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

A : \ N O > • RIO DE JANEIRO: 8 DE DEZEMBRO DE 19oü N . 141) 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA" 
ELEITORAL 

JULGAMENTOS 
O Sr. ministro presidente designou o dia 9 do corrente, 

ás 9 horas, para julgamento dos seguintes processos: 

1. Processo n. 2.050 (relator Sr. desembargador Col-
lares Moreira). A Corte de Appellação de Goyaz consulta ao 
Tributiai Superior -sobre se havendo um só substituto para 
a vaga de juiz da classe dos-juristas, -no Tribunal Regional 
Eleitoral de Goyaz, deve este ser. promovido a effectivo ou 
se deve providenciar para que o Presidente da Republica 
nomeie mais um substituto, afim de se proceder a escolha 
entre os 2 substitutos, de accordo com o art. 22 do Código 
Eleitoral. (Adiado a pedido do Sr. relator.) 

2. Recurso eleitoral n. 459 — Bahia — (relator Sr. pro
fessor João Cabral), sendo recorrente José Teixeira do Ama
ral e recorridos Aprigio Duarte Filho e outros. (Adiado pelo 
adeanlado da hora.) 

3. . Processo .n. 2.054 (relator Sr. ministro Plinio Ca
sado). O Sr. Dr. Procurador Geral encaminha ao.Tribunal 
Superior uma consulta do Procurador Regional do Pará sobre 
se ante o texto do § 5o do art. 82 da Constituição Federal 
p..de u juiz federal continuar como membro do Tribunal 
Regional de completar os 4 annos de effectivo exercício, dada 
a hypotheso de no referido Estado só existir um juiz fe
deral. (Da pauta anterior.)' 

5. Recurso eleitoral n. 526 — Espirito Santo — (re
lator Sr. professor Cândido de Oliveira Filho), sendo recor
rente o Partido Social Democrático e recorrido Luiz T i -
noco du Fonseca. . (Da pauta anterior.) 

5.. Processo'n .• 2.057 (relator Sr. desembargador Ovidio 
RiOmeiruV- O 'Sr. Procurador Geral encaminha uma con
sulta do Procurador..Regional Eleitoral de Matto. Grosso, to-
bre ,sr o prazo para a prescripção da acção por crirrís, de 
natureza eleitoral deve ser contado, da data em que o delicto 

• é constatado mediante a diligencia procedida pela Justiça 
creto Eleitoral, ou do contrario, se deve ser contado do dia 
em que a infracção é commettida nos termos do art. 423, 
2* parte do decreto 3.084 de 5 de novembro de, 1898 e do 
ert. 79 da Consolidação das Leis Penaes. (Da pauta an
terior.) 

6. Recurso, eleitoral n. 490 (relator Sr. professor Cân
dido de Oliveira Filho), sendo recorrente o Partido Repu
blicano da- Bahia e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral 
da Bahia. (Da pauta anterior.) 

7. Appellação criminal n. 50 — Piauhy — (relator se
nhor, ministro Plinio Casado), sendo appellanfce-Helvécio 
Coelho Rodrigues e appellados. Capitão Landry Salles Gon
çalves e. outros.. (Da pauta-anterior.) 

8. Processo n. 2.053 (relator Sr. ministro Plinio ; Ca-
,«aà*o). O Tribunal,Regional Eleitoral de Santa Catharina en
caminha ao Tribunal Superior uma consulta que lhe fòi 
'dirigida>pelo'Sr. Dr. Governador do Estado, sobre se-pode.vo 
professor cathedratícO' da Faculdade de Direito de Santa Ca
tharina, que-exerce as. funeções-de Juiz no Tribunal Re

gional, acceitar o cargo de direetor da mesma Faculdade, por 
nomeação do Governo do Estado dentre os nomes indicados 
pela Congregação da mesma Faculdade., XDa pautan an
terior. ); •. 1 

9. Processo n. 2.056 (relator Sr. desembargador Col-
lares Moreira). O Tribunal Regional da Bahia encaminha 
uma consulta do juiz eleitoral da 13* zona daquelle Estado 
sobre se p. .de o esrivão eleitoral da referida zona acumullar 
esta funeção com a de secretario da Prefeitura'no município 
de Pombal. (Da pauta anterior.) 

10. Recurso eleitora! n. 555 (relator Sr. professor João 
Cabral), sendo recorrente o Procurador Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Sul e recorrido Mario Dil Santos ..• 

Secretaria do Tribunal Superior de. Justiça Eleitoral, èní 
7 de dezembro de 1936. —• Agripino Veado, Direetor da Se
cretaria. 

0 Tribunal em sua 127* sessão ordinária, realizada em 
4 do corrente, sob a presidência do Sr. ministro Hermene-
gildo de Barros, resolveu: 

1°, julgar improcedente a Carta testemunhai n. 560.do 
Ceará (relator Sr. desembargador Ovidio Romeiro), sieádo 
testemunhante a Liga Eleitoral Cathplica do Ceará e recor
rido o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, unanimemente; • 

2°, adiar o julgamento da Appellação crimina! n. 52 
(relator Sr. desembargador Collares Moreira), sendo appel
lante o Procurador Regional Eleitoral do Pará e appellado 
o Tribunal Eleitoral do Estado, por ter pedido vista dos 
autos o Sr. Ministro Laudo de Camargo, já tendo votado o • 
relator no sentido de serem ou autos devolvidos á primeira 
instância para o julgamento que fôr de direito; 

3o, adiar o julgamento da Appellação criminal n. 53 
(relator Sr. desembargador Ovidio Romeiro), sendo appel
lante o Procurador Regional do Pará e appellados Álvaro 
Gomes de Andrade Figueira e outros, por ter pedido vista 
dos autos o Sr. ministro Laudo de Camargo, já tendo votado 
o relator negando provimento , á appellação; 

4o, indeferir In limine o peddo de cassação dos man
datos dos deputados' federaes eleitos pelo Partido Republi
cano Mineiro, Srs. Levindo Eduardo Coelho, José Carneiro 
de Rezende, Djalma Pinheiro .Csagas, José Franscisco Bias 
Fortes, Polycarpo de Magalhães Viotti e Virgílio do Mello 
Franco (processo n. 2.024, sendo relator Sr. ministro P l i 
nio Casado), unanimemente; 

5° pão torriar conhecimento da Carta testemunhavel nu
mero 543 (relator Sr. professor João Cabral), sendo teste
munhante Eduardo Fernandes e testemunhado o Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, por ter sido reque
rida depois do prazo de 48 horas, unanimemente; 

6°, adiar o julgamento do recurso eleitoral n. 4S7, de 
Minas Geraes (relator Sr. desembargador Collares Moreira), 
sendo recorrente o Partido Paraguassu' Autônomo e recor-
rido o Partido Progressista, a requerimento do Sr. ministro 
Laudo de Camargo, já tendo votado os Srs. professores Cân
dido de Oliveira Filho e João Cabral, aquelle dando é este 
negando provimento ao aggravo do art. 133 do Regimento. 

1 decretaria' do-Tribunal Superior dé Justiça-Eleitoral, 
,eni 7 de dezembro de 1936. — Agripino, Veado, Direetor da 
Secretaria. 

Confere com o O r i g i n a l 
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Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 
EXPEDIENTE DOS DIAS 4 S 5 D l DEZEMBRO, DB *98« 

PRIMEIRA MOÇÃO 

Papeis pretoeollados: 
N . 3.008 — Petição do Dr. Artliur Ferreira da Costa. 
N . 3.009 —: Telegramma 133 do Tribunal Regional do 

Estado do Rio. 
N.. 3.010 — Tribunal Regional do Distriota Federal •» 

Acção Penal n. 26. 
• N. 3.OU — Telegramma 91 do Tribunal Regional de 

Goyaz, 
N . 3.012 — Telegramma 95 do Dr. Urbano Berqud 

Goya», 
.. N . 3.013 Telegramma 204 do Tribunal Regional de 

Minas Geraes. 
N . 3.014 — Telegramma 6 do Sr. João Mendes —. Acre, -
N . 3,015 — Telegramma 41 do Dr. João'' Monteiro —» 

Goyax. 
N . 3.016 — Officio i.748-8 do Tribunal Regional do Die-

trioto Federal. 1 

N . 3.017 — AllegaçSes do recorrido ao recurso 539-3 por 
intermediado eeu procurador Dr, Arthur Ferreira da Costa. 

. N.. 3.018 — Allegações dos recorrentes do recurso 539, 
por intermédio do seu procurador Dr.^Mozart Lago. . 

N . 3.019 — Allegações do recorrente ao recurso 570 — 
por intermédio do seu procurador Dr. Mozart Lago. 

N . 3.020 — Allegações dos recorridos ao recurso 57/) — 
por intermédio de Claudelino Alves de Araújo. 

N . 3.021 — Telegramma 8 do Tribunal Regional do Rio 
Grande do Norte. 

N . 3.022 — Telegramma 26.200 do Tribunal Regional de 
Pernambuco. 

N . 3.023 — Officio 998 da Policia Militar do'Distrieto 
Federal. 

Correspondência oxpedida 

Offiefo do Sr. direetor: 
N . 748 — Ao Br, Direetor do Gabinete do Sr. Ministro 

d» Justiça — Transmittindo copia do telegramma do Sr. Pre
sidenta,do Tribunal dp Rio de Janeiro, solicitando suspensão 
da estado de guerra, para realização de eleições raunicipaes. 

Autos conclusos 

Ao Sr. Ministro Plinio Casado: 
Recurso n, 515 — classe 3» Pjauhy — Recorrente Jo-

nath&c de Moraes Corrêa e recorrido Mircoies de Campos Veras, 
Recurso w. 521 — classe — 3* —- Pernambuco — Recor

rente Renovai» da Silva Curvellõ e' recorrido Legenda "Pela 
Paz e Progresso de Taquaratinga". 

Reéurso n. 557 — classe 3* —. Rio Gr&nde do Sul — Re
corrente Procurador Regional Eleitoral e recorrido o Tribunal 
Regional. 

Recurso n. 569 — classe 3* — Paraná -~ Recorrente, Jo8o 
Galdino da Silva e recorrido Pedro Paulo Vlanwa. 

Ao Sr. Desembargador Collapes Moreira: 
àecurso n . 517 — classe 8» Goyas -» Recorrente Ur

bano Serquó e recorrido o Tribunal Regional. 
Recurso » . 553 — classe S» — Minas Geraes — Reco>renU> 

ParlidCLPoPular de Abaeté a recorrido o Tribunal Regional de 
Minas Geraes» 

Ao Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 
Recurso n. 568 classe 3» Rio de Janeiro <** Reeõ?* 

rente Partido Social Fluminense 9 recorrido o Partido. Reco» 
vador de Saó João Marcos, ., 

Ao Sr. Professor Joio Cabra! 5 
Recurso n. 567 »— classe 3» Minar Geraes Béeesf* 

rente Partido progressista e recorrido o Tribunal Regional. 
Recurso n. 555 — classe-3* Rio Grande do Sul Re

corrente Procurador Regional Eleitoral « yscorridf Mario Dil 
Santos. ' 

' Ao Sr. Professor Cândido de Oliveira Filho: 
Recurso n. 568 — elasse 3* — Minas Geraes — Recorrente 

partido Progressista de Minas Geraes o recorrido o Partido 
Progressista Dr. Besedicto Valiadares, de Brasil». 

„ Autos com vista ao'Sr. Dr. Procurador Geral: 
Recurso n., 566 classe 3* — Rio de Janeiro — Reeor-. 

rente Partido Social Fluminense e recorrido o Partido Reno
vador de São João Marcos. 

Recurao n. 567 — classe 3" —«• Minas Geraes — Recor
rente Partido Progressista de Minas Geraes e recorrido o Tr i 
bunal-Regional. 
. Recurso o, 568• — classe 3* — Minas Geraes ~- Reoor. 

rente Partido Progressista de Minas Geraes e recorrido o Par
tido* Progressista Dr, Tenedicto Valladares, de Brasília. 

Recurso r»\ 569 — classe S* — Paraná — Recorrente João 
Gàldino da Silva e reforrido Pedro Paulo Vianna. 

# 

A«fo« devolvidos d Secretario. l 

Pelo Sr. Ministro Plínio Casado; * 
Processo n. 2.024— classe 6* — Minas Geraes -~Repre-f 

sentàção de Pedro Santa Rosa, 
Pelo Sr. Ministro Laudo Camargo: 

, Processo n. 2.055 — classe 6* *- Matto Grosso — Con
sulta, dá Commissão Executiva do Partido Evolucionista de 
Matto Grosso. : . . 

Pelo Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 
Recurso de mandado de segurança n. 69 —« classe 1* — 

Recorrente HildebraKdo Falcão e recorrido o Tribunal Regio. 
nal do Alagoas. 

Carta testemunhavel n, 560 —» classe 3* — Testeníunhaq* 
te a Liga Eleitoral Catholica do Ceará e testemunhada a Tri
bunal Regional Eleitoral do Ceará, 

Pelo Sr. Professor João Cabral: 
daria testemunhavel n, 543 — classe 3* Rio Grande 

do Sul'—. Tetestemunbanté Eduardo Fernandes Lima e' tes
temunhado o Tribunal Regiocal, 

Pelo Sr. Dr, Procurador Geral: -
Recurso n. 524 — classe 3* — Paraná — Recorrente João1 

Cândido de Oliveira e recorrido Serzedello Siqueira. 
Recurso n. 556 — classe 3* — Rio Grande do Sul — Re* 

• corrente Procurador Regional do Rio Grande do Sul. e reeor», 
rido o Tribunal Regional. 

855QUN0A S8CÇÂ0 „ • 

Documentos archivados: ' • . . . . 
Dois officios ns.'590 e 591, do Tribunal Regional Eleito* 

ral do Estado da Parahyba, acompanhados de terceiras vias 
de títulos eleitoraes, • • • •. 1 

Dois officios RS . 738 e 755, do Tribunal Regional Elei
toral do Estado da Bahia, junto as terceiras vias dè títulos 
eleitoraes. 

Tres offioios ns. 719, 720 e 721, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de, Santa Catharina, acompanhados de ter
ceiras vias de títulos eleitoraes. 

Um officio n, 332 do Tribunal Regional Eleitoral do 
tado do Rio Grande do Sul, junto as terceiras vias de titulo» 
eleitoraes.. 

Um officio n, 7.876, do Tribunal Regional Eleitoral de> 
lotado de São Paulo,"solicitando a substituição de uma pho-
tographis da 3* via do titulo n, 70.779 da 3* Zona da Capital. 

Dois offioios m, 7.878 e 7,999, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Paulo, eommunioando a remess? 
de terceiras vias de títulos eleitoraes, 

Um offleio n, 21, do Tribunal Regional Eleitoral • do Es-» 
tado de Goyaj, junto as terceiras vias de títulos eleitoraes, 

Um officio n, 810, do Tribunal Regional Eleitoral do .Es? 
tadé de Goyas, inclusa a eopia da aota oa 46» sessão ordinária» 

.. Vm officio n, Sflç, do Tribunal Regional do Estado di» 
Watto Grosso, acompanhado de 73 segundas viag das relações 
de óbitos da referida regüo. . -

Um officio n, 297, do Tribunal Regional Eleitora! do Bi* 
tãdo de> Matto Grosso, junto as terceiras vias de titule» eleí« 
toraes.. . * 
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Preparadas para serem numeradas?; 
•3.000. terceiras vias de títulos eleitoraes. 
"Numeração de terceiras vias: 
8.O0O, terceiras vias de títulos eleitoraes. tf 

Boletim Eleitoral 

Foi organizado o n. 142 do Boletim Eleitoral. 
Foram communicadas aos Estados respectivos as seguin-

: tes transferencias de eleitores: 
Pará: ' ; 
Alcides de Paiva Porto — titulo 2.100, inscripto na 1* 

zona — Balem — Pará, transferido para a l i * zona — Meyer 
— Distrieto Federal; 

José Laudelino de Oliveira — titulo 6.887, inscripto na 
i * zona — Belém, Pará, transferido para a 9* zona — Campo 
Grande — Distrieto Federal; 

Jarbas Teixeira de Godoy — titulo 7.537, inscripto Ha 1* 
Zona — Pará — Belém,, transferido para a 1* Zona — Candelá
ria — Distrieto Federal; 

José Silvino de Paiva — titulo 382, inscripto na 8* Zona 
— São Miguel — Pará, transferido para a 9a Zona — Campo 
Grande — Distrieto Federal; 

Oswaldo. Gomes — titulo 7.518, inscripto na 1* Zona — 
Belém — Pará, transferido para a 4* Zona — Ilhas — Dis
trieto Federal; 

Francisco João da Silva — titulo 7.538, inscripto na 1* 
Zona — Belém — Pará, transferido para a 4a Zona — Santo 
Antônio — Distrieto Federal; 

'Capitão-tenente Jayme Higgins — titulo 7.975, inscripto" 
n a 1* Zona — Belém — Pará. transferido para a l i * Zona — 
Inhaúma •— Distrieto Federal; f 

Antônio Dutra Barroso — titulo 7.536,- inscripto na 1* 
Zona — Belém— Pará, transferido para-a ; i í a Zona~^- Meyer 
«— Distrieto, Federal. 

Rio Grande do Norte: 
César Augusto Machado.da Fonseca =*» titulo nscri-

pto na 2* Zona — Natal — Rio Grande do Norte, transferido 
para.a 2* Zona — Gloria — Distrieto Federal; : 

Mario Amaral — titulo 2.038, inscripto na '2* Zona .— 
Natal — Rio Grande do Norte, transferido para a 4* Zona — 
Ilhas — Distrieto Federal. 

Alagoas: 
Tiburcio Tenorio das Neves —titulo 2.247, inscripto-na 

I a Zona — Maceió —• Alagoas, transferido para a '7* Zona"— 
Piedade — Distrieto Federal. \ 

Sergipe: 
Aureliano'Baptista dos Santos — titulo 2.442, inscripto 

na I a Zona — Aracaju' — Sergipe, transferido para a 6a Zona 
— Meyer — Distrieto Federal; , , ' 

Francisco Soares de Abreu — titulo 1.181, inscripto na 
10' Zona — Boquim — Sergipe, transferido para'a 9a Zona — 
Realengo — Distrieto Federal; 

Bahia:' . 
Joçé João de Oliveira — titulo 897, inscripto na 35* Zona 

— Itabuna' — Bahia, transferido para a 9a Zona — Realengo 
— Distrieto Federal; • • * 

Manoel Mendes dos Reis — inscripto na 18a Zona — Villa 
da GÍoria — Bahia, transferido nara a 6a Zona — Meyer —• 
Distrieto Federal. . • 

Espirito-Santo: 
José Furtado.de Mendonça Rangel — titulo 3.418, inscri

pto na I a Zona :— Victoria — Espirito Santo, transferido para 
a 9a Zona — Campo Grande — Distrieto Federal; 

Cícero de Hollanda Cavalcanti — titulo 826, inscripto na 
2a Zona — Cáchoeíro de Itapemerim —, Espirito Santo, trans
ferido para a 9a zona — Campo Grande —- Distrieto;Federal; 

Francisco Alves ••— titulo 5.124, inscripto na 2a Zona —-
Cachoeiro do Itapemerim •— Espirito- Santo, ^transferido para 
a 7a Zona >—Penha — Distrieto Federal.; 

Rio d6 Janeiro: • . 
Antônio Pereira de-'Queiroz.'— titulo 3.568, inscripto na 

fona — Petropolis — Estado do Rio, tra^jfcvido para a 
4a Zona — Espirito Santo — Distrieto.Federli 

Iracema de Magalhães e Silva — titulo sem numero, in-
scripta na 16* Zona —• Parahyba do Sul •— Estado dò Rio, 
transferida para a 6a Zona — Meyer — Distrieto Federal; 

Orestes de Lima Rodrigues — titulo sem numero .inscri
pto na 3a Zona — Nictheroy — Estado do Rio, transferido pára 
a 9a Zona — Campo Grande — Distrieto Federal; 

Arê Machado — titulo' 1.406, inscripto na 17* Zona — 
Valença — Estado do Rio, transferido para a 9a Zona — Campo 
Grande — Distrieto Federal; 

Accacio Nicéa de Oliveira — tituld inscripto na 14" 
Zona — Barra do Pirahy — Estado do Rio, transferido para 
a 7a Zona — Piedade — Distrieto Federal; 

Mario Cunha — titulo inscripto na 16* zona — Pa
rahyba do Sul — Estado do Rio, transferido para a 7* Zona 
— Piedade — Distrieto Federal; 

Manoel Ferreira — titulo 1.886, inscripto na 8* Zona — 
Iguassu' — Estado do. Rio, transferido para a 9a Zona — Rea
lengo — Distrieto Federal; 

João da Silva — titulo 1.386, inscripto na 8* Zona — 
Iguassu' — Estado do Rio, transferido para a 9* Zona — Rea
lengo — Distrieto Federal; 

Antônio Alves — titulo 1.014, inscripto na 8a Zona — 
Iguassu' — Estado do Rio, transferido para a 9a Zona — Rea
lengo — Distrieto Federal; 

José Gonçalves de Siqueira — titulo 1.514, inscripto na 
30a Zona — Bom Jardim — Estado do Rio, transferido para a 
9a Zona — Campo Grande — Distrieto Federal; 

José Maria Teixeira da Cunha — titulo 578, inscripto na 
24a Zona — Angra dos Reis — Estado do Rio, transferido para 
a 9a Zona — Campo — Distrieto Federal; 

Heitor Werneck de Avellar Couto — titulo sem numero, 
inscripto na-14* Zona — Barra do Pirahy — Estado do Rio, 
transferido para a 9a Zona — Campo Grande — Distrieto Fe
deral; 

. Manoel Pombo Júnior — titulo sem numero, inscripto na 
28a Zona — São João Marcos — Estado do Rio, transferido 
para a 9a Zona — Campo Grande — Distrieto Federal;- -

Adhemar José França — titulo 702, inscripto na.9° Zona 
— Iguassu' — Estado do Rio, transferido para a 9a Zona — 
Realengo — Distrieto Federai; 

Elysio de Carvalho e Silva — titulo 112, inscripto na 24a 

Zona — Angra dos Reis — Estado do Rio, transferido para a 
9» Zona — Campo Grande — Distrieto Federal; 

José Carlos de Oliveira Rodarte — titulo 1.490, inscripto 
na 14a Zona — Barra do Pirahy — Estado do Rio, transferido 
para a 4a Zona — Espirito Santo — Distrieto Federal; 

Salvador Cotrirn Grijó — titulo 295 — inscripto na 17a 

Zona —• Cidade de Valença — Estado do Rio, transferido para 
a 11a' Zona do Distrieto Federal; 

Armando Braga Dias da Costa, inscripto na 32a Zona — 
Therezopolis — Estado do Rio, transferido para a 6a Zona 
Meyer — Distrieto Federal; • 

Aldevino Gomes Coelho — inscripto na 7a Zona — Petro» 
polis — Estado do Rio, transferido para a 7a Zona .—, Piedade 
•— Distrieto Federal; 

Adolpho Roque da Costa — titulo 995 -— inscripto na 15a 

Zona — Vassouras —• Estado do Rio, transferido para a I a 

Zona —• Candelária — Distrieto Federal; 
Germano Tavares dos Santos — titulo, 576, inscripto ha 

29a £ona — Friburgo — Estado do Rio, transferido pai*a a 6a 

Zona — Meyer — Distrieto Federal; 
Germano Tavares dos Santos — títulos 576, inscripto'na 

. 29a Zona — Friburgo — Estado do Rio, transferido para a 6a 

Zona — Meyer — Distrieto Federal; 
Marciinilio Martins Caruncho •—• inscripto ná 2a-Zona — 

Nictheroy —• Estado do Rio, transferido para a 6a. Zona •— 
Meyer — Distrieto Federal ,\ 

João José Monteiro — inscripto na, 10a Zona — São Gon-
çalo^—- Estado dò Rio, transferido para a 6a Zona —• Meyer — 
Distrieto Federal; • 

Manoel Pereira — inscripto na. 9a Zona — Iguassu' -— 
Estado do Rio, transferido para a 6a, Zona — Meyer — Dis
trieto Federal; 

Luiz Gomes da Silva — inscripto na 16a Zona — Parahy
ba.do Sul —; Estado do Rio, transferido para a 6a Zona — Meyer 
— Distrieto Federal; 

Eduarda Paiva Lisboa Graciana —- inscripta' Ha 9E Zona 
=— Iguassu' — Estado do.Rio, transferida para a 7a Zona — 
Distrieto Federal; . , 

Vidal !da -Silva Faria —• inscripto na 9a Zona — Iguassu' 
— Estado do Rio, transferido para a 7a Zona — Penha — Dis
trieto Federal. . • . 
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Minas Geraes: -
Astolfo Costa Júnior — titulo 2.769, inscripto na 112» 

Zona — São João D'E1-Rey — Minas Geraes, transferido para 
a 2* Zona — São José ,— Distrieto Federal; 

José Iotty — titulo 776 — insoripto na 62* Zona — Leo-
poldina — Providencia — Minas Geraes, transferido para à 7* 
Zona — Penha — Distrieto Federal; 

José Eduardo — titulo 1.613 — inscripto na 66* Zona — 
Mar de Hespanha — Minas Geraes, transferido para a 7* Zona 
— Penha — Distrieto Federal; • . . 

