn a ?R de i a - ' 
npi r ? rff 1018. no D M r W o F-dcral. mil».»r. solteiro « m 
domv.iio PtP,foraT no d^frirfo mmttVínsI d e São José 
fflnaMirqfSo rP""P>ir)a p |? n 3 581 > 

Â D A F ™ W ^ r

W O T ' R A .CAMPOS Í5.088)'., ffTho d , , J o s é 
Francisco tfp Campos e de Hprminia rfp Moura Cairmos 
mjwrtr» Rj i f l de mato de 1917.. no Districto Federa'' 
militar. wTfelm. com domicfljo eleitoral no districto mnni' 
ctpal de Sao Jasé . (Qualificação requerida, B . E " n=> 
mero 3.741.) . ' 
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JOÃO SOARES GUIMARÃES (5.089), filho de José Antônio 
Ribeiro Guimarães e de Constaneia Soares Guimarães, nas
cido a 16 de marco de 1901, no Districto Federal, com
merciario, casado, com domicilio eleitoral no * districto 
municipal de São José. (.Qualificação requerida, B . E . 
98 n . 3.515.) 

FIRM1NO AYRES DE ARAÚJO (5.090), filho de José Pere
grino de Araújo Filho e de Maria Firmina Ayres de 
Araújo, nascido a 4 de novembro de 1914, em Patos, Es
tado da Parahyba do Norte, militar, solteiro, com _ domi
cilio eleitoral no districto municipal de São J o s é . ' ( Q u a 
lificação requerida, B . E . 112 n. 3.754.) 

HERBER DE CARVALHO (5.091), filho de Horacio de Carva
lho e de Maria Luiza de Carvalho, nascido a 26 de janeiro 
de 1914, em Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação reque
rida, B . E . 122 n. 3.912.) 

EUNAPIO PEREIRA MACIEL (5.092), filho de José Pereira 
Maciel e de Cora Jovita Maciel, nascido a 8 de outubro de 
1893, em Brotas, Estado da Bahia, chauffeur, solteiro, 
com- domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida B . E . 94 n. 3.429.) 

MANOEL PORTO ALONSO (5.094), filho de Agostinho Gomes 
Figueira da Conceição e Maria Porto, nascido a 2 de agos
to de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 122 n. 3.876.) 

RUY EBBSEN MARTINS DE MENEZES (5.095), filho de 
Ramiro Martins de Menezes e de Hedy Ebbsen de Menezes, 
nascido a 31 de dezembro de 1916; em Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, militar, solteiro,.com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida B . E . 110 n. 3.670.) 

ROSENY L E I T E DO AMARAL COUTINHO (5.096), filho de 
João Leite do Amaral Coutinho e de Christina Roma 
Coutinho, nascido a 10 de maio de 1915, em Ladario, Es
tado do Ma.tto Grosso, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. ' (Qualifica
ção requerida. B . E . 89 n . 3.279.) 

u L G A D E ALMEIDA" PIRES (5.097), filha de Júlio Pimentel 
de Almeida e de Carolina Scotti Bruni, nascida a 26 de 
abril de 1901, no Districto Federal, commercio, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 122 n ; 3.918.) 

DÉBORA PIMENTEL DE ALMEIDA (5.098), filha de Juüo P i 
mentel de Almeida Nunes e de Carolina Scotti Bruni, nasci
da a 5 de maio de 1914, no Districto Federal, commerciaria, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 122 n . 3.842.') 

HORACIO LEMOS CORRÊA (5.099), filho de Antônio Corrêa 
• ' e de Flavia de Lemos Corrêa, nascido a 1 de dezembro de 

1915, no Districto Federal, militar, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B . E . 89.n. 3.287.) 

JOSE' D E SA' SERRAO (5.100), filho de Antônio Pereira de 
Sá Serrão e. de Esmeralda Fonseca Serrão, nascido a 4 
de janeiro de 1916, em Serraria, Estado da Parahyba do 
Norte, militar, solteiro, com domicilio eleitoral ( no distri
cto municipal de São José. (Qualificação requerida, B . 
E . 122 n . 3.850.) 

PALMYRA BAHIA GASTALDO (5.101), filho de Francisco 
Luiz Bahia e de Corina Augusta Bahia, nascida a 19 de j u 
lho de 1901, no Districto Federal, domestica, .casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 122 n . 3.905.) -

LUIZ F E L L I P E TAVARES GUERREIRO (5.102), filho de 
Luz Tavares. Guerreiro e de Leontina Guadalupe Tava
res Guerreiro,- nascido a 27 de julho de 1915, em São 
João Del Rey , Estado de Minas Geraes, administrador, 
rural, solteiro com domicilio eleitoral no. districto mu-
nicip;>l de São José. (Qualificação requerida, B . E . .122 
n . 3.887.) 

TOSE' GOND1M MENESCAL (5.103), filho de.José da Justa 
Menescal e de Amélia Gondim Menescal, nascido- a 17 de 
janeiro de 1900, em Fortaleza, commerciante, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal :de São José. 

< (Qualificação requerida, B . E . 122 n . 3.896.) 
GILBERTO PEREIRA PETERSEN (5.104), filho de Fernan

do Petersen e de Maria Dulce Pereira Petersen, nas
cido a 28 de novembro de 1913, em São Salvador, Estado 
•'n Bahia, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral.no 

fricto municipal de São José. (Qualificação réque-
• H. E . 122 n . 3.921.) , • 1 - . • 

DILSON SICILIANO LOUREIRO (5.105), filho de Joaquim dá 
Cunha e de Francisca' Siciliano Loureiro, nascido a 12 
de julho de 1918, no Districto Federal, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 101 n. 3.570.)" 

ALIPIO NAPOLEÃO DE ANDRADE SERPA (5.106), filho d© 
José Maria Serpa e de Maria Antonia de Andrade Serpa 
nascido a 16 de julho de 1918, em Barbacena, Estado de 
Minas Geraes, militar, solteiro, com domicilio eleitoral. 
nó districto municipal de São José. (Qualificação-reque
rida, B . E . 94 i). 3.421.) 

HÉLIO JOÃO GOMES FERNANDES (5.107), filho de João 
Loureiro Fernandes e de Isaura Gomes Fernandes, nas
cido a 24 de junho de 1917, no Districto Federal, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municip3Í 
de São José. (Qualificação requerida, B . E . 92 nume
ro 3.336.) 

JOAQUIM ANTÔNIO RIBEIRO (5.108), filho de Manoel An
tônio Ribeiro e de Amélia 'Ribeiro, nascido a 8 de novem
bro de 1884, no Districto Federal, maohinista M . M . , sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação "ex-oíficio". B . E . 66 nume
ro 178.) * 

ALBERTO JOSE' DE ALMEIDA (5.109), filho de Manoel A l - . 
ves de Almeida e de Esoolastica da Conceição' Almeida, 
nascido a 13 de dezembro de 1889, em Belém, Estado 
do Pará, machinista M . / M . , casado, com domicilio elei
toral no districto municipal.de São José. (Qualificação 
"ex-officio". B . E . 74 n. 31.408.) 

MARIO GONÇALVES DA SILVA (5.110), filho de Fernando 
Guedes Gonçalves da Silva e de Cândida. Augusta da Silva, 
nascido, a 6 de outubro de 1903, em Paraty, Estado dc 
Rio dé janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação reque
rida, B . E . 94 n. 3.433.) 

PERYCLES MORAES, (5.111), filho de José Moraes e de Luiza 
Moraes, nascido a 1 de fevereiro, de 1918, em Castello, 
Estado do Espirito Santo, commercio, solteiro, com-do
micilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida B . È . 124 n. 3.868.) 

JORGE CIRIATE (5.112), filho de João Ciriate e de Izolina 
Ciriate, nascido a 1 de janeiro de 1912, no Districto 
Federal, bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B . E . 117 n . 3.826.) 

OSCAR JOSE' DOS SANTOS (5.113),-filho de Acylinò José 
dos -Santos e de .Hortencia Herotilde Santos, nascido a 
12 de agosto, em Mutuipe, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São José, 
(Qualificação requerida, B . E . 19 n . 2.207.) 

ANTÔNIO RIBEIRO MARTINS (5.093), filho de Antônio Mar
tins de Oliveira e de Maria Na.thalia Rosa Ribeiro, nascido 
a 9 de julho de 1911, no Districtcr^Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São José. (Qualificação requerida, B . E . 87 nume* 
ro 1.140.) 

FRANCISCO DE OLIVEIRA (4\944), filho de Pedro de Oliveira 
e de Maria de Oliveira, nascido á 15 de março de 1905, 
em cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, funceionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José. (Transferencia.) " 
Districto Federal, aos 23 de outubro de 1936. —'Pelo . 

Escrivão, . 
TERCEIRA ZONA' ELEITORAL 

(Distrietos municipaes de Santa Rita. Sacramento e 
São Domingos) 

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 
Escrivão — Dr. Carlos Waldernar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos artigos 43 do Código» S& 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juízo da 3 a Zona Eleitoral, estão, sendo proces
sados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 
ANTÔNIO DE ALMEIDA COUTO (6.734), filho de Manoel do 

Almeida Couto e de Anna Cardoso Couto, nascido a 6 de 
. março de 1903, no Districto Federal, commercio, solteiro, 

com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3 a-zona.n. 5.702.). 

MILTON DE CASTRO (6.735), filho de Altâmiro Hidebrando 
de" Castro e de Adálgiza Bonettide Castro, nascido a 1 de 
janeiro de 1917,, em São José do Rio Pardo, Estado.de 
São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral. 

Confere com o O r i g i n a l 
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no districto municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida, 3 a zona, n. 5.739.) 

GERSHEN PAZQUEL (6.736), filho de Harris Pazquel e de 
Sarah Pazquel, nascido a 7 de abril de 1908, na Ingla
terra, (naturalizado), gravador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua-

' lificação requerida, 3 a zona, n. 4.848.) 
ÍNAH.CORUBA (6.737), filha de Paul Coruba e de Antònielta 

Coruba, nascida a 10 de fevereiro de 1916, no Districto 
Federal, funccionaría publica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação requerida, 3 a zona, n. 5.815.) 

. ALBERTO MIGUEL (6.738), filho de Seraphim Miguel e da 
Adélina Diniz Miguel, nascido a 8 de setembro de 1916, 

. no Districto Federal, commercio, solteiro; com domicilio 
. v eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua

lificação requerida, 3 a zona, n . 5.448.) 
GERMIDIO FERREIRA DOS SANTOS (6.739), filho de Vi-
-. cento Pereira-dos Santos e de Maria' Faustina dos Santos, 

nascido a 8 de1 outubro de 1907, em Rochedo, Estado de 
Minas Geraes, commerciario, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Transfe
rencia do Estado do Rio, inscripção n . 550.) 

ARMINDO PEREIRA SERPA (6.740), filho de Armindo Pe
reira Serpa e de Lyra Pereira Serpa, nascido a 25 de 
abril de 1913, no Districto Federal, operário, solteiro, 

• com domicilio eleitoral no districto municipal' de Santa 
Rita. (Qualificação requerida, 3 a zona, n . 5.370.) 

NORIVAL A L V E S BARRETO (6.741), filho de "Albertino 
Alves Barreto e de Paula Alves Barreto, nascido a 15 de 
outubro de 1916, no Districto Federal, operário, sol-

; • • teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Rita. (Qualificação requerida, 3 a zona, n. 5.421.) 

LÜGIA BEATRIZ DA SILVA MIRANDA (6:742), filha de 
Hermenegildo de Lobão Miranda e de Ottilia da Silva 
Miranda, nascida a 15 de abril de 1918, no Districto Fe
deral, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos. (Qualificação re-

• querida, 3 a zona, n . '5.156.) 
BENEDICTO - TERRA DA FONSECA (6.743), filho de José 

Manoel Luiz da Fonseca e de Joaquina Maria Francisca, 
nascido a 5 de agosto de 1900, em Santa Rita de Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domioijio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação requerida, 3 a zona, n . 2.993.) 

WALDIR DE MENDONÇA THURLER (6.744), filho de An
tônio Furtado de Mendonça e de Firmilina Thurler de 

v Mendonça, nascido a 21 de junho de 1914, em Itaperuna, 
Estado dó Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral nó districto municipal de São Domingos. 
(Transferencia do Estado do Rio, titulo n . 7.982.) 

HANTAO JOAQUIM W E T T E R V A L D (6.745), filho de Lou-
ranço Guilherme Mertz e de Julia Mertz, nascido a 5 de 
junho de 1881; em ^antagallo, Estado do Rio de Ja
neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Rita. (Transferencia do Es
tado do Rio, inscripção n . 454.) 

AMARO RENNE ARANTES (6.746), filho de João Martins 
Arantes e de Maria Renne Arantes, nascido à 13 de ja
neiro de 1891, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Sacramento. (Transferencia do Estado do 

• Rio, titulo n . 3.795.) -
OSWALDO D E AGUIAR BRANDÃO (6.747), filho de Alcides 

dá . Rocha Brandão e de Malvina de Aguiar Brandão, 
nascido a 5 de dezembro de 1913, em Leopoldina, Estado 
dé Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação requerida, 3 a zona, n. 5.261.) 

OLEGARIO BISPO D E ALMEIDA (6.748), filho de Evaristo 
Pereira de Almeida e de Amélia Teixeira de Almeida, 
nascido a 6 de mareo.de 1914, no Districto dos Mares, 
Estado da Bahia, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação requerida, 3 a zona, n. 5.180.) 

BENEDICTO 'JOSE' DA CUNHA (6.749), filho de João da 
Cruz Cunha e de Domingas Serra da Cunha, nascido a 
17 de julho de 1916, em São Luiz, Estado do Maranhão, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

•i tricto municipal de São Domingos. (Transferencia do 
Estado do Maranhão, titulo n. 3.194.) 

COLBERT D E ARAÚJO (6.750),filho de Antônio de Araújo 
e de Maria dos Santos, nascido a 27 de novembro de 
1904, no Districto Federal, operário, casado, com: domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n. 5.697.) 

MARTA COELHO L E A L (6.751), filha de Francisco Coelho 
Leal e de Barbara Coelho Leal, nascida a 24 de março 
de 1911, em Ponte Nova, Estado de Minas Geraes, do
mestica, casada, com.domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita. (Transferencia do Estado de Mi
nas Geraes, inscripção n . 522:) 

JUST1NO SILVERIO DA SILVA (6.752), filho de Alfredo 
Ornèllas da Silva e de Galvina Luiza da Silva, nascido a 
20 de junho de 1907, em Divino do Carangola, Estado 
de Minas Geraes, sapateiro, casado, com domicilio elei-

. tora 1 no districto municipal de Santa Rita. (Transfe
rencia do Estado de Minas, inscripção n . 1.302.) 