Gabriel Baptista Rosa — titulo 882 — insoripto na U3* 
Zona — Guarany — Minas Geraes, transferido para a 14* Zona 
— Campo Grande — Distrieto Federal; 

Geraldo Passos — titulo 899 — inscripto na 71* Zona — 
Palma — Minas Geraes, transferido para a 9* Zona — Santa 
Cruz — Distrieto Federal; 

Américo Marcello — titulo 1.149, inscripto na 59* Zona 
— Juiz de Fora — Minas Geraes, transferido para a 7* Zona 
— Piedade — Distrieto Federal; 

Augusto Farias — inscripto na 16* Zona —• Bello Hori
zonte — Minas Geraes —:- titulo 6.736, transferido para a 7* 
Zona — SanfAnna —• Distrieto Federal; 

,Lüiz Garcia — titulo 812 — inscripto na 28* Zona — Ca-
rangola — Minas Geraes, transferido para a 6* Zona — Meyer 
— Distrieto Federal; 

David Vieira — titulo 6.180 — insci*ipto. na 59* Zona — 
íu i í de Fora —Minas Geraes, transferido para a 6* Zona — 
Meyer — Distrieto Federal. 

Matto Grosso: 
Dr. Luiz de Castro Vaz Lobo da Câmara Leal — titulo 66 

— inscripto na 11* Zona — Campo Grande — Matto Grosso, 
transferido para a 6* Zona — Meyer —: Distrieto Federal. 

Goyaz: 
Dr. Horacio de Áraujo Beneyenutò — titulo 945 — ln-

fecripto na 12* Zona — Catalão — Goyaz, transferido para a 
©» Zona — Santa Cruz — Distrieto Federal -

São Paulo: 
Oscarino Calimerio.— titulo 2.864 — inscripto na 1* 

Zona — Capital — São Paulo, transferido para a 4* Zona — 
Espirito Santo — Distrieto Federal; 

Carlos Dutra de Azevedo — titulo 4.396 — inseriptó na 
S* Zona — Liberdade — São Paulo, transferido para a 4* Zona 
— Espirito Santo — Distrieto Federal; 

Chrispim Joaquim dos Santos — titulo 1.020, insoripto 
na 83* Zona — Pederneiras — São Paulo, transferido para a 
fl* £ona — Realengo — Distrieto Feésral; 

Joaquim Neves — titulo 335 — inscripto na 103* Zona — 
Santa Branca — São Paulo, transferido para a 9* Zona — San
ta Cruz — Distrieto Federal; 

Braz Henrique de Gouvôa — titulo 546 — insoripto na 70* 
Zona — Lorena — São Paulo, transferido para a 9* Zona — 
Realengo — Distrieto Federal; 

Abel d'Araújo Cunha — titulg 225 — inscripto na *26* 
Zona — Lorena — São Paulo, transferido para a 9* Zona — 
Realengo — Distrieto Federal; 

José Augusto Deslándes — titulo 2.833 — inscripto na 
108» Zona — Santos — São Paulo, transferido para a 2* Zona 
— São José — Distrieto Federal; 

Júlio dos Santos — titulo 4.845 — insoripto na 108* Zona 
i •— Santos — São Paulo, transferido para a 6* Zona — Meyer 
' — Distrieto Federal. 

Santa Catharina: 
Jeronymo Araújo — titulo 1.051 — inscripto na' 10* Zona 

— Florianópolis — Santa Catharina, transferido para a 11* 
Zona — Meyer — Distrieto Federal. 

Rio Grande do Sul: 
Waldemar Vieira de Aguiar — titulo . . . . — inscripto 

na 1* Zona — Porto Alegre — Rio Grande do SuL transferido 
para a 7* Zona —Penha — Distrieto Federal; 

< Arnaldo Paiva Chaves — inscripto na 1* Zona — Porto 
Alegre — Rio Grande do Sul, transferido pará* a 7* Zona — 
Penha — Distrieto Federal; 

Dr. Hermes dos Santos Pimentel — titulo 101, •= inseri» 
pte na 5* Zona — Porto Alegre —> Rio Grande do Síil, transfe» 
rido pára a 6" Zona — Meyer — Distrieto Federal 

Amazonas: 
Aloimiro Fernando de Bogéa Saint-Clair — titulo 598 — 

inscripto^na 1* Zona — Manoáos — Amazonas, transferido 
para a 1* Zona .— João Pessoa — Parahybac 

Pará: 
João Augusto de Saboya — titulo 90 — inscripto na 18' 

Zona — Monte Alegre — Pará, transferido para a 1* Zona V 
Joao Pessoa — Parahyba; • 

1 Severino Dutra de Moraes — titulo 108 — inscriptp na 
8* Zona — Pará, transferido para a 14' Zona — Brejo do Cruz 
— Parahyba. 

Maranhão: 
Pedro Jorge de Carvalho — titulo 1.018 — inscripto na 

1* Zona — São Luiz — Maranhão, transferido para a 1* Zona 
—- João Pessoa — Parahyba. ^ 

Ceará: 
Heitor Cabral Ülysses — titulo 3.655 —-inscripto na 1* 

Zona — Fortaleza — Ceará, transferido para a 1* Zona —« João 
Pessoa — Parahyba; • 

Garlos Augusto de Figueiredo — titulo 3.501 — insoripto 
na 1* Zona — Fortaleza.— Ceará, transferido para a 1*: Zona 
— João Pessoa —'Parahyba. 

Rio Grande do Norte: 
Severino Xavier Ramos — titulo 778 — inscripto na 0* 

Zona — Santa Cruz — Rio Grande do Norte, transferido para 
a 9* Zona — Campina Grande — Parahyba; •' '-. 

Josué de Farias Pimentel — titulo 186 — inscripto nà 
14* Zona — Acary — Rio Grande do Norte, transferido para a 
1* Zona — João Pessoa'— Parahyba. 

Pernambuco: , 
Mario de Souza Lemos — titulo 225— insoripto .na '4* 

Zona — Goyana — Pernambuco, transferido para' a, IV Zona 
— João Pessoa — Parahyba; 

Antônio da Cunha Cruz Gouvêa — titulo 1.350'— inseri-' 
pto na 9* Zona — Olinda — Pernambuco, transferido para a 
9' Zona — Campina Grande — Parahyba; 

Luiz de Gonzaga Nòbrega — titulo 1.967 — inscripto na 
1* Zona — Recife — Pernambuco, transferido para a 6* Zona 
— Esperança — Parahyba; _ > 

João Pinto Tavares — titulo 948 —inscripto na 4* Zona 
— Goyana — Pernambuco, transferido para a 3* Zona — Ita-
bayanna—Parahyba; . ' ' , . •' 

Orlando Dantas de, Mello — titulo.6.510 — inscripto,na 
1* Zona — Recife — Pernambuco, transferido"para a 1* Zona 
— João Pessoa — Parahyba; 

Manoel Bezerra de Assumpcão — titulo 2.956 — insoripto 
na 1* Zona — Recife.— Pernambuco, transferido para a 1* 
Zona — João Pessoa — Parahyba; 

Aluyzio José de Souza Lemos — titulo 1.066.—- inscripto 
na 4* Zona — Goyana—Pernambuco,, transferido para a 1* 
Zona — João Pessoa — Parahyba;' ; 

Francisco Manoel de Souza Lemos — titulo 306 — inscri
pto na 4* Zona — Goyana — Pernambuco, transferido para' a 
1* Zona — João Pessoa—Parahyba; ••• 

Antônio Co.elho Pereira — titulo 440 — inscripto na. •!* 
zona — Recife — Pernambuco, transferido para a 1* Zona — 
João^Pessôa — Parahyba; 

Vicente de Souza Lima — titulo 1.708 — inscripto ha 31* 
Zona — Guaranhuns — Pernambuco, transferido para a 16' 
Zona —• Princeza — Parahyba; 

Amelio Roberto da Silva — titulo 1.143 — inscripto na 
5* Zona — Pernambuco, transferido para a 16* Zona — Prin
ceza — Parahyba; 

Pedro Pereira de Almeida — titulo 1.364 — inscripto 'na 
31* — Zona — Garanhuns — Pernambuco, transferido'pará a 
16* zona — Princeza — Patahyba; 

João Luiz da Silva — titulo 533 — inscripto na 42* Zona 
— Flores — Pernambuco, transferido para a 16* Zona — Prin
ceza — Parahyba; 

Antônio Pedro de Mello — titulo 231 — inscripto na 42* 
Zona — Triumpho — Pernambuco, transferido pará a 16* 
Zona — Princeza — Parahyba; 

José de Medeiros Maia — titulo 196 — insoripto na 42* 
Zona — Triumpho — Pernambuco, transferido para' a !«• 
Zona — Princeza — Parahyba; 

Aurélio Feitosa Torres Ventura — titulo 318 ínscript» 
na 10* Zona —Limoeiro — Pernambuco, transferido par» » 
47* Zona — Souza — Parahyba. 

Confere com o O r i g i n a l 
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, MOVIMENTO DE TAREFAS NO ARCHTVO ELEITORAL 

DIAS 3 À 26 DE NOVEMBRO 

A..— Organização de tarefas para fichamento 
Foram: organizadas as tarefas para fichamento dos títu

los eleitoraes. correspondentes aos ns. 517.001 a 717.000. 
B . — Distribuição de fichas para fichamento 

(11* semana) 

Aos tarefeiros: 

N. 
N. 
N . 
N. 
N . 

1. 
2. 
3. 

-4. 
5. 

N . 6 
N . 7. 
N . 8. 
N. 9. 
N. 10. 
N . 11. 
N. 12. 
N. 13. 
N.-14. 
N . 1 5 . 
N . 16. 
N..17. 
N . 18. 
N . 19. 
N . 20. 
N.;21. 
N . 22. 
N . 23. 
N. '24. 
N . 25. 
N . 26. 
N . .27. 
N . 28. 
N>. 29. 
N . 30. 
N . 31. 
N . 32. 
N. ; 33. 
N. ' 34. 
N. '35. 
N . 36. 
N . 37. 
N . 38. 
N . 39. 
N . 40. 
N.-41. 
N. 42. 
N . '43. 

'44. 
N . 45. 
N . 46. 
N . i47. 
N . 48. 
N . 49. 

-N. 50. 

1. 
2. 
3. N. 

8. 4. 
N. 5. 
N . . 6. 
N . \ 7. 
N . , 8. 
N. "'9. 
N.-.10. 
N . 11. 
N . 12. 
N.- 13. 
N . 14. 
N . 15. 
Ni''16. 
N:.''Í7„. 
N . " 18. 
N. '19. 

Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Titul.os ns. 

Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Titulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns.; 
Títulos ns.' 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos -ns. 
Títulos ns.-

517.001 
518.001 
519.001 
520.001 
521.001 
522.001 
523.001 
524.001 
525.001 
526.001 
527.001 
528.001 
529.001 
530.001 
531.001 
532.001 
533.001 
534.001 
535.001 
536.001 
537.001 
538.001 
539.001 
540.001 
541.001 
542.001 
543.001 
544.001 
545.001 
546.001 
547.001 
548.001 
549.001 
550.001 
551.000 
552.001 
553.001 
554.001 
555.001 
556.001 
557.001 
558.001 
559.001 
560.001 
561.001 
562.001 
563.001 
564,001 
565.001 
566.001 

a 518 
a 519 
a 520 
a 521 
a 522 
a 523 
a 524 
a 525 
a 526 
a 527 
a 528 
a 529 

530 
531 
532 
533 
534 
535 

a 536 
a 537 
a 538 
a 539 
a 540 
a 541 
a 542 
a 543 
a 544 
a 545 
a 546 
a 547 
a 548 
a 549 
a 550 
a 551 
a 552 
a 553 
a 554 
a 555 
a 556 
a 557 
a 558 
a 559 
a 560 
a 561 
a 562 
a 563 
a 564 
a 565 
a 566 
a 567 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
000 

.000 

.000 

.000 
•0O0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 

(12* semana) 

567.001 
568.001 
569.001 
570.001 
571.001 
572.001 
573.001 
574.001 
575.001 
576.001 
577.001 
578.001 
579.001 
680.001 
581.001 
583.001 
583.001 
584.001 
585.001 

a 568.000 
a 569.000 
a 570.000 
a 571.000 
a 572.000 
a 573.000 
a 574.000 
a 575.000 
a 576.000 
a 577.000 
a 578.000 
a 579.000 
a 580.000 
a 581.000 
a 582.000 
a 583.000 
a 584.000 
a 585.000 
a 586.000 

N . 20. 
N . 21. 
N . 22. 
N . 23. 
N . 24. 
N . 25. 
N . 26. 
N . 27. 
N . 28. 
N . 29. 
N . 30. 
N . 31. 
N . 32. 
N . 33. 
N . 34. 
N. 35. 
N . 36. 
N . 37. 
N. 38. 
N . 39. 
N . 40. 
N . 41. 
Jí. 42. 
N . 43. 
N . 44. 
N . 45. 
N . 46. 
N . 47. 
N . 48. 
N . 49. 
N . 50. 

N . 
N . 
N . 
N . 
N . 
N . 
N . 
N . 8, 
H . 9. 
N . 10. 
N . 11. 
N . 12. 
N . 13, 
N . 14, 
N . 15, 
N . 16, 
•Jí. 17. 
N . 18. 
N . 19. 
N . 20. 
N . 21. 
N . 22. 
N . 23. 
N . 24. 
N . 25, 
N . 26. 
N . 27. 
N . 28. 
N . 29. 
N . 30. 
N . 31. 
N . 32, 
N . 33, 
N . . 34. 
N . 35. 
N . 36. 
N . 37. 
N . 38. 
N . 39. 
N . 40. 
N . 41. 
N . 42. 
N . 43. 
N . 44. 
N . 45. 
N . 46. 
N . 47. 
No 48. 
N . 49. 
N . 50. 

Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns." 
Títulos ns. 
Títulos ris. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Titulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 

Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Títulos ns. 
Titulo® ns. 
Titulos ns. 
Títulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns.. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns, 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Tituios na. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Títulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns, 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Títulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Títulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 
Titulos ns. 

586.001 
587.001 
588.001 
589.001 
590.001 
591.001 
592.001 
593.001 
594.001 
595.001 
596.001 
597.001 
598.001 
599.001 
600.001 
601.001 
602.001 
603.001 
604.001 
605.001 
606.001 
607.001 
608.001 
609.001 
610.001 
611.001 
612.001 
613.001 
614.001 
615.001 
616.001 

a 587.000 
a 588.000 
a 589.000 
a 590.000 
a 591.000 
a 592.000 
a 593.000 
a 594.000 
a 595.000 
a. 596.000 
a 597.000 
a 598.000 
a 599.000 
a 600.000 
a 601.000 
a 602.000 
a 603.000 
a 604.000 
a 605.000 
a 606.000 
a 607.000 
a 608.000 
a 609.000 
a 610.000 
a 611.000 
a 612.000 
a 613.000 
a 614.000 
a 615.000 
a 616.000 
a 617.000 

(13* semana). 

617.001 
618.001 
619.001 
620.001 
621.001 
622.001 
623.001 
624.001 
625.001 
626.001 
627.001 
628,001 
629.001 
630.001 
631.001 
632.001 
633.001 
634.001 
635.001 
636.001 
637.001 
638.001 
639.001 
640.001 
641.001 
642.001 
643.001 
644.001 
645.001 
646.001 
647.001 
648.001 
649.001 
650.001 
651.001 
652.001 
653.001 
654.001 
655.001 
656.001 
657.001 
658.001 
659.001 
660.001 
661.001 
662.001 
663.001 
664.001 
665.001 
666.001 

a 618.00© 
a 619.000 
a 620.000 
a 621.000 
a 622.000 
a 623.000 
a 624.000 
â 625.000 
a 626.000 
a 627.000 
a 628.000, 
a 629.000 
a 630.000 
a 631.000 
a 632.000 
a 633.000 
á 634.000 
a 635.000 
a 636.000 
a 637.000 
a 638.000 
a 639.000 
a 640.000 
a 641.000 
a 642.000 
a 643.000 
a 644.000 
a 645.000 
a 646.000 
a 647.000 
a 648.000 
a 649.000 
a 650.000 
a 651.O0O 
a 652.000 
a 653.000 
a 654.000 
a 655.000 
a 656.000 
a 657.000 
a 658.000 
a 659.000 

•a 660.000 
a 661.000 
a 662.000 
a 663.000 
a 664.000 
a 665.000 
a 666.000 
a-667.000 
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(14* semana) -
A . 1. Titulos ns. 667.001 a 668.000 
A . o Titulos ns. 668.001 a 669.000 
A . 3.' Titulos ns. 669.001 a 670.000 
A . 4. Titulos ns. 670,001 a 671.000 
. \ . 5. Titulos ns. 671.001 a 672.000 
. \ . 6. Titulos ns. 672.001 a 673.000 
A . 7. Titulos ns. 673.001 a 674.000 
A . 8. Titulos ns. 674.001 a 675.000 
N. 9. Titulos ns. 675.001 a 676.000 
N. 10. Titulos ns. 676.001 a 677.000 
.\T. 11. Titulos ns. 677.001 a 678.000 
X. 12. Titulos ns. 678.001 a 679.000 
N. 13. Titulos ns. 679.001 a 680.000 
N. 14. Titulos ns. 680.001 a 681.000 
A'. 15. Titulos ns. 681.001 a 682.000 
\ . 16. Titulos ns. 682.001 a 683.000 
\ . 17. Titulos ns. 683.001 a 684.000 
A . 18. Titulos ns. 684.001 a 685.000 
A . 19. Titulos ns. 685.001 a 686.000 
N. 20. Titulos ns. 686.001 a 687.000 
N. 21. Titulos ns. 687.001 a 688,000 
\ . • 22. Titulos ns. 688.001 a 689.000 
\ . 23. Titulos ns. 689.001 a 690.000 
A . 24. Titulos ns. 690.001 a 691.000 
N. 25. Titulos ns. 691.001 a 692.000 
N. 26. Titulos ns. 692.001 a 693.000 
A . 27. Titulos ns. 693.001 a 694.000 
A . 28. Titulos ns. 694.001 a 695.000 
A . 29. Titulos ns. 695.001 a 696.000 
A . 30. Titulos ns. 696.001 a 697.000 
A . 31. Titulos ns. 697.001 a 698.000 
A . 32. Titulos ns. 698,001 a 699.000 
A'. 33. Titulos ns. 699.001 a 700.000 
A". 34. Titulos ns. 700.001 a 701.000 
A'. 35. Titulos ns. 701.001 a 702.000 
A . 36. Titulos ns. 702.001 a 703.000 
A . 37. Titulos ns. 703.001 a 704.000 
A . 38. Titulos ns. 704.001 a 705.000 
A . 39. Titulos ns. 705.001 a 706,000 
A . 40. Titulos ns. 706.001 a 707.000 
A . 41. Titulos ns. 707.001 a 708.000 
A . 42. Titulos ns. 708.001 a'709.000 
A . 43. Titulos ns. 709.001 a 710.000 
A". 44. Titulos ns. 710.001 a 711.000 
A . 45. Titulos ns. 711.001 a 712.000 
A . '46. Titulos ns. 712.001 a 713.000 
A'. 47. Titulos ns. 713.001 a-714.000 
A . 48. Titulos ns. 714.001 a 715.000 
A . 49. Titulos ns. 715.001 a 716.000 
N. 50. Titulos ns. 716.001 a 717.000 

C — Distribuição de fichas para classificação 

(10* semana) 

Aos tarefeiros: 

A . l . Fichas ns. 437.001 a 438.000 e 459.001 a 460,000 
A . 2. Fichas ns. 469.001 a 470.000 e 487.001 a 488.000 
A . 3! Fichas ns. 466.001 a 467.000 e 515.001 a 516,000 
A . 4. Fichas ns. 470,001 a 472.000 
A . 5. Fichas ns. 472.001 a 474.000 
A . 6. Fichas ns. 475.001 a 477.000 
A . 7. Fichas ns. 494.001 a 495.000 e 496.001 a 497.000 
A . 8. Fichas ns. 482.001 a 483.000 e 488.001 a 489.000 
A . , 9- Fichas ns. 481.001 a 482.000 e 393.001 a 394.000 
N. 10. Fichas' ns. 497.001 a 499.000 
A." 11. , Fichas ns. 499.001 a 501.000 
N. 12. Fichas ns. 501.001 a 503.000 
A . •13. Fichas ns. 486.001 a 487.000 e 493.001 a 494,000 
A . 14. Fichas ns. 489.001 a 490.000 e 492.001 a 493.000 
\ . 15'. Fichas ns. 495.001 a 496.000 e 513.001 a 514.000 
A . 16. Fichas ns. 503.001 a 505.000 
\ . 17. Fichas ns. 505.001 a 5*07.000 
\ . 18. Fichas ns. 507.001 a 509.000 
A. 19. Fichas ns. 509.001 a 511,000 
A . 21). Fichas ns. 511.001 a 513.000 
A . ' • 21. Fichas ns. 478.001 a 479.000 e 480.00} a 481.000 
A'. 22. Fichas ns. 477.001 a 478.000 e 483.001 a 484.000 
, \ ! 2 o . Fichas ns. 490.001 a 491.000 e 521.001 a 522.000 
N . 24 Í Fichas ns. 522.001' l a 524.000 
A . 25. Fichas ns. 525.001 a 526.000 e 528.001 a 529;000 

£11* semana). 

N . " 1. Fichas ns. 419.001 a 420.000 e 425.001 * 426.000 
N . 2. Fichas ns. 519.001 a 520.000 e 537.001 a 638.000 
N . 3. Fichas ns. 304.001 a 305.000 e 516.001 a 517.000 
N . 4. Fichas ns. 530.001 a 532.000 
N . 5. Fichas ns. 430.001 a 431.000 e 465.001 a 466.000 
N . 6. Fichas ns. 533.001 a 534.000 e 539.001 a 540.000 
N . 7. Fichas ns. 532.001 a 533.000 e 538.001 a 539.000 
N . 8. Fichas ns. 544.001 a 545.000 e 546.001 a 547.000 
•N. .9. Fichas ns. 542.001 a 544.000 
N . 10. Fichas ns. 547.001 a 549.000 
N . 11. Fichas ns. 549.001 a 551.000 
N . 12..Fichas ns. 551.001 a 553.000 
N . 13. Fichas ns. 553.001 a 555.000x 

N . 14. Fichas ns. 555.001 a 557.000 
N ; 15. Fichas ns. 558.001 a 560.000 
N . 16. Fichas ns. 560.001 a 562.000 
N . 17. Fichas ns. 520.001 a 521.000 e 479.001 a 480,000 
N . 18. Fichas ns. 485.001 a 486.000 e 563.001 a 564.000 
N . 19. Fichas ris. 517.001 a 518.000 e 526.001 a 527.000 
N . 20.' Fichas ns. 534.001 a 536.000 
N . 21/Fichas ns. 527.001 a 528.000 e 540.001 a 541.000 
N . 22. Fichas ns. 545.001 a 546.000 e 557.001 a 558.000 
N . 23. Fichas ns. 474.001 a 475.000 e 442.001 a 443.000 
N . 24. Fichas ns. 536.001 a 537.000 e 562.001 a 563.000 
N . 25. Fichas ns. 518.001 a 519.000 e 514.001 a 515.000 

(12* semana) 

N . 1. Fichas ns. 570.001 a 572.000 
N . 2. Fichas ns. 569.001 a 570.000 e 587.001 a 588.000 
N . 3. Fichas ns. 565.001 a 567.ÒOO 
N . 4. Fichas ns. 572.001 a 574.000 
N . 5. Fichas ns. 575.001 a 577.000 
N . 6. Fichas ns. 578.001 a 579.000 e 580.001 a 581.000 
N . 7.. Fichas ns. 582.001 a 583.000 e 588.0Ô1 a 589.000 
N-. 8. Fichas ns.' 594.001 a 595.000 e 596.001 a 597.000 
N . 9. Fichas ns. 577.001 a 578.000 e 581.001 a 582.000 
N. 10.. Fichas ns. 597.001 a 599.000 
N . 11. Fichas ns. 599.001 a 601.000 
N . 12. Fichas ns. 601.001 a 603.000 
K. 13. Fichas ns. 583.001 a 584.000 e 589.001 a 590,000 
N . 14. Fichas ns. 590.001 a 591.000 e 592.001 a 593.000 
M. 15. Fichas ns. 593.001 a 594.000 e 595.001 a 596.000 
N . • 16. Fichas ns.. 603.001 a 604.000 e 606.001 a 607.000 
N . ' 17. Fichas ns. 607.001 a 609.000 
N . 18. Fichas ns. 609.001 a 611.000 
N . 19. Fichas ns. 611.001 a 612.000 e 613.001 a 614.000 
N . 20. Fichas ns. 468.001 a 469.000 e 529.001 a 530.000 
N . 21. Fichas ns. 564.001 a 565.000 e 579.001 a 580.000 
N . 22. Fichas ns. 585:001 a 587.000 
K. 23. Fichas ns. 604.001 a 606.000 
N . 24. Fichas ns. 612.001 a 613.000 e 614.001 a 615.000 
N . 25. Fichas ns. 620.001 a 622.000 

(13* semana) 

N . i. Fichas ns. 622.001 a 624.000 
N . 2. Fichas ns. 619.001 a 620.000 e 637.001 a 638.000 
N . 3. Fichas ns. 615.001 a 616.000 e 665.001 a 666.000 
N . 4. Fichas ,-ns. 568.001 a 569.000 e 625.001 a 626.000 
N . 5. Fichas ns. 626.001 a 627.000 a 628.001 a 629.000 
N . 6. Fichas ns. 630.001 a 632.000' 
Tf. •7. Fichas ns. 632.001 a 633,000 e 638,001 a 639.000 
N . 8. Fichas ns. 644.001 a 645.000 e 646.001 a 647.Ó00 
N . 9. Fichas ns. 639.001 a 640.000 e 633.001 a 634.000 
N . 10. Fichas ns. 647.001 a 649.000 
N . 11. Fichas ns. 649.001 a 651,000 
Ií. 12. Fichas ns. 651.001 a 653.000 
N . 13. Fichas ns. 640.001 a 641.000 e 655.001 a 656.OOÔ 
N . .14. Fichas ns. 656.001 a 657.000 e 658.001 a 659.000 
N . 15. Fichas ns. 653.001 a 655.000 
N . 16. Fichas ns. 659.001 a 660.000 e 661.001 a 662.000 
N. 17. Fichas ns. 584.001 a 585,000 e 627.001 a 628.000 
N . 18. Fichas ns. 629.001 a 630.000 e 635.001 a 636.000 
N . 19. Fichas ns. 636.001 a 637.0Ó0 e 642.001 a 643.000 
N . 20; Fichas ns. 643.001 a 644.000 e 660.001 a fiÓi.OÓO 
N . 21. Fichas ns. 663.001 » 665.000 
N . 22. Fichas ns. 657,001 a 658.000 8 524.001 a 525.000 
N . 23. Fichas ns. 662.001 a 663.000 e 670.001 a «71.000 
N . 24. Fichas ns. 671.001 a 673.000 
N. ; 25. Fichas ns. 673.001 a 674.000 © 675.001 á 376.000 
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JUBISPRUDBNCIA; 

RevisAos de provas 

Foram revistas as provas dos accordãos dos seguin
tes processos: 

Recurso eleitoral n . :479 — classe 3.11 —- Santa Catharina 
*— Relator, o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Recurso eleitoral n. 504 — classe 3.» — Rio de Janeirio 
— Relator o Sr. Ministro Laudo de Camargo. 

Recurso eleitoral n . 514 — classe 3* — Distrieto Federal 
— Relator o Sr. Professor Cândido de Oliveira Filho. 

Processo n. 2.049 — classe 6.a — Rio Grande do Sul — 
Relator o Sr. Ministro Laudo de Camargo. 

Accordãos publicados 

Foram mandados publicar os accordãos dos seguintes pro» 
cessos: 

Recurso eleitoral n. 479 — classe 3.* — Santa Catharina 
«— Relator o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Reourso eleitoral n. 504 —classe 3." — Rio de Janeiro 
'-— Relator o Sr. Ministro Laudo de Camargo. 

Recurso eleitoral n. 514 — classe 3." — Distrieto Fe
deral — Relgjor o Sr. Professor Cândido de Oliveira Filho. 

Recurso eleitoral n. 3-1 — classe 4.' •— São Paulo (Aeoor-
dãos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, confirma
dos pelas canclusões approvadas pelo Tribunal Superior de. 
Justiça Eleitoral, em 1 de abril de 1935 e publicadas mo Bo
letim Eleitoral" de 13 de abril de 1935). 

Prooesso n. 1.518 — classe 6.* — São Paulo — Relator 
o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Processo n. 1.521 — classe 6.* — São Paulo — Relator 
o Sr. Professor João Cabral. 

Processo n. 1.527 — classe 6.* — Rio Grande do Sul — 
Relator o Sr. Professor João Cabral. 

Processo n. 1.528 — classe 6.* — São Paulo — Relator 
o Sr. Dr. José de Miranda Valverde. 

Processo n. 1.529 — classe 6* — São Paulo — Relator 
o Sr. Ministro Eduardo Spinola. 

Processo n. 1.530 — classe 6.* — São Paulo — Relator 
o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Processo n. 2.049 — classe 6.* — Rio Grande do Sul — 
Relator o Sr. Ministro Laudo de Camargo. 

EDITAES 
O Bacharel Agripino Veado, Direetor da Secretaria do 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral: 
Faz saber aos que o presente edital virem que, na pri

meira secção desta Secretaria, de aoóordo com o § 8° do ar
tigo 140 do Regimento Interno, será no dia nove do corrente 
mez, ás quinze horas, aberta vista para os interessados fal-
larem no prazo legal de 48 horas, sobre os seguintes processos 
eleitoraes: 

1" — Recurso eleitoral n. 571 — Classe 3" — Estado de 
São Paulo — Recorrentes, Mario Arantes de Almeida e outros; 
recorrido, Plinio Carvalho (Eleições Municipaes); 

2" — Recurso eleitoral n. 572 — Classe 3* — Estado de 
Pernambuco — Recorrentes, João Ignacio de Vascóncellos Filho 
outros; recorridos, Luiz Gonzaga de Sérgio Magalhães e outros 
(Eleições Municipiaes); 

3o — Reourso eleitoral n. 573 — Classe 3* — Estado de 
Pernambuco; recorrente, Sizenando Guilherme de Azevedo; 
recorridos, Celso Galvão e outros (Eleições Municipaes); 

4" — Recurso eleitoral n. 574 — Classe 3* — Estado de 
Minas Geraes — Recorrente, "Alliança dos Partidos de Ube
raba" e recorrido, Augusto Borges de Araújo (EleiçSes Mu
nicipaes), todos estes sem o parecer do Esmo. Sr. Dr. Pro
curador Geral da Justiça Eleitoral; 

5» _ Recurso eleitoral n. 524 — Classe 3* — Estado do 
Paraná — Recorrente, João Cândido de Oliveira — Recorrido, 
Sèrzedello Siqueira (Eleições Municipaes), já com o parecer 
do Èxmo. Sr. Dr. Procurador Geral da Justiça Eleitoral; 

0 o — Recurso eleitoral n. 550 — Classe 3m — Estado do 
Pará — Recorrente, o Direetor da Secretaria do Tribunal; re» 
corrido, o Tribunal Regional, já com o parecer do Exrao. 
Sr. Dr. Procurador Geral da Justiça Eleitoral. Secretaria do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, 7 d© dezembro de 1930. 
— Agripino Veado, Dinector da Secretaria. 

ACTAS 
AGTA DA 126» SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EU $ 

DE DEZEMBRO DE 1936 

PRESIDÊNCIA DO SR. MINISTRO HERMENEGII450 DE BAKROfJ ,-
Aos dois dias do mez de dezembro de mil novecentos S 

trinta e seis, ás nove horas, na sala das sessões do Tribunal 
de Justiça Eleitoral, presentes os Juizes Srs. Ministros Plinio 
Casado e Laudo de Camargo, Desembargadores Collares Mo« 
reira e Ovidio Romeiro, Professores João Cabral e Cândido d© 
Oliveira Filho, presente ainda, o Procurador Geral SenhoU 
Doutor José Maria Mac-Dowell da Costa, pelo Presidente, Se», 
nhor Ministro Hermegildo de Barros, foi .declarada aberta & 
sessão. E' lida e approvada a acta da sessão anterior. Tra» 
tando dos casos em pauta para julgamento o Tribunal resol* 
veu: Io) responder a consulta do Sr. Presidente da Gommissãíí 
Executiva do Partido Republicano da Bahia (processo mw 
mero 2.052, sendo Relator o Sr. Professor João Cabral) de-» 
clarando, quanto ao 1* item, que se appüca ás primeiras elei* 

'.çõeg municipaes o disposto no art.' 3°, § 7o das Disposições 
Transitórias da Constituição; quanto ao 2°, que em virtude 
dessa disposição constitucional, não podem ser applieados 0$ 
dispositivos da Constituição estadual da Bahia, constantes do? 
arts. 8o e seguintes, aos eleitos nas primeiras eleições muni» 
cipaes; quanto ao 3o item, que não podem ser creadas inele*. 
gibilidades diversas das estabelecidas no art. 112 da Consti-. 
tuição Federal, de accordo com a distineção feita nas cònsi«* 
derações preliminares, unanimemente; quanto ao 4o, negativa*», 
mente; quanto ao 5°, negativamente, não só em face do n . $ 
do art, 113, como do n . 26, unanimemente; quanto ao 6% ne^ 
gativamente, unanimemente; quanto ao 7o que compete ao0 
Tribunaes Regionaes no9 casos do art. 27, letra v do Codigà 
Eleitoral, salva a competência do Tribunal Superior no ca*$ 
do art. 13 o!o mesmo Código, letra h, unanimemente; quanto» 
ao 8o que a perda do mandato só pôde ser decretada pelo Tr i* 
bunal Regional ou pelo Superior, nos casos apontados na reeW 
posta anterior, mas decretada a perda do mandato e communW 
cada á Câmara Municipal, a esta cumpre convocar o eupJ 
plente, cabendo aos prejudicados pedir remédio contra a.hw 
justiça dessa convocação á Justiça Eleitoral, unanimemente!, 
quanto ao 9o que já está respondido nas instrucçõee baixadaõj 
com o accordão n. 493, itens 2° e seguintes. Emquanto nW] 
for declarada installada a Câmara eleita, é o Juiz eleitoraK 
que presidir a installação, o competente para tomar conhe* 
cimento da renuncia, unanimemente; 2o) converter i em diliV 
gencia o julgamento do processo n. 2.059, do Rio Grande dtfj 
Sul — (Relator, Sr. Ministro Laudo de Camargo), para seü 
submettido a Inspeoção de saúde, perante o Tribunal Re< 
gional, o Dr. Alcebiades Silveira Campos, unanimemente** 
3') deixar de conhecer da consulta de que trata o processai.! 
n. 2.055, de Matto Grosso (Relator, Sr. Ministro Laudo Üè] 
Camargo), por versar sobre caso concreto, unanimemente!; 
4*) julgar prejudicado o mandado de segurança n. 29, d«' 
Goyaz, sendo requerente Urbano Berquó (Relator, Senhor); 
Desembargador Ovidio Romeiro), em vista da decisão pro* 
ferida no recurso n. 511, unanimemente; 5o) julgar prejudi» 
cada a consulta do Prefeito Municipal de Itaparica, no Es«» 
tado da Bahia (processo n. 2.051, sendo Relator, Sr. Dosem* 
bargador Ovidio Romeiro), em vista da decisão proferida! 
no processo n. 2.052. Considerando o adeantado da hora, o-
Sr. Ministro-Presidente levantou a sessão e convocou outral 
para o dia 4 do corrente ás mesmas horas, Do que, para! 
constar lavrei a presente. Eu, Helena de Souza Coelho, offioial 
da Seoretaria, a escrevi. E eu, Agripino Veado, Secretario áó 
Tribunal, a subscrevi. — Hermenegildo de Barros, 

ACTA DA 127» SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM ê 
DE DEZEMBRO DE 1936 

PRESIDÊNCIA DO SR. MINISTRO HERMENEGILDO DE BARROS 

Aos quatro dias do mez de dezembro de mil novecentos © 
trinta e seis, ás nove horas, na sala das sessões do .Tribunal 
de Justiça Eleitoral, presentes os Juizes Srs. Ministros Plinio 
Casado e Laudo de Camargo, Desembargadores Collares Mo
reira e Ovidio Romeiro, Professores João Cabral e Cândido d© 
Oliveira Filho, presente ainda, o Proeurador Geral Senhor1, 
Doutor José Maria Mac-DoweM da Costa, pelo Presidente, Se
nhor Ministro Hermegildo do Barros, foi declarada aberta a 
sessão. E ' lida e approvada a acta da sessão anterior, Tra*. 
tandò dos casos que se achavam em' pauta para julgameate, <* 
Tribunal resolveu: 1") julgar improcedente a carta tesw= 
imunhavel n. 560, do Ceará (Relator, Sr. Desembargador Ovi« 
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dio Romeiro), sendo testemunhante a Liga Eleitoral Catholica 
do Ceará e recorrido o Tribunal Regional Eleitoral do Ceara, 
unanimemente; 2o) adiar o julgamento da appellação criminal 
n. 52 (Relator, Sr. Desembargador Collares Moreira), sendo 
appellante o Procurador Regional Eleitoral do Pará e appel-
laclo o Tribunal Eleitoral do Estado; por ter pedido vista dós 
autos o Sr. Ministro Laudo de Camargo, já tendo votado o 
Relator, no sentido de serem os autos devolvidos á primeira 
instância para o julgamento que fòr de direito; 3") adiar o 
julgamento da appellação criminal n. 53 (Relator, Sr. Desem
bargador Ovidio Romeiro), sendo appellante o Procurador Re
gional Eleitoral do Pará e appellados Álvaro Gomes de An
drade Figueira e outros, por ter pedido vista dos autos o 
Sr. Ministro Laudo de Camargo, já tendo votado o Relator 
Degando provimento á appellação; 4o) indeferir in -limine >o 
pedido de cassação dos mandatos dos Deputados Federaes elei
tos pelo Paptido Republicano Mineiro, Sr. Levindo Eduardo 
Coelho, José Carneiro de Rezende, Djalma Pinheiro Chagas, 
José Francisco Bias Fortes, Polycarpo de Magalhães Viotti-e 
Virgílio de Mello Franco (processo n. 2.024, sendo Relator, 
Sr. Ministro Plinio Casado), unanimemente; 5o) não tomar 
conhecimento da carta testemunhavel n. 543 (Relator, Senhor 
Professor João Cabral), sendo testemunhante Eduardo Fer
nandes e testemunhado o Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Sul, por ter sido requerida depois do prazo de 48 
horas, unanimemente; 6o) adiar o julgamento do recurso elei
toral n . 487, de Minas Geraes (Relator, Sr. Desembargador 
Gollares Moreira), sendo recorrente o Partido Paraguassú Au
tônomo e recorrido o Partido Progressista, a requerimento do 
Sr. Ministro Laudo de Camargo, já tendo votado os Srs. Pro
fessores Cândido de Oliveira Filho e João Cabral, aquelle dando 
e este negando provimento ao aggravo do art. 133 do Regé-
merito. Gonsiderando o adeaetado da hora, o Sr. Ministro-Pre
sidente encerrou a sessão, convocando outra para o dia-7' do 
corrente, ás mesmas horas. Do que, para constar, lavrei a pre
sente. Eu, Helena de Souza Coelho, official da Secretaria, 
a escrevi. E eu, Agripino Veado,. Secretario do Tribunal, a 
subscrevo. — Hermenegildo de Barros. 

JURISPRUDÊNCIA 
Estado de Santa Catharina 

Recurso Eleitoral n. 479 — Classe 3* do art. 30 do Reg. Tnt, 

Aeeordla 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de três recursos 
eleitoraes, sob o n . 479 — classe, terceira, — verifica-se;que 
o primeiro foi interposto, pelos Srs. Celso Ramos, e-Álvaro 
Ramos Vieira,, candidatos, respectivamente, á Prefeitura .e_á 
vereação, nas eleições municipaes de Lages, conlra a decisão 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catharina, 
que considerou valida a eleição, não renovada, procedida a-1" 
de março de 1936, na vigésima oitava (28*) secçào da décima 
terceira (13*) zona —- Lages —- distrieto de Annita Garibaldi; 
que o segundo foi interposto pelo Sr. Francisco .Vicente de 
Athayde, candidato á vereação do município de Lages, contra 
a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que julgou valida 
a eleição renovada da sexta (0a) secção da décima terceira 
(13*) zona — Lages — distrieto de Cerro Negro,-*- realizada 
a 10 de maio de 1936; oue o terceiro foi interposto,-pelo. se
nhor Heliodoro José Vieira, candidato á vereação do muni
cípio de Lages, contra a decisão do Tribunal Regional' Elei
toral, oue julgou valida a eleição renovada da décima, sétima 
(17*) secção da décima terceira (13*) zona — Lages:—-dis
trieto de Bocaina, — realizada a 10 de maio de 1936. 

A* vista da prova dos autos e ex-vi dos preceitos lesaes 
regedores da espécie sujeita, — os Juizes do Tribunal Supe= 
rior de Justiça Eleitoral. 

Accordam, unanimemente, não tomar conhecimento : dò 
primeiro recurso, por falta de citação da jurisprudência; do 
Tribunal Suuerior, porventura, inobservada pelo Tribunal 
Regional (art. 83, §"5°, da Constituição Federal e art. 28, 
letra b, do Código Eleitoral — Lei n. 48, de 4 de maio de 
1935). Outrosim, accordam, contra o voto do Sr. Professor 
João Cabral, dar provimento ao segundo e ao.", terceiro;-re
cursos nara, reformando a decisão recorrida, snnullar as vo
tações da sexta (6a) e da décima sétima (17*) secçoes, por= 
quanto as respectivas mesas receptoras foram • constituídas, 
ülegalmente- . " . . 

Com effeito, — por um deplorável esquecimento ou-por 
um phenomeno de inhibição, os honrados juizes eleitoraes,da 
comarca de Lages e da comarca de São Joaquim,-designados 
pelo Sr. Presidente do Tribunal Regional para presidirem, 
respectivamente, as mesas receptoras da 6* e da 17* secçoes, 
deixaram de nomear os supplentes e secretários,—.'como .lhes 
cumpria fazer,— na rigorosa observância dos mandamentos 
legaes, signanter do art. 55, § 2°, letra e, do Código Elei
toral. ' , . , 

Da suppressão desse termo substancial' do processo elei
toral, em thema de eleição renovada, — resultou como,; aliás, 
assevera e "confessa o, próprio accórdão recorrido, —. "que 
serviram como supplentes e secretários eni àmbi^s as secçoes 
renovadas, as mesmas pessoas que tinham servido.na eleição 
de 1" de março". " t ' ' . ' ' . . 

Não convalesce o terceiro considerando, in'' verbis, "qu© 
o facto dos juizes não "terem nomeado'novos supplentes e'se
cretários no prazo marcado pelo Código, implicou .na recon- , 
ducção dos que haviam servido na eleição ahlpiior",.— : visto 
que a pretensa coactada, sopre ser contraria~á letra.e ao es
pirito das disposições imperativas do art. 15õ, §'2*', letra, e, 
e do art. 160, inciso 1, do Código Eleitorai, — seria um'fu-
nesto precedente que deitaria ensanchas ás reconducções tá
citas dos supplentes e secretários das mesas receptora»."da 
primeira .eleição para servirem nas da que • tivesse de ser 
renovada. ' " 

Em sumrna: os supplentes e secretários não foram .no
meados pelos juizes eleitoraes. Foram reconduzidos tar.ita-
mente os que haviam servido na eleição anterior. 

Ora, dè tal- arte, as mesiís receptoras foram constitüidás 
contra a litteral disposição da letra e do § 1" dõ 'supracitado 
art.' 155. Logo, — ex-vi do art. 160, inciso 1, do Godigo 
Eleitoral, — ás votações da 6* e da 17* secçoes são nullas, 
porque feitas perante mesas -receptoras constituídas-por modo 
differente do prescripto no Código Eleitoral. . . . •< • 

Rio de Janeiro, 14 de outubro do 1936. —Hermenegildo 
de Barros, Presidente. — Plinio'- Casado,; "Relator. ' 

Estado do Rio de Janeiro 1 

Recurso Eleitoral n. 504 — Classf. 3* do art.' 30/do Régi-
mento Interno 

• x • , ' • Aceordâo 
Vistos,, relatados, ©discutidos estes autos de recurso-eléi-; 

toraln.'504," do Estado do Rio de Janeiro. - ' . -,, i 
João Julio ! de Mello, candidato á'• Assembléa Legislativa 

do Estado, como representante da classe'dos empregados;, no 
grupo Commerçio-e Transporte, solicitou ao Tribuna! Regio
nal que Ihé'expedisse 6 respectivo diploma. » •;• f- .-• 

E 'fez,.essa solicitação, baseado na decisão que lhe foi'fa
vorável nó recurso n. 360, decisão communicada,'pelo .Presi
dente do Tribunal Superior em telegramma endereçado ao 
Tribuna! Regional. • • '• 

Este, èm, aceordão que proferiu, proclamou-eleito'ao re
querente, à,quem mandou ge. expedisse o necessário-diploma. 

Não sè conformando, com,a decisão, delia re.correu o-con» 
tendor Ernesto de Lima Ribeiro, por:entender que não houve 
maioria absoluta na,eleição, também de haver votados um^de-
legado eleitor, sem que o seu nome figurasse de; publicação 
com a antecedência.legal. . . 

Mas, como bem salientou a Procuradoria-Geral, o acór
dão recorrido nada mais fez que cumprir a decisão'do „Tri-
bnual Superior, que declarou sem. effeito o .diploma conferido 

' a Ernesto de Lima• Ribeiro, com sacrifício de João'JúlioIde 
'Mello. . '., . .. ' .. 

Dahi o'se'expressar a decisão'recorrida,;que a novasPro-
clamação se fazia em execução ao aceordão í do Tribunal' Su-

. perior. . . ' , . • 
Aliás, a só leitura desse;aceordão faz-certo, pelosífunda-

, mentos adduzidos, aue a proclamação do 2* escrutínio •. não 
podia prevalecer,* umã, vez que foi computado comoiem branco 
uma cédula eserípta. , , '•" 

Sendo, assim, a proclamação .a .vingar.seria.outra,'.ou-seja 
do candidato que no 1° escrutínio: já- havia- obtido -a-maioria 
legal, com. os-18 votos suffragados num total-déíSS... • • " 

Em ultima analyse, a pretensão da recorrente constitua 
infracção ao julgado, que já mereceu execução.,. , ... 

Assim,-accordam em Tribunal Superior/negar vprovimea^ 
to ao recurso,''pai-a confirmar a decisão recorrida. . 

Tribunal,Superior de Justiça.Elèitòral,*em11 --demovem-» 
bro de 1936.'— Eermenegildo de Barros, P res iden te .La t i -

. do -de Camargo, ítelator. 
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Distrieto Federal 

514, olasse 3», do art. 30 do Recurso eleitoral 
fteg. Int. 

• O vereador, quando preso, não é substituído 
pelo respectivo supplente, por não se verificar 
nenhum dos casos da Constituição Federal, art. 35, 
e do Código Eleitoral, art. 158. 

•' Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso'elei
toral n. 514, classe 3". 
: í; A Gommissâo Directora da Câmara Municipal do Dis
trieto Federal, por intermédio do 1* Secretario da mesma Câ
mara, fez. a seguinte consulta ao Tribunal Regional: 

"Sr. Presidente • do Tribunal Regional de Justiça Elei
toral. 

: ; Em requerimento, dirigido a está Câmara; Antônio Tel-
les Martins, supplente de vereador representante de profis
são do grupo de empregados do commercio e transportes, 
pede seja convocado para substituir o vereador Eduardo Ri 
beiro, representante desse grupo, que, conforme communi-
caçao da esposa do mesmo vereador, se acha detido na Casa de 
Detenção desta Capital. 

Para opinar, com segurança, a respeito do referido re
querimento, a Commissão Directora desta Câmara tem a 

-honra de se dirigir a esse Egrégio. Tribunal, consultando-o por 
vosso intermédio, sobre se a sua recente decisão de 29 dé ju-

r lliô-'tílilmô, relativa á convocação de supplente do Partido 
'Autonomista para substituir o vereador do mesmo Partido 
•qüe, na qualidade de Presidente desta Câmara, exerce interi
namente o cargo de Prefeito, se applica á hypothesê do oi-

'tadò requerimento ou seja á substituição de vereador repre
sentante de profissão, não obstante o artigo 158 da lei federal 
1, 48, de 4 de maio de 1935, dispor somente quanto ás "va
gas que se derem na representação de cada partido" e ao seu 
preenchimento "pelo supplente do mesmo partido". 