IDALINA PEREIRA DA CUNHA (6.753), filha de Caetano 
José Pereira e de Thereza Maria de Jesus, nascida a 1E 
de setembro de 1884, em Parahyba do Sul, Estado do 
Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita. (Transfe
rencia do Estado do Rio, titulo n . 10.529.1 

JOAQUIM VERÍSSIMO DOS SANTOS (6.754), filho de João 
Veríssimo dos Santos e de Julieta Rosa dos Santos, nas
cido a 29 de julho de 1907, em Cambucy, Estado do Rio 
de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Rita. (Transferencia do 
Estado do. Rio, titulo n . 6.697.) 

E X P E D I Ç Ã O D E T Í T U L O S 

Primeira Circumscripção 
TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 3* zona, da !• Gir* 
oumscripção do Districto Federal, faço publico, para eonhe-
cimei.lo dos interessados, que, por despacho de 9, 14 e 16 do 
corrente mez, foram mandados expedir peto iMM. /Juiz os ti
tulos de eleitores dos seguintes cidadãos; 
6.423 — Laura Crespo Gimenez (6.530), filha de João Gime-

nez Oliva e de Maria de Azevedo Crespo, nascida 
a 8 de julho de 1903, em Campos, Estado do Rio 
de janeiro, enfermeira, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos 
e residência á rua da Alfândega n. 162. (Quali
ficação requerida, 3* zona, numero 5.250.) 

6.42<5—- Casemiro Ribeiro Gomes (6.531), filho de Francis-i 
co Ribeiro Gomes e de Rita Gomes Vianna, nasci
do a 1 de novembro de 1895, em Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, oommercio, casado, com domi= 
cilio eleitoral no districto municipal de São Do= 
mingos e residência á rua General Câmara a. 255* 
sobrado. (Qualificação requerida, 3* zona, nume
ro 5.249.) 

6.427 — Orlando Gonçalves da Cal (6.532), filho de SylvinO 
Gonçalves da Cal e de Albertina Bernarda da Cal, 
nascido a 5 de abril de 1918, em Nictheroy, Esta
do do Rio da Janeiro, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto munioipal de São Do~ 
mingos e residência a rua General Câmara n. 255, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3* zona, nume
ro 5.388.) 

6.428 — Paulo Gonçalves da Cal (6.533), filho de Sylvio 
Gonçalves da Cal e de Albertina Bernarda Gonçal
ves da Cal, nascido a 11 de março de 1915, em Ni-
stheroy, Estado do Rio de Janeiro, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Domingos e residência á rua Genei-al 
Câmara n. 235,. sobrado. (Qualificação requerida, 
3' zona, 5.389.) 

6.429 — Judith de Oliveira Vasques (6.534), filha de José 
Corrêa de Oliveira e de Dolores Fernandes de Oli
veira, nascida a 6 de janeiro de 1908, no Districto 
Federal, funccionaría municipal, viuva, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos e residência á Avenida Rio Branco nu
mero 52, sobrado. (Qualificação requerida,, 3* 
zona, o. 5.154.) 

6.430 — Antônio 'Gama (6.535), filho de Pedro Gama e de 
Josepha Gama, nascido a 26 de junho de 1913, em 
Muriahé, Estado de Minas Geraes, lavrador._ sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Domingos e residência á rua da Alfân
dega n. 312. (Transferencia do Estado de Minas 
Geraes, titulo n. 8.722.) 

6.431 — Albano Baptista Seixas (6.536), filho de Joio Ba~ 
ptista Seixas e de Maria Thereza "Guedes, nascido 
a 29 de maio de 1906, em Portugal, (naturalizado}', 
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funceionario. municipal, casado, .com -domicilio 
eleitorai no districto. .munocipal de' Canta Rita e 
residência ú rua Jobo Homem ,'n. 28. . (..Qualifica
ção requerida, 3 a zoua, ,n; 5.222.). 

0.432 — Aluno Aives Finna (ü.,537)., filho de Romeu Alves 
Pinna e de Julieta Conceição Pínna, nascido a 29 
de novembro de 1909, em .Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, operaria, Bolteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos «• 
residência á rua' da Conceição' n. 67, sobrado. 
(Transferencia do Estado do Rio, titulo :n. 2.438.) 

- José Farias (6.538), filho de Manoel Farias e de 
Feliciana Ferreira, nascido a 6 de abril de 191-5, 
no Disfricto Federal, cabeileireiro, solteiro, com 
domicilio eieitorai no districto -municipal de São 
Domingos e residência ã rua' São Pedro n. 86. 
(Qualificação requerida. 3" zona, n. 4.810.) 

- José Mendes, Mano (6.539), filho de Francisco Antô
nio Mano /e de Rufina da Conceição Mendes, nas
cido a 29 de janeiro de 1903, em Portugal, (natu
ralizado) proprietário, cagado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos e 

• residência á rua General Gamara n.' 246. (Qua-
liíicação requerida, 3" zona, n . 5.234.) •• '• • 

6.435 —. Francisco Bastos Pinto (6.540), filho de Alberto 
de Bastos Pinto e de Leopotdina de Bastos Pinto, 

• nascido a 28 de agosto de 1908, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com ' domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Domingos, e resi
dência á Avenida Passos n. 95, (Qualificação re-

. querida, 3* zona, n . 5.404.) . 
•6.43o «— Mareelino Barreto de Oliveira (6-.5H),' filho de 

Marcelino Alves Barreto e de Adelia Gomes de 
1 ' Oliveira, nascido a 12 de agosto de 1SQ0, em Cam

pos, Estado do Rio de Janeiro, commerciario, ca
iado, com. domicílio eleitoral no" districto munici
pal de São Domingos e residência á Avenida Pas-

" sos n . 101, sobrado. - (Qualificação requerida, 3" 
zona, n . 5/252.) 

6.437 — Olivar de Araújo Trindade (6;542), filho de José 
Trindade e de Anna Fernandes de Araújo Trinda
de, nascido a 10 de novembro de 1916, em Macahé, 
Estado do Rio de Janeiro, pratico de pharmacia. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua São Bento 
n. 19. (Qualificação requerida,. 3" ..zona, numero 
5.217.) 

6 . F r a n c i s c o Pinto de Souza (6,-543), filho de José 
' Pinto de Souza e de Maria "Alves dos Re.is,, nascido 

a 1 de fevereiro de 1914,/em Ribeirão vermelho. 
Estado de Minas, Geraes, solteiro, funcionário mu= 
niciDal, com domicilio eleitoral no districto rqu-

, nicipal de São Domingos e residência ; á rua Con
ceição n. 72. (Qualificação requerida, 3a. zona, 
n, 5.030.) - • . 

6.439; Nelson Barroso (6.544), filho.de José Barroso e de 
1 Jandyra Marques de Andrade, nascido a 1 de 

abril de 1911 no Districto Federal, solteiro, com
mercio, com domicilio eleitoral, no districto ntu-

- nicipát de S. Domingos e rjsidénte a ua General 
Câmara n . 304. sobrada (Qualificação re
querida, 3 a zona, n . 5.177). 

(x 440. Maria Emilia da Silva (6.545), fi',ha de Francisco 
' Maria da Silva ve de Elvira Ftrancisca Pereira, 

nascida a 5 de outubro de 1910, em Barretes Esta
do de S. Paulo,-solteira, estudante "-om domiei.io 
eleitoral no districto 'municipal de Sacramento, 
e residente á' rua Buenos Ayres, 1194. sob. (Qua
lificação requerida, - 3 a zona., n . 5.060). 

6 , ü i . Altivo Alves de Souza (6.546), filho de David Alves 
de Souza e de Julia Maria Alves, nascido a 3 de 

: ' ' março de 1895,-em-Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, teasado, commerciario, com''domicilio 
eleitoral no districto municipal dè Sãò, Domingos, 
-e residente á rua General Câmara^ n 313. (Qua-

'' lificação requerida, 3 a zona n . '5.313). 
6.442; Antônio 1 Alves do Naseimento (6.547), filho de 

Francisco Alves do Nascimento e de Rosa de Je-
'sús, nascido a 11 !de janeiro de 1917, no Dis-

; tricto Federal, solteiro, estudante,! com domici
lio eleitoral no districto municipal, de São Do-
gos e residente á rua General Câmara n . ?03. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n. 5.399).. , 

6.513.' Álcidino' Pedro" da Silva (6.548), filho, de-Octavi ano 
, ' • - Pedro da Silva e'de Maria • Francellina.-. da Silva, 

nascido a 20 de marco d® 1916,-em São íionçalo, 

Estado do Rio de Janeiro, solteiro, mecânico, 
com domicilio eieitorai no distrioto municipal 

* de São Domingos, e residente â Avenida Passos 
n. 90, sobrado. (Transferencia do Estado do Rio 
inseripção u. 6.170. 

6.444. Joaquim Juvenal ae Souza (6.549). filho de Juve
nal José de Souza e Anna üvidía de Jesus, nas
cido a 2 de fevereiro de 1908, em Êng. Novo 
no Estado de Minas Geraes, solteiro, couimercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal: 
de São Domingos, e residente á rua São Pedro 
n. 233. (Transferencia do Estado de Mina*' ti
tulo n. 854). 

6.445. Antenor .Merçon de Lima (6.550), fünç» de Bruno 
, de Souza Lima e de Edovrges Meryon ue ^mia., 

nascido a 30 de novembro de 1883, en. Cachoeiro 
do itapenúrim, Estado do Espirito Santa, ossada, 
dentista, com domiei)io eleitoral no districto- mu
nicipal de Santa Rita e residente á rua tViáreeuai 
Ploríano n. \82. (Transferencia do Estado? do 

Espirito Santo, titulo n. 1.126). 
6.446. Antônio Alves de Araújo Netto (6.551), filho de João 

>v 'Alves de Araújo e de Maria de Araújo, nascido a 
24 de julho de 1915, em São Goqça o, Estado do 

Rio de Janeiro, solteiro, ícominerciario, com do
micilio eleitoral no districío municipal de São 
Domingos, e residente á rua Genera: Carnais o. 

'; ' " 314. (Transferencia do Estado do Rio, titulo nu
mero 4 .74») . 

6.547. Aluisio de Carvalho (6;522), filho'de Manoel de Car
valho e de Euiina Gomes ia Carvalho,- nascido a 15' 
de janeiro de 1915, no Districto. Federal, soitoirc, 

' operário, com kdormcilio eleitoral no distrioto 
municipal de Sacramento e residente a Se- 1 

nhor dos Passos n. 54* .sobrado. (Qualificação 
requerida, 3 a zona, n. ' 4 . 4«0 ; . 

6.448. Diva Caslello Branco (6.553), filha de José Moreira 
Brandão CasteLo Branco Sonrinho e de Dtnoran ; 

'• Brandão Castello Branco, nascida a 5 de maio' 
de 1913, em Natal, Estado do Rio Grande d<> Nor-

.:. te, solteira,; domestica, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Rita e residente 
á rua Marechal Floriano n. 101, sobrado. (Qua
lificação requerida, 3 a zona, n . 5.377). 

6.449. Francisco de Castro Cunha (6.554), filho de Joa-' 
quim Cardoso da Cunha e Je Philomom de Castro 
Cunha, nascido a 28 de setembro de i882, em O l i 
veira, Estado de Minas Geraes, casado .negocia 
ante, com domicilio eleitoral no districto munici
pal dè Sacramento e residente á rua Buenos Ay
res" n . 113. (Qualificação requerida, 3 a zona., nu-1 
mero 2.549),. 

6.450. Evaristo José de Souza (6.555), filho de João Anto-1 

nio dós Santos e de Januaria Maria dos Santos, 
nascido a 19 de outubro de 1883, em Simão Dias, 

' Estado de Sergipe, casado,, mecânico, com domi
cilio eleitora: no districto. municipal de .Santa 
Rita. e residente á rua Cimr.ririo n . 36. (Quali
ficação • requerida, 3 a zona, n. 5.239). ' • 

6 . Í 5 1 . Alberto Lopes de Castro (6.55j), filho de AIbe to de 
Castro e de Sarah Lopes de Castro, nascido a 21 
de agosto de 1916, no Distr.cto Federal, solteiro, 

: commercio, com domicilio e.eitoral no districto 
municipa» de Santa . Rita e residente á rua do 

- , Costa n . 21. ^Qualificação requerida, 3 a aíona, 
.. 5.2291). - • 

Pedro Gomes, da Silva iJ6.557), filho de Sulpherinò 
Gomes da Silva e de Maria Rosa da.Silva, nasoidp 
a 24 de dezembro dé 1912, em São João da narra, 
Estado do Rio de Janeiro, solteiro, marjtimo com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Sa
cramento e residente á rua '/.de setembro n. 88.. 
sobrado.,. (Qualificação requerida, 3 a zona nu-

' mero 4.479). . • , 
Massud,Elias Marcondes (6.558), filho.de Elias Mar 

condes e de Cécilia Marcondes, nascido a 25 de 
janeiro de 1895, na Syriá (naturalizado), casado, 
proprietário, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Riía e residente á rua Maré* 
chal Floriano n. 234, (Transferencia do Estado 
do Rio, titulo n. 1.S73). 

Léa Barros da Sirva (6.559), fi'ha de Júlio Barros da, 
• Silva e de Maria do Amaral Barros, nascíd? a 24 

de agosto de 1917, no Districto Federal, solteira, 
domestica, com domicilio eleitoral nó districto 

6.452. 

6.453. 

http://filho.de
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5.455 

8.456 

6.457 

6.458 

6.459 

6.460 

Í .461 . 

S.462 

fc.463 

56.464. 

6.465. 

6.466. 

municipal de Sacramento e residente 4 rua Bue
nos Ayres n. 233 sobrado. .(Qualificação reque. 
rida, 3a-zona n. 4.328). 

Eurydes Pereira Martins, (6.560), filho de Guilher
me Pereira Martins e de Angelina José da Silva, 
nascido a 19 de fevereiro de 1912, no Distrieto 
Federal, casado, commercio, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos e 
residente á rua da Alfândega n. 291. (Qualifica* 
ção requerida, 3» zona, n. 5.291). 

. J o s é Marcello (6.561), filho de Manoel Marcello e de 
Sabina Marcello, nascido a 18 de setembro de 1912, 
no Districto Federal, solteiro, commercio, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita e residência á rua Camerino n. 23. (Quali-. 
ficação requerida, 3* zona, n. 5.244.) 

. Afranio Alexandrino da Costa Santo3'(6.562), filho 
de Antônio Alexandrino da Costa Santos e. de Maria 
Vasconcellos Costa, nascido a 2 de novembro de 
•1911, em São Miguel de Campos, Estado de Alagoas, 

* solleiro, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de, São Domingos e residência 
á rua dos Andradas n.. 119. N (Transferencia do 
Estado de Alagoas, titulo n. 1.934.) 

.Francisco José da Silva (6.563), filho de Joaquim An
tônio da Silva e de Georgina da Silva, nascido a 28 
de novembro de 1809, em Nictheroy, Estado do Rio' 

, de Janeiro, solteiro, commercio, oom domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos 
e residência & rua General Câmara n. 87. (Quali
ficação requerida, 3 a zona, n. 5.354.) • .. 