II. O Tribunal Regional, depois de encarar a hypothesê 
Sobre vários aspectos, assim concluiu (fls. 8): 

"No aceordão de 6 de maio do anno fluente, este Tribunal 
HiO reconhecera a legitimidade da convocação do supplente 
de vereador do Partido Autonomista, Dr. Alceu de'Carvalho 
para substituir o Padre Olympio de Mello, chamado, tempora
riamente, à fúneção de Prefeito. Entendera, então, este Tri-

(. buhál, .que. a .lei, fala em vaga.e vaga não oceorrera, pois que 
; .0 ;Vereâd.or. Padre Olympio de Mello, como .tal, é que exercia 

a. funeção dê Presidente da Câmara, substituto legal do Pre-
" feító. Mas o Venerando. Tribunal Superior reformou essa de

cisão, e. determinou a convocação do supplente.. Assim, fioara 
;a£sente"e.. incontroverso, que, affastado do exercício o vereador 

~Padre Óíynipio de Mello, para exercer interinamente o cargo 
"dè Prefeito, causa havia para a convocação., Ò argumento 
,capiíal fora — o não .exerciciojemporario do mandato de ve-

"XQiâot:. 0. Dr, Procurador acolheu esse argumento, acceitara 
' % apptiçaçaò. analógica do.art. 16 do. decreto n. 196 e accen-
~;tuàfa.que q,espirito dà lei fora garantir a representação dos 
.pariidos. .Ora,.se p'reso p vereador clâssista, subtrahido ao 

Ilexeijcicio do mandato, é indúbitavel, ta'mbem, que Soffre á 
~ representação profissional, que se garante tanto, como á dos 
^.partidos. .0-venerando aceordão do Tribunal Superior salien-
"iay ainda, que. "a creação legal dos supplentes ha por 'fim, jus-

li^menté, .nãò, deixar;os, partidos sem a sua proporcional re
presentação nos corpos'legislativos", argumento que procede, 
c igualmente, em relação á representação profissional, de vez 

.que o objec.tjvô legal é.o mesmo, e do ponto de vista politico 
,da constituição do Poder Legislativo, não ha como estabele
cer essa esdrúxula differenciação. Também, entendera o co-
.l£ndo aceordão.. que,. no caso apreciado, não se tratava de sim-

.ptés substituição "ad hoo" ou áe'curta duração predétermi-
Xftaâa, razãoCsobeja para que, na espécie em exame, se «onclua 
" pela convocação, de vez que a prisão ó motivo relevante que 
: priva o, vereador do exercício do mandato por tempo fndeter-
: minado, sé considerarmos que ainda irá ser submettido a 
"procejiso, com observância de prazos, sentença e recursos, 
.não.se podendo prever a duração desse obstáculo, .ou impe
dimento. E \ pois de applicâr-se a regra geral do art. 158 da 
•lei n,. 48, de 4 de maio de 1935. 

Sala das sessões, em 16 de setembro de 1936. — Arthur 
_:,$ààires.j>.Presidente..-— Jotté Buàrte, Relator". 

..âl. Déssâ decisão, recorreu, para esta instância, o verea
dor effectivo, Eduardo de Carvalho Ribeiro, concluindo, de
pois de larga esplanaçio sobre o assumpto, que "nenhuma lei 

prevê e admitte a substituição ao vereador no caso de impe
dimento, Independente de sua vontade, como confessa a de
cisão recorrida ser o caso do recorrente, e sobretudo e. prin
cipalmente, quando o impedimento se acha acompanhado de 
licença da Câmara Municipal. Dar substituto ao vereador l i 
cenciado ou impedido por um motivo de força maior e justifi
cada, eqüivale a lhe cassar o mandato. Gomo pode o Tribu
nal, recorrido praticar esse acto de violência? Nenhuma lei o 
autoriza, o seu aoto é illegal. Nessa conformidade, o Egré
gio Superior Tribunal, tomando conhecimento do presente re
curso, lhe deve dar provimento para negar a convocação do 
supplente do recorrente". 

IV. Aos autos em appenso, juntou o recorrente uma fo
lha do "Jornal do Commercio", da qual consta a decisão pro
ferida por este Tribunal na consulta n. 2.020, ouja ementa 
é a seguinte: "O deputado federal ou estadual, quando preso, 
não é substituído pelo respectivo supplente, por não se verifi
car nenhum dos casos do art. 35, da Constituição Federal. 

.V. Na promoção de fls. 55 a 66, levanta o Dr. Procura
dor Geral a preliminar de que não pôde a Justiça Eleitoral 
tomar conhecimento da presente consulta, que fixa um caso 
concreto já soberanamente decidido pelo plenário do Poder 
Legislativo do Município; e conclüe que, a não prevalecer 
a preliminar, deve ser provido o recurso, para que não scji 
convocado o supplente, no caso em apreço. 

VI. Antônio Telles Martins, supplente do vereador re
corrente, depois da promoção do Dr. Procurador Geral, veio, 
com as allegações de fls. 70 a 90, nas quaes sustenta, em re
sumo : a) que a Câmara Municipal do Distrieto Federal. ac-
ceitou, de bom grado, a decisão de 29 de'julho, mas ficou em 
duvida sobre se a substituição nella aconselhada para a repre
sentação de cada partido, applicar-se-ia, também, á substitui
ção de vereador representante de profissão, pois não existe, 
realmente, no texto da lei, nenhuma referencia á representa
ção profissional; b) que o Tribunal recorrido, comprehen-
dendo claramente a pergunta que lhe foi feita pela Câmara 
Municipal, limitou-se a interpretar, a instruir o entendimento 
da'lei, o art. 158 do Código Eleitoral, cuja omissão originou 
a" duvida em que se encontrou o mesmo órgão legislativo; 
c\ que é impertinente o recurso interposto, com a invocação 
da resolução da Câmara Municipal, que considerou o recor
rente licenciado, pois foi depois desta licença que a consulta 
foi feita, e a resposta á mesma deve ser entendida, nos ter
mos acima referidos; d) que a questão relativa ao "impedi
mento" em que está o recorrente.6 um "caso concreto que 
só compete ao Poder Legislativo do Município resolver", ten
do sido formulada a consulta somente para que a Caniara Mu
nicipal pudesse "opinar com segurança, a respeito do requeri
mento do recorrido; e) que o recurso ó impertinente, ocioso 
e até injusto, porque, interposto contra a decisão do Tri
bunal Regional do Distrieto Federal, que não affecta, nem 
põe em, risco nenhum dos seus direitos, garantias e preroga-
livãs; f) que, além disso, o recurso não versa sobre\materia 
eleitoral, nèm se interpõe contra decisão que se haja pronun
ciado sobre qualquer daquellas arguições que o ãrt. 83 da 
Constituição. Federal capitula na competência da Justiça 

. Eleitoral; de meritis, g) que este Tribunal, quando proferiu o 
aceordão na consulta n. 2.020, reportou-se, tão só, ao arti
go "35 da Constituição, o .qual, pelo systema de inviolabilidade 
do mandato electivo então vigoranle, não podia ter cogitado 
de. "vagas temporárias", resultantes da prisão de deputados 
federaes; h) que é fora de duvida que a hypothesê dò impe
dimento do exercício do mandato, em conseqüência da prisão 

» do deputado, não está prevista na enumeração do art. 35 da 
Constituição; i) mas que, também, é fora de duvida que, essa 
hypothesê perfeitamente se enquadra dentro da expressão 
"por qualquer outro motivo", constante do art. 158 do Código 
Eleitoral, suppletivo daquelle texto orgânico. 

VII. preliminarmente, o Tribunal Superior toma conhe
cimento do recurso, despresada, assim, a preliminar do Dr. 
Pitoctifâdor Geral. O pronunciamento da Camarà MutticSpa' 
não pôde tolher esta instância de apreciar a legalidade dâ de
cisão recorrida, a qual versa sobre matéria de sua compe
tência,. 

Quanto á outra preliminar, de que o recorrente não tinha 
Iene direitos offendidos pela decisão recorrida, também não 
procede, pois, a prevalecer tal decisão, ficaria elle privado da 
percepção do subsidio que lhe compete, conforme, aliás, re
conheceu o Tribunal recorrido, dando ao recurso o effeito 
suepêüsivo.. 

Dé iMritis, e, reaffirmando sua jurisprudência: 
Accordam os Juizes do Tribunal Superior da Justiça Elei

toral conhecer do recurso e lhe dar provimento, põr não se 
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verificar nenhuma das hypotheses das cogitadas as Constí» 
tuiçSo Federa!, art. 35, e, no Godigo Eleitoral, art. 158; res-
pondendo-se, asim, que não é o caso-de ser convocado o sup
plente dò vereador que está preso, e que á condição desse ve
reador é idêntica, para os fins visados pelo art. 158 do Código 
Eleitoral, á dos representantes partidários. 

: Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1936. —Eermene-
gildo de Barros, Presidente. — Cândido de Oliveira Filho, 
Relator. 

VOTO DO SR. MINISTRO IiAUDO DE CAMAnGO , 

Estou accorde na equiparação do supplente do represen-, 
tante partidário ao de classe, uma vez que se equiparam, por; 
seus direitos os deputados respectivos. 

E onde a mesma razão a mesma disposição.; 
Segue-se dahi que, surgindo a hypothesê de substituição 

ao deputado classista, deverá ser chamado o seu supplente. 
Quando,-porém,-poderá dar-se o chamamento? 
Previdente foi o legislador constituinte, quando estabele

ceu os seus casos. 
Fel-o não de modo simplesmente exemplif icativo, mas 

taxativamente com disposto sobre as hypotheses a serem ob
servadas: 2 com o impedimento transitório, pela missão di
plomática e nomeação para Ministro- de Estado, e 3 para as 
vagas, com a perda do mandato, renuncia ou morte. 

Esta simples narrativa está a mostrar que a prisão do 
deputado não-acarreta vaga, tão pouco qualquer dos impedi
mentos temporários, considerados como taes os dois previs
tos nos arts. 33, § 2o, e 62 da Constituição. 

. Ampliar as hypotheses contra o estabelecido no art. 35 
desta Constituição, seria ir contra o direito constituído; quan
do a alteração só poderá ser objecto do direito constituendo.. 

Estado de São Paulo > 

Recurso Eleitora!-n. 34 •— Classe 4* do art. 30 do Regimento 
Interno 

(Accordãos do Tribunal Regional de São Paulo, confir
mados pelas conclusões approvadas pelo Tribunal Superior 
de Justiça Eleitora!,-em 1 de abril de 1935 e publicadas no 
"Boletim Eleitoral? de 13 de abril de 1935.), 

Aceordão no recurso parcial n. 1.434 — (São Paulo) 

Accordam os juizes do Tribunal Regional, depois de re
latados estes autos de recurso, em que são recorrentes Car- , 
melo S. Chrispino, delegado e candidato do Partido Socialista 
de São Paulo, e recorrida a 25* turma apuradora da ,4a secção 
eleitoral de Jahú, negar provimento ao recurso interposto do 
acto da turma, apurand.} os suffragios da referida secção, não 
obstante a falta de assignatura do presidente da mesa rece
ptora ou tira de papel que veda a fenda de entrada de sobre-
cartas. E assim decidem porque a falta arguida não consti-
tue, só por si, motivo bastante para annullar-se a votação. 

O Tribunal Regional já tem resolvido, por vezes, que nãò 
é essenciala assignatura do Presidente das mesas receptoras 
nas tiras mencionadas. As Instrucções de 1934, art. 33, le
tra e, dispensaram essa formalidade. 

São Paulo, 26 de dezembro de 1934. — Sylvio. Portugal, 
Presidente. — A . Moreira de Almeida, Relator. 

Aceordão no recurso parcial n.- 1.435 — (São Paulo/ -

Vistos, etc.: , . • 
Accordam os juizes do Tribunal Regional de Justiça Elei

toral, por unanimidade de votos, negar provimento a este re
curso, em que é recorrente Carmello S." Chrispino, candidato 
e delegado do Partido Socialista Brasileiro de São Paulo,'sob 
fundamento no art. 90, n. 3, do Código Eleitoral, na verdade, 
a hypothesê se ahi se enquadra no texto, visto como houve 
perfeita:, correspondência de votantes com as sobrecartas en
contradas na urna n. 456, na eleição procedida na 2* secção 
da»31* zona- (Botucatú). A duvida surgida a principio, no 
actoda-apuração,'ficou cumpridamento resolvida pela,Turma 
com a.abertura de ires sobrecartas maiores e verificação das 
assignaturas dos tres respectivos eleitores, postas ahi em mo
delos n. 22, bem como da qualidade delles, devidamente alis
tados no-município, conforme, informação prestada pela Sè- ' 
cretaria do Tribunal. O facto desses eleitores nlo terem'assí-

gnadOj todos, também na folha ©speela! de votação (a.eleitor* 
Martha Roberto ainda assigaou nessa folho), constitua anéra 
irregularidade, que não pode acarretar a conseqüência dese
jada pelo recorrente:'a annullação da votação inteira. Aliás, 
antes disso, importaria — quando muito •— na annull,ação dos 
tres mencionados votos a fls. 3, acóndicionadas em"sobrecar
tas especiaes (modelo n. 18), precisamente em attenção- a 
oceorrencias como essa dos autos. • • 

São Paulo,-.26 de dezembro.de 1934., — Sylvio Portugal, 
Presidente. —Jorge Araújo da' Veiga, Relator., 

. Aceordão no recurso parcial n . 1.366, — (São Paulo) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos~de recurso 
da.apm-ação total das eleições de 14 de outubro nas secçoes 
da 116* zona desta região, em que é recorrente o Dr. Nelson 
Silveira d'Avila, e os dos recursos em.appenso n., 1.393, da 
19* turma, contra a,apuração da 5* secção da mesma zona, em 
que é recorrente Haroldo César do Amaral, n. 1.394, da 2* 
turma, contar a apuração da 6* secção, em que ó recorrente 
Paulo Ribeiro,n. 1.395, da 16* turma, contra a apuração^da 
8* secção, em que é recorrente Antônio Hermann Dias Me
nezes n. 1.399, da 25* turma, contra a apuração da 7a secção, 
em que é recorrente Maria Campos, e 1.403 da 21* turma, 
contra a apuração da 2a*secção, em que é recorrente Rubens 
Arantes - de Moraes: ' • 

No primeiro recurso o recorrente impugna em globo &3 
eleições a-que se procedeu no dia 14 de outubro na 116* zona, 
São José dos Campos, desta região, por estarem o edifício 
em que funecionaram as mesas receptoras e a sede do dire-
ctorio do Partido Constitucionalisía, onde affirmá que eram 
distribuídas cédulas aos eleitores, a menos de 100 metros. 
Juntou á petição de recurso uma justificação no Juizo Elei
tora! em que foram produzidas testemunhas e.se procedeu 
a uma vistoria para,se-provar a distancia entre os prédios. 

Considerando -que não ha-na legislação eleitora! o re
curso da apuração gerai de todas as secçoes de, uma zona, 
mas somente o da apuração.dos yotós-de cada secção eleito
ral pela turma a quem tocar a urna respectiva, como se 
prevê no art. 45 das Instrucções de 3.1 de julho; 

Considerando que,: tendô -se interposto de todas as apu
rações da 116* zona,- o .primeiro :recurso não. pode ser objecto 
de conhecimento do Tribunal ad quem, servindo as peças con
tidas nos autos - respectivos somente para as instrucções dos 
recursos em appenso, quo se fundam no.mesmo facto;' 

Considerando - que, quando provado ficasse de modo con
vincente que a menos de 100 metros do loca! onde 'funecio
naram as mesas receptoras de São José dos Campos foram 
distribuídas cédulas a eleitores, nem por isso as eleições-eli 
seriam nullas, porque o Código Eleitoral pune tal facto, mas 
se abstem sabiamente de ahnullar o acto eleitoral em que isso 
oceorre. 

Accordam os Juizes'do Tribunal Regional de Justiça Elei
toral de São Paulo, por maioria de votos, em não- tomar co
nhecimento do recurso constante destes autos e, por •unani
midade, em negar provimento-aos recursos que lhe foram ap-
pensos, determinando, por maioria de votos, que te proceda 
a necessária syridicancia quanto' á distribuição de cédulas nas 
immediações das mesas, receptoras., 

São Paulo, 19 de dezembro de 1934.. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — Vieira Ferreira Relator. 

Aceordão no-recurso parcial n.-1.436 — (São Paulo) 

i Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral n. 1.436, recorrente Rozenwal Gilson Parahyba e recor
rida a 30* Turma Apuradora: . . . > ._• 

Accordam. os Jujzes do .Tribuna! Regional de Justiça Elei
toral negar, provimento, ao recurso. 

O recorrente,-como fiscal do .candidato-Dr. José Carlos 
Pedrosa de Souza, do' Partido Republicano Paulista Dretendéu 
a annullação da -17* secção de Araraquara, distrieto" de Santa 
Lueia, porque,, sendo eleitores cujos nomes não constavanrda 
lista, assignaram,'em numero de 19, nas folhas modelo 22, 
quando deviam' também rassignar na 'folha modelo 21. 'Não 
procede o allegado. A Turma Apuradora procedeu' com' cri
tério e de acçordo com a leí. Mandou verificar 'se* os 19 elei
tores que assignaram' as folhas modelo 22, e-cujos nomes ífo-
ram omittidos na' lista,' pertsnciánv á- seoção. A Secretaria 
do Tribunal-informou, que, com excepção de um dsíks, qs 
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. demais 'firam eleitores iusoriptos/. na zona de Araraquara e 
pertenciam á 17* secção. A .Turma apurou ps Votos dos 18 
«leitores menoionados,'que-regularmente assignaram as fo-. 
lhas modelo 22, e annullou a sobreoarta do eleitor Matheus 
Campougl ou Camporim, por não estar verificada a sua iden
tidade. 

A Mesa Receptora procedeu, quanto a esses votantes, de 
accordo com o disposto no art. 30, §§ 5", 6o e 11, das Instru-
coões, e a Turma Recorrida bem agiu, apurando os votos dos 
que assignaram as folhas modelo 22 e cuja qualidade de elei
tores estava perfeitamente apurada. 

São .Paulo, 26. dedessembro do 1934. -
Presidente. — Bermogencs Silva, Relator, 

cédulas. vindas numa sobrecarta acompanhadas da senha do 
eleitor,, e considerando que as cédulas devem vir nas sobrè-
cartas desacompanhadas de, qualquer papel que possa servir 
para se determinar a pessoa do votante: 

Accordam 03 Juizes, do Tribunal Regional do Justiça Elei
toral de São Paulo, por maioria de votos, em dar provimento 
ao recurso para se anaullar a votação na mencionada se
cção. 

São Paulo, 26 de dezembro de, 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — Vieira Ferreira, Relator designado. 

Sylvio Portugal, Aceordão no recurso parcial «. 1.44a — (São Paulo) , 

Aceordão no", reourso parcial n.. 1.437 (S5o Paulo) 
; Vistosi expostos e discutidos estes autos de recurso elei

toral,.sob n. 1.43.7, em 13110 é recorrente Garmelo S, Chris» 
pino, sendo recorrida :i ü9* turma, apuradora; 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional de Justiça Elei
toral do Estado, por votação unanime, em negar provimento 
ao recurso, para confirmai', como ora confirma," o acto da 

..mesma .turma apuradora, referente á quarta secção da Santo 
Amaro (13* zona), que, na hypothesê, bem agiu, dando cum
primento a um julgado deste Tribunal, apurando, como fez, 
a.votação relativa á essa secção, visto não ter fundamento 
precedente a impugnação opposta á dita apuração. 

.:. São Paulo, 27 de dezembro de 1934. — 'Sylvio Portugal, 
Presidente. — A. -César 8. W/uía/w, Relator. 

Aceordão no reeursj parcial n, 1,439 — (São Paulo; 
1 

..: Vistos,-relatados e..discutidos estes autos (classe 3a, nu
mero 1.439), de recurso, em que é recorrente "Garmelo S. 

."Chrispino, e recorrida a Sl>' turma apuradora das eleições de 
"14 üe outubro ultimo: 

Accordam <já Juizes-do Tribunal Regional de Justiça Elei
toral» por maioria de votos, negar provimento por não con
stituir a falta de assignatura do presidente na tira de papel 
gue veda 0 orifício de introducçãó das cédulas nullidadé, e, 

-sim» uma irregularidade que «ão justificaria a annulláção da 
- eleição impugnada. 

São Paulo,.26 de dezembro, de 1934. — Sylvio Portugal, 
presidente, — Alcidfís dc< Almeida Ferrari, Relator. 

.Aceordão no recurso parcial o. 1.440 —.. (São Paulo) 

Vistos, çtc.:. 
Garmelo S. Chrispino, delegado e candidato do Partido 

Socialista Brasileiro de São Paulo, recorreu, da apuração da 
3*' secção do município de Palmeiras (79* zona), por ter ha
vido coacção, naquel-a cidade, por parte do Partido Consti-
tuciònalista ou de elementos desse partido. 

"Attendendo a que nenhuma prova do allegado se fez; 
Attendendo mais a que, segundo noticia do Sr. Procura

dor Regional em seu parecer, existe, apenas, neste Tribunal, 
uma denuncia contra diversas pessoas que, em Palmeira, na 
véspera ou ultimo pleito, tentaram pôr em pratica manobras 
qüe justificariam o sigiilo do voto. denuncia cuja proceden-, 
cia ainda não foi verificada por este Tribunal; 

Attendendo a que nem os factos constantes da denuncia 
jhégaram a impedir qualquer eleitor de votar ou lhe modi- . 
ficarem a deliberação de vetar neste ou naquelle candidato, 
não se tendo apurado, portanto, qualquer acto de coacção ou 
de fraude que - influísse, na votação de algum eleitor. 

Accordam os juizes do Tribunal Regional de Justiça Elei
toral de São Paulo, eom apoio uo parecer do Sr. Procurador 
Regional, em negar provimento ao recurso e manter a apu
ração que se effeçtuou. • 

...Tribunal Regional .de Justiça Eleitoral de São Pauloj 26 
de dezembro de 1934.. — SÚIVJQ PQf.tug.al, Presidente, .mu. 
Mio Ifarr4tQt Relator. 

; Accordáo" no recurso parcial' n. 1. 44 i . '-í-» .'ICSâo Páulo) ; 

. . . . Vistos, relatados « discutidos estes autos de reourso elei
toral, d»12* turma apuradora, em que é recorrente Rozemwal 
Gilson Parahyba, contra a apuração da secção única de Pitan-X 

gueiras, 93* zona desta região, por terem sido apuradas as" 

Accordam, em Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, no 
feito em que e recorrente Carmello Crispino, . contra a 
37* turma apuradora, julgar prejudicado o recurso era rela
ção á 1* secção de Maracahy, em vista do julgamento profe
rido pelo Tribunal no reourso n, 1,412, referente á mesma 
gecção, julgamento esse que annullou o processo, por terem 
sido encontradas na urna sobroeartas a mais. Ê, quanto á 
7* secção do Mogy das Cruzes, Recordam annullar a eleição 
a que ahi se procedeu, visto que o numero de sobrecartas 
excedeu ao das assignaturas encontradas nas folhas de vota
ção, o que, seguindo a jurisprudência estabelecida pelo Tr i 
bunal, torna sem effeito o processo. 

São Paulo, 26 de dezembro de 1934. Sylvio Portugal, 
Presidente. — Affonso de Carvalho, Relator. 

Aceordão no recurso parcial n. 1.44S ~- (São Paulo). 

- Vistos, relatados e discutidos estes autos de reourso nu* 
mero 1.443, 'em que é recorrente o Coronel João Cabanas, 
candidato da "Colligação Proletária e Partido Socialista Bra
sileiro pela emancipação dos trabalhadores" e recorrida a 40* 
turma apuradora das eleições de 14 de outubro ultimo, pela 
sua decisão referente á 10a secção de Mogy das Cruzes, 72* 
zona. 

Accordam os Juizes do-Tribunal Regional.dar provimento» 
ao recurso por maioria de votos, afim 4e mandar apurar a 
cédula daquella legenda, em que foi votado o recorrente e 
que fora annullada pela turma recorrida; o grypho impresso 
que contém a cédula, tal como se apresenta, não a torna in
cidente em censura da lei ou annullavel. 

São Paulo, 26 dè dezembro de 1934. — Sylvio Portugal. 
Presidente. — Adriano de Oliveira, Relator. , - : 

(Aceordão no recurso n. 1.350 — (São Paulo) •' 

Accordam os.Juizes do Tribunal Regional do Justiça Elei
toral de São Paulo, vistos, relatados e discutidos estes "autos 
de reourso n, 1.350, em qua é. recorrente Amadeu Narciso Pie-
roni, delegado do Partido Republicano Paulista, e recorrida 
a 30a turma apuradora das eleições de 14 de outubro ultimo, 
pela sua decisão, mandando apurar a secção única ,de Lobo, 
município de Itatinga, eomarca de Botucatú, 31* zona elei
toral, negar, por maioria de votos provimento ao recurso e 
confirmar a decisão determinante da apuração feita. Allega 
'o recorrente que vários cidadãos, fisoaes e eleitores de outras 
zonas, votaram, sem que as procurações e resalvas tivessem 
vindo com os documentos, para a verificação. Em conseqüên
cia, impugnou a apuração, a qual no seu entender, só poderia 
verificar-se com a presença desses documentos. A allégação 
do recorrente poderia ter valor annullatorio para os que não 
dispensam a verificação, abstrahjndo da legitimidade quali
tativa presumível, de eleitores e fiscaes. Ainda assim, porém, 
esge valor desappareceria, pois que a informação de fls. 12 
verso, da Secretaria do Tribunal, attesta serem todos os-si
gnatários do modelo 21, eleitoras na forma indicada. 

gão. Paulo, 19 de dezembro de-1934. .-^ Sylvio Portugal, 
Presidente. -^Adriano d® Oliveira, Relator. . . . . 

Aceordão no reourso parcial n, -1.445 (São Paulo) 

, " Vistos, relatados e discutidos estes autos dé r^ursõ elei* 
tóraj da 5* turma apurado^,' am ,que são..reç-ófr4ntes:.-Sab"as-
tilg de Magalhães Medeiros, candidato inscripto hás eleições 
para a Assemblèa Constituinte, do. Estado, e Màno-TNascimen» 
to de França, fiscal do Partido'.Constitucionalistai:-. 

Recorreu o primeiro da decisão da turma que considerou 
tiullos quatro votos dados ao mesmo com erro de nome, es-
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tando nas cédulas Sebastião de Magalhães Ribeiro, em vez 
de Sebastião da Magalhães Medeiros. 

É recorreu o segundo da apuração pela turma de cédulas 
encimadas pela indicação — Pará deputados á Assembléa Le
gislativa, na eleição estadual, e —- Para deputados á Consti
tuinte Federal, na eleição para a Câmara dos Deputados. 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional de Justiça Elei
toral do Estado de São Paulo, por unanimidade, quanto ao 
primeiro recurso, em dar-lhe provimento, para se contarem 
ao recorrente os quatro votos que não foram apurados pela 
turma, e ouantoao segundo recurso, em negar-lhe provimen
to, por não ser possível nenhuma duvida sobre a pessoa do 
candidato ou sobre a assembléa a que-se referem as cédulas. 

Estado de S5o Paulo 

Processo a. 1. 528 ~- (Cancellamento de inscripcão)'; 

Determina-se o cancellamento da inscripcão 
do eleitor Manoel Xavier Ferreira, visto ter sido o 
communicação do Tribunal Regional acompanhada 
do respectivo aceordão e terem sido observadas as 
formalidades legaes. 

Aceordão 

São Paulo, 24 de janeiro de 1935. 
Presidente. — Vieira Ferreira, Relator. 

Estado de São Paulo N 

Processo n. 1.518 — (Cancellamento de inscripcão) 

Determina-se o cancellamento da inscripcão 
do eleitor Salvador Leandro, visto ter sido a com
municação do Tribunal acompanhada do respecti
vo aceordão e terem sido observadas as formalida
des legaes. • •' „ 

Aceordão '•''•* 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
Sylvio Portugal, communica a este Tribunal o cancellamento da inscripcão do 

eleitor Manoel Xavier Ferreira, inscripto sob o n . 1.266, da 
112* zona, do Estado de São Paulo. 

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

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can-
celle a inscripcão do eleitor Manoel Xavier Ferreira, inscri
pto sob o n. 1.266, na H2 l zona do Estado de São Paulo. 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
eommúnica a.este Tribunal o cancellamento da inscripcão do 
eleitor Salvador Leandro, inscripto sob o n. 393, da 128* 
80na, do Estado de São Paulo. 

Attendendo a que a comrnunicação do cancellamento veio 
acompanhada do aceordão do Tribunal Regional e a que fo-
yam observadas as formalidades legaes: 

Accordam os Juizes do Tribunal.Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can-
eelle. a inscripcão do eleitor Salvador Leandro, inscripto sob 

"Q Ü . 393, na ,128* zona do Estado de São Paulo. 
'' Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agosto 
3é 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Plinio 
Casado, Relator. 

. . . Estado de São Paulo 

Processo n. 1.521 (Cancellamento de inscripcão) 

' Aceordão 
Vistos, etc.2 
Tendo presente a communicação e copia do aceordão a 

fls. 2 e 3, resolvem os Juizes do Tribunal Superior de Jus
tiça Eleitoral ordenar que a Secretaria effectue o cancella
mento da inscripcão de Joaquim Bernardes Pinto, inscripto 
eleitor sob o n. 708 na 50* zona de São Paulo, tendo o seu 
titulo o n. 19.232, e cuja exclusão foi julgada procedente 
pêlo Tribunal Regional por motivo de fallecimento devida
mente comprovado. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agosto 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — João 
Cabral, Relator. 

r Estado do Rio Grande do Sul 

Processo n. 1.327 — (Cancellamento de inscripcão) 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agosto 
de 1935. Hermenegildo de Barros, Presidente. — J. de 
Miranda Valverde, Relator. 

Estado de São Paulo 

Processo n. 1.529 — (Cancellamento de inscripcão)' 

Determina-se o cancellamento da inscripcão 
do eleitor Adelino Gervasio de Toledo, visto ter 
tido a communicação do Tribunal Regional acom
panhada do respectivo aceordão e terem sido ob
servadas as formalidades legaes. 

• Aceordão * _ ~" 

Vistos, examinados e relatados estes autos, em que se 
communica a este Tribunal o cancellamento da inscripcão do 
eleitor Adelino Gervasio de"Toledo, inscripto sob o n.' 2.573, 
da 131* zona do Estado de São Paulo. 

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

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can-
celle a inscripcão do eleitor Adelino Gervasio de Toledo, in
scripto sob o n. 2.573. na 131*'zona ao Estado de São 
Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, m 14 de agosto 
de 1935. —Hermenegildo de Barros, Presidente. — Eduardo 
Espinola, Relator: 

Vistos, etc. : 
Aceordão 

Estado de São Paulo 

Processo n. 1.530 (Canoellauiento inscripcão)' 

Tendo presente a communicação e copia do aceordão- a 
ns. 2 e 3, resolvem os .Juizes do 'tribunal Superior de Jus
tiça Eleitoral ordenar que a Secretaria effectue o cancella
mento da inscripcão de Carlos Macedo Couto, inscripto sob 
o n. 307 na zona de Rio-Grande do Sul (Quarahy), e tendo 
o seu titulo o n . . - visto como, sendo o motivo da,exclusão 
ter havido -engano quanto ao nome do inscripto, "que isso 
mesmo allega ao inscrever -se novamento em Alegrete, da 
mesma zona, pedindo õ cancellamento daquella primeira'- in
scripcão; e não houve recurso da decisão do Tribunal. Re
gional, que o deferiu". 

Tribunal Superior de Jusüçrí Eleitoral, em '14 de agosfo 
de 1935. — Hermenegildo dè Barros, Presidente. — João 
Cabral, Relator. 

Determino.-se o cancellamento da inscripcão 
do eleitor José, Ramor< da Silva Veiga, visto ter 
sido a communicação .do 'Tribunal Regional acom
panhada do respectivo aceordão n terem sido ob
servadas as formalidades legaes. 

Aceordão , • • 

Vistos, examinados o relatados estes autos, em que se 
communica a este Tribunal o cancellamento;da inscripcão do 
eleitor José Ramos da Silva Veiga, inscripto sob o n. 2.529, 
da 68* zona do Estado de São Paulo. 

Attendendo a que a communicação do cancellamento veio 
acompanhada do aceordão do Tribunal «regional e a que fo
ram observadas as formalidades legaes: 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de, Justiça'EIei-
toral, por unanimidade, em determinar que a-Secretaria can-
celle a inscripcão do eleitor José Ramos' dá Silva' Veiga, in
scripto sob o n . 2.529, na 63* zona do Estado.de São. Paulo. 

Tribunal Superior; ríe Justiça Eleitoral, em 14" de agosfo 
de 1935. — Hermenegildo de Barros, Presidente, —' Plinio 
Casado, Relator. • , . i — i . " " 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Processo n.-2.040—Classe 6* do art. 30-do-Ileg.-Int. r ' 

Aceordão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de representa» 
cio n. 2.049, do Rio Grande do Sul, accordam. em "Tribunal 
Superior converter o julgamento em1 diligência, para' que o 
Tribunal Regional informe sobre se o Dr. Alcebiades Silveira 
Campos.exerce ou não funeções publicas. 

Rio de Janeiro, 25 de-novembro'de .1936.. Bermene-
gildo de Barros, Presidente. — Laudo de Camargo, Relator. 

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA 
ELEITORAL 

Estado do Paraná 

Recurso eleitoral n. 524 — Classe 3* — Recorrente, João 
Cândido de Oliveira; recorrido, Serzedello Siqueira; rela
tor, Exmo. Sr. desembargador Ovidio Romeiro. .' . . . 

PARECER N . 657 

1 —• João Cândido de Oliveira, vereador eleito e empos
sado á Câmara Municipal de Tamandaré, Estado do Paraná, 
não se conformou com a decisão do Tribunal Regional da--
quelle Estado que lhe cassou .o mandato. 

2,— Na sua petição de rocurso, diz: 

"E o faz com fundamento no § 5* do art. 83 da 
Constituição Federal, por isso que a respeitável- deci
são recorrida não só deixou de observar a jUrispruden-. 
cia pacifica do mais alto Tribunal de Justiça Eleitoral 
do Paiz, como violou, de frente, dispositivos expressos 
daquella Magna. Carta, pois não acatou direitos adqui
ridos, na espécie, a retroactividade da-lei." 

E nas.razões, esclarece: "'•• 

"Eleito, não tendo a sua eleição soffrido contesta
ção, foi ;dehtro do prazo legal proclamado e diplomado 
pela 2* Junta Apuradora dáquelle município (doe. n. •!.)« 

Em •seguida, foi eleito presidente da aíludida Câ
mara, (does. 2 e 3). • '-

Mais tarde, á vista de não poder continuar á "exer
cer livremente o cargo de-presidente da Câmara, no, qual 
foi legalmente empossado, porque outro vereador; João 
Baptista de Siqueira, queria se inculcar arbitriamente 
presidente delia, impetrou- ao Dr. .Juiz Eleitoral da. 4° 
Zona um mandado de.segurança que lhe foi .concedido 
s confirmado, em gráo de recurso, pelo Tribunal Regio
nal de Justiça Eleitoral do Estado (does. 4, 5, 6)." 

• Accrescentando: ' 
"Acontece, entretanto, que o Tribunal Regional, de 

Justiça Eleitoral do Estado, tomando conhecimento de 
uma reclamação que lhe dirigiu o Lambem vereador 
Serzedello Siqueira, julgou-a procedente para o effeito 
de declarar a perda do mandado do recorrente,' sob o ' 

•fundamento de que sendo elle tio deste vereador está 
incompatibilizado para, conjunotamènte, funecionar ao 
lado do reclamante, seu sobrinho. 

'Baseou a sua decisão no art. 24 da lei n. 15 de 
"9 de outubro de 1935" (Lei Orgânica dos Municípios 
do Estado), conforme tudo faz certo o documento sob 

' . n. 6. ' .. 
E' desta decisão, pois, que,, data venia, se recorre 

para esta Augusta Corte, com fundamento no art. 83, 
§ 5o'da Constituição Federal, pois offendeu ella.de um 
modo evidente a sua pacifica jurisprudência, segundo a 
qual o § 7o do art. 3o, das Disposições Transitórias da ' 
Constituição Federal se applica ás primeiras eleições 
municipaes." . > • , 

Não ha citação de nenhuma jurisprudência nem na peti
ção nem nas razões ou no termo. . ' . 

Àliega-se somente â conhecida jurisprudência sobre i 
applicábilidade do § 7* do art. 3o das Disposições• TrànsitaS 
rias da-• Constituição Federal; Mas esse art. trata de inelegH 
bilidadee não de incompatibilidades, coisas mui diversas.,, , 

: Acceita a theoria do recorrente teríamos por exemplo? o" 
absurdo que o § 7° do art. 3o'das Disposições Transitórias-
da Constituição Federal levantou a incompatibilidade, - oór 
exemplo,, estatuída no art.'3 o, § 2 o : logo,-o cidadão investido-
na funeção de um dós Poderes Gonslitucionaes -pôde exercer, á 
de outro. ' r 7 

4 —- Parece-me, pois, não ser caso de se conhecei' da 
recurso.̂  

5 — Sobre o mérito, , 
O mandado de segurança tem.outro fundamento ©: 

não interfere com o pedido nestes autos como ê eviden
te do doe. a fls. 9 e principalmente o aceordão de fa
lhas 25. , 

#" 
6 — O aceordão recorrido assim decidiu:] 

"Certidão — A pedido verbal dò Senhor Joio Cân
dido de Oliveira, Certifico que o inteiro do Accórdãoi 
por este Tribunal em sessão de treze de agosto do cor» 
rente anno, sobre a reclamação da quarta zona eleitoral 
(município de Tamandaré) — é o Seguinte: -r- "Accdr-i 
dão —• Vistos estes autos de reclamação da 4* "zona e!ei~ 
tórai (município de Tamandaré) em que é reauerente> 
Serzedello Siqueira: Considerando que,"' na eleição 'rea-i 
lizada a 12 dê setembro do anno de 1935, foram eleitoá 
vereadores da Gamara Municipal de Tamandaré1 os-c.W 
dadãos João Cândido de Oliveira e Serzedello Sicrueirajf' 
considerando que as certidões de fls. demonstram"qug 
o vereador Serzedello Siqueira é sobrinho consahguineei 
de João Cândido de Oliveira; considerando aue,--pelai 
certidão do Dr. Direetor da Secretaria; deste Tribuna!,' 
ficou provado ter o candidato João Cândido de Oliveira 
obtido na referida secção (710) seteeentos,"evdez -voto'® 
e o candidato Serzedello Siqueira, (75'4) setecentos e 

- cincoenta e quatro votos; considerando que, conforma 
dispõe o artigo 24, da Lei Orgânica dos Municípios," nãdl 
podem servir conjuntamente como vereadores . tio "4 
sobrinho; considerando que a mesma lei prescreve, quê , 
verificando-se-tal impedimento na mesma eleição, deva 
'ser excluído o menos votado: Aecódam'os Juizes do 
Tribunal Regional em julgar procedéute a reclamação,, 
para declarar a perda do mandato de vereador conferia 
do ao candidato João Cândido de Oliveira. Sala daá 
Sessões, em treze de agosto de mil novecentos e trinta 

> e seis. i—Antônio Franco, Presidente. —- Leonel Pes« 
soa, Relator. E.para constar, eu, Eurico Pereira.de Ma«< 
cedo, auxiliar da-Secretaria do Tribunal Regional-dé. 
Justiça Eleitoral do. Paraná, lavrei a presente certidão] 
aos .treze dias do mez de-agosto do anno de mil. nove-, 
centos e trinta e seis". . v •-- • , i „ . , 

Merece confirmação. . '' ' . ' 
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1936. — Dr. José Maria 

Mac Dovjell da Costa, Procurador Geral Eleitoral, interino. ,;'~! 

TRIBUNAL REGIONAL B E JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

Expediente do Sr. Dr. Presidente 

' . ' ; . . , Dia 4 de Dezembro de 1936 

Requerimento de Oswaldino Brum, protocollado sob nu-» 
mero 1.515,, pedindo á. substituição de sua carteira de reser
vista pelo documento — certidão de idade — no seu proces
so de alistamento'— Faça-se a substituição. 

Requerimento de Diogenes Alvas Corrêa!, protocollado; 
sob n. 1.516, ;pedindo a substituição de sua caderneta,de;re< 
servista que instrue seu processo de inscripcão eleitoral,-pela 
certidão^de idade que apresenta. —• Fáça-se a substituição, 
precedendo o reconhecimento da,firma do tabellião. -.'--. 

.Secretaria do Tribunal Regional do Distrieto Federai, em 
quatro de. dezembro de mil novecentos e. trinta e seis.-
Evaristo da Veiga: Direetor. ' 
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EDITAES 
O i>irector da Secrettaria do Tribunal Regional Eleitoral 

do Distrieto Federal, faz publico para conhecimento dos in
teressados, que os presentes autos, da Acção Penal n. 38, 
se encontram com vista ao aceusado Francisco Faria, pelo 
prazo de 5. dias, para allegações finaes, na forma do § A' do 
artigo 185 do Código Eleitoral. Dado e passado ha.cidade do 
Rio de Janeiro, em quatro de dezembro de mil novecentos e 
trinta e seis. — Direetor, Evaristo da Veiga 

O Direetor da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Distrieto Federal, faz publico para conhecimento dos in-
tertigsados, que os autos da Acção Penal n. 36, se eheontram 
coit vista ao aceusado Francisco Faria, para offereccr al
legações finaes na forma do paragrapbo 4o do artigo. 185 do 
Çodigõ Eleitoral. Dado e passadp na Cidade dq Rio de Janeiro, 
em jires de dezembro de mil novecentos e trinta e .:eis. — 
JMwfctor, Evaristo da Veiga. 

JQUO da Primeira Circumscripção Eleitoral do Distrieto 
Federal 

T EDITAL C O M O PRAZO PB O I » DIAS 

Fas saber aos que o presente edital virem e delle conhe-= 
oimèato tiverem e interessar possa' que, de ordem do 
MSl,'Dr. da 2» Zona Eleitoral com jurisdicçSo prorògada nos 
processos pendentes na primeira zona antiga deste distrieto, 
«flrô de dar cumprimento ao Venerando Aceordão do Egrégio 
Tribunal Regional, fica o eleitor Moaoyr Risse notificado do 
«nwiHamento da inscripcão n. 18.841, que poderá soffrer 
Impugpaação dentro do prazo de cinco dias. Dado e passado 
86ft& cidade do Rio de Janeiro, aos cinco dias do mez de 
desembro'de mil novecentos e trinta e seis. Eu, Waldèmar, 
(«Wrivio, o escrevi e assigno. 

Primeira CircumseripeSo 
SECUNDA ZONA ELEITORAL 

REGTTFIGAÇÕES 

Joio Waldèmar Silva, titulo n. 21.076, inscripeão BU» 
Moro 23.384, filho de Antônio Pereira da Silva « Marciana 
d» Som», nascido em 27 de maio do 1908, ao Estado de Sfiò 
Psulo, solteiro, medico, com domicilio eleitoral, São Jófcé, 
qualificação requerida, processo n. 4.007, B. E . 42, morador 
* rú» Paulo Frontin n. 16, 1* andar; feita a'reetifieaçSo ao 
wrtsdo civil de casado como consta por engano no seu titulo 
«Uitòral, para o estado de solteiro.. 

, Eliza Avilla de Moraes, titulo n. 2.820. inscripcão nu» 
mero.2.820, filho de Miguel Moraes e Luiza Avilla de Moríefe, 
natóida em 10 de janeiro de 1894, no Estado do Ceará, ca
iada, domestica, com domicilio eleitoral, São José, qualifi
cação requerida, processo n. 2.820, B. E . 110, moradora & 
ro» Chile n. 25, feita a rectificação do nome para Elisa Mo-
T**9 de Sá e o estado civil de viuva para rasada. 

Bemvinda Baptista Fernandes, titulo eleitoral n. 2.284, 
interipção n. 2.284, filha de Augusto Baptista Fernandes a 
Atina Maria Fernandes de Oliveira, nascida em 12 de agosto 
d* 1912, no Distrieto Federal, solteira, funecionaria do Fólio, 
com domicilio eleitoral, São José, qualificação requerida, 
processo n. 736, B. E . 48, moradora á rua do Bispo n. 83, 
feita a .rectificação do nome para Bemvinda Fernandes de 
Sá é,ó estado civil de solteira, para casada. 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1936. — Pelo iescrivSo, 
$9. Moraes. 

Segunda Circumscripção 

NONA ZONA ELEITORAL 

íniz — Dr. Nelson Hungria Hoffbatter '-

Escrivão —• Pr. Francisco Faria» 
* RECTTPTCAÇAO 

Em virtude do despacho do Ermo. Sr. Br. Juis desta 
Zona Eleitoral de 4 de dezembro de 1936, exarado no pro-

eessò de inscripcão n. 9.436, da antiga 5» Zona'eleitoral, 
cetual 9* Zona, e referente á eleitora Aracy Flores, faço pu

blico para conhecimento dos interessados e era. cumprimento 
ao dito despacho, que foram rectifiçados. o nome, estado civil 
e profissão da requerente para Aracy Flores Gomes, casada 
e funecionaria publica, respectivamente, em vez de Aracy 
Flores, solteira e domestica, como se achavam declarados na 
respectiva inscripcão. 

E para constar lavrei este termo e outra de igual teor, 
sendo um publicado nó Boletim Eleitoral e outro affixado no 
logar de costume. 

Rio de Janeiro, 4 de dezembro, de 1936. Eu Jefferson 
Perry, escrevente, no impedimento occasional do escrivão, o 
escrevi e subscrevo. — / . Perry. 

' QUALIFICAÇÃO REQUERIDA 
Primeira Circumscripção 

' TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

Jiiis — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filio 

Escrivão — Dr. Carlos Waldèmar de Figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 4 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

6.403. Amélia Abrantes Serra. 
6.404. Ayres Alves de Pinho. 
6.405. Djánira Lima Lopes de Almeida, 
6.406. Damaso Felix e Silva. 
6.407. Bernardino dos Santos. 
6.408. Francisco Gonçalves Gesíeira. 
6.409. José da Rocha Cruz. 
6.410. Leonidas Gama Bastos. . 
6.411. Maria do Socorro.. 
6.412. Ivan Barbosa da Fonseca. 
6.413. José Alves da Motta. 
6.414. Delfiná Dominguez Suarez. 
6.415. Ida Ôrecchindi. 
6.416. Jair de Almeida. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 5 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

6.417. Anthero Ferreira de Barros. 

6.418. José Pinto da Silva. 

Segunda Circumscripção 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes da Lagoa, Copaoabana e Gávea) 
Juiz — Dr. Saul de Gusmão 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 DE NOVEMBRO 

DE 1936 
6.481. Aprigiò. Moreira Padrão. 
6.483. Maria Auxiliadora Carneiro Azevedo. 
6.484. Armando José de Mello. 
6.485. Sylvia de Oliveira Nunes. 
8 486. José Cohstantinb dos Santos. 
0.487. Maria Antonia dos Santos. 
6.488. João Marcelino dos Santos. 
6.489. Weimar Penna. 
6.490. Octavio Emilio Roltgen. 
6.491. Cecília Maria de La Roque. ' 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2 DE DEZBMGRO 
DE 1936 

4.494. Maurício Maximiano Harriz. 
6.495. Rubem da Costa Campbell. 
6.496. Jorge Franco Alves., 
6.407. Stella de Andrade Bezerra. 
6.498. Percilio de Souza Vieira. 
6.499. Altamiro Cruz. 

Confere com o Orig i n a 
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6.500. Esmeralda Gonzaga 
6.501. Armando Tavares Aguiar. 
6.502. Mercedes,Sppier. 
6.503. Nazario Casemiro de Abreu. 
6.504. Agnello Santos. 
6.506.Armando Castilho deCaryalho» 

PROCESSOS EM DILIGENCIA: 

6.492. Hylda Smith de-Vaseoncellos, 
6.493. Margaret Cotrim.. 
6.505. Sady Alves da Gosta. 

INDEFERIDO : 

6,482. Milton José de Oliveira-. 
NONA ZONA ELEITORAL 

(Distríctos municipaes de Tijuca e Engenho Velho ) 

Juiz — Dr. Nelson Hungria Hoffbauer 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 4 DE DEZEMBRO 
• DE 1936 . 