. Josino Gomes (6.564), filho de Maria Gomes dos Reis, 
nascido a 8 de dezembro de 1912, em Quixadá, 
Estado do Ceará, solteiro, motorista, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos 
e residência á rua Lopes Trovão n. 3. (Qualifica
ção, requerida, 3* zona, n. 5.524.) 

, Jayme Lopes (6*565), filho de Maria Lopes e Lopes, 
nascido a 28 de setembro de 1904, no Districto 
Federal, solteiro, motorista, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos.» 
residência á rua dos Ourives n. 61, sobrado. (Qua
lificação requerida, 3 a zona, n. 5.523.) 

João Antônio de Góes (6.5:66), filho de Boaventura' 
Antônio de Góes e de Felismina Maria de Jesus, 
nascido a 7 de junho de 1913, em Nossa Senhora 
da Gloria, Estado de Sergipe, solteiro, motorista, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos e residência á rua dos Ourives, 59, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3' zona, n. 5.526.) 

Severina Moreira Mello (6.567), filha de Vicente Alves 
Moreira e de Augusta Alves Moreira, nascida a 29 
de maio de 1905, em Recife, Estado de Pernambuco," 
casada, domestica, com domicilio eleitoral no. d"6-. 
tricto, municital de São Domingos e residência,á, 
rua General Câmara n . 91. (Qualificação reque
rida,-3 a zona, n . 5.454.) 

Adelino Gonçalves (6.568), filho de Firmino Gonçalves 
e de Theodora Gonçalves, nascido a 3 de dezembro 
de 1915, no Districto Federal, solteiro, commer
cio; com domicilio eleitoral no districto municipal, 
de Sãp Domingos e residência á rua Lopes Trovão' 
n . 3. (Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.447.) 

José Gonçalves do Couto (6.569), filho de Francisco 
Gonçalves do Couto e de Maria Maximina das 
Dores, nascido a 10 de setembro de 1882, no Dis
tricto Federal, casado, commercio, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa" Rita e 
residência á rua dos Andradas n. 142. (Quali
ficação requerida, 3 a zona. n. 5.554.) 

Manoel José Fernandes Salgado (6.570), filho de 
Manoel Fernandes Salgado e de Rosa Joaquina 
Salgado, nascido a 22 de abril de 1909, no Districto 
Federal, solteiro, commercio, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita. (Qua
lificação requerida, 3* zona. n. 5.394.) 

Anna Maria Ruiz (6.571), filha de João Ruiz.e.de 
Maria Martins Ruiz, nascida a 19 de agosto de 
1916. no Districto Federal, solteira, estudante, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa • 
Rita e residência á rua do Costa n. 9. (Quali-, 
ficacão requerida, 3' zona, n. 5.227.) 

6.467.,Antônio Gomee do Amaral (6.572), filho de Manoel 
Gomes do Amaral e de Isolina Maria da Conceição, 
nascido a 15 de.novembro de 1914, em São Gon-
çalo, Estado do Rio d6 Janeiro, solteiro, operário, 

, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
.São Domingos re residência á rua de S. Pedro, nu-

. mero; 306. (Qualificação requerida, 3* zona, nu-
• mero 5.102.) 

to.«68. Alencar Lucas de Miranda Neves (6.573), filho de Jose 
;..-•> Lucas das Neves e de Lucinda de Miranda Neves, 

nascido a 13 de dezembro de 1911, no Districto 
Federal, solteiro, commercio, com domicilio elei
toral; no.'districto municipal de São Domingos e 
residência á rua de São Pedro n. 205. (Qualifi-

' Cação requerida, 3* zona, n. 2.222.) 
6.169. Benedicto Rosa^Jardim (6.574), filho de Cesario Fran-

, oiscõ Jardim e de Maria Jardim, nascido a 9 de 
. . . . outubro de 1908, em Itaocára, Estado do Rio de 

' Janeiro,.', solteiro, guarda civil, com domicilio elei-
.'.. / torál no di6tricto municipal de São Domingos « 

' residência á Avenida Passos n. 92. (Transferencip 
do,Estado;dO'Rio de Janeiro, inscripção n. 882.) 

6.470:' Anatole Tinocò de Oliveira (6.575), filho de Benigno 
TinócO'dé Oliveira e de Leontina Nora de Oliveira 
nascido a 20 de.setembro de 1914, em Pirahy, Es
tado do Rio de Janeiro, solteiro, commerciario 

'";com domicilio: eleitoral no districto municipal 'd« 
São Domingos e residência á rua General Camar? 

i n. 287. (Qualificação requerida, 3' zona, n. 5.151.) 
6.471. José:Mamari (6.576), filho de Gabriel Nassralla Ma-

. mati :e-:dev Edwiges Pereira da Silva, nascido a 4 
. • '• : . de junho de 1907, em S. João do Muquy, Eetadc 

do .Espirito Santo, solteiro, alafaiate, com domicilw 
eleitoral no districto municipal de São Dominga 
e residência á rua General Câmara n. 137, so-

.» brado. ^Qualificação requerida, 8* zona, n. 5.342.) 
6.472. Nilton Pinto da Costa (6.577), filho de Fidelis Sancheí 

'•> ' da^Costa. e-de Odette Pinto da Costa, nascido a 15 
.«" - de novembro de 1911, em Apirihé, Estado do Rio 

: •' de Janeiro, solteiro, estudante, com domicilio elei° 
, - • : v toral nb districto. municipal de SSo Domingos € 

• . . residência á Avenida, Rio Branco n. 58, sobrado. 
'[(Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.397.) 

6.473. Oswaldo Sento Sá (6.578), fübo de Justiuo Antinas 
Sento.Sé e de Virginia de Almeida Sento Sé, nas-

•'..-. chio. a; 22 de novembro de 1898, em Sãi Salvador, 
Estado da Bahia, casado ,funcoionar'o municipal, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SãoíDomingos e-residência á rua Uiuguayana nu-

... mero i3ÍiSObrado. (Qualificação ex-officio, B. E . 
82,, n. 9.) . 

6.474. Natalino de;Souza Oliveira (6.579), filho de Alfredo 
deSouza Oliveira e de Lucinda Maria da Conceição, 
nascido a 20 de março de 1905, em Cabo Frio, Es-

''» t£do do;Riode Janeiro, casado, motorista, oom do
micilio eleitoral no districto municipal d<t São Do
mingos e residência á rua Alfândega n. 291. (Qua-

v > : lificação'requerida, 3'zona, n 5.525.) 
6.475. -Ângelo. José Barreiros (6.580), filho de Arthur José 

/ Barreiros ,e de Maria Marques Barreiros, nascido s 
7 de'outubro de 1913, no Districto Federal, solteiro, 
commercio, oom domicilio eleitoral n», districto mu-

1 nícipàl de; São Domingos e residência á rua. Al-
fandégà 'n. 7í, sobrado. (Qualificação requerida, 

Í 3'zona, \n. 5.460.) 
6.476. Alfredo AsSumpção (6.581), filho de Antônio Moura e 

' de Maria Rosa, nascido a 24- de agosto de 1912, no 
• •' 1 ' Districto Federal,; solteiro, commercio. com domi

cilio eleitoral ho districto municipal de SSo Domin
gos-e; residência á rua Andradas n. 69. (Qualifi-
cação-réqnèrida 3m zona, n. 5.458.) 

6.4T7. Carlos'Ferreira Fidalgo (6.582), filho de Manoel Fer-
"•''•••''réira Fidalgo e dè Brasilice Maria de Aguiar, nas-

; eido'atl3'de outubro de 1916. no Districto Fe
ri lera), solteiro, commercio, <ccm domicilio eleitoral 

; . : ao districto municipal de São Domingos e residência 
• á-;rua-Se,nhor dos Pagsos n. 75, sobrado. (Quali-

":' ,i jíjcação-requerida, 3" zona, n. 5.474.1 
6.4:78.. Antônio Lopes ;Gaspar (6.583), filho de Manoel Lopes 

• ' Gaspar e, de Maria Rosa Gaspar, nascido a 15 de 
março-de" 19ip, no Districto Federal, casado, chauf-
fejnvcom'<dpmiçiUò- eleitoral• no districto municipal • 



§504 Sabbado 2 £ BOLETIM ELEITORAL Outubro de 1936 

de São Domingos e residência è rua Conceição nu
mero 100. (Qualificação requerida, 3" zona, nume
ro 5.540.) 

a.479. Paulino Moreira da Silva (6.584), filho de Serafim: 
Carneiro e de Isaura Moreira, nascido a 2 de de
zembro de 1914, em Aquídauana, Estado de Matto 
Grosso, solteiro, com domicilio eleitoi'al no distri
cto municipal de São Domingos e residência á rua 
General Câmara n. 194, 1*. (Qualificação reque
rida, 3* zona, n. 5.272.) 

3.480. Fernando Lima de Almeida (6.585>, filho de Luciano 
de Almeida e de Isolina Lima de Almeida, hasoido 
a 23 de outubro de 1912, em Victoria, Estado da 

' Bahia, casado, operário, com domicilio Píeitoral no . 
districto municipal de São Domingos e residência á 
rua dos Andradas n. 69. (Qualificação requerida, 
3- zona, n. 5.449.) 

6.481, Adalberto Ferreira Cardoso (6.586), filho de Álvaro 
Ferreira Cardoso e de Dinorah de Souza Ferreira 
Cardoso, nascido a 5 de outubro de 1914, no Dis
tricto Federal, solteiro, oommercio, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Sacramento e re
sidência á rua Lodo n. 28, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3a zona, n. 5.198.) 

6.483= Maximiano Pereira Machado Jnnior (6.587), filho de 
Maximiano Pereira Machado e rie Esperança Maria 
da Conceição, nascido a 2± de fevereno de 1892, 
no Districto Federal, casado, comm-írojo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São Do» 
mingos e residência á rua Cuneeicão n. 102, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3* zona, a. 5.282.) 

6.483. Ayres Pinto de Souza (.6.588), filho de Ayrcs Pinto de 
Souza e de Amélia. Ferreira de Souza, nascido a 6 
de,dezembro de 1900, no Districto Federal, casado, 
sapateiro, com domicilio editora! no districto mu
nicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3* 

• zona, n. 4.297.) • 
6.484* Dorval de Oliveira Gomes (6.5Ç5), filho de João de 

Deus Gomes e de Laurinda de Oliveira Gomes, 
nascido a 18 de outubro de 18-94, em Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul. casado, eommercio, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SSo Domingos- e residência á rua üi-nguavana nu
mero 158, sobrado. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n. 1.908.) . • •' 

6.485. (Rtrbem Costa Carvalhosa (6.590), filho d<J José Piquet 
Carvalhosa e de'Alice Costa Carvalhosa, nascido a 
27 de agosto, de 1903r nb Districto Ffderal, casado» 
eommercio, com domicilio eKntoraí nó districto mu
nicipal de Santa'Rita e res.'dencia á- rua Facadura 
Cabral n. 23. (Qualificação requerida, 3" zona, nu-
mero 3.110.) 

6.491. 

6.492. 

6.493. 

6.494. 

6.495. 

6.496, 

6.498. 

Etelvifaa de Oliveira (6.591), filha de Francisco Hen- 6.497. 
rfque da Silva e de Maria Isabel da Srva nascida a 
22 de junho de 189Q, no Districto Federal, casada, 
domestica, com domicilio Píeitoral no districto mu
nicipal de São Domingos e residência á Avenida 
Passos n. 94, sobrado. (Qualificação requerida, 3a 

zona. TJ. 5.391.) 
6.487. Decid Frederico de Figueiredo (6.592), filho de João 6.499. 

Frederico de Figueiredo e de Albertina T01 res de 
Figueiredo, nascido a 2 d3 julho de 1900, no Dis
tricto Federal, casado, commercio. com domicilio 
eleitoral no districto- municipal de São Domingos 
e residência á rua Regente Feijô ri. 139. (Qualifi
cação requerida. 3* zona,' n. 5.504.) 

6.488. Antônio França j(6.593), filh?, da Luiz França das 6 500. 
Neves, e de Josepha França das Nevps. nascido a 13 
de junho de 1903, em Joãrs Pessoa, Fsladc da Pa
rahyba do Norte, casado, sargento da Armada, com 
domicilio eleitoral no. districto municipal de São 
Domingos e residência á.rua Ourives n. 111. (Qua-

> lificação et-oífieio B. E . 78, n. 20.) 
6.489. Orlando Leal Sanchea (6.594), filho de José Maria 6.501. 

Leal Sànches e de Olympia Vieira de. Leal, nascido 
a 24 de abril de 1915, no Districto Federal, casado, 
commercio, com domioitío eleitoral/ no districto 
municipal de São Domingos e residência á rua 
Lopes Trovão n. 3. (Qualificação requerida, 3a 

• zona, numero 5.500.) 
6.490. Olavo Pereira (6.595), filho de Balbina Pereira, n*s- 6.-502* 

eido a 9 de agosto de 1914, no Districto Federal, 
solteiro, operário municipal, com domicilio eleito

ral no districto municipal'de São Domingos e re-
--^sidenoia á; rua Regente FeijO n. 150. (Qualifica

ção requerida, 3* zona, n. 5.142.) 
Nelson de Oliveira (6.596), filho de José de Oliveira 

Júnior e de Maria Cândida de Oliveira, nascido a 
17 de dezembro de 1909, no Districto Federal, sol
teiro, operário, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Santa Rita e residência á ruá Se
nador Pompeu n. 57. (Qualificação requerida, 
3* zona,,n. 4.378.) 

Maria Luiza Peixoto Pires (6.597), filha de Marce-
lino Francisco Peixoto e de Luiza da Silveira Re
zende,, nascida a 19 de setembro de 1896, no Dis
tricto Federal, casada, domestica, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos 

. e residência' á rua dos Andradas n. 71, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3a zona, n. 5.464.) 

Duryal Peixoto Pires (6.598), filho de Pedro Alves 
Pires e de Maria Luiza Peixoto, nascido a ,25 de 
outubro de 1916, no Districto Federal, solteiro, 
cpmmerciarío, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos e residência á rua do9 
Andradas n. 71, sobrada. (Qualificação requerida, 

^ 3* zona, n. 5.466.) ± ; ; ) 
Gabriel Bernardes Filho (6.599), filho de Gabriel 

Loureiro Bernardes e de Judith Coelho Bernardes, 
nascido a 24 de agosto de 1916, no Districto' Fe
deral, solteiro,. estudante, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Domingos e resi
dência á.rua dos Ourives n. 127, sobrado. .(Qua
lificação requerida, 3* zona, n. 5.461.) 

Pedro Amerioo Werneck (6.600), filho de Amen o 
Werneck e de Regina Werneck, nascido a 25 de 
agosto de 1895, em Nova Badem, Estado de Minas 
Geraes, casado, advogado, com domicilio' leictocãl 
no districto municipal de São Domingos e resi
dência á rua dos Andradas n. 68. (Qualificação re
querida, 3* zona, n.'5.459.) 

Ruy Ferreira, de Freitas (6.601), filho de Francisco 
Tosta de Freitas e.de Maria Ferreira de Freitas, 
nascido a 25 de junho de 1912, no Districto Fe
deral, solteiro, eommercio, com domicilio eleitoral 
no djstricto municipal e residência á- rua Dias da 
Costa n. 9. (Qualificação requerida, 3* zona, na-
mero .5.455.) '• 

Antônio Luiz dos Santos (6.603), filho de Delpbim 
Luiz dos Santos e de Maria Emilia dos Santos, nas-

. cido a 10 de janeiro de 1901, no Districto Federal, 
, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no dis

tricto munieipalde São Domingos e residência, á 
rua General Câmara n. 357-A. (Qualificação re
querida, 3a zona, n. 3.395.) 

Renato da Silva Mafra (6.602), filho de Jorge da Sil
va Mafra e deOlga Ferreira MafraÇ nascido a 16 
de maio de 1909, em Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, solteiro, commercio, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos e re
sidência á rua dos Andradas n. 69. (Qualificação 
requerida, 3a zona, n. 5.379.) 

Oswaldo Flavio de Oliveira (6.604), filho de Antô
nio Flavio de Oliveira e de Eliza Rosa de Olivcra, 
nascido a 7 de setembro de 1906, nò Districto Fe
deral, solteiro, commercio, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Domingos é residên
cia á rua da Alfândega n. 115. (Qualificação re= 
querida, 3* zona, h. 5.309.) 

Rubem Jacomo (6.605), filho de Carmelito Jaeomo 
e de Maria Negreti, nascido a 7 de janeiro de 1917, 
em Franca, Estado de São Paulo, solteiro, estu
dante, com domicilio eleitoral ao districto munici
pal de Santa Rita e residência á rúà Camefino nu
mero 68. (Qualificação requerida, 3* zona, nu» 
mero 5.479.) , 

Carlos Flavio de Oliveira (6.606), filho de Antônio 
Flavio de Oliveira'e de Eliza Rosa de Oliveira, 
naseido a, 27 de dezembro de 1909, no Districto Fe
deral; solteiro, commercio, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Domingos e resi
dência á rua da Alfândega n. 115. (Qualificação 
requerida, 3" zona, a. 5.310.) 

Celina Moraes Martins (6.607), filha de Heitor Au
gusto Moraes « de Corisa dos Santos, nascida a 
24 de outubro de '1903, no Distrieto Federa!, e»sa= 
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da, domestica, com domicillio eleitoral no districto 
; municipal, de São Domingos e residência á rua 

dos Andradas n . 121, sobrado. (Qualificação re
querida, 3* zona, n . 5.088.) 

6.503. Gentil Mendonça Thqrler (6.608), filho de Antônio 
Furtado de Mendonça e de Firmilina Thurler, nas
cido a 23 de julho de 1912, em Nictheroy, Estado 

. dp Rio de Janeiro, solteiro, commercio, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Do-

: mingos e residência á avenida Rio Branco n. 52, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3* zona, uu-
mero 5.297.) 

6.504. Mario Vilardi (6.609), filho de Rogério Clemente 
Vilardi e de Maria Cecília Vilardi, nascido.a 15 de 
maio de 1918, no. Districto Federal, solteiro, com 
mercio, com domicilio eleitoral no districto muui-

, , cipal de Sacramento e residência á rua Seahcv 
dos Passos n . 95, sobrado. (Qualificação requeri-

'. da, 3* zona, n . 5.407.) • 
6.50»; Hilda de Jesus Ribeiro Freire .(Dra.) (6.610), filha 

de Rogério da Silva Freira e de Alzira Ribeiro 
•• -Freire, nascida a 4 de outubro de 1899, em Padua, 

Estado do Rio de Janeiro, solteira, medica, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Sacra
mento e residência á ! r u a da Constituição n : 20. 
(Qualifioação requerida, 3"- zona, n . 5 516 ) , 

6:506. Gervasio Protasio Xavier de Lima (6.6111), filho -de 
Geraldo Francisco Xavier de Lima e de Adelina 
Guimarães de Lima, nascido a 19 de junho de 

' 1880,, em Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, ca
sado, sargento do Exercito, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santa Rita e resi-

- dente á rua Pedra do Sal, 17. (Qualificação re
querida. 3* zona, n . 5.347). 

6.507. João Gonçalves Machado (6.612), filho de Joaquim 
Gonçalves Machado e de Vicencia Umbelin.a de 

., Figueiredo,-nascido a 28 de fevereiro de 1914, em 
Vi l la Ric Piracicaba, no'Estado de Minas Geraes, 
solteiro, estudante, com domicilio eleitoral no dis-
tricto municipal de São Domingos e residente" á 
rua Andradas, 129, sobrado'. (Qualificação reque-

' , rida, 3 a zona, n . 5.107). 
6;508. Júlio Pereira Dias (6.613), filho' de Manoel Pereira 

Dias e' de Maria das Neves Ribeiro, nascido a 10 . 
de outubro de- 1894, em Portugal, naturalizado, 
casado, funceionario municipal, com domicilio 

• eleitoral no districto municipal- de 'Sacramento e 
' residente "â^rua Conceição, 52, sobrado. (Qualifi

cação requerida, 3* zona, n . 5.406). 
6.509. Evaldetti Bertoletti (6.614), filho de José Bertoletti 

<? de Etelvia Bertoletti, nascido a 28 de junho de 
1915, em Pedras Grandes, Estado de Santa Catha-
rina,- solteiro, operário, com domicilio eleitoral no 
districto. municipal de São Domingos e residente 

•A rua Conceição,-86, sobrado. (Qualificação re
querida, 3" zona, n . 5.295). 

3.510. Azis Sabino Salles (6.615), filho de Salomão Sabino 
Salles e de Maria Cândida de Amorim, nascido a 
6 de agosto de 1904, em Carangola, Estado de M i -

, nas Geraes, , casado, commercio,. com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos, 
e residente á rua S. Pedro, .80. (Qualificação re
querida. 3 a zona, n . 5.417). 

6.511. Nilfon • de Lima Câmara (6.616), filho de Júlio de 
Lima Câmara e de Berta Martins Pereira de Lima 
Câmara,, nascido*a 25 de abril de 1916, em Ale
grete, Estado do Rio Grande do Sul," solteiro, aca
dêmico de odontologia, com domicilio eleitoral no 

• .districto .municipal de Sacramento e residente* á 
rua Uruguayana, 32, sobrado. (Qualificação re
querida,-3" zona, n . 5.417). 

6:512. Rüy Ferreira da'Silva (6.617), filho de Antônio Fer
reira da Silva e de Cândida Alves da Silva, nasci
do a 21 de maio de' 1916, no Districto Federal.' 
sotteiro, eommercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Jtita e residente á 
rua Leandro Martins, 82. (Qualificação requerida 
3* zona, n . 5.496). 

6.513. Gilberto de Mello Carneiro. (6.618), filho, de Joa
quim de Almeida Carneiro e de Henriqueta dè 
Mello Carneiro, nascido a 5 de outubro de 1893, 
no Districto Federal, casado, commercio, com do

micilio eleitoral no districto municipal de SIc 
Domingos e residente á rua General Câmara, 349 
(Qualificação requerida, 3* zona, h. 4.786). 

6.514. Alfredo Cardoso de Mello (6.619), filho de João Car
doso de Mello e de Maria Cozendy Cardoso dt 
Mello, nascido a 22 de março de 1879, em San-
fAnna do Pirapetinga, Estado de Minas Geraes 
casado, commercio, com domicilio eleitoral no dis-
tricio municipal de São Domingos e residente é 
rua Andradas, 69. (Qualificação requerida, 3' 
zona n . 5.499). 

6.515. Sebastião Dante de Camargo Júnior (6.620), filho dt 
Sebastião Dante de Camargo e de Maria Lobo d« 
Camargo, nascido a 15 de agosto de 1917, em 
Goyaz, solteiro, estudante, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sacramento e residen
te á rua 'Uruguayana, 136, sobrado. (Qualifioa
ção requerida, 3* zona, n. 3.981). 

6.516. Pedro Salles de Mesquita (6.621), filho de José L u h 
de Mesquita e de Francisca Salles Bastos, nasci
do a 21 de fevereiro de 1897, em São Francisoo. 
Estado do Ceará, casado, sapateiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Santa Rita 
e residente á rua Marechal. Floriano. 232, sobrado. 
(Transferencia da 1* zona, Estado do Pará, titu
lo n . 10.847). 

6.517. -Erik Oswaldo Kastrup de Carvalho (6.622), filho de 
Armando Oswaldo de Carvalho e de Alice Kastrup 
de Carvalho, nascido a 4 de maio de 1913, no Dis
tricto Federal, solteiro, aeroviario, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Sacramento e 
residente á rua Buenos Aires, 143: (Qualificação 
requerida, 8* zona, n. 5.428). 

6.518. Aristides Rodrigues Barbosa (6.623), filho de José 
Rodrigues Barbosa e de Rosa Barbosa Brun, nas
cido a 18 de setembro de 1917, no Districto Fe
deral, solteiro, commercio, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Domingos e re
sidente á rua da Alfândega, 232. (Qualificação 
requerida, n. 2.415). 

6.519. Armando Norberto Barbosa (6.624), filho de Bene« 
dieto Ncrberto Barbosa é de Leocadia Pereira 
Barbosa, nascido a 1 de março de 1917,. no Dis
tricto Federal, solteiro, operário, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Sacramento e 
residenie á rua Ledo, 22, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3* zona, n . 5.423). 

6.520. Luiz Bertoletti (6.625), filho de José Bertoletti e de 
Elelvina Bertoletti, nascido a x 26 de junho de 
1914, em Pedras Grandes, 'Estado de Santa Ca-
tharina, - solteiro, commerciario, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de São Domingo? 
c residente & rüa Andradas. 86. (Qualificação re
querida, 3* zona, n . 5.300). 

. Districto Federal, aos 22 de outubro de '1936. — Pelo 
escrivão, Maurício JTeixeira de Mello. ,( ••• 

Segunda Cireumsfiripçãc 

SEXTA Z0NÀ ELEITORAL 
De ordem do Dr . Juiz Eleitoral >da &' Zona, da 2' Cir-

eumpção do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que foram expedidos os títulos elei
toraes dos seguintes cidadãos: 
5.339. Herondina da Silva (inscripção n . 5.305), filha de 

Salvino Silva e de Isabel César da Silva, nascida a 5 
de julho de 1917, em Soledade, Estado de 
Minas Geraes, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Resi
dência á rua S. Clemente n . 168, casa 20.) 

5.340. Marcilia Alves Trindade (inscripção n . 5.340), filha 
de Torquato Fernandes Guimarães e de Idalina A l 
ves Guimarães, nascida a 11 de fevereiro de 1905, 
no Districto Federal, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal • de Gávea. 
(Residência á rua Martins Ferreira n . 28.) 

5.341. Laura Castilho Carvalho (inscripção n . 5.341), filha 
de José Ricardo Castilho e de Clara Castilho, nas
cida a 7 de abril de 1905, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Gávea. (Residência & rua Pacheco 
Leão n. 38.) 
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5.355. 

5.356» 

5.35?. 

S,S4t>. 5.333. 

§435a. 

5.342. Maria Martins Barbedo (inscripção n. 5.342), filha, 
da Guilherme Barbedo e de Christiaa Martins Bar
bedo, nascida a ,13 de setembro de 1913, no Dis
tricto Federal, eommercio, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Resi
dência á rua Arnaldo Quintella n. 73.) 

5.343. Ernesto Guarside Fontes (inscripção n. 5.343), filho 
de Antônio Gonçalves Fontes e de Anna Garside 
Fontes, nascido a 10 de setembro de 1881, na In
glaterra, (naturalizado brasileiro), proprietário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Copacabana, (Residência á Avenida Atlân
tica n . 516.) •* 

§.344. "Vera Moreira Ericson (inscripção n . 5.344), filha de 
- Silvestre Moreira e de Alice Violeta Rocha Moreirs, 

nascida a 2 de março de 1907, no Districto Federal, 
professora, casada, com domicilio eleitoral no dis-
trieto munieipal de Copacabana. (Residência á rua 
Domingos Ferreira n . 220.) 

5.345. Victor Figueira (inscripção n . 5.345), filho de Ro-
salia, nascido a 15 de julho de 1877, em 
Barra do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, funo-
•jionario municipal, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de'Gávea. (Residência á 
Estrada da Gávea sem numero.) 

AUan Kardec Caíixto da Silva (inscripção n. 5.346)", 
filho de Regina Nunna, nascido a 5 de. setembro dé 
1916, no Districto Federal, commerciario, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gávea e residência á rua Jardim Botânico n. 454, 
casa 9. (Qualificação requerida, n, 5.146.) 

8.8*7, Azarias de Andrade Carvalho (jnsoripeSo n. 5.347), 
filho de Deocleoiano Teixeira de Carvalho e de 
Anna Helena de Andrade Carvalho, nascido a 19 de 
julho de 1915, em Araraquara, Estado de S. Paulo, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis--
tricto municipal de Copacabana e residência á rua 
Pompeu Loureiro n 106. (Qualificação requerida, 
B . 5.920.) 

§,§48. João Olavo Pizzolj Braga (inseripeão o . 5.348V, filho 
de Olavo PÍZ*ÍQ1Í Braga e da Aida Andrade Leite 5.360. 
Braga, nascido a 28 da janeiro de 1918, no Distri
cto Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto munieipal de Lagfta e residência 
â rua Honorjo de Lemos n. 36. (Qualificação re» 
querida, n . 4,956.) 

1.349. Paulo do Rego Barros Ferreira (inscripção n. 5,349)", 
filho de Vicente de Malahguzo Tiburcio Ferreira, e 
de Felioiano do Rego Barros Ferreira, nascido a 20 5.361, 
de outubro de 1912, em São Gonçalo, Estado do Rio 
de Janeiro. estudante„solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gávea e ies idencía 
á Estrada da Gávea sem numero. (Qualificação re
querida, n . 5.596.) 

5.350. Ozorio Alves da Costa (inscripção n. 5.350), filho de 
- Luiz Alves da Costa e de Margelina Bastos da Costa, 5.362, 

nascido a 7 de julho de 1918, no Districto Federal, 
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Lagoa e residência á rua 
Meuna Barreto n . 184. .(Qualificação requerida, 
n . 5.624.) 

5.351. Rosa Santos Miranda (inscripção n, 5.351), filha de 
José Pereira dos Santos e de Luiza de 0!ive|râ 5.363. 
Santos, nascida'a 11 de agosto de 1913, TIO Dis t r i 
cto Federal, commercio, casada, com domicilio elei
toral no districto munieipal de Gávea è residência 
á rua Demetrio Ribeiro n . 46, casa 6. (Qualifica- . 
ção requerida, n . 5.350.) 