3.899. Amalia Innecco. 
3.901. Aracy Alonso Pereira. 
3.902. Arlette de Souza Feitoza, 
3.903. Armando Silva Araújo. 
3.904. Aristides Dias Moreira. 
3.905. Alcina Anthero da Silva. 
3.906. Albinik Amador Torres. ' 
3.907. Amadeu Pereira dos Reis. 
3.908. Affonso Cruz Garcia. 
3.909. Antonietta Manno Feitoza. 
3.910. Antônio Nunes. 
3.911. Antônio Fernandes dos Santos, 
3.912. Antonia Teixeira do Amparo. 
3.913. Antenor Francisco do Amparo.- — 
3.914. Auciria Augusta de Azevedo. 
3.915. Brasilio José Pereira. 
3.916. Carlos Ferreira. 
3.917. Coracy da Silva Leal. 
3.918. Cherobina da Silva Passos. 
3.919. Dulce Borges Paranhos da Silva. 
3.920. Eduardo Pinheiro.de Brito. -
3.921. Eugênio Caldeiras. 
3.922. Epaminondas dos Santos Braga, 
3.923. Emilia Margarida de Oliveira. 
3.924. Ernani Gomes Figueira.. 
3.925. Fernanda Innecco. 
3.926. Francisco Luiz Parreira Filho. 
3.927. Francisco Gigante Netto. 
3.928. Geraldo de Carvalho. 
3.929. Genesio Villaça. 
3.930. Gilberto Mendes. 
3.431.. Hilton Ribeiro Rajão. 
3.932. Hilton Fróes Ribeiro, 
3.933. Ignez da Motta Vaseoncellos. 
3.934. Isolina Quaresma dos Santos. 
3.935. Jandyra Amaral-Seabra. 
3.936. João de Deus Lima. . 
3.937. João José da Conceição. 
3.938. José.de Oliveira. .' 
3.939. José Cruz Garcia. . 
3-940. José Alves Ferreira. 
3.941. José Bento Fernandes. 
3.'942. Josino Coutinho dos Santos. 
3.943. Knox Pinto. 
3.944. Laurinda Mendes Rodrigues, 
3.945. Lucy Fernandes-de Aguiar. 
3.946. Mario da Conceição Paula Neves • 
3.947. Maria Emilia da Silva. 
3.948. Maria Rodrigues Fernandes. 
3.949. Maria Cefiza de SantfAnha Lima 
3.950. Maria José da- Mottav- - --• ••• . . . . 
3i951. Maria Fernandes de Araújo.. 
3.952. Maria- Lydia Innecco. 
3.953. Manoel Augusto Baraúna. 
3.954. Moacyr de Siqueira. . 
3.955. Waldèmar Fernandes Chaves 
3.956. Zulmira de Souza Ferreira. 
3.957. Yolanda Luiz Antunes. , • • 
3.958. Virtu-Iino Joaquim de Souza. • ̂  

3.959. Virgínia Maria Vaz da Costa. 

3.960. Rodolpho Knox. 
3.961. Roberto Perez Dominguez. 
3.962. Reginaldo Euzebio Ferreira 
3.963. Raphael Ramos. 
3̂ ,96.4. Pedro José dos Santos. 
3,. 965. Pedro Flaeschen. 
3.966. Pedro Antão Ferreira da Silva» ' 
3.967. Paulo Flaeschen. 
3.968. Oswaldo de Oliveira. 
3.970. Oscar Barros. 
3.97-1. Octàvio da Silva Corrêa. 
3.972. Murilla Barrão Piragibe. 
3.973. Marciana de Cabral Vianna. 
3.974. Nadyr Vaz da Costa. -~ 
3.975. Nelson Alves Camarinha. 
3.976. Noemia Ferreira.. 
3.977. Almir Rodrigues. 
3.978. Felismina Custodia de Araújo Souza. 
3.979. Francisco Baptista Alves. 
3C980. Wenceslau Lima da Fonseca. 
3.981. Ruy Nunes da Rocha. 
3.982. Zenith de Oliveira. 
3.983. Sebastião de Cascia Queiroz. 
3.984. Pedro Carneiro da Silva. 
3.986. Nelson Carbone. 
3.987. Nadir Ferreira da Costa e Souza. 
3.988. Nelson Barbosa da Silva. 
3.989. Miguel Martins Marques. 
3.990. Mercedes Seabra da Silva. 
3.991. João Gonçalves de Souza. •: •' . 
3.992. Hugo Antônio Dias. 
3.993. Franoisco Magalhães. 
3.994. Carlindo Gabriel de Aguiai 
3.995. Abel Pereira de Rezende. 
3.996. Armando Souza e Silva. 
3.997. Antônio Ferrari de Campos 
3.998. Joaquim Soares da Rocha., 
3.999. Emygdio Monteiro Gosta. 
4.000. Henrique Luttgardes Cardoso de Castra, 
'4.O01. Margarida da Silva Mavignier. 
4.002. José Genesio Barbosa. 
4.003. Arthur Hortencio Bastos. 
4.004. Isaura de Souza. 
4.005. José Fernandes Netto. 
4.006. José Ferreira. 
4.007. Manoel Francisco Teixeira de Farias. 
4.008. Walter Rodrigues dos Santos. 
4.009. Ranulpho Vieira da Silva. 
4.011. Manoel Nunes. 
4.012. Fernando Montalvão. 
4.013. Carlos Gonçalves Martins, 
a.014. Florisbella Ayres Teixeira. 
4.015. Arnaldo Frederico de Mesquita, 
Í.016. Carlos Pereira. 
4.017. Francisco Castro. • 
1.018. Sylvestre Barreira. . 
4.019. Duvar de Moraes e Barros. 

DILIGENCIA : 

3.900. Alberto Corrêa da Silva. 
3.969. Oswaldo dos Santos. 
3.985. Odilon Furtado de Oliveira Braga. 
4.010. -Audalio Vieira da Silva.. 

Terceira Circumscripção 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

( Distríctos municipaes ás São. Ghristovio e Engenha Novo 1 

Smz , Dr. Antônio Eugênio Magarinos Torres 

Escrivão —• Dr. Plácido Modesto ds Mello 

OUUJFTC^DOS pOR DESPACHOS DE 11 DE NOVEMBRO} 
DE 1936 ' - - - -

v6.718." Manoel Leite Fernandes. 
6.719. Jayme Augusto de'Menezes. 
6.720. Antônio Faria. 
67721. Agostinho Machado Ferreira. 
6.722. Albürindo Domingues da Silva a 

6.723. Antônio de Paiva. 
6.724. Carlos Jacob Justo„ 
6.725. Lygia de Almeida Guedes. 
6.726. Cid Meirelles.Coelho. • •• 

http://Pinheiro.de
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6.727. Bernardino de Jesus. 
6.728. Avelino Marques Dias. 
6.729. Avelino José Alves de Souza. 
6.730. Álvaro Delgado. 
6.731. Edmundo Joaquim de Assumpçio. 
6.732. Horaoio dos Santos Silveira. 
6.733. Izauro de Luca. 
6.734. José Paes Marques, 
6.735. Nelson Cruz do Rosário, 
6.736. Oscar Ferrer. 
6.737. Rodrigo Reis. 
6.738. Giduez de Graza Sanches. 
6.740. Maria Apparecida Brodin. 
6.741. Yolanda Santiago'Boudin. 
6.742. José Horta da Costa. 
6.743. Celso Teixeira. 

QUALIFICADOS POR DESPACHOS DE 19 ÍHE NOVEMBRO 
DE 1936 

6.744. César Nogueira da Costa. 

QUALIFICADOS POR DESPACHOS DE 20 DE NOViSMSRU 
DE 1936 

6.745. Newton Dias Ribeiro, 
6.746. Auderico Silveira dos Santos.; 
6.747. Aida Griebeler. 
6.748. Claudionor Fonseca de Oliveira. 
6.749. Elza Rodrigues. 
6.750. Jarbas dos Santos. 
6.752. Marcionilio Cordeiro. . 
6.752., Marianna Monteiro de Barros de Brito RodrifU.es. 
6.754. Maria da Gloria Ferrer. 
6.755. Nilsa de Oliveira Adalgos. 
6.756. Martinho da Silva Oliveira. 
6.757. Helena Teixeira d'Avila, 
6.758. Odette Alves de Araújo. 
6.759. Zoé Medeiros Teixeira. 
6.760. Luiza Lopes Ramos Filho. 
6.761. Albino Boldessara. 
6.763. Arthur Lopes de Babo. 
6.764. Julia da Silva Telles. 
6.765. Isaias da Silva Brand. 
6.76Ó. Climerio Rodrigues de Camln*. 
6.767. Américo Machado. 
6.768. "Neusa Cruz de Carvalho. 
6.769. Oscar Coutinho de Moraes. 
6.770. Felippe Marques dos Santos. 
6.771. Jorge da Siíva Telles. 
6.772. Paulo da Silva Santos. 
6.773. Marcos Medeiros Júnior. 
6.774. Antônio Conde. 
6.775. Cod Vult Deus de Souza. 
6.776. José Galvão de Souza. 

E M DIMQBNCIA; • 

•6.751. Jayme dos Santos. 
6.762. Dalka Dias Chaves von Làspeg. 

INDEFERIDO: . . , 

6.739. Telotheo Reis Rolszt. 

6.784. Jayr Leonidas dos Passos Perdigão, 
6.785. Pulcheria de Oliveira. 
6.786. Raul Carlos Marques. 
6.787. Luiza de Oliveira. 
6.788. 'Breno Borges. 
6.789. Musuô Machado de Fabris. • ..' 
6.790. Henrique Abranches de Fabris» -
6.791. Eduardo da Fonseca. ; 
6.792. Ôromildo Seabra dè Alvarenga. 
6.793. Aristóteles Muniz Peçanha. 
6.794: Viriato da Silva Nunes. 
6.795. Nydia Pereira de Lima e Sijva. 
Ç.796. Renato Pedro do Couto Pereira.' 
6.797. Almir Machado Borges Gamara. -
6.798. Apparicio Saraiva, 
6.799. Edith Quaresma. 
6.800. Eugenia Vianna de Souza. 
6.802. Jayme Francisco Fraga. 
6.803. Jorge Juriuee, 
5.804. Luzia Nunes. .' ' 
5.805. Maria Augusta Raposo.' ' .'..•" 
6.807. José Ranulpho Amorim Costa . 
6.809. Francisco Miguel Pellegrino. 
6.810. -Galdino da Fonseca Soares. .' 
6.812. Marcilio Galleti. : • 
6.813. Edla Duarte Nunes." 
6.81.4. Tancredo José MeireJIes, . -
6.815. Álvaro Marques BerthoJo. 
6.816. Alfredo Martins. "• ' . . 
6.817. Cantidio da Silva Neves. 
6.818. Waldèmar De Felippi»?. 
6.819. Feliciano da Silva Neves. •• • 1 

6.820. Geraldo de Souza Lima. "' 
6.821. Orlando dos Santos Gapella, 
6.822. Julieta dos Santos Silva, 
6.823. Odette Baptista de Moraes. 
6.824. Jandyra da Silva Porto, . . . : ''. •'' . 

E M DILIGENCIA: . . . . 

6.801. Izolina Soares da Costa. ••' 
INDEFERIDO: 

6.806. Aurélio Rodrigues, ' A . 
6.808. Alberto Marques. 
6.811. Isaura Marques. 

DÉCIMA QUARTA Z0HA ELEITORÍB 

< Districtos mnnicipaes de Realengo, Campo Grande. Gnaratíbi 
e Santa C m ) 

Jniz — Dr. Frederico de Barros Barreto 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADO POR DESPAGHO DE 85 DE NOVEMBRO 
DE 1936 . 

6.841. Francisco José da Costa Filho, f, ; 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 1 DE DEZEMBRC 
DE 1933 . 

QUALIFICADO POR DESPACHO DS3 5 DE DEZEMBRO 
DE 1936 

6.104. Admar de Oliveira Costa. 

QUALIFICADOS POR DESPACHOS DE 24 DE NOVEMBRO 
• • . DE 1936 

6.777. Leovigildo Souza Filgueiras Filho. 
6.778. Suzànna Viegas. 
6.77.9. Theonilla de Oliveira- Mello. 

' èuÀLlFIGADOS POR DESPACHOS DE 25 DE NOVEMBRO 
DE 1936 

6.780. Wilson Barroso. 
6;.781. Sylvio Ribeiro Gomes. " 
G.782. Waldèmar de Oliveira. v 

6,783. Aluizio Alves da Costa. 

7.229. Faustino Rodrigues da Silva, 
7.230. João Francisco de Menezes. 
7.231. Ariette Martins Costa. 
7.232. Albertina Antonia Campos. 
7.233. Adherbal Peixoto. . 
7.234. Cármelinda Machado de Mello, 
7.235. Diniz Tavares de JÜello, 
7.236. Domingos Macedo. 
7.237. Dorcelina Teixeira do? Santoè. 
7.238. Eustacio José Barboza. 
7.239. ' Francisco Dias Corrêa. 
7.240. Gonçalves Silva. 
7.241. Hòrlino Marques Teixeira. 
7.242. Leonor Pereira Cardoso. 
7.243. Manoel José da Silva. 
7̂.244. Náir Flores. 

7.245. Sarab Rodrigues, 
7.246. Wilson Lopes da Rocha," 
7.247. Antônio da Silva Maia. 

http://RodrifU.es
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ff.248. 
17.249. 
7.250. 
ff.25i. 
7.252. 
7.253. 
7.254. 
7.255. 
7.256. 
7.257. 
7.258. 
7.259. 
7.260. 
7.261. 
7.262. 
7.263. 
7.264. 
7.265. 

266. 
267. 

7.268 
269 
270. 
271 

7.272 
7. 
7. 
7. 
7. 
•7. 
7. 

.273. 

.274. 

.275. 

.276. 

.277. 

.278. 
7.279. 
7.280. 
7.281. 
7.282. 

í7.283. 
7.284. 
7.285. 
7.286. 

' 7.287. 
i 7.288. 
7.289. 

. 7.290. 
: 7.291. 
7.292. 
7.293. 
7.294. 
7.295. 
7.296. 
7.297. 
7.298. 

-7.299. 
7.300. 
7.301. 
7.302. 
7.303. 
7.304. 
7.305. 
7.306. 
7.307. 
7.308. 
7.309. 
7.310. 
7.311. 
7.312. 
7.313. 

i 7.314. 
7.315. 
7.316. 
7.317. 
7.318. 
7.319. 
7.321. 
7.322. 
7.323. 
7.324." 
7.325. 
7.326. 
Í7.327. 
7.328. 
7.329. 
7.330. 
-7.331. 
7.332. 
F.333. 

Antônio Thomaz Gomes. 
Benedicto Veríssimo de Miranda. 
Nelson de Carvalho, 
Antônio Lino Soares^ 
Antônio de Oliveira e Souza. 
Antônio Cesario da Fonseca. 
Aíipio Pereira da Rosa. 
Arthur Póvoas. 
Armando Ferreira da Silva. 
Asnello Marques de Freitas. 
Abílio; Fernandes de Oliveira. 
Anizio Teixeira. 
Albino Ignacio Coelho. 
Altamiro Dias da Rocha. 
Ataliba Póvoas. 
Anizio Antunes. 
Arlindo de Oliveira. 
Arinda Garcia Terra. 
Athayde Francisco Júnior. 
Aggeo da Rocha Silva Coelho. 
Benedicto Pereira da Rosa. 
Brigido Pereira de Souza. 
Celso Vicente Buburema. 
Cassiana Carolina dos Santos. . 
Carlos Ferreira de Paiva. 
Clarindo Barboza dos Santos. 
Carolina Dyonisia da Silva. 
Dinalte da Rocha Vaseoncellos. 
David Leopoldo Case. 
Doralina Carvalho de Medeiros. 
David da Costa Figueiredo. 
Domingos da Cruz Pinheiro. 
Eduardo de Oliveira. 
Eurides Carneiro da Silva. 
Etelina Eduardo de Almeida. 
Ernesto Bartholomeu, 
Euclydes José Lima. 
Eleonora Pereira Coelho. 
Eurico de Oliveira. 
Esperidião Teixeira do Nascimento. 
Francisco Nogueira de Macedo. 
Francisco de Assis Silva. 
Francisco Martins Freire, 
Gilberto Martins Teixeira, 
Geralda Marcolina da Rocha. 
Geminiano de Souza Rosa. 
Hélio Ferreira do Nascimento, 
Honorio Baptista. 
Henrique de Oliveira. 
Hugo da Cunha Brandão. 
Henrique Antônio de Figueiredo», 
Heroandil Mascarenhas. 
Ismael Ramos. 
Iderval da Silva. 
José Ricardo Gomes. 
José da Costa Barros Filho. 
José Venancio de Lima. 
José Alves Bezerra Pimenta. . 
João da Silva. 
João de Andrade 
João Baptista. 

João Francisco do Nascimento Júnior. 
Jayme. Jacintho de Araújo. 
Jayme Ferreira de Britto. 
Juvenal Alberto de Menezes, 
Juventino José de Lima. 
Joventino Paes Camargo 
Júlio Alves da Rocha. 
Joffre 'Pereira Martins. 
Judith Beltami. 
Jorgina"Alves. 
Jorge Carneiro dos Santos. 
Jorge.Pereira da Silva. 
Joaquim Lopes. 
Joaquim SanfAnna Goulart. . 
Joaquim dos Santos. 
Luiza da Silva Paiva. 
Manoel Ferreira da Silva. 
Manoel Antônio Luiz de Medeiros. 
Manoel Rodrigues Júnior. 
Manoel Barboza Júnior. 
Manoel' de Souza. 
Milton Francisco Cabral. 
Milion-Paes Camargo 
Mathias dos Santos.. 

mm 
7.334. Nestor Mario da Silva Júnior.. 
7.335. Nelson de Oliveira. • _ . - • ' 
7.336. Olegario Fagundes de Oliveira. ' • 
7.337. Onelia Ferreira Mattos. 
7.338. Olindio de Carvalho. 
7.339. Oswaldo José da Silva. > 
7.340. Paulo Gomes Ferreira. -
7.341. Paulo Ferreira Alve.s. 
7.342. Roland Guimarães. 
7.343. Theotonio Pereira da Cesta. 
7.344. Tertuliano Campos de Souza. • 
7.345. Ulysses Costa. . , . , : > ' 
7.346. Valfredo Rodrigues de Carvalho. < .. • 
7.347. Waldetario Corrêa dos Santos. 
7.348. Walter d'Apnunciação. 
7.349. Waldèmar Pereira de Souza. 
7.350. Walter de Souza Ferreira. 
7.351. Antônio Pires. 
7.352. Cecília Marques Guimarães Alves. 
7.353. José Carvalhal. 
7.354. Pedro Cardozo da Costa Filho • 
7.355. Elpidio José dos Santos. 

E M DILIGENCIA: 
7.320. Jorge Medeiros. — Satisfazendo as exigeneias-da-M» 

volte, querendo. 

PROCESSOS DE INSCRIPÇÃQ 

Primeira Cireuwscripçio 

SEGUNDA ZONA BLBITORAL 

CBístriot© muaieipal üe Slo Smèf 

Jnk — Dr. Martinfc» Garees Caldas larrat» 

Escrivão — Sr. Carlos Waldèmar d» Fignsireda, 

Faoo publico, para os fia» dosarts. 43 do Código é -2> 
do Regimento dos Juizes e Cartórios Eleitoraes, que por eat* 
Cartório e Juízo da 2" Zona Eleitoral, estão sendo processa-? 
dos os pedidos de inscripcão dos seguintes cidadãos:/ .: t ' 

PAULO JOÃO BONNIARD (5.310), filho de João Bonniard» 
Virgínia Bonniard, nascido a 16 de junho d& 1918, ao 
Distrieto Federal, estudante, solteiro, com domieiljo;©lei
tora! no distrieto municipal de São José. .{Qualificação 
requerida, B. E. 134, n. 4.001.) • . • ': 

LUIZ FERNANDES (5.311), filho de Antônio Joaquim -Fer
nandes e de Maria da Gloria Fernandes, nascido a'2i*<Ie 
maio de 1911, no Distrieto Federal, commercio, casado, 
com domicilio.. eleitoral no distrieto municipal de'Sio 
José. (Qualificação requerida, B. E. 134, n. 4.004.). 

FLORIPES DO PRADO ESPERANÇA (5.312), filha-de?Tito 
Livio do Prado e de Maria Altina do Prado, nascida»» 
1 de maio de 1899, em Dourádinho, Estado de Minas 
Geraes, aviadora, casada, com domicilio eleitoral no dis-. 
trieto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B. E. 137, n. 4.100.) . , 

ANTÔNIO FRANCTSCO AZEVEDO DA SILVEIRA (5.313), 
filho de Flavio da Silveira e de Léa Maria Azevedo'Sil
veira, nascido a 22 de setembro der 1918, no. Distrieto Fe» 

. dera!, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral :no,.d^" 
trieto municipal de São José. (Qualificação requerida," 
B. E. 135, n. 4.089.) V 

LAURA DRAPER PONiS (5.314), filha de Miguel,.P.ons.e de-
Maria Draper Póns, nascida a 3 de março ;de. 1912,. em-. 
Pelotas,,Estado do Rio Grande do Sul, domestica, '4è&~ 
quitada, com' domicilio eleitoral no distrieto' municipal 
de São José. (Transferencia.) ' , • . » f 

CARMEN MARIA ALBUQUERQUE (5.315), filha de Manoel' 
Guedes e* de Maria da Conceição, nascida a 5 de junho; d 6 r 

1899, em Alcobaça, Estado da Bahia, domestica, casada,-
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de São-José'. 
(Qualificação requerida, B. E. 135, n. 4.087.) 
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ALCINA DE MATTOS COUTINHO (5.316), filha de Antônio 
de Mattos Coutinho e de Arlinda de Souza Coutinho, nas
cida a 19 de agosto de 1916, em Nictheroy, Estado do 
Rio de Janeiro, operaria, solteira, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São José. (Qualiííoação reque
rida, B. E. 127, n. 3.937.) 

MANOEL ALVES DE ARAÚJO (5.317), filho de João Alves 
de Araújo e de Leocadia Alves Balthazar, nascido a 9 
de julho de 1914, em Villa do Pillar, Estado da Parahyba 
do Norte, funecionario publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São José. (Qualifica
ção requerida, B. E. 127, n. 3.979.) 

WALTER REBELLO (5.318), filho de Erasmo Brasil Rebello 
e de Arlinda Emilia Rebello, nascido a 22 de fevereiro 
de 1915, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B. E. 135, n. 4.054.) 

SONEVAL LINS (5.319), filho de Marcolina Lins de Albu
querque, nascido a 27 de julho de 1911, em Manáos, 
Estado do Amazonas, operário, casado, com' domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São José. (Qualificação 
requerida B. E. 135, n. 4.086.) 

MARIA DO ROSÁRIO DA GOSTA (5.320), filha de Francisco 
Rabello e de Antonia Alves, nascida a 15 de junho de 
1908, no Distrieto Federal, bordadeira, casada, com "do
micilio eleitoral no distrieto municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B. E. 95, n. 3.479.) 

0LGA BORGES (5.321), filha de Alexandre Borges e de 
Frahcisca Borges, nascida a 13 de março de 1915, no 
Distrieto Federal, affazeres domésticos, solteira, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B. E. 117, n. 3.819.) . 

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO (5.322), filho de Antônio Eus-
taquio Ribeiro e de Maria Leocadia Ribeiro, nasoido a 4 
de novembro de 1912, em' São Luiz, Estado do Maranhão, 
auxiliar do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São José. (Transferencia.) 

FRANCISCO JOSE' DE ALBUQUERQUE (5.323), filho de 
Cândido José de Albuquerque e de Justiniana Delphina 
de Albuquerque, nascido a 10 de abril de 1888, no Dis
trieto Federal, ferroviário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São José. (Qualificação reque
rida, B. E. 135, n. 4.066.) 

NELSON FARIA DE SOUZA ,(5.324), filho de Francisco Faria 
de Souza e de Luoiana Duarte de Souza, nascido a 21 
de junho de 1913, no Distrieto Federal, commercio, sol
teiro, com' domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José. (Qualifioação requerida, B. E. 135, n. 4.109.) 

BUGLYDES ADRIANO DA SILVEIRA (5.325), filho de Adriano 
da Silveira e de Nazarinda da Cruz, nascido a 12 de maio 
de 1905, em Miraoema, Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 115, 
n. 3.794.) 

LEO PERCY PULLEN (5.326), filho de Hugh Charles George 
Pullen e de Isabel Harper Pullen, nascido a 1 de março 
de 1903, no Distrieto Federal, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de-Sâo José. 
(Qualificação requerida, B. E. 135, n. 4.090.) 

JAYME JERONYMO DA CONCEIÇÃO (5.327), filho de Jero-
nymo Conceição Souza e de Carmelita Fonseca de Souza, 
nascido a 13 de dezembro de 1912, no Distrieto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 87, 
n. 3.187'.) 

ABIGAIL ROSÁRIO DE ALMEIDA (5.328), filha de Pedro 
Paulo Ribeiro Rosado e de Abigail Solano • Reis, nascida 
a 1 de janeiro de 1903, no Distrieto Federal, dactylogra-
pha, casada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de,São José. (Qualificação requerida, B. E. 134, 
n. 4.008.) 

JOSE' ANTÔNIO DE ALENCASTRO E SILVA (5.329), filho de 
Antônio Maciel de Àlencastro e Silva e Maria da Conceição 
de Àlencastro e Silva, nascido a 14 de abril de 1918, em 
Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, militar, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B. E. 89, n. 3.292.) 

ADÃO BRAZ CHMIELEWSKI (5.330), filho de Miguel Cbmie-
lewski e de Anna Chmielewski, nascido a 3 de fevereiro 
de 1918, em' Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B. E . 101, 
». 8.576.v 

AUGUSTO JOAQUIM STUCKY DE ÀLENCASTRO (5.331), 
filho de Serafim Regis de Àlencastro e de Francisca Stu-
cky de Àlencastro, nascido a 29 de março de 1918, em 

i Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, militar, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B. E. 91, n. 3.306.) 

UDSSON FONSECA (5.332), filho de Waldemiro Pinto da 
Fonseca e de Noemia Braga da Fonseca, nascido a 16 
de setembro de 1918, em São Manoel, Estado de Minas 
Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral na 
distrieto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B. E. 134, n. 4.038.) 