Zilia Ribeiro Costa (inseripçíío n . 5.353), filha dé 
. Ârthur Ribeiro Pedrosa é de Zeferina Felicia Maria ' 

da Conceição, nasoida a 15 de novembro-de 1896, 5.364. 
no Districto Federal, empregada no eommercio, ca
sada, com domicílio eleitoral no districto munieipal 
de Gávea e resideíieia á rua Corcovaíio n . 34, casa 
?! (Oualificnçfío requerida, n . 4,586.1 

üs-,313. Felix Jos# Calazans (inscripção n , 5,353), filho de 
Simpliciano José Calazans e de Adetina Maria de 
Oliveira, nascido a 19 de maio de 1907, em Ttabo= 8.365. 
rahy. Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 

• ! . oom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Copacabana « residência i rua Copacabana numerí 
664. (Ounliflrnção requerida, n. 5.356.1 

'ã':3S4. Marianno Gonçalves Pinheiro (insoHpç&O n . 5.354), 
filho de Eugênio Gonçalves Pinheiro e de Irene Paz 

nascido a 6 da janeiro de 1908, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Copacabana e residência á 
rua Pompeu Loureiro n. 128, (Qualificação re
querida, n. 5.840.) 

Hamlet Tonini (inscripção n. 5.355), filho de Leonar
do Tonini e de Emil ia Tonini, nascido a 25 de 
março- de 1897, nò Districto Federal, alvejador, 
sasado, aom domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gávea e residência á rua Santos Dumonfe 
n. 80. (Qualificação requerida, n . 4.996.) 

Francisco Fernandes Moreira (inscripção n . 5.356), 
filho de Constantino Fernandes Moreira "e de A l b i 
na Barboza Moreira, nascido a 21 de julho de 1907, 
ao Districto Federal, operário, casado, com dômi-
oiho eleitoral no districto municipal de Gávea e 
resideneia à rua Lopes Quintas h. 101. (Qualifi
cação requerida, n. 5.696.) 

fielmiro Amaral Mello (inscripção n . 5.357), filho de 
Henrique Amaral Mello, e de Umbelina Gonçalves 
Amaral Mello, nascido a 27 de julho de 1913, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
eipal de Gávea e residência á rua Marquez de São 
Vicente n. 230. .(Qualificação requerida, numero, 
5.271.) . I 

Tancredo Teixeira Lopes (inscripção n. 5.358), filho 1 

de Manoel Teixeira Lopes e de Antonia Miranda,* 
nascido a 19 de dezembro de 1913, no Districto Fe-j 
deral, funeeionaria municipal, solteira, com domi-i 
Oilio eleitoral no districto municipal de Lagoa e re
sidência á rua da Passagem n . lgg . (Qualificação: 
requerida, ai 4.921.) ! 

Milton Carlos Tiaocq (inscripção a, 5.359), filho dei 
Antônio Carlos Tinoco e de Maria dos Santos. Mon-»1 

teiro, nascido a 27 de janeiro de 19Í7, em Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, banearjq, solteiro, com, 
domicilio eleitoral no districto munieipal de Copa»1 

«abana e residência á. rua, 5 de Julho n . 132,» 
(Qualificação,requerida, tu- ã.810.) i 

Luiz Virgílio da Cunha (inscripção n„ '5.360)., filho; 
de Raul Virgílio da Cunha e de Veniaa Arantes 
Cunha, nascido a 8 de março, de 1915, em São 
João. d'E.l=Rey, Estado de Minas Geraes, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni-1 

cipal de Copacabana e residência á' rua 5 de Julho 
n. 143. (Qualificação ex-officia, B , E . 88, nu
mera 31,834.) 

José Pires Loureiro (inscripção n . 5.361), filho 4e 
-Miguel Pires Loureiro e de Maria José Loureiro, 
nascido a 10 de julho de 1914, no Districto Fe 
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Lagoa e residência á 
rua ida Matriz n . 40. (Qualificação requerida, nu
mero 4.810.) 

Firmino Calixto da Rosa (inscripção n, 5.362), filho 
de Maria Franeisca da Conceição, nascido a 25 d© 
setembro de 1895, em Valença, Estado, do Rio de 
Janeiro, pedreiro, casado, com domicilio eleitoral no. 
districto municipal de Gávea e residência á rua 

•iJardim Botânico n . 610. (Qualificação requerida, 
n. 4.581.) 

Antônio Soares de Pinho (inscripção n . '5.363), filho 
de Guilherme da Silva Soares de Pinho e de A r -
minda Fernandes de Pinho, nascido a 14 de outu
bro de 1902, no Districto Federal, eommercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Copacabana e residência a rua Domingos 
Ferreira n. 232, (Qualificação requerida, numero 
'3.795.) 

Carmen Vidal de Pinho (inscripção n. 5.364), filho 
"-dé Benito Vidal e de Antonia Lorenzo Vidal, nas» 

cida a 3 de fevereiro dé 1919, em Campos, Estada 
do Rio de Janeiro, domestica, casada, com domi-
oilio eleitoral no dislrieto municipal dO Gopacaban-í 
e residência á rua Domingos Ferreira n. 232=, 
(Qualificação requerida, n, 5.796.) 

, Marlno Veríssimo da Fonseca ( ínsoripçâon. 5.365),-
íilho de Domingos Veríssimo da Fonseca e de Maria 
Peregrina Barcellos da Fonseca, nascido a 16 dei 

. fevereiro da Í907, em Tupaoeretan, Estado do Rio 
Grande do Sul, funceionario publloo» essado, com 
domicilio eleitora! no distrieío municipal dé 
Lagoa e residência á rua Voluntários da Pátria nu=> 
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mero 136 A, casa V i l . (QuaUfie«io requerida, nu
mero 5.886.) , . . 

S.368» Antônio Francisco da Sijva (imcr)pe.&0 n. 5.366), 
filho de José Santiago dos Saotoe * de Maria dos 
Anjos Silva, nascido a 10 de outubro qe 1910, em 
Penedo, Estado de Alagoas, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea 
e residência á Estrada da Gávea sem numero. 
(Transferenciai) 

5.36?. Sebastião Peres (inscripção n. 5.36?),'filho de Ah?» 
xandre Peres e de Maria, Gassalla, nascido a 20 de 
janeiro de 1917, no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto1 muniçK 
pal de Gávea e residência 4 rua Gaminhoo n. 16. 
(Qualificação requerida, u. 4,755».) 

,8,368. João Baptista de Campas Mello Filho (iascripcão nu» 
mero 5.368), filha de João Baptista de Campos 
Mello e de Isabel de Campos Mello, nascido a 15 de 
fevereiro da 1906, em Jabú, Estada de São Paulo> 
banoario, casado, com domicilia eleitoral no distri-
cto municipal do Gávea e residência á rua Faro 
n. 56, casa 10. (Qualificação requerida, numero 
5.222.) 

5.369. Àttilio Penello (inscripção o. 5.369)̂  filho de Antônio 
Penello e de Joánna^Celani, nascido a 9 de junho 
de 1915, no Districto Federal, qqmmeroio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal'de 
Gávea e residência A rua Marques qe S, Vicente 
n . 34. (Qualificação requerida, n. 4.056.) 

0,370. Cecil Oweu Walter Bime (inscripção a. 5.379), füho 
de Francisco Walter Hirne © de Verônica Freeland 
Hime, nascido a 15 de novembro da 1913, no Dis
tricto Federal, commeroio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de • Copacabana O 
residência á rua Bolívar n . §8. (Qualificação, re
querida, n . 5,518.) : 

ã .37 i s João Alves, da Fonseca (inseripeãQ a, 5.371), filho de 
Francisco Alves da Fonseca e de Maria Alves de. 
Souza, nascido a 15. de junho de 1910, em Penedo, 
Estado de Alagoas, operário, solteiro, oom domici
lio eleitoral no districto munieipal de Copacabana 
o residência á rua Toneloros. n. 20, (Qualificação 
requerida, n . 5.766.) , , 

$.372., José de Siqueira (inscripção n , 5.372J, filho de An
tônio de Siqueira» e de Auha Maria dá Gonoeição, 
nascido a 28 de dezembro de Í883, em Barra- Man
sa, Estado do Rio de Janeiro, commerciario, ca
sado, com domicilio eleitoral na districto munici
pal de Gávea. (Qualificação requerida, n. 3.841.)': 

5.373. Roberto Martins da Silva (inscripção o, 5.373), filho 
de Alfredo Martins da Silva e de Cleopatra de Car
valho Silva, nascido a 29 de novembro de' 1916, no 
Districto Federal,. commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal da Lagoa e re
sidência á rua Voluntários da Pátria n. 45. (Qua
lificação requerida, n. 4.196.} 

5.374, Egydio Alves Bittencourt (inscripção a. 5.374)', filho 
de Joaquim Alves Bittencourt e de Rosalina Anto-
nieta Bittencourt, nascido a 26 da'junho de 1913, 
no Districto Federal, operário, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Lagoa e re
sidência á rua da Passagem n, 44, (Qualificação 
requerida, n . 4.726.) 

5.375, Carlos Barçelios (inscripção n. 5.375), filho de Carlos 
Augusto da Costa BaTcellos e de Broieünda Bag-
dosse Pereira Barcallos, nascido a 31 de julho de 
Í909, no Districto Federal, Qommerciario, solteiro, 
eom domicilio eleitoralno distrieto municipal de 
Copacabana e residência A rua Dias da Rocha nú
mero 40. (Qualificação requerida, n, 4.884.) ' 

8.376. Antônio Marques da Cunha JooiOP (iasoripção numero 
5.376), filho de Antônio Marques da Cunha e d® 
Franoisea Luiza ds Cunha, nascido a 14 de dézóm= 
bro da 1873, no Districto Federal, empregado no 
eommereio, easado, com domicílio eleitoral no'dis
tricto municipal de Gávea e residência á rua Lopes 
Quintas n . 65-A. (Qualificação requerida, número 
5.788.) 

Jfelsou Alves de Miranda .-(inseripto n. 5.377), filho 
de Manoel Alves de Miranda a de Stailia das Dores 
Alves de Miranda, nascido a 18 de fevereiro de 
1915, no Districto Federal, operador de cinema, 
«rsitefro. com domicilio eleitoral, no districto muni-

5,38.2, 

eípal de Copacabana e residenoia é T u a Gomes Car
neiro h . 48. (Qualificação requerida, n . Í I . Ü . - J . ) 

£.378. Edgard de Souza Pereira Filho (iíiseripção n . ò.;<:b\ 
filho de Edgard de Souza Pereira e fls Anna w 
Souza Pereira, nascido a S de dezembro de • iü: >, 
no Districto Federal, funceionario publico, soliewi, 
com domicilio eleitoral no districto municipal cio 
Lagoa e resideneia a rua São Joãa Baptista nuinaru 
19, casa 3. (Qualificação requerida, n. 5.730.) 

$.379. Jíair de Niemeyer Lavor (inscripção n. 5.37y•, fiüin 
de Alonso de Niemeyer e de Izabel Monteiro do 
Kiemeyer, nascida a 28 de-dezembro de 1900, iiu 
Districto' Federal, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto munieipal de Gávea è resi
denoia á rua 12 de maio a. 99, (Qualificação re
querida, n . 3.408.)~ 

5.380. Linda Faccioli (inscripção u . 5.380), filha de Leoui 
Facçioli e de Philomena de Felippa, nascida a 5 do 

v outubro de 1911, no Districto Federal, domestica, 
desquitada, eom domioilio eleitora! no districto 
municipal de Gávea e resideneia a rua das Aosaoias 
n . 28. (Qualificação requerida, n. 4.993.) 

5.381, Joaquim Francisco (inscripção n., 5.381), filho Uc 
Manoel Francisco e de Maria do Rozario, nascido a 
1 de janeiro de 1900, em Campinas, Estado de 
São Paulo, lavrador, casado, com domioilio eleito
ral no districto municipal de Copacabana o resi
dência 4 rua Bolívar n . 36. (Transferencia.) 

Guilherme de Carvalho Serrano (inscripção numero 
5.382), filho da Getulio Augusto de Carvalho Serra
no e de HerineUna Fundão Serrano, nascido á 17 de 
fevereiro de 1907,-.em Vtp.toria, Estado do Espirito 
Santo, m.edio.0, casado, oom domicilio .eleitor*! nc 
distrieto municipal de Copacabana e residência a 
rua Ipanema n . 139. (Qualificação, requerida, nu
mero 3.528.) 

$.383. Antônio José Vieira (inscripção n. 5.383), filho «itt 
Hermapo José/Vieira--a de Carolina Saint Martin 
Vieira, nascido a 19 de outubro de 1917, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, oom domicilio 
eleitoral no districto rnunÍQipal de Gávea e resi
denoia á rua Henrique n. 15-, (Qualificação reque
rida, n , 4.335.) 

Raymundo pires Albuquerque (inscripção u." 5.384), 
filho de José Pires Carvalho Albuquerque e de A l -
vacoelj de Castro Pires Albuquerque, nasoido a 30 
de janeiro de 1915, no Distrieto Federal, estudante, 

- solteiro, com domicilio eleitoral nodistricto muni
cipal de Lagoa e residência a Avenida fasteur nu
mero 196, (Qualificação requerida, o. 2.674.) 

8.385. Cândido Goulart de Souza (inscripção n. 5.385), filhe 
de Antônio Pedro Goulart de Souza e de Aureüano 
Cândida de Souza, nascido a 9 da março de 1900, 
no Distrieto Federal, lustrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no- districto municipal de Gávea c 
residência á Estrada da Gávea n» 437. .(Qualifica- . 
ção requerida, n . 4.760.) 

§,38&. Laurinda Pereira da Silva (inscripção » . 5.385), filha 
de Antônio da Silva e de Ermelinda Marques Pe
reira, nascida a 23 de setembro de 1917, no Dis
tricto Federal, estudante, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Lagoa e residên
cia á rua S, Clemente n . 168. (Qualificação re
querida, n . 5.786.) 

6,-387. Adindo.Padrão (inscripção n. 5,3871/filho de Bento 
Moreira Padrão e de Maria Fausta da Conceição, 
nascido a 24 de fevereiro de 1909, no Districto 
Fedeaal, eommereio, casado, com domicilio elei
toral no-districto municipal de Gávea e residência 
<a rua Faro n . 72, casa 16,.' (Qualificação reque
rida, n , 3.736.) 

Rio, 22 de> outubro de Í936, *•» Pelo escrivão. Arnaldo 
Abreu. 

Terceira Circumscripção 

JJBCfBfA ZONA ELEITORAS 
£>e ordem do D r . Juiz Eleitoral da 10' Zona, da 3" Cir

cumscripção dtrDistricto Federal, faço publico, para conheci 
mento dos interessados, que foram expedidos os titulos cloi 
toraes dos seguintes cidadãos: 
4:935. Esmeraldino Delorrne Baptista (5.234), filho do Es-

meraldino Delorme Baptista e de Máxima de Al-

.§,384. 
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4.936. 

.937. 

;4.938. 

"4.939. 

4.940. 

<!4.94i. 

4.942. 

iA.943. 

«4.944. 

4.945. 