JOÃO DA SILVA FILHO (5.333), filho de João da Silva e 
de Casemira dos Santos Corrêa da Silva, nascido a 23 
de outubro de 1913, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de São José. (Qualificação requerida, B. E. 139, u. 4.117.> 

AGDA MOREIRA CAVAS (5.334), filha de José de Souzs 
Moreira e- de Maria Mendes Moreira, nascida a 5 de fe
vereiro de 1896, em Corumbá, Estado de Matto Grosso* 
costureira, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José. (Transferencia.) 

EDUARDO DREUX JÚNIOR (5.335), filho de Eduardo Dreui 
e de Thereza Cruz Dreux, nascido a 26 de abril de 1906, 
em São Paulo, Estado de São Paulo, bancário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B. E. 138, n. 4.139.) 

OSWALDO DA COSTA TOURINHO (5.336), filho de Getulino 
da Costa Tourinho e de Virgínia Duarte Tourinho, nas
cido a 4 de setembro de 1890, em São Salvador, Estado 
da Bahia, pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São José. (Qualificação reque
rida, B. E. 135, n. 4.096.) 

AMÉRICO DE OLIVEIRA MALA (5.337), filho de Manoel da 
Silva Maia e de Amélia Fiúza Maia, nascido a 12 de junho 
de 1880, em Recife, Estado de Pernambuco, commer-
ciante, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São'José. (Qualificação requerida, B. E. 138, 
n. 4.141.) -

FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS (5.338), filho de Gal-
dino Gonçalves dos Santos e de Plácida Gonçalves dos 
Santos, nascido a 9 de março de 1907, em Uruguayana, 
Estado do Rio Grande do Sul, radio-telegraphista, sol
teiro; com' domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José. (Transferencia.) 

IORIO PESSOA CAVALCANTI ALBUQUERQUE (5.339), filho 
de João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque e de Maria 
Luiza Gonçalves Cavalcanti de Albuquerque, nascido a 
23 de outubro de 1918,'no Distrieto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de São José.. (Qualificação requerida, B. E. 138, n. 4.121.) 

PHILOMENA BRAGA (5.340), filha de Olino e Vaseoncellos 
e e Alice Moreira, nascida a 8 de setembro de 1908, no 
Distrieto Federal, domestica, casada, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B. E. 134,'n. 4.023.) 

OLDEMAR WERNECK DE ANDRADE (5.341), filho de Edu
ardo, de Andrade Júnior e de Edina Werneck de Andrade, 
nascido a 8 de junho de 1907, no Distrieto Federal, 
bancário,' casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 138, 
n. 4.145.) 

CLAUDINO CAVALCANTI ALBUQUERQUE (5.342), filho de 
João Cavalcanti Albuquerque e de Maria Romualda de 
Faria, nascido a 14 de maio de 1894, em João Pessoa, 
Estado da Parahyba do Norte, marítimo, casado, oom 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São José. 
(Qualifioação requerida, B. E. 134, n. 3.999.) 

ASTOLPHO BARROS MOTTA (5.343), filho de Deoçlecio 
Dorneles Motta e de Francisca Barros Motta, nascido a 
28 de dezembro de 1911, em São Borja, Estado do Rio 
Grande do Sul, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de São José. (Transferencia.); 

ARTHUR DOS SANTOS FERREIRA BRAGA (5.344), filbo d» 
Francisco dos Santos Ferreira Braga e de Rosalina Can«-
dida dos Santos, nascido a 17 de agosto de 1874, no Di«» 
triçto Federal, commercio, casado, oom domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São José. (Qualificação reque
rida, B. E. 75, n. 3.072.) 
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.VILMON DE FREITAS CARDOSO (5.345), filho de Nilo Es-* 
tevês Cardoso e de Albertina de Freitas Cardoso, nas
cido a 15 de dezembro de 1913, no Distrieto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 122, 
n,-1.609.) 

ADAIR RODRIGUES SEIXAS (5.346), filha de Oscar Rodrigues 
Seixas e de Bellarmina Porto Rodrigues Seixas, nascido 
a 22 de setembro de 1913, no Distrieto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 134, 
n. 4.104.) 

JURACY FERREIRA SOARES (5.347), filha de Luiz Coutinho 
da Motta Ferreira e dê Alzira de Lima Ferreira, nascida 
a 18 de julho de 1913, em Recife, Estado de Pernambuco, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 59, 
n. 2.896.) 

FRANCISCO HUMBERTO FERREIRA ELLERY (5.348), filho 
de Henrique Ellery e de Creuza Ferreira Ellery, nascido 
a 29 de março de 1915, em Fortaleza, Estado do Ceará, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 127, 
n. 3.942.) 

CARLOS ERNESTINO DE SOUZA FOGAÇA FILHO (5.349), 
filho de Carlos Ernestino de Souza Fogaça e de Berenice 
Bernardes Fogaça, nascido a 8 de fevereiro de 1913, em 
Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, commercio, casa
do, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B. E. 135, n. 4.082.) 

Distrieto Federal, 4 de dezembro do 1936, — Pelo escri
vão, E. Moraes. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento 6 
São Domingos) 

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

Faço publico, para os fins dos artigos 43 do Código e 25 
do Regimento dos Juizes e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo da 3* Zona 'Eleitoral, estão sendo processa
dos os pedidos de inscripcão dos seguintes cidadãos: 

ANTÔNIO DA COSTA MIRANDA (7.230), filho de José da 
Costa Miranda e de Margarida Rosa de Paula, nascido 
a 14 de abril de 1900, em' Portugal, nacionalizado, casado, 
proprietário, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida 3a zona, 
n. 6.134.) 

VICENTE DA COSTA TAPAJÓS (7.231), filho de Luciano de 
Mil anda Reis Monteiro Tapajós o de Noemia da Costa 
Santos Tapajós, nascido a 20 de fevereiro de 1936, em 
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, estudante, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal- de São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, n. 3.024.) 

MAURÍCIO DIAS FERREIRA (7.232), filho de Antônio Dias 
Ferreira Filho e de Julieta de Sá Dias Ferreira, nascido 
a 10 de setembro de 1917. no Distrieto Federal, solteiro, 
corrJmercio, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Sacramento. (Qualificação requerida, 3' zona, nu
mero 5.645.) 

JUVENAL RODOPIANO (7.233), filho de Iracema Rodopiano 
Ayres, "nascido a 15 de março de 1915, em Nictheroy, Es
tado do Rio de Janeiro, solteiro, funecionario publico, 
com! domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida 3* zona, n. 6.281.) 

CARLOS CUNHA (7.234), filho de Porcina Cunha, nascido a 
1 de agosto de 1901, no Distrieto Federal, solteiro,-mo
torista, com domicilio eleitoral no distrieto municipal.de 
Santa Rita. (Qualificação requerida 3* zona, n. 6.138.) 

FRANCISCO ANTÔNIO DA COSTA (7.235), filho de Antônio 
Joaquim Fernandes da Costa e de Anna Rosa de Bessa, 
nascido a 30 de agosto de 1885, em Itaborahy, Estado do 

Rio de Janeiro, casado, operário, cora domicilio eleitoral 
ao distrieto municipal de Saoranáento. JQuaiiíieação, re« 
íjuerida 8* gona, n, 6.066.}! 

ITAGIBA PERACIO (7.236), filho de Antônio Peraeio r d..! 
Raymunda Zulmira de Sucena, nascido a.7 du março tio 
1914, em Curvello, Estado de Minas Geraes, solteiro, com
mercio, com domicilio eleitoral no distrieto municipal i:e 
São Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, nume
ro 6.278.) 

TORQUATO ANTUNES DOS SANTOS FILHO (7.237), "filho 
de Torquato Antunes dos Santos e de Cidalia .Pinheiro 
dos Santos, nascido a 2 de julho de 1901, no Distrieto 
Federal, casado, commerciario, com domicilio eleitoral 
no distrieto «municipal de São Domingos. (Qualificado 
requerida 3* zona, n. 5.771.) 

AIDA RODRIGUES FREITAS (7.238), filha de Antônio Ro
drigues e de Isabel de Jesus, nascida a 30 de setembro de 
1914, no Distrieto Federal, casada, domestica, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de São Domin
gos. (Qualificação requerida 3* zona, n. 5.916.) 

LUIZ RAYMUNDO MENDES (7.1239), filho de Wenoeslau 
Raymundo Mendes e de Simiana dos Santos Mendes, nasci
do a 21 de agosto de 1915, em aBrbacena, Estado de Mi
nas Geraes, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São Domingos. (Qualificação re
querida 3* zona, n. 5.006.) 

HENOCK DE SOUZA FREITAS (7.240), filho de Alfredo de 
Souza Freitas e de Leonor Goulart de Freitas nascido a 3 
de novembro de, 1914, no Distrieto Federal, casado, com
merciario, com domicilio eleitoi*al no distrieto municipal 
de São Domingos. (Qualificação requerida 3* zona, nu
mero 5.917.) 

Distrieto Federal, aos 5 de dezembro de 1936,'Pelo Es
crivão. — Maurício Teixeira de ílello. 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 
i 

Primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 
De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 1* Zona da 1* Cir

cumscripção do Distrieto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, nue foram mandados expedir polo 
Tneretissimo juiz os titulos eleitoraes dos seguintes ci
dadãos: 
3.768. Jarbas iBesende (3.782). filho de João Neves e de 

Alda Amalha de Resende, nascido a 20 de julho de 
. 1913, em Carangola, Estado de Minas Geraes, com

mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Candelária e residência á rua 
São Bento n. 28. (Transferencia de Estado.') 

3.769. Ogendorpel Ávila de. Araújo (3.783), filho de João 
Custodio de Araújo e de' Elvira Ávila de Araújo, 
nascido a 10 de maio de 1918, no Distrieto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Candelária e re
sidência ú vm da Candelária n. 61, 2°, andar. 
(Qualifcação requerida, B . E . 65 n. 2.048.) 

3.770. Joaquim Soares de Almeida (3.784), filho de Joaquim 
de Almeida e de Luzinda Corrêa Soares, nascido 
a 13 de março de 1915, no Distrieto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilüo eleitora! no' dis
trieto municipal de Candelária e residência á rua 
Visoonde de Inhaúma n. 8. (Qualificação re
querida, B . E . n. 75 n, 2.269.) 

3.771. Carlos Victorio Avolone (3.785), filho de Miguel Ân
gelo Avalone e de Brasilina Piserguia Avalone, 
nascido a 4 de março de 1916, no Distrieto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Candelária e residência 
á rua da Quitanda n . 164. (Qualificação reque
rida, B . E . 66 n, 2.142.) 

3.772. Cosme Rodrigues (3.886), filho de José Maria Pinto . 
Rodrigues e de Maria do Espirito Santo, nascido 
a 10 de maio de 1916, no Distrieto. Federa.!, c<>m-
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal da Candelária e, residência á rua 

' Theophilo Qttoni n, 68. .(Qualificação reque
rida, B» E„ iQ4_ i u 2, ..697.), 

Confere com o O r i g i n a l 
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y.773. Jacy Pinto de Almeida Franco (3.787), filho de Tito 
Pinto de Almeida Franco e de Maria das Dores 
Franco, nascido a 19 de dezembro de 1897, no 
Distrieto Federal, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Cande
lária e residência á rua da Quitanda n. 182, so
brado. (Qualificação requerida, B. E . 16 nu
mero 1.793.) 

3.774. Manoel Teixeira Soares (3.788), filho de João Tei
xeira Soares e de Zulmira Soares, nascido a 29 
de novembro de 1887, no Distrieto Federal, ad
vogado, viuvo, com domicilio eleitoral njo dis
trieto municipal de Candelária e residência á 
Avenida Rio Branco n. 109, sobrado. (Qualifi
cação requerida, B. E . 134 n. 2.247.) * 

3.775. Oswaldo Vaz de Sá (3.789), filho de Humberto de Sá, 
e de Isabel Vaz de Sá, nascido a 26 de fevereiro 
de 1914, no Distrieto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Candelária e residência--á rua da-Cande
lária n. 58. (Qualificação requerida, B. E . 128 
numero 3.217.) 

3.776. Sylvio Vaz de Sá (3.790), filho de Humberto de Sá e de 
Isabel Vaz de Sá, nascido a 22 de dezembro de 
1911, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de' 
Candelária e residência á: rua General Câmara nu
mero 62, sobrado. (Qualificação requerida, B. E. 
125 numero 3.012.) 

3.777. Sylvio Miranda Monteiro de Barros (3.791),..filho de 
Júlio César Monteiro da Gama e de Maria Custo
dia M.M. de Barros, nascido a 2 de novembro de 
1908, em Porto Novo do Cunha, Estado de Minas 
Geraes, commercio, solteiro, com domicilio* elei
toral no distrieto municipal de Candelária e resi
dência á rua Buenos Aires n. 42, sobrado. (Trans
ferencia de Estado.) 

3.778. Alberto Ferreira da Costa (3.792), iitho de Manoel 
Ferreira da Costa e de Anna da Conceição • Costa, 
nascido-a 8 de março de 1918, no Distrieto Fe
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Candelária e residência 
á rua da Alfândega n. 13, sobrado. (Qualificarão 
requerida, B . E . 116 n. 2.838.) 

3.779. Antônio de Souza Fernandes (3.793), filho de José de 
Souza Fernandes e de Emilia Martins, nascido • a 
27 de outubro de 1911, no Distrieto Federal, fun-
ccionario publico, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Candelária e resi
dência á rua General Câmara n. 32. (Qualificação 
requerida, B . E . 128 n. 3.19.1..)' 

3.780. Athanagildo Alves da Silva (3.794), filho de Hermen-
tino Alves da Silva e de Adelia Leonor. da Silva, 
nascido a 11 de abril de 1918, no Distrieto Fede
ral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Candelária e residência á 
rua São Pedro n. 50, sobrado. (Qualificação re
querida, B. E . '125 n. 3.080.) 

3.781. Maria Assumpção Pereira (3,795), filha • de Manoel 
Assumpção e de Mariana da Conceição, nascida a 
11 de março de 1910, no Districta Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Candelária e residência á rua 
do Rosário, n. 86. (Qualificação requerida, B. E . 
125 numero 3.144.) 

3.782. Alcino Pereira Bastos (3.796), filho de Germano Pe
reira Bastos e de Gracinda da Silva Bastos, aascido 
a 22 de janeiro de 1917, no Distrieto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

i tricto municipal de Candelária e residência á rua 
São Pedro n. 71. (Qualificação requerida, B . E . 

- 125 numero 3.083.) 
3.783. Alayde Pereira Bastos (3.797), filha de Germano-Pe

reira Bastos e de Gracinda da Silva Bastos, nascida 
a 14 de janeiro de 1916, no Distrieto Federal, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral nò dis
trieto municipal de Candelária e residência á rua 
São Pedro n. 71. (Qualificação requerida, .nu
mero 3.084.) 

ri.784, Elvira Victor Ferreira (3.798), filha de João Francisco 
Victor e de Cora da Silva Victor, nascida a 15 -de 
julho de 1906, no Distrieto Federal, domestica, ca

sada, oom domicilio eleitoral no distrieto, munici
pal de Candelária e residência á rua do Rosário 

, n. 92. (Qualificação requerida, B. E.. 125̂ nu
mero 5.104.) 

3.785. JoséCalixto (3.799), filho de Arthur ICalisto/O de 
Luiza Calixto, nascido a 21 de marco de" 1906, em 
São Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, motorista, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Candelária e residência á rua do Rosário 
n. -'91., (Qualificação requerida, 3 . E . 125-nu
mero 3.119.) 

3.786. Waldyr Moreira Reis (3.800), filho de Pedro Reis 
Júnior e de Alzira Moreira Reis, nascido-a< 19 > de 
agosto de 1918, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Candelária e residência. á rua' dà Alfah-
dega n. 16. (Qualificação requerida, B.- E i 125 
numero 3.143.) 

3;787.. Maria Saraiva de Andrade (3:801), lilha de. Antônio 
Saraiva e de Maria da Purificação, nascida a 28'de 
dezembro de 1909, no Distrieto Federal, casada, do
mestica, com domicilio eleitoral ao distrieto mu
nicipal de Candelária e residência á rua do Ouvidoi 

'ri. 36. (Qualificação requerida, B- E . 125 nu
mero 3.142.) 

•3.788. Gabriel Bachmeyer (3.802), filho de Alberto übris-
tovão Bachmeyer • e de Maria Bachmeyer, nascido 
ü iode maio de 1913, no Distrieto Federal, sol
teiro, commercio, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Candelária e residência'á :rua 
do Rosário n. 110. (Qualificação, requerida, B . E , 
117, numero 2.939.) 

3.789. Joventina Murta (3.803), filha de Manoel Ferreira dos 
Santos e de Anna Ferreira dos Santos; nascida 8 
26 de fevereiro de 1893, no Distrieto Federal,-ca
sada, • commercio, eom domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Candelária e residência á rus 
Conselheiro Saraiva n. 25, sobrado. (Qualificação 
requerida, B.. E . 38 n. 1.75.8.) -

3.790. Emilio Thevénard (3.804), filho de Salvador The
vénard e de Maria Thevénard, nascido a,-5.de 
março de 1890, na Cidade de São Paulo Estado-de 
São Paulo, casado, commercio, co mdomicilio, elei
toral no distrieto municipal de Candelária.e resi
dência á rua Buenos Aires n. 45, sobrado. (Qua
lificação requerida, B . E . 117 n. 2.765.) " 

3.791. Francisco Araújo da Foneca (3.805), filho' de. José 
Borges da Fonseca e de Guilhermina Maria da Fon
seca, nascido a 10 de março de 1894, em;João . 
Pessoa, Estado.da Parahyba do Norte; casado, fun- " 
ccionario do L.ioyd Brasileiro, co. mdomicilio elfei- • 
toral no distrieto municipal de-Candelária e'resi
dência ã rua do Ouvidor n. 16, sobrado. (Quali
ficação requerida, B. E . 116 n. 2.298.) • 

3.792. Juvenal Pereira da Silva (3.806), filho de José ;Silva 
1 e-.de Elvira. Pereira da Silva, nascido a 9 de-julho 

de 1913, no Distrieto Federal, medico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal,:de 
Candelária e residência á rua São Pedro n. 121. 
(Qualificação,requerida, B. E. 128 n. .3.211.) 

3.793. Isis-Gonçalves de-Abreu (3.807), filho-de Sancho Gon
çalves de Abreu e de Amia Baptista. dosv'. Santos 
Abreu, nascida a 13 de março de 1917,,no'Distric|-o 
Federal, solteira, com domicilio eleitoral-no "dis
trieto municipal de Candelária e residência .á rua 
do Rosário n. 96, sobrado. (Qualificação reque
rida, B . E . 96 n. 2.503.)' '.: 

'3.'794. Nilo Souza Bastos (3.808), filho de Manoel Tavares 
Bastos e de Delphina .Souza Bastos, nascido.a> 19 
dé" novembro de 1915, no Distrieto Federal, sol
teiro, commercio, com domicilio eleitoral no ".'dis-
.tricto municipal de Candelária, e residência, á-,rua 
General Câmara n. 23, sobrado. (Qualificação-re
querida, B . E . 128 n. 3.184.). f ' 

3.795. Arthur, Frederico Max Lareu (3.809),' filho. de: Carlos 
* .Frederico Max Lareu e de Ada Maria Lareu, ̂ nas

cido a 9 de dezembro de 1909, em Jündiáhy,Es
tado de São Paulo, casado,- commercio, -com* do
micilio eleitoral no distrieto municiDal" de /Gap-
.delariae residência-á rua-Buenos-Aires-n.' 38. 
(Qualificação requerida, B . E . 120"n. 2.957:)-
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9*W< âlydio Pereira Mala (8.8Í0), ftJao de Francisco Pe
dreira Maia e de Maria do Carmo Maia, nascido a 
15 de marco de 1897, em Belém, Estado do Pará, 
casado, escrevente, com domicilio eleitorai no dis
trieto municipal de Candelária^ e residência á rua 
da Quitanda n, 197. .(Transferencia do Estado do 

-. Pare.) 

; llio, 3 de dezembro de 1936. — Pelo escrivão, Juvenal 
& Araújo. 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

Da ordem do Dr. juiz eleitoral da 2* zona» da 1* Circum-
•Wiçcio do.Düstricto Federal, faço publico, para conhecimen
to dos interessados que, por. despacho de 30 de outubro de 
1936, foram mandados expedir pelo MM. juiz os titulos de 
eleitores doa seguintes cidadãos: 

ü.069. Edgar Notti Baptista (5.068), filho dê Virginio Ba-
ptista e de Laudélina Notti Baptista, nascido a. 29 

. ; : de abril de 1914, em Santa Viçtorjã, estudante, sol-
•:, teiro, com domicilio eleitoral no distrieto münici-

;' pai de S, José e residência na rua Vieira Fazen
da o. 43. (Transferencia.) 

.5.070. Agostinho Taveira (5.069), filho de(DéocIeciano Ta-
veira e de Anna da Cruz Tavèjra, nascido a 14 de 

• * jáneirp dé 1913, no Distrieto Federal, commerçia-
síò, solteiro, com;domicilio eleitoral no distrieto 

v . *. '•' municipal de S. José e residência na rua Vieira 
- Fazenda n. 50, (Qualifioação wex-officio", B. E. 115, 

n. 3,779.) 
6,071. Eduardo da Silveira Cardoso (5,070), filho de José 

Mendes Cardoso e de Francisca da Silveira Car-
. ; . doso, nascido a 4 de março de 1886, em Porto Ve-

" lho do Cunha, Estado do Rio de Janeiro, coinmer-
ciario, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de S. José e residência na travessa da 

" •'' Natividade n. 6. 
- 8.07&. Ootaviano Ferreira da Silva (5.071), filho de Ber

nardo Ferreira da Silva e de Amélia Ferreira da 
Silva, nascido a 23 de julho do 1909, em Báhià da 
Trahição, Estado da Parahyba do Norte, funecio-

; pario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de S. José e residência na rua 
Chile n. 19. (Qualificação requerida, B. E . 122, 
n, S.872.) 

;'5.073, José de Pinho (5.072), filho de Maria do Patrocínio, 
nascido a 21 de maio de 1010, em Vizeu, Porta-. 

: . . gal. motorista, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de-S. José e residência na rua 
Heitor Mello n. 10. (Qualificação requerida, B. E. 
122, n, 3.916.) 

5.074. Nelson Martinez (5,073), füho de.Maroello Martins* 
de Concepcion Giraldi Martinez,' nascido a 12 de 

; abril de 1917, no Distrieto Federal, operário, sol-' 
- - ; . ? teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni-

; eipal de S. José e residência na rua do Carmo 
n. 61. (Qualificação requerida, B. E . 115, nu» 

. ; mero 3.773.) 
5.075. Amélia Monteiro de Barros '(5.074), filha de Julião 

' Alves de Barros e de Maria Monteiro de Barros, 
nascido a 19 de marco de 1912, no Distrieto Fe» 

, .. deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São José e ̂ residência 
na rua dà Misericórdia n. 10. (Qualificação re« 
querida, B. E , 72, n. 3,006.) 

6.076. Humberto Ootavio Ferreira Figueiredo (5.075), fi
lho de Antônio Porto da Silva Figueiredo e de El
vira Ferreira da Silva Figueiredo, nascido a 18 de 

- julho de 1913, em Aracaty, Estado do Ceará, com-
merciario, solteiro, oom domicilio eleitoral no dis» 
tricto munioipal de S. José e residência na rua 
Chile n, 12. (Qualificação requerida, B. E . 91, 
D. 3.301.) 

M77, Odytséa Lima de Menezes (5.076)., filha de Luiz An
tônio dos Reis e de Cândida Jorge dos Reis, nasoi» 
da s 1 de fevereiro de 1909, no Distrieto Federá!, 

:•'••.' . funecionaria .publica, casada» oom domicilio elei-
. toral no distrieto municipal de São José e resi-

;' . dencia na rua da Quitanda n. 3.-(Qualificação re
querida, n. 3.924.) 

8.078. José Leite Brasiliano da Gosta (5.077), filho de Fe-
lix Brasiliano, da Gosta e de Joanna Leite da Cos
ta, nascido a 5 de junho de 1916, em Recife, Es
tado de Pernambuco,, militar, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de São José 
e residência na rua Rodrigo Silva n. 14. (Quali
ficação requerida, B, E . 110, n, 3.684.) 

5.079. João Antônio de Oliveira Barreto (5.078), filho de 
• : Adolpho Lopes Barreto e de Arminda de Oliveira 

Barreto, nascido a 1 de maio de 1918, em São Vi
cente, Estado do Rio Grande do Sul, funecionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitorai no distri
eto munioipal de S, José e residência na rua São 
José n. 21. (Qualifioação requerida, B. E . 122, 
B. 3.926.) 

5.080. José Cardoso Ribeiro (5.079), filho de Júlio de Araú
jo Ribeiro e de Zulmira Cardoso Ribeiro, nascido 
a 2 de junho.de 1918, no Distrieto Federal, com-
merciario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de S. José e residência na rua 
São José n, 78. (Qualificação requerida, B. E . 
122, n. 3.898.) 