"'1.946. 

s.94'7. 

varénga, nascido a ,5, de dezembro de 1902,, em 
Campos, ' Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
casado, com domicilio -eleitoral.no districto munir 
pál de S. Christovão-e residência á rua Conde de 
Leopdldina n . 34. J - : ' . , , . ' , ' 

Albertina fa r ia (5.000), filho de José Faria è de 
•Maria de Jesus Faria-, nascido a*4- de fevereiro • de 
1911,-no Districto Federal, enfermeira, solteira, 
com;domicilio.eleitoral no districto municipal.de 
S. Christovão e residência á rua-Figueira de Mello 

, n . , 402. .. . . . . . 
Francisco Carlos = (5.001),. filho .de Bartolõmeu ;Floo 

. e, de Maria Cristina Olvigg.i.i.náscido a 3 dé dèzem-
. bro de 1917, em B.agé, Estado do Rio Grande do 
Sul,." estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Christovão e residência 
á rua S. Luiz Gonzaga,n. 245.' 

Nicolaú Ferrari (5.002), filho.,de Cisico. Ferrari e de 
Maria Antonietta Roquette, nascido a 13: de; setem
bro.de 1913, no Districto! Federal; operário, 'sol
teiro, com- domicilio eleitoral, no-districto murii-

, : c i p a l . d e . S . . Christovão e, residência á rua. S.' Luiz 
Gonzaga n . 50. . • . i ' 

Otto\Perkles (5.0O3), filho de^Adolphp Pérkiés-e <de 
Amélia Pérklesi nascido a 6 :âe 'maio dé 1918, 'no 
Districto Federal, Operário, sólteiroí com .dóniicilio 

-. eleitoral - no distrieto müuibtâál. 'de S .Ghrs tOvâo 
e residência á rüa Tavares'Guerra-n. 77. 

Manoel'Ernesto Ferreira l(5.004)-! filho, de Oscar Er
nesto Ferreira e de Elisa Osório*da Silva, nascido 
a ,18 -de julho de 1913, nò Districto Federal,;ope
rário, solteiro, com domicilio (eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão e residência á rua Es
perança n . 5. i - i 

Lcurival .Francisco Teixeira (5.005), filho dè José 
'Fraiioisco-Teixeira e- de Ambrosina Villelà > TeH 

>• seira, nascido a 17 dè hiaio de; 1911, né Djsifíctd 
..... Federal, operário, solteiro, eom:'.domicilio élértoíai 

* no districto municipal de jã... Christovão • e resi
dência a rua S. Luiz Gonzaga -n... 115. v:-'.'-. 

Luiz Gonçalves dos Santos (5.0Óo), filho de Antônio 
•Gonçalves dos Santos e d é - M à r l a , Cândida-, dós 
Santos, nascido a 14 de janeiro dè 1889, nòíDis-
tricto . Federal, mecânico, eásado,. com • dohiteilio 
eleitoral no districto munieipal de S. ;Christovão 

' e residência á rua Senador Alencar n . 210, casa. Í2. 
Theodoro Vianna de Almeida (5.007). filho de -Gaslão 

Vianna de Almeida e dé Giriã Freitas de Almeida, 
• nascido a 10 de setembro ;dé 1,913," nó Districto 

Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
• nò districto municipal de S. Ghriátovãò é resi

dência á rua B e l l a n . 138. ;\ 
Mária-das Neves (5.008), filho*de Francisco -Moreira 

• e*dé Dolorice-Leopòldina de, Âquino, nascida a -15 
t \de- dezembro de--1905, no; Districto Federais do-
• • méstcia, casada, com domicilio eleitoral iiò ; dís-

jtricto -municipal ;de S.. Christovão e residência a 
\ .praça• Mario Nazáréth n. 22.. • 

•Vicente Baptista de Lima .(5.009), filho de Antônio 
••Carlos Baptista - e de Innòcencia' .Maria, dá :Con-f 

. ceição, nascido.a 9 de janeiro de 1906, no EJtado 
• do Pará, funceionario publico,"soltel.ro,• com domi

cilio-eleitoral no'districto municipal de S. Chris
tovão e residência «á rua Paulo, e Silva n. Ti* .; 

Jayme Ferreira de Carvalho (5.010),>filho dè Joa&ulm 
, Ferreira de Carvalho e .de Clotilde Ferreira de 

Carvalho, .nascido-a 31 de fevereiro de. 1916,. no 
• Estado da Bahia, commefoió, solteiro,. oom. dónu-
• cilio. eleitoral no districto municipal de S. ChriS" 
-..tóvão-e resdencia á rua Zeferiho de Oliveira nu* 

mero 20.- : • 
Abelardo Rsmos da Silva (5.011), filho d e T U d i ô R a -

- ^ds da Silva e de Anastácia dá; Conceição, nascido 
a .20 de junho de 1908, no ..Districto ;Fderal,. ope-

•- rariò, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
nrúnícipal- de, S. Christovão,' e residência & rua 

• Curuzn', 63. ' " , " ' . s , 
Nilton Mattos, de Sá (,5.012),.filho dè Henrique Mattos 

cie Sá ó cie Percilia Mattos de Sá, nascido a 29 dé 
abril de 1918, rio Districto' Federal, comttiercio, 

; .solteiro, com domicilio eleitoral no .districto muni-
• cipal de S. Christovão, 'e residência., á rua' Fon-

•'seca T.elies.- n . 121. '•>,.* • . • > ' - • • ' • 

4.949. Antônio Gouvêa (5.013), filho de José Maria Gou» 
vêa e de Maria da Gloria, nascido a 28 < de março 
de 1908, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral. no districto municipal de S. 
Christovão, e residência á rua Figueira de Mello, 

• ' •uumeru 421. ' 
4.950. Antônio Alves Filho (5.014), filho de Antônio Alves 

• e'de Joanna Cândida, nascido a 15 de junho de 
1893, no Districto Federal, operário, casado, com 

. domicilio, eleitoral'no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua Senador Dantas, 160 

, , , casa 20: . . ' '.' 
« .951. Edemóa ,Fer re i ra 'F re i re (5.015), filha de José Eze-

'quíel Ferreira e de Genoveva- Ozorio Leite "Fer
reira,^ nascida a 24 de abril de 1908, no Districto 

- - i ' Federal,'domestica, casada, com domicilio eleito
ral, no districto municipal de S. Christovão e resi-

' dència a rua São Luiz Gonzaga, numero 10. 
4.952. Álvaro de Oliveira (5.016), filho de Honorio de O l i -
• ' ' veirà e dè Adelia Anastácio de Oliveira, nascido 

' -a 2. d?, abril de 1917, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo, e residência á rua Ge-

' ' '. nera'1* Bellegarde, numero 42. 
4.953. Eugênio Francisco do Amaral (5.017), filho de João 

Francisco dó Amaral e de Anna Helena do Amaral, 
' nascido a 9 de março de 1914, no Districto. Fede

ral, 1 opeiario, solteiro, co mdomicilio eleitoral no 
1 . "districto municipal de S. Christovão, e.resideneia 

.á, rua^Escobar, numero 82. 
4.954. Elimar'Borges de Aguiar (5.018), filho de Carlos Bor

ges Aguiar e de Adelaide da Silva Aguiar, nascido 
a 3 de março de 1916, no Districto Federal, commer
cio, èòlteiro, com domicilio'eleitoral no districto 
municipal'de S.-Christovão e residência a rua Fon
seca Telles, número,43. 

4.955. üctacilio Joaquim da Costa (5.0-19), filho de Antô
nio Jòao.uim da Gosta e de Iracema Pereira da Cõs-

' ta, nascido a 25 de agosto de 1915* no Districto 
Federal, operário, solteiro, oom domicilio elei-

' tóral no distrieto municipal de S. Christovão, e re
sidência "á rua Bahia, n . 15. 

4.y-õtí., Ismael de Oliveira Ci"uz . (5.020), filho de Manoel de 
%. .Oliveira Cruz e de Amélia Joaquina da Conceição, 

nascido a 11 de setembro de 1904, no Districto Fe- ' 
dèral, operário, casado, com domicilio eleitoral 

• no districto municipal de S. Christovão, e resi
dência á . rua Jansen Mello, numero 92. 

4.95-7-. Adhemar : Collares Chaves (5.021), filho de Juvenal 
' Gollàrés Chaves e de Garmoni Collares Chaves, 

; • nascido a 6 de nóembrp del912, no Distrieto Fe
deral, j funceionario municipal, solteiro, com do
mic i l io "eleitora! no districto municipal de São 

:, Christévão, e residência á rua Curuzü 'n . 84. 
4.958.. Jurema. Gonçalves (5.022), filha de Annibal Marcelli-

ho Gonçalves e de Idalina Velloso, nascida a 13 
'Í de janeiro de 1918, no Districto Federal, modis.ta, 

. '•, solteira, cõm domicilio eleitoral no districto müui-
"'; cipal de' Engenho Novo, e residência á rua Licinio 

í Cardoso, número 332. 
4^959. Reynaíüo Mello (5.023), filho de Antônio do Prado 

. .Mello G de Anna Fernandes da Silva Mello,.nasci-
v do a 13 de agosto de 1909, no Estado do Rio de 

( ( . Janeiro, commercio, casado, com domicilio, eleito
ral, np districto munieipal de São Christovão e re
sidência á rua Lopes Ferraz n . 124. 

5.960. José' Alves dé Souza (5.024), filho de Manoel José de 
. Souza e de Maria Alves de Souza, nascido a 3 de 

; outubro de 1910, no Estado. do Rio de Janeiro, 
•'. ' lavíador, solteiro, com domicilio eleitoral no distri

cto municipal de. São Christovão e residência á rua 
. . Jansen Mello n . 78. 

4.961. Manoel'José de Souza (5.025), filho de Vicente José 
"dcSouza e, de Flbrisbella Francisca de Souza, nas-

., ' ; c ido - a 12 de março de 1882, no Estado do Rio de 
Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitora! 

. . . no' districto municipal de São Christovão e resi-
• : v dencia á rua Jansen de Mello n . 78. 

4u962. Maria Alves de Souza (5.026), filho de Severina Alves 
; da Silva e. de Honorio Alves da Silva, nascido a 

30 de dezembro da 1892. no-Estado do Rio de Ja-
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' neiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
' V nb districto municipal de São Christovão e resi

dência á rua Jansen de Mello n. 78. (Fundos) 
4.063. Móysés dé Oliveira Ferreira (5.027), filho de Alfredo 

José Ferreira e de Zylplia Guedes Ferreira, nasci
da a 7 de dezembro de 1912, no Estado de Minas 
Geraes, .funceionario municipal, solteiro, com do
mioilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residnecia á rua São Luiz Gonzaga 
n. 62. 

4.964. José Simão (5.028), filho-de Hibrahim José Simão e 
de Mathilde José Simão, nascido a 26 de marco 
de 1915, no Estado do Rio de Janeiro, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no; districto. mu
nicipal de São Christovão e residência á rua da 
Alegria n. 122. "• 

4:965. Ovidio Antônio dos Santos (5.029), filho de Manoel 
Corrêa dos Santos e de Maria Mathilde dos Santos, 

O nascido a 5 de fevereiro de' 1899, no Districto Fe-
( derál, commercio, casado, com domicilio eleitoral 

-,.-,' ., ; no disrtieto municipal de SSo Christovão e resi-
• • déncia á rua' São Christovão ni 623. 
4.966. Ladislau da Silva Campos (5.030), filho de Ouvidio 

da Silva Campos e de Felippa Benedicta de Abreu, 
nascido a 26 de junho de 1900, no Districto Fe-

- dera!, serralheiro, solteiro, com domioilio eleitoral 
' no districto municipal de vSão Christovão e resi

dência á rua Esperança n. 5. j .-. 
4;967. Moacyr Geraldino de Magalhães (5.031), filho de José 

Luiz de Magalhães e de Albina Geraldina de Ma
galhães, nascido a 10.de janeiro de 1913, no Dis-

. iricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no. districto municipal de São Christovão 

i e residência à rua Senador Alencar n. 292, o. 5. 
.4.968. João da Cunha Paiva (5.032), filho de Isaias Simões 

de Paiva, nascido a 15 de novembro de 1902, Es-
. tado da Bahia, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo 

• . e residência á rua Dr. Garnier n. 222. 
4.969. Durval Cordeiro da Costa (5.033), filho de Juvenal 
, \ , Cordeiro Nunes e de Eugenia Dosina Nunes, nasci

do a 10 de junho de 1908, no Estado de Alagoas, 
• ^ commercio, solteiro, com domioilio eleitoral no 

, districto municipal de Engenho Novo e residência 
á rua 24 de Maio n. 428. 

4.970. Othiíia de Moraes Paiva (5.034), filho de Antônio 
Guerra e de Rodopianna de Moraes, nascido a 27 

, de fevereiro de 1904, no Estado de Pernambuco, 
domestica, casada, cóm domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo e residência á 
rua Dr. Garnier n. 222. 

'5.971. José Baptista Pinheiro (5.035), filho de José Antônio 
do Patrocínio e de Maria Josephina Pinheiro, nas-

• cido a 29 de outubro de 1910, no, Districto Federal, 
motorista, solteiro, com domicilio, eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão e resideücia ã 
rua João Ricardo n. 23. 

4.972. Joaquim Gervasio Cajueiro Costa (5.036), filho de 
Antônio Olympio de Souzaj. nascido a 18 de novem

bro de 1904, no Estado de Pernambuco, commer-
oio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão e residência á rua 
Bella n. 160. ' 

4.973. Âluizio Claudino do Nascimento Costa, fiibo de José 
Claudino do Nascimento e de Carolina Maria'do 
Nascimento, nascido a-22 de; janeiro de 1918, no 
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Gbristovão e residência a rua Senador Alencar 

• a. 37. _ 
S.974: Manoel José de Souza Filho (5^038), filho de Manoel 

José de Souza e de - Maria Alves de Souza, nascido 
a 15 de agosto de 1913, no Estado do Rio deJa=> 

''"';. , neirò, operário, solteiro, com .domicilio eleitoral tio 
districto;municipal dé São Christovão e residência 
á rúa Jansem de Mello n. ,78. < . " 

'4,'-975V fisábè! de Oliveira Maceió (5.039),Jfilha dà Berminio 
de Oliveira. Leitão e de Maria Clementina de Oli
veira, nascida a 26 de fevereiro de 1900, no Estado 

. . de Pernambuco, guardiã, viuva, oom domioilio elei
tora! no. distrieto municipal .de èão Christovão . s 
residência á rua Beíla a. 28. 

4.976. Adelino Alves'Ouriquôs (55;5040), filho de Lino Al
ves Ouciques e de Maria Rosa Catani, nascido a 17 
de agosto de 1900, no Estado de Santa Catharina, 
commercio, casado; com donlicilio'eleitoral no dis-

• tricto municipal de São Christovão e residência á 
... : t rua Piránbâ n. 43 
4>977. Newton Cavalcanti de Rezende (5.041)., filho de José 

Martinho dè Rezende e de Carlota Cavalcanti Re
zende, nascido a 1 dè dezembro de 1913, no Dis
tricto'"Federal, funceionario'publico, solteiro, com 

! doinicilio eleitoral'no districto municipal dé São 
Christovão e'residência'á rua Fonseca Tjlles n. l€3. 

'4.978.'' Manoel Alvares;de Azevedo (5.042), filho de João An
tônio Alvares de Azevedo Júnior e de Agrippina 

•' ' '•' Francisca Azevedo, nascido a 17 de fevereiro de 
1911, no Estado do Rio 4e Janeiro, lavrador,-sol
teiro, com domicilio eleitoral rio districto múnici-
*pal de São Christovão e residência'á rua Fonseca 

< Telles h. 143. '' 
4.979. Oswaldo Nunes (.5.04.3), filho de Manoei Joaquim Nu

nes e de Castorina Maria NuKés» nascido a 21 de 
agosto de 1909, em Campos, Estado do Rio dè Ja
neiro, alfaiate, casado, com domicilio eieitoral n̂o 
districto municipal de São Christovão e residência 

, ; á rua "São Januário n. 98. 
4,.980.'*Bèlmiro Nelson Ferreira (5.044)1 filho de José Joa

quim Ferreira e de Alvina dê Oliveira, nascido a 
11 de maio de 1913, no Districto Federal, bombei
ro hydraulico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dé São Christovão e residência 

' á rúa Teixeira Júnior n. 128. 
4.981. João Elias da Silva' (5.045), filho de Elias Dias da 

Silva ,e de Dalila Cunha da Silvai nascido a 24 de 
, maio de 1909, tio Estado da'Rio de'Janeiro, ope-

.»! rario, solteiro, com domicilio-eleitoral no districto 
municipal de São Christovão e residência á • ua São 
Luiz Gonzaga n. 88. 

4.982. Edgard Ribeiro Braga Filho (5.046), filho de Edgard 
Ribeiro Braga e de Maria Dias Braga, nascido a 13 
de janeiro de 1917, no Districto Federal, operário, 

' solteiro, com domicilio eleitora! no -disincto mti-
p - • nicipal de São Christovão e residência á rua Ávila 

' -n, 75, câ a 2. 
4.983. Elias Martins (inscripção 5.047), filho de Elias José 

Martins, e de Eugenia- Rodrigues Martins, nascido 
a 26 de maio de 1911, no Estado do Rio de Janei
ro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão e resideneia 
á rua São Luiz Gonzaga n.. 78. 

4i984. Paulo Menescal Conde (inscripção 5.049), filho de 
Antônio Conde e dé Otilia Menescal Conde, nasci-

- do a 25 de janeiro de 1909, no Território doiAcre, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão e"" residen
eia á rua SSo Christovão. 

4.985. Balthazar tía Silva Reis (inscrioção 5.0501. filho de 
v João Gualberto e de Maria-do Espirito Santo, nas

cido a .3 dé fevereiro^tíe 1910, ,no Estado do Rio 
,de Janeiro, operário^ "casado, com domicilio eleito
ral no districto Jmunieinal dê São Christovão e 
residência á rua Lopes Ferraz n. 63. 

4.986. Claudionor Simões Pereira '/(inscripção' 5.051), filho 
'' de Agostinho Simões 'Pereira e dè Maria da Silva 

, Pereira, nascido a 14 dé maio de 1903, ho Dis-
„ . - ' ' * ' tricto Federa! operário.; casado, com domicilio 

eleitoral no'.districto Municipal, dè São Christovão 
e x,e?idèhèia à rtíá Sãò Januário' p, 36. 

4.987. Máriá Selíier dòs Santos .(iiiscripcão 5.052), filha de 
Albino Eútrenio Sellier e de Maria, dós, Reis. Se!-

.4 i lier,, qascida a 19 de. julho do 1902, -no Districto 
\ i .i .Federal, domestica,, casada, com dôníicSliò eleito-

rai nò districto niünicfpal de São Cnristovâo e re-
i - ' ãidencia á ru8Sab Luiz Gonzaga u. .67. • 

%.988. Derval Moreira ..Brandão (inscriprSo 5.053), filho d© 
Joaquim Benrique Moreira Brandão è Francisca 
Leal- Moreira Brandão, nascida a 14 de novembro 
de 1916, no Districto Federal, commercio. solteiro, 

: cóm domicilio eleitoral no- districto municipal de 
SSo Chrisfovão é resideneia á raa.Euelydes da 

'-• ••• Cunha » : 88-, •-.' '5' 
•'4.'989.'''rAlipio-'Medeiros (fcseripçio S.054).' filho de Antônio 

Alíoio Medeiros e de Maria da'Concéiçlo Medeiros» 

http://10.de
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nascido a 5 de maio de 1913, no Districto Fede
ral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo e resi
dência á rua Monsenhor Amorim n . 10. 

990. Carlos Dutra (inscripção 5.055), filho de Antônio 
Francisco Dutra e de Djanira Teixeira Dutra, nas
cido a 29 de novembro de 1916, no DistrtJto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão e resi
dência á rua Figueira de Mello n . 425. 

4.991. José Perez de Figueiredo (inscripção 5.056), filho de 
Antônio Perez de Figueiredo e de Albina da Silva 
Souza, nascido a 29 de maio de 1900, no Districto 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão e resi
dência á rua Carlos Seidl n . 95. 

4.992. Aurelina Lydia dos Santos Mello (inscripção 5.057), 
filha de João Victorino dos Santos e de Maria 
José dos Santos, nascida a 18 do março de 1905-, 
no Districto Federal, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e residência á rua Escobar n . 54, 
casa 8. 

4.993. Abel dos Santos Vidal (inscripção 5.058), filho de 
Manoel dos sSantos Vidal e de Julia Cândida Vidal 
nascido a 2 de julho de 1899, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto - municipal de São Christovão e residência á 
rua São Christovão n . 589. 

4 994. Affonso Armando Faria Couceiro (inscripção 5.059), 
filho de Alberto dos Santos Couceiro e de Amélia 
Ferraz Faria Couceiro, nascido a 27 de dezembro 
de 1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão e residência á rua Senador Alencar 
n . 62. 

t 995. Pedro Alexandrino Caetano (5.060), filho de Honorja 
Maria da Conceição, nascido no Estado do Rio de 
Janeiro, operário, 'casado, com domicilio eleitoral 
no districto munieipal de São Christovão e resi
dência a rua São Christovão n . 627. 

4.996. Lydia Durand Cortegiano (5.061) filha de Pedro 
Durand Júnior e de Maria Nery Costa Durand, nas
cida a 27 de outubro de 1906, no Estado de São 
Paulo, domestica, casada, com domicilio eleitoral, 
no districto municipal de São Christovão e resi
dência a rua Bella n . 335. 

4 997. José Bento Duarte (5.062), filho de Octavio Garcia 
Duarte e de Maria José da Silva, nascido a 23 
de março de 1918, no Estado de Minas Geraes, 
oommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão e residên
cia á rua São Christovão n . 518. 

4.998. Francisco Posso (5.063), filho de Pedro Posso V e l -
lanova e de Maria Engraeia Requenra, nascido a 
22 de abril de 1915, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão e residência 

> á rua da Alegria,n. 342. ' 
4.999. Francisco Siqueira de Souza (5.064), filho de Ma

noel Augusto de Souza e de Emerenciana Maria 
de Jesus, nascido a 5 de outubro de 1912, no Es
tado do Espirito Santo, motorista, solteiro, caio 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Christovão e residência á rua Curuzu n . 77. 

0.000. Justino Cruzai (5.065), filho de Justino Cruzai da 
Silva e de Maria Vicente Villaça, nascido a 18 de 
abril de 1894. no Estado do Rio de Janeiro, funcc. 
publico, publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão e residên
cia á rua Jansen de Mello n . 22. 

5.001. Oswaldo Dias Teixeira (5.066), filho de Manoel Dias 
Ferreira e de Rosaiina da Luz Ferreira, nas
cido a H de setembro de 1917, na Capitar Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão e residên
cia á rua São Luiz Gonzaga n . 472. ' 

5,002., Carlos Alberto Liberalli Jordão (5.067), filho de 
Júlio dos Santos Jordão e de Carlota Liberalli 
Jordão, nascido a 22 de março de 1917, no Dis
tricto Federal, solteiro, estudante, com domicilio-

' eleitoral no districto municipal de São Christovão 
e residência á rua Bella de São João n . 16. 

•5.COS.' Amleto Rigato (5.069), filho de Albano Rigato e de 
Deolinda Alves Ribeiro, nascido a 25 de abrií de 

1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dí 
São Christovão e residência á rua da Igrejinha 
numero 18. . 

5.004. Severino Benicio de Mello (5.069), filho de Sabino 
Benicio de Mello e de Maria de Castro e Silva 
Mello; nascido a 5 de abril de 1905, no Estado do 
Ceará, operário, casado, com domicilio eleitoral 

, no districto municipal de São Christovão e resi
dência â rua Escobar n . 54 casa 8. 

5.005. João Aguiar.(5.07.0), filho de José Cardoso de Aguiar 
e de Francisca Máxima de Aguiar, nascido a 10 
de julho de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, 
photographo, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão e residên
cia á rua São Christovão n . 506. 

5.006. Affonso Fernando de Souza Menezes (5.071), filho 
de Accadio, Frederico Menezes e de Sarah Gon
çalves da Silva Menezes, nascido a 7 de fevereiro 
de 1917, no Estado do Pará, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão e residência á rua Fonseca Telles 
numero 113. 

5.007. José da Silya Barros (5.072), filho de José Ribeiro, 
e de Afra da Silva Barros, nascido a 14 de maio dí 
*912,-no Estado de Alagoas, bancário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão e resideneia á rua Ubatinga n . 10. 

5.008. Áurea Bouças Soares (5.073), filha de Manoel Do
mingos Bouças e de Francisca^ de Souza Bouças, 
nascido a 13 de abril de 1903, no Districto Fe
deral, domestica, easada, com domicilio eleitora) 
no districto municipal de São Christovão e resi
dência á rua Antônio Januzzi n . 7. 

5.009. Olegario Pereira da Silva (5.074) filho de João Pe
reira da Silva e de Laura Maria da Silva, nascido 
a 24 de outubro de 1907, no Estado de Pernam
buco, mecânico, casado, com domicilio eleitoral nc 
districto municipal de São Christovão e residência 
á rua de S. Charistovão n. 216. 

5.0.10. José Bornanieri (5.075), filho de Adelina Bornanieri 
nascido a 7 de agosto de 1902, no Estado de Santa 
CathariDa, commercio, casado, com domicilio elei
tora! no districto municipal" de São Christovão e 
residência á rua Bella n . 134, casa X X . 

5 . o u . Manoel Theophilo de Souza Netto (5.076), filho de-
Carolina de Souza, nascido a 3 de novembro de 
1902, no Estado do Rio de Janeiro, funceionario 
do Instituto dos Advogados, solteiro, com domicilie 
eleitora] no districto municipal de São Christovão 
e residência á rua Bella de São João n . ' 53 . 

5.012. Maria do Carmo Soares Fonseca (5.077), filha de 
, Amphiloquio Soares da Fonseca e de Honorina E u -

gelke Soares Fonseca, nascido a 26 de novembro 
de 191Ò, no Estado do Pará, dentista, solteiro, com 
domieilio eletioral no distrieto municipal de Sãc 
Christovão e residência á rua São Christovão nu
mero 514. 

5.013. Álvaro Vieira Brandão (5.078), filho de Paulo Vieira 
Brandão e de Alzira Vieira Brandão, nascido a 14 

, de junho de 1904, no Estado do Pará, solicitador. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão e residência á rua. São 
Christovão n . 51. 

5.014. Oscar de Castro Garcia (5.079), filho de Manoel Mal-
dy Garcia e de Josephina de Castro Garcia, nasei-

i do a 21 de fevereiro de 1897, no Districto Federal 
l operário, casado, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de São Christovão e residência 
á rua Escobar n . 50. 

5.015. Paula Pacheco (5.080), filha de Antônio Pacheco e 
de Maria Amalia Borges Pacheco, nascida a-19 de 
maio de 1898, no Districto Federal, domestioa, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto • muni
cipal de São Christovão e residência á rua Ricar-

i do Machado n . 48. 
5.016. Antônio Silveira Júnior (5.081), filho de Antônio S i l 

veira da Costa e de Narcisa Leite da Costa, nas
cido a 13 de julho de 1904, no Estado de Santa Ca-
tharina, marítimo, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão © re
sidência á rua Curuzu' n. 57. 

5.017. Àccaeio da Silva (5.082), filho de Luiz Francisco rôa' 
Silva e de Orminda Maria da Conceição, nascido á 

• 18 de julho de 1889, no Districto Federal, opera» 
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rio, solteiro, eom domioilio eleitoral no distrieto 
; municipal de Sào Christovão e residência á rua íta-

buna n. 40. • 
5.018. Ljiura Monteiro Teixeira (5.083), filha de Adhemar 
> dè Souza Monteiro e de Estephania da Gosta, nas-

eiuu a 27 de dezembro de 1904, no Estado do Rio 
de Janeiro, dâctylographa, viuva, eom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Nove 
e residência á rua Souza Barros n. 42. 

gk019. José Astrolãbio dos Santos (5.084), filho de João Astro-
labio dos Santos e de Quinlina Astrelabio dos 

,: Santos, nascido a 22 de junho de 1901, no Estado 
da Bahia, marítimo, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão e resideneia á rua Argentina n. 78. 

15.020% Hemeterio Claudino de Mello (5.085), filho de João 
Claudino de Mello e de Joaquina Phiíomena dos 
Santos, nascido a 28 de fevereiro de- 1895, n;> Es-

: ' tado de Pernambuco, funceionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão e residência á rua da Quinta, n. l i . 

5,021. Octacilio José de Souza (5.086), filho de Manoel José ( 

dè"Souza e de Benedicta Maria de Souza, nascido a 
19 de dezembro de 1915, no Estado do R !o de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovã.j e re
sidência á rua Senador Alencar n. 162. 

'S'.02^. Gerson Paulo Lima (5.087), filho de João Paulo 
Lima e de Maria dos Anjos Lima. na.;.eidj a 24 de 
de m3io de 1900, no Estado do Ceará, medico, ca
sado, cora domicilio eleitoral no districto municipal 

1 de São Christovão e residência á rua São Luiz Gon
zaga a. 558. 

Fernando Pacheco Ávila (5.088), filho de Domingos 
Pacheco d*Aviía e de Maria Leopoldina d'Avila, 
nascido a 6 de março de 1888, no Estado de Per
nambuco, funceionario publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo e residência á rua Barbosa.da Silva n. CO. 

í ,054 . Antônio Ribeiro Leal (5.089), filho de José Joaquim 
Leal e de Maria de Jesus Leal, nascido a Í6 de 
outubro de 1895, no Estado do Rio de Janeiro, 
pedreiro, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo e residência á 
rua do Rocha n. 113. 

8.025. João Felix de Moraes (5.090), filho de Tarquio Felix 
de Moraes e de Maria Luiza Felix de Moraes, nas
cido a 12 de junho de 1910, no Estado do Rio de 
Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo e residên
cia á rua Minas n. 44. 