5.081. Waldèmar Allevato (5.080), filho de Francisco Alle-
vato e de Elizabeth Werner Allevato, nascido a 19 
de setembro.de 1910, em Bello Horizonte, Esta
do Üe Minas Geraes, funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto munioipal de 
São José e residência na rua da Misericórdia nu
mero 8. (Qualificação requerida, B. E . 122, nu
mero 3.856.) 

5.082. Newton Pereira de Oliveira (5.081), filho de João 
Evangelista de Oliveira e de Carmezina Pereira de 
Oliveira, nascido a 26 de maio de 1915, em Belém, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de S. José e residência na rua 
Chile n. 13. (Qualifioação requerida, B. E . 110, 
n. 3.679.) 

5.083.. Claudino da Costa (5.082), filho de José da Costa e 
de Emilia Domingos, nascido a 12 de abril de 

1895, em Coimbra, Portugal, funecionario muni
cipal, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de S. José e residência na rua S. José 
n. 32. (Qualificação requerida, B. E . 112, nu
mero 3.863.) 

5.084, Josué Pereira .(5.083), filho de Deolinda Rita, nascido 
a 18 de janeiro de 1881, em Villa Nova de Gaya, 
Portugal, marítimo, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de S. José e residência 
na rua Vieira Fazenda n. 12. (Qualificação re
querida^. E . 122, n. 3.913.) 

5.085, Rosalvo Eduardo Jansen (5.084), filho*de Eduardo 
Jansen, e de Thereza Tupinambá Jansen, nascido 
a 5 de junho de 1918, no Distrieto. Federal, militar, 
solteiro, coro domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São José e residência á rua D. Manoel 
n. 18, (Qualificação requerida, B.E, 92> n. 3.337.) 

5.086, 'Braz Teixeira Filho (5.085)* filho de Braz Teixeira 
e de Elizabeth. Scott Teixeira, nascido -a 3 de 
agosto de 1915, no Distrieto Federal, militar, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São José e residência á rua 1* de Março 
n. 16. (Qualificação requerida, B. E. 105, n. 3.640.) 

S.0S7, Joio Lannes da Silva Leal (5.086), filho de João da 
• Silva.Leal e de Odette da Silva Leal, nascido a. 5 
de fevereiro de 1918, em Barbaoena, Estado.de 
Minas Geraes, militar, solteiro, oom domicilio elei
toral no distrieto municipal de São José e residência 
á avenida Nilo Peçanha n. 12. (Qualifioação reque
rida, B. E. 112, n. 3.757.) 

5.OS*. AJdeberth de Queiroz (5.087), filho de Sálathiei .de 
Queiroz e de Fernanda Costa Osório, nascido a 28 

• de janeiro de 1918, no Distrieto Federal, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São José e residência á' rua da Miseri
córdia n. 10. (Qualificação, requerida, B. E. 101, 
O, 3.581.) 

5.039. Adalberto de Moura Campos (5.088), filho de JOÍU 
Francisco de Campos e de Herminia de Mouru 
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Campos, nascido a 16 de maio de 1917, no Dis
trieto Federal, militar, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de São José e residên
cia á rua da Quitanda n. 12., (Qualificação reque
rida, B. E. 112, n. 3.741.), 

5.090. João Soares Guimarães (5.089), filho de José Antônio 
Ribeiro Guimarães e de Constância Soares Guima
rães, nascido a 16 de março de 1901, no Distrieto 
Federal, commerciario, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de São José e residên
cia á rua São José n. 46. (Qualificação requerida, 
B. E. 98, n. 3.515.) 

5.091. Firmino Ayres de Araújo (5.090), filho de José Pe
regrino de Araújo Filho e Maria Firmina Ayres 
de Araújo, nascido a 4 de novembro de 1914, em 
Patos, Estado da Parahyba do Norte, militar, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de São José e residência á rua D. Manoel n.. 36. 
(Qualificação requerida, B. E. 112, n. 3.754.) 

5.092. Herbert de Carvalho (5.091), filho de Horacio de 
Carvalho e de Maria Luiza de Carvalho, nascido a 
26 de janeiro de 1914, em Bom Jesus do ítabapoana, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
José e residência á rua da Misericórdia n. 30. 
,(Qualificação requerida, B. E. 122, n.-3.912.) 

5.093. 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 dis
trieto municipal de São José e residência.-á rua da 
Misericórdia n: 43. (Qualificação reouerida, • B. 
El 94, n. 3.429.) ' ; 

5.095. Manoel Porto. Alonso (5.094), filho de Agostinho Go
mes Figueira da Conceição e de Maria Porto, nas
cido a 2 de agosto de 1915, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São José e residência á rua 
Rodrigo Silva n. 39. (Qualificação requerida, B. 
E. 122, n. 3.876.) 

5.096. 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, sol
teiro, com domicilio eleitora! no distrieto muni
cipal de São José -e residência á rua do Carmo 
n. 18...(Qualificação requerida, B. E. 110, n. 3.610.) 

5.097.. Roseny Leite do Amara! Coutinho (5.096), filho de 
João Leite do Amaral Coutinho e de Christina Roma 
Coutinho, nascido a 10 de maio de 1915, em La-
dario, Estado de Matto Grosso, militar, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal .de São 
José e residência a rua México n. 26.. (Qualificação 
requerida, B. E. 89, n. 3.279.) 

5.098, plga de Almeida Pires (5.097), filha de-Júlio P i 
mentel de Almeida e de Carolina Scotti Bruni, nas
cida a 26 de abril de 1901, no Distrieto Federal, 
commercio, casada, com domicilio eleitora! no dis-, 
tricto municipal de São José e residência .á - tra
vessa do Gommercio n. 10. (Oualificação reouerida, 
B. E. 122,;n. 3.918.) 

5.099. Débora Pimentel de Almeida (5.098), filha''de JuÜo 
Pimentel de Almeida Nunes e de Carolina Scotti 
Bruni, nascida a 5'.de maio de 1914,, no Distrieto 
Federal, commerciaria, solteira, com domicilio elei
tora! no distrieto municipal de São-José ; ,e. resi
dência á travessa do Commercio n. 10.. (Qualifi-

* cação requerida,. B J5.' 122, n. 3.842.). . . . 
5.100= Hòracío Lemos Corrêa (5.099), filho de.-Antônio 

Corrêa e de Flavia de Lemos-Corrêa, nascido a 1 
fde dezembro de 1915, no Distrieto Federal, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto • mu
nicipal de São José e residência á rua Chile n. 19. 
^Qualificação requerida, B. E. 89, n.-3.287.) 

5.101. José de Sá.Serrão (5.100), filho de Antônio Pereira 
de Sá Serrão e de Esmeralda Fonseca Sèrrão, 

''nascido'a'4 de janeiro de 1916, em Serraria, Estado 
da Parahyba do Norte, militar, solteiro, com do

micilie eleitoral so distrieto municipal de São José 
e residência á rua D. Manoel ru. 22. (Qualificação 
requerida, B. E. 122, n. 3.850.) 

5.102. Palmyra Bahia Gastaldo (5.101), filha de Francisco 
. ' Luiz Bahia e de Gorina Augusta Bahia, nascida 

a 19 de.julho.de 1901, no- Distrieto, Federal • do
mestica, casada, com domicilio eleitoral nò distrieto 
inunicipal.de .São. José .e residência á rua da Mise
ricórdia n.. 91. (Qualificação requerida, B. E.122* 
n. 3.905.) 

5.103. Luiz Felippe Tavares Guerreiro (5.102), filho de Luiz 
Tavares; Guerreiro e de Leontina Guadalupe Tava
res Guerreiro, nascido a. 27 de julhç de 1915, em 
São João Del. Rey, Estado de Minas Geraes, admi
nistrador rural, solteiro, com domicilio eleitoral'no 
distrieto municipal de São José e residência á rua 
Sete de Setembro n. 19. (Qualificação requerida, 
B . E . 122,' n. 3.887.). 

5.104, José Gondim Menescal (5.103), filho, de José da Justa 
Menescal e de 'Amélia Gondin Menescal, nascido 1 
17- de janeiro de 1900, em Fortaleza, commerci.ante, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto-munici
pal de São José e residência á rua do Carmo nu
mero 48. (Qualificação requerida, B . E . 122, nu
mero 3.896.) 

5.105, Gilberto Pereira Petersen (5.104), filho-de Fernando 
Petersen' e de Maria Durce Pereira Petersen, nas
cido a 28 de novembro de 1913, em São Salvador, 
Estado da Bahia, portuário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Sãõ José e 
residência ã rua do Carmo n. 26. (Qualificação 
requerida, B . E . 122, n. 3.921.) 

5.106, - Dilson' Siciliano Loureiro (5.105)," filho de Joaquim 
da Cunha e. de Francisca Siciliano Loureiro, nas
cido a .12-de julho-de 1918, no Distrieto Federal, 
militar,.solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal'de São José e residência á rua da Qui
tanda n. 19. (Qualificação requerida, B . E . 101, 

, .< n. 3,5.70.),."„ , 
5.107. Alipio Napoleão de Andrade Serpa (5.106), filho de 

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 do
micilio eleitoral no distrieto municipal de São José 
é••residência á rua Borges de Castro n. 28. (Qua
lificação requerida,'.B.E','94,"n.;3.421.') . 

.5.108,-Hélio .João Gomes Fernandes (5.107), filho de. João 
Loureiro Fernandes e de Isaura Gomes Fernandes, 

, "nascido a 24- de junho -de 191.7, no Distrieto Federal, 
.militar,-solteiro, com domicilio eleitorai no distrieto 
'.municipal'de São José e 'residência á rua D. Ma
noel n." 38. (Qualificação reouerida, B . E . 92, nu
mero 3.336.) 

5.109. Joaquim Antônio-Ribeiro (5.10-8), filho de Manoel-An
tônio Ribeiro e de Amélia Ribeiro, nascido .a .8-de 
novembro de 1884, no Distrieto Federal, machinista 
M1. Ú., solteiro, com domicilio eleiforal.no distrieto 
municipal de São José e residência no. becco da 
•MusicaV.'7.' (Quali'ficaçãó'e«-o//icio, B . E . 66, nu
mero'178.) • 

5.110. Alberto José de Almeida (5.109), filho.de Mandei AI-
• . -vesde Almeida e de Escolastiça da.Conceição,Al

meida, nascido a 13 de dezembro de 1889,' em Be-
• lé.m,-Estado do' Pará, machinista'M: M . , casado, com 
domicilio eleitora!' no - distrieto municipal de'São 
José e residência á rua Primeiro'de Março n . ' 18. 

- Í .(Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 3;!.408.) . 
5.111. 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 Pa-

râty, Estado do Rio de Janeiro,, commercio, sol
teiro, com. domicilio eleitoral no dis,tricto municipal 
de.São José e- residência á rua D.-Manoel n./30. 
(Qualificação requerida, B . E . 94,.n. 3.433.); 

' 5.112.' Permeies ..Moraes •• (5.111), filho- de' José Moraes' e,'dé 
Lüiza Moraes, nascido a 1 de fevereiro.de 1918, eml 
'Cástello, Estado do Espirito Santo, cummercip, soU 
{eivo, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de São José e residência á, rua-Republica do Penl 
n . 40. (Qualifioação reouerida, B . E . 124,'numero 
•3.'868.) • • • - . . 
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5.113. Jorge .Ciriate (5.112), filho de João Ciriate e de Izolina 
Ciriate, nascido a 1 de janeiro de 1912. no Distrieto 
Federal, bancário, solteiro, com- domicilio eleitoral 
mo distrieto municipal de <São José e residência á 
rua São João n. 11. (Qualificação requerida, B . E . 
117, n. 3.826.) 

6.114. Oscar José dos Santos (5.113), filho de Acylino José 
dos Santos e de Hortencia Herotilde Santos, nas
cido a 12 de agosto, em Mutuipe, commercio, sol-

: teiro,'com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de São José e residência á rua Vieira Fazenda nu
mero 80. (Qualificação requerida, B . E . 19, nu
mero 2.207.) 

5.094. Antônio Ribeiro Martins (5 ;093), filho de Antônio 
Martins de Oliveira e de Maria Nathalia Rosa Ri 
beiro, nascido a 9 de julho de 1911, no Distrieto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de São José e residência 
á rua do Carmo n. 19. (Qualificação requerida, 
B . E . 87, n. 1.140.) 

4.945. Francisco de Oliveira (4.944), filho de Pedro de Oli
veira e de Maria de Oliveira, nascido a 15 de março 
de 1905, em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, 
funecionario publico, casado, com domicilio elei-

- - tora! no distrieto municipal de São José. (Transfe
rencia.) 

Rio, 5 de novembro de 1936; — Pelo escrivão, E. Moraes, 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

, De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 2 a Zona. da I a Cir
cumscripção'do Distrieto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que, por despacho de 11 de novem
bro de 1936, foram mandados expedir pelo MM. Juiz os titu
los de eleitores dos seguintes cidadãos': . 

5.115. Flavio Martins Meirelles (5.114), filho de Hermene
gildo de Lima Meirelles e de Hermelinda Martins 
Meirelles, nascido a 2 de novembro de 1914, em S. 
Luiz do Maranhão, militar, solteiro, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de S. José e 
residente á rua São José n. 18. (Qualificação re
querida, B . E„ 122, n. 3.853). 

(5.116. João Machado Pavão (5.115), filho de Manoel Machado 
Pavão e de Emilia dè Jesus Pavão, nascido a 31 de 
agosto de 1908, no Distrieto Federal, commercia-
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José e residente á rua Republica 
do Peru' n. 5, sobrado. (Qualificação requerida, 
B . E . 94, n. 3.385). 

'8.117. Nino Minelli (5.116), filho de Leonardo Minelli e do 
! .. Celeste Minelli, nascido a 30 de julho de 1876, na 

Itália, sacerdote, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São José e residente á 
rua 7 de Setembro n. 2. (Qualificação requerida, 
n. 3.326). ' 

5.118. Lidenor de Mello Motta (5.117), filho de Leobiâo 
Soares da MOtta e de Adelaide de Mello Motta, nas
cido a 30 de abril de 1918, em Palmeira dos índios, 
Estado de'Alagoas, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São José e re
sidente á rua 7 de Setembro n. 27. (Qualificação 
requerida, B . E . 101, n. 3.571). 

5.119. Nilza Areias (5.118), filha de Archeláo Areias e .de-
Anna Areias, nascida a 10 de dezembro de 1916, no 
Distrieto Federal, commercio solteira, oom domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de São José e 
residente á rua Vieira Fazenda n. 50. (Qualifica
ção requerida, B . E..101, n . 3.610). 

'S.Í30. Paulo Ribeiro da Silva (5.119), filho de João Ribeiro 
da Silva e de Leònor Gonçalves da Silva, nascida a 
14 de dezembro de '1911, no Distrieto Federal, com-
merciario, solteiro; com domicilio eleitoral no dis-
tricto municipal de São. José e residente á rua 
Chile n. 21. (Qualificação requerida, B . E. 122, 

£ . aumero 33.917). 
'-$i151. Leocãdio Briggs- (5.Í20), filho de Justmo Guilherme 

Briggs e de Petronilha Jafiuaria Briggs. nascido a 
10 de fevereiro de 1905, no Distrieto Federal, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio elei

toral no distrieto municipal de São José e resí 
dente á rua Clapp n. 1. (Qualificação requerida, 
B. E . 115, n. 3.784). 

5.122. Herminio Guimarães (5,121), filho de Arthur Benita? 
Guimarães e de Luiza Dias Guimarães, nascido a 
25 de abril de 1914, no Distrieto .Federal, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São José e residente á*rua Misericórdia 
n. 11, 2 o andar. (Qualificação requerida, B . E . 
112, n. 3.752). 

5.123. Luiz Moreira da Rocha '(5.122), filho de José Moreira 
da Rocha e de Rufina Jacintha Dias, nascido a 18 
de julho de 1898, no Distrieto Federal, commer-
ciario, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José e residente á rua Miserior-
dia n. H , 2 o andar. (Qualificação requerida, B . 
E . 112, n. 3.752). 

5.124. Alberto da Costa Mattos (5.123), filho de Antônio Go
mes de Mattos e de Maria Mercedes da Costa Mat
tos, nascido, a 21 de agosto de 1916, no Distrieto 
Federal, militar .solteiro, com domicilio eleitora; 
no distrieto municipal de São José. vQualificação 
í-equerida, B . E . 110, numero 3.672). 

5.125. Francisco de Paula da Paixão Linhares (5.124). f i 
lho de Francisco de Paula Linhares e de Matbilde 
da Paixão Linhares, nascido a 14 de outubro de 
1917, no Distrieto Federal, militar, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
José e residente á rua 7 de Setembro n. 19. (Qua
lificação requerida, B . E . 92, n. 3.339). 

5.126. Rodolpho dâ Paixão Linhares (5.125), filho de Fran
cisco de Paula Linhares e de Mathilde Dias da 
Paixão Linhares, nascido a <£8 de outubro de'1916. 
no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Sáo 
José e residente á Praça 15 de Novembro n. 20. 
(Qualificação requerida, B . E . 122, n. 3.919). 

5.127. Paulo Cunha Mello (5.126), filho de Heitor Pereira de 
Mello e de Marilia da Cunha Mello, nascido a 7 de 
setembro de 1917, no Distrieto Federal, militat, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São José .e residente á rua do Carmo nu
mero 48. (Qualificação requerida, B , E . 92, nu
mero 3.340). 

5.128. Ayrton José Pereira Bastos (5.127)', filho de Antônio 
José Pereira Bastos e de Ida Renato Pereira Bas
tos, nascido a 8 de julho de 1915, no Distrieto Fe
deral, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São José e residente á rua 
Borja Castro n. 10. (Qualificação requerida B. E. 
122, n. 3.642.) 

5.129. Nelson Andrade de Lima (5.128), filho de José Agos
tinho de Lima e de Dulce Andrade de Lima, nas
cido a 18 de agosto de 1917, no Distrieto Federal, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de São José e residente á rua do 
Carmo n. 8. (Qualificação requerida, B . E . 112, 
n. 3.739.) 

5.130. Lindomar de Freitas Dutra (5.129), filho de José 
Francisco Dutra e de Bernàrda de Freitas Dutra, 
nascido a 14 de novembro de 1915, em Pnarhyba, 
Estado do Piauhy, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São José e re
sidente á-rua dò Carmo n. 8. (Qualificação ro
que raida, B . E . 117, n. 3.817.) > 

5.131. Octavio Moreira Borba (5.130), filho de Utaliz Bor
ba e de Herminia Moreira Borba, nescido a 5 de 
janeiro de 1917, em Bagé, Estado do Rio Grande 
do Sul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto munioipal de São José e residente á rua 
Almirante'Barroso n. 18. (Qualificação requeri-

- da, B . E . n, 89, n. 3.290.) 
5.132.. João Moreira (5.131)," filho de Carlos Augusto .Mu

ni? Moreira e de Anna Gonçalves' Moreira, nasci.Io 
a 17 de maio de 1887, em Soure, Estado do Pará, 

•' • • : machinista dá Marinha' Mercante, casado, com do-
•'. : .' micilio eleitoral no distrieto municipal de São 

José è residente no becco da Música n. 7. 'Qua
lificação "ex-officio". . E . 70, n. 28.452.) 

\ 
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5.133. Marianna Ferreira '(5.132), filha de Francisco Fer-
„ reira e de .Maria da Annunciação, nascida a 10 de 

março de 1900, em Santos, Estado de São Paulo, 
commercio, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São José e.residente á rua da 
Quitanda n . . 56. (Qualificação requerida, B . E . 
117, n. 3.822.) 

5.134. Wilson Mattos (5.133), filho de Valentim da Costa 
Mattos e de Maria Mazzoni, nascido a 2 de março 

' de 19"!6, em Bicas, Estado de Minas Gerfaes, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São José e residente á rua 

. -.Chile n. .19. .(Qualificação requerida B. E . 122, 
n. 3.873.) 

5.135. Arthur Henrique Dapieve '(5.134), filho de Adão Da-
pieve e de Amort Irene Therese Dapieve, nascido 
a 20 de novembro de 1912, em Barbacena, Estido 
de Miuas Geraes, bancário, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São José e re
sidente á rua Vieira Fazenda n. 14. (Qualifica
ção requerida B . E . 122, n. 3.890.) 

5.136. Maria Reis Magdaleno (5.135), filha de João Magda-
leno e de Maria das Dores Rodrigues, nascida a 3 

' de julho de 1884, no Distrieto Federal, costurei
ra, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José e residente á rua São José 

•ti; 15. (Qualificação reauerida, B. E . 105, nu
mero 3.618.) -

5.137. Osório Alves (5.136), filho de João José Alves e de 
Maria Carlota da Costa, nascido a H de julho de 
1917, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, 
São José e residente á rua da Misericórdia n. 20. 
(Qualificação requerida, B . E . 115, n. 3.787.) 

5.138. Manoel Ferreira (5.137), filho de Manoel Ferreira e 
dé Maria dos Prazeres Ferreira, nascido a 3 de 
maio de 194, na Distrieto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São José e residente á rua'do Carmo nu
mero 46. (Qualificação "ex-officio", B. E . 68, 
sem numero.) 

5.139. Antônio Carvalho de Siqueira (5.138). filho de l r i -
neu Telles de Siqueira e de Joanna Baptista dos 
Santos, nascido a 4-de janeiro de 1912. no Estado 
de Pernambuco, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São José e 
residente á rua Clapp n. 1. (Transferencia.) 

5.140. Francisco Gonçalves Palmeira (5.139), filho de Joa
quim Gonçlaves e de Samaritana Gonçalves Pal
meira, nascido a 10'de aloril de 1906, em Pão, 
Portugal, marítimo, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal ed São José e residente 
á rua Santa Luzia n. 170. (Qualificação reque
rida, B . E . 105, n. 3.633.); 

5.141. Nair Morgiado (5.140). filha de Manoel Dario Mor-
gado e de Rosa Valeriani Morgado. nascida a í de 
agosto de 1916, em Itajahy-, Estado de Santa Ca-, 
tharina, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de São José e residente 
á rua Sete de Setembro n. 36. (Transferencia.) 

5.112. Antônio de Souza Valle (5.141), filho de Valentim 
do. Valle e de Maria Alves de Souza, nascido a 13 
de dezembro de 1907, em Espozende, Portugal, ma
rítimo, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-

; cto municipal de São José e residente á rua Ro-
• drigo Silva n. 11. (Qualificação rqeuerida B. E . 

' 122, n. 3.914.) 
5.143. Heber França Trinta (5.142), filho de Joaquim Sil-

, vestre Trinta e de Astrogilda França Trinta, nas-
x cido a 9 de abril de 1917, em São Bento, no Es

tado do Maranhão, commercio,. solteiro, com do-
,ii'jiciIio eleitoral no distrieto municipal de S. José 
e residente á rua do Mercado n. 12. (Qualifica

r ã o requerida B. E . 122, n. 3.885.) 
5.144. Débora Messery Galachi (5.143)> filha de Francisco de 

Oliveira. Messery e de Benedicta Messery, nascida 
a 26 de janeiro dé 1902, enVLadario, Estado de 
Matto Grosso, guarda-livros,, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São José e re

sidência á rua da Quitanda n. 58.) , . 

§.146. Euclydes Barbosa da Silva (5.145), filho de Hume-
riano Barbosa da Silva e de Petronilha Barbosa- da 
Silva, nascido a 8 de julho de 1884, em .' Recife, 
Estado de Pernambuco, funecionario publico,, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municia, 
pai de São José e residência á rua S. José.n. 42. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 87.) 

5.147. Antônio Felinto Carrilho de Oliveira (5.146), filho de 
Felino Alves de Oliveira e de Maria Amélia de Oli
veira, nascido a 8 de fevereiro de 1884, em Apody, 
Estado do Rio Grande do Norte, contador, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José e residência á rua S. José n. 46. (Qua
lificação requerida, B . E . 59, n. 2.905.) 

5.148. Aled Parry (5.147), filho de Wilüam Parry e de Mar-
garet Parry, nascido a 4 de maio de 1891, em Car-
nafflon, Inglaterra, capitão de longo curso, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José e residência á rua México n. 76. .(Qua
lificação requerida, B . E . 72, n. 3.009.) 

5.149. Raymundo Boavista (5.148), filho de.Raymundo Boa-
vista e de Antonia Borralho Boavista, nascido a 6 
de setembro de 1916, em Caxias/Estado do Mara
nhão, militar, solteiro, com domicilio eleitoral nc 
distrieto. municipal de São José e residência á rua 
Republica do Peru' n. 66. (Qualificação reaueri
da, B . E . 110, n. 3.662.)] 

5.150. Bellarmino Rodrigues (5.1491, filho de Bell ar mino Ro
drigues e de Manuela Rodrigues, nascido a 3 de de
zembro de 1915, no Distrieto Federal, enfermeiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São José e residência á rua Santa Luzia 
n. 