§.026. Rúlh pereira de Araújo (5.091), filha de Idalino Gon
çalves de Araújo e de Paulina Pereira de Ai-aujo, 
nascida a 2 de março de 1917, no Distrieto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Engenho Novo e residência á 
rua 24' de Maio n. 306. 

5.027. Latira Mairo (5.092), filha de Collafino da Silva Reis 
e de Anna Maria da Silva, nascida a 3 de janeiro 
de 1892, no Estado da Bahia, domestica, viuva, 
com domicílio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão e residência a rua Esperança n. 5. 

51028. Isaura Rodrigues (5.093), filha de Manoel Fíodriguea 
" Nunes B de. Julia Vassalo Alves, nascida a 8 de 

novembro de 1915, no Districto Federal, domestica, 
'- - solteira^ com-domicilio eleitora! no districto muni

cipal de São Christovão e residência á rua São 
. » V .'• Iiuiz Gonzaga n. 84. 

S.OS9. Innocencia Dias Barbosa (5.094), filha de Manoel Diaa 
e de Maria Gomes, nascida a 28 de dezembro de 

: ; ' •"• 1895, no Districto Federal, .domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto munieipal de Sãc 
Chrietovão e residência á rua Escobar h. 62. 

3.039. Luiz José Netto (5.096), filho de José. Joaquim Netto 
e de Maria Gabrtella Netto. nascido a í de setembro 
de 1913, no Estado de Minas Geraes, operário, sol= 
teiró, com domicilio eleitoral no districto munici
pal dè' Engenho Novo e residência á rua Victor 
Meirelles n. 1. 

5.031. Sebastião de Vascoscel!os.,(5.097), filho de Zachariaa 
. , ' de Vasconcellos e de Jubila de Vasconeelíos, nas= 

ciclo â 2 de janeiro de 1895, no Estado do Rio de 

Janeiro, commerciario, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão e 
residência & rua Figueira de Mello n. 402. 

5.032. Francisco Salles de Souza (5.098), filho de Abílio 
Domingos de Souza e de Joveíina Gomes le Souza, 
nascido a 29 de janeiro de 1915, ao Estado rio Rio 
de Janeiro, operário, solteiro,',com domicilio elei= 

' toral no districto municipal de Engenho Novo e 
residência á rua 24 de Maio n. 4'28. 

5.033L José Carlos Ramos Barbosa da Silva (5.099), filho da 
José Carlos Barbosa da Silva e de Bellarmfna Ra
mos Barbosa, nascido a 18 dè setembro de 1917, 

' no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S.'Chris
tovão e residência á rua Curuzu n. 100. 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1936. 
Cíd Vellez. 

Pelo escrivão, 

EDITAES DE TRANSFERENCIA 
Primeira Circumscripção 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

C Distrietos municipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos ) 

Jais _ Br. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr, Carlos Waldernar da Figueiredo 

ILei n . 48, de 4 de maio de 1933, art. 69, §• 4o) 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 3* Zona da 1* Cir
cumscripção do. Districto Federal, faço publico, para co- ' 
nhecimento dos interessados, que foram deferidos os pedidos 
de transferencias e mandado restituir os titulos eleitoraes 
dos seguintes cidadãos: 

983. Virgílio Musco (Iásc. 7.179), filho de Raphael Musco, 
nascido a 15 de março de 1889, no Districto Fe
deral, funceionario municipal' e .residência á rua 
Senhor dos Passos. * (Transferencia do titulo elei
toral n . 8.491 da 1* zona (Santa Rita, mu 6 de 
julho de 1936, para Penha e actualmente pede 
transferencia para a 3 a zona, Sacramento. 

1.516. Oswaldo Silva (Insc. 11.179), filho de José Viotorino 
da Silva Júnior, nascido a 8 de março de 1910, 

; no Districto Federal, solteiro, commercio è resi
dência á rua Camerino n. 14. (Transferencia do 
titulo eleitoral n . 10.163 da 1* zona (Candelária) 
para a 3 a Zona, Santa Rita). 

1.517. Casemiro Plácido Teixeira (Insc. 6.916), filho de An
tônio Plácido Teixeira, nascido a 29 de outubro 
de 1904. no Districto Federal, casado, operário'-'e 
residência á rua Leandro Martins n . 4. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n'. 6.486 da 8* Zona 
(Jacarépaguá) para a 3* Zona,. Santa Rita). 

1.518. Balbino Francisco da Silva (Insc. 5.579), filho de 
Francisco José da Silva, nascido a 12 de janeiro 
de 1895, em Valença. Estado do Rio de Janeiro, 
casado, funceionario, publico residente ,á rua Acre 
a. 17.- (Transferencia do titulo eleitoral .nuni.èro 
5.326, da 7* Zona (Piedade) para a 3" Zona, Santa 

- Ri ta) . ' . . . - . • 
1.519. Eugênio Pinto (Insc. 7.838), filho de Eugênio A u 

gusto de Oliveira Pinto, nascido a 16 de abril de 
107, no Districto Federal, solteiro, commeroio e;, 
residência á rua dos Andradas-ju. 109, sobradp. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 5.573 da 
5* Zona (São "Christovão) para a 3" Zona, São 

', Domingos). 
1.520. Virgílio 1 Costa (Insc. 502). filho de José da Co.=ta, 

nascido a 26 de dezembro', de 1913, no Districto 
Federal,; solteiro, operário e residência á rua Ca-

. merino n . 19. (Transferencia do titulo, eleitoral 
n . 651 da 9* Zona (Tijuca), para a 3* Zona, Santa 
Rita). 

1.521. João de Araújo Costa (Insc. 1.199), filho do Ignacio 
Pereira da Costa, nascido a 1 de janeiro de 1877, 
nó' Distrieto Federa!, viuvo, funceionario publico 
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e residência á rua Theophilo Ottoni n . 126. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n . 1.163, da 2* Zona 
(Gloria) para a 3* Zona, São Domingos). 

1 .522 . José da Fonseca Villaoa (InsO. 8.909), filho de Car
los Martinho Villaça, nascido a 18 de janeiro de. 
1907, no Distrieto Federal, solteiro, cominercio e 
residência á rua Theophilo Ottoni n . 86. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n . 9 .405, da 2* Zona 
(Gloria) para a 3 ' Zona, São Domingos). 

1.523. Arlindo Pereira da Cunha (Insc. 1.853), filho de,Gui
lherme Pereira da Cunha, nascido a 22 de abril 

» de 1902, no Districto Federal, viuvo operário e 
residência á rua Uruguayana n . 121, 'sobrado. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 1.907, da 
5* Zona (Gloria) para a 3" Zona, São Domingos). 

1.524. José-Novaes Aguiar (Insc. 4 .927) , filho de Manoel 
Aguiar Mello, nascido a 17 de março de 1909, em 
Prorpiá, Estado de Sergipe, solteiro, bacharelando 
e residência á rua Jogo da Bola n . 1 3 . . (Transfe
rencia do titulo eleitoral n . 2 . 5 3 1 , de Ira já, para 

-., a 3 ' Zona, Santa Rita). 
1 . 5 2 5 . João Vieira"de Souza (Insc. 2 . 646 ) , filho de Fran

cisco Vieira de Souza, nascido a 3 de agosto de 
1905, no Districto Federal, casado, commercio e 
residência á rua Jogo da Bola n . 1 3 . (Transfe
rencia do titulo eleitoral n . 2 .531 , de Traja, para 
a 3* Zona, Santa Rita). . 

1.526. Manoel Euzebio da Silva (Insc. 7 . 9 2 5 ) , filho de Ma
noel da Silva Reis, nascido a 14 de agosto de 1899, 
casado, funceionario publico e residência á rua 
General Câmara n . 1 8 0 . (Transferencia do 
titulo eleitoral n . 6 .304 , da 1* Zona, Santa Rita 
para a 3* Zona, São Domingos). 

1.527. Glycerio Pereira Alve3 (inse. 1 0 . 5 3 2 ) , filho de Joèl 
Pereira Alves, nascido a 7 de agosto de 1904, no 
Districto Federal, solteiro; commercio e residência 
á rua Luiz de Camões n . 26, sobrado. (Transfe
rencia do titulo eleitoral n . 1 0 . 5 0 8 , da 2* Zona, 
Santo Antônio para a 3 ' Zona, Sacramento). 

í.Rfts. Victorio Tavolari (Insc. 9 3 ) , filho de Frederico Ta-
J volario, nascido a 13 de fevereiro de 1904, no 

Districto Federal, casado, eommercio e residên
cia á rua Ledo n . 8 7 . (Transferencia • do. titulo 
eleitoral n . 496, da 4* Zona, Santo Antônio, para 
para a 3* Zona, Sacramento). / _ . • 

1.529. Paulo Ferreira Lima (Inse. i.804), filho de Maria 
Rodrigues da Conceição, nascido a 7 de dezembro 
de 1891, no Districto Federal, casado, operário e 
residência á rua dos Ourives n . 104, sobrado. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 1.587, da 

~4" Zona (Espirito Santo), para a 3» Zona, São 
Domingos). 

1.530. José dos Santos (Insc. 1.158), filho de Aroldo dos 
Santos, nascido a 16 de novembro de 1914, Ara
caju', Sergipe, solteiro, commercio e residência a 
rua General Câmara n . 3 0 8 . (Transferencia do 
titulo eleitoral n . 1.156, da 5 A Zona (Gloria) para 
a 3* Zona, São Domingos). 

1.531. Fernando de Medeiros Rosa (Insc. 12.791), filho de 
José Marques Rosa, nascido a 5 de agosto de 1906, 
no Districto Federal, solteiro, commercio e resi-
decia á rua Theophilo Ottoni n . 1 2 3 . (Transfe
rencia do titulo eleitoral n . 12 .330 , da 6* Zona 
(Meyer), para a 3* Zona, São Domingos). 

1 Í 5 3 2 . Saturnino Joaquim da Silva (Insc. 4 6 5 ) , filho de 
Joaquim Geraldo da Silva, nascido a 15 dé setem
bro de 1899, em São Pedro da Aldeia, Estado do 
Rio, operário, solteiro e residência á rua Ledo 
n . 4 9 . (Transferencia do titulo eleitoral n . 490, 
da 6* Zona (Gávea), para a 3* Zona, Sacramento). 

1 . 5 3 3 . Bento de Souza Lima (Insc. 1 7 . 5 2 7 ) , filho de Ayres 
de Souza Lima, nascido a 5 de julho dè 1892, Pe-
tropolis, Estado do Rio, solteiro, ensacador . "de 
café e residência á rua dos Andradas n . 7 2 . 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 18 .097 , da 
1* Zona antiga (São José), para a 3* Zona, São 
Domingos). 

1.534. Jamili Salles (fnsc. 948 ) , filha de Salomão Sabino 
Salles, nascida a 20 de novembro.de 1915, Santa 
Luiza do Carangola, Estado de Minas Geraes, sol

teira, funccionaría publica e resfdencia á rua da 
Alfândega n. 261. (Transferencia do titulo elei
toral n. 1.597, da 6* Zona (Copacabana), para a 
3* Zona, São Domingos), 

1'.535. Francisco -Cerosimo (Inso. 4.122), filho de Carlos 
Cerosimo, nascido a 15 de agosto de 1887, nó Dis-

• tricto Federal,'solteiro, funceionario publico c rè^ 
sidencia á rua da Conceição n. 38, sobrado. (Trans
ferencia do titulo eleitoral' n . 3.865, da 1* Zona 
antiga (São José), para a 3" Zona, Sacramento)-. 

Districto Federai, 22 de outubro de 1936. -= Pelo es
crivão, Maurício Teixeira de Mello. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL . 

(Distrietos mnnicipaen de Santa Rita, Sacramento 0 
São Domingos > 

'niz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldernar de Figueiredo 

i Faço publico, para fins do art. 69, § 2* da lei n. 48, 
de 4 de maio de 1935, que por este Cartório e Juizo da 
3 a Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de 
-transferencia dos seguintes cidadãos: 

1.558. Romulo de Araújo (1.543), filho de Manoel Cândido 
de Araújo, nascido a 23 de março de 1906, na 
Parahyba do Norte, solteiro, funceionario publico 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 1.487, da. 12* 
zona, Irajá, para a 3a zona, Saoramento. 

1.559. Arnarico Antônio de-Azevedo (6.158), filho de José 
Antônio de Azevedo, nascido a 26 de janeiro de 
1890, no Districto Federal, casado, portuário. 
Transferencia do titulo eleitoral n . 5.801 da 2*-
zona, Ajuda, para a 3 a zona, Santa Rita. 

1.560. Theoprepides Moreira da Costa (5.460), filho de Flo
riano Moreira da Costa, nascido a 4 de julho da : 

N 1902, em Goyana, Estado de Pernamouco, casado--
portuário. Transferencia do titulo eleitoral nu
mero 5.113 da 2 a zona, Ajuda, para a 3" zona,' 
Santa Rita. 

1.561. Annibal Ferreira de Carvalho (5.195), filho de João' 
Ferreira de Carvalho, nascido a 16 de dezembro'' 
de 1890, no Estado da Bahia, viuvo, funceionario 
publico. Transferencia do titulo eleitoral numero" 
4.576 da '3* zona, antiga Copacabana, para a 3 4 

zona, Santa Rita. . ; 

1.562. José Maria D . Amato (17.310), filho de Pasohoai 
D . Amato, nascido a 14 de maio de 1902, no Es
tado de Minas Geraes, casado, operário. Transíe*-
rencia do titulo eleitoral n . 21.063 da i* zona,' 
Candelária, para a 3 a zona, Sacramento. 

1.563. Acerbal Pinto (5.111), filho de TVelson Lopes Ma-
lheiros, nascido a 6 de fevereiro de 1901, em Ma-
cahé, Estado do Rio de Janeiro, viuo, commercio-
Transferencia do titulo eleitoral n. 5.031 da -7\ 
zona, Piedade, para a 3 a zona,. São Domingos, 

1.564. Hildo Ribeiro da Silva (2.191), filho de Laudelino 
Ribeiro da Silva, nascido a 16 de novembro de 
1906, no Districto Federal, casado, commercio. 

, Transferencia do titulo eleitoral n . 2.106 da 12* 
zona, para a 3 a zona, Sacramento. 

1.565. Manoel Ferreira Lopes (5.265), filho de Altina Maria-
Lopes, nascido a 5 de março de 1909, no Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, bancário. Transferencia 
do Titulo eleitoral n . 6.349 da 7" zona, Piedade, 
para a 3* zona, São Domingos, _ . , 

1.566. José Antônio de Oliveira .(4.470), filho de Antônio 
Cândido de Oliveira, nascido a 10 de novembro de 
1891, no Estado do Rio de Janeiro, casado,, fun-

i ccionario municipal. Transferencia do titulo elei
toral n . 4.824 da 8 a zona, Maduréira, para a' 3" 
zona, Santa Rita. 

Districto Federal, ao 22 de outubro de 1936. — Pelo 
escrivão, 

Imprensa Nacional — Rio de Janeira 
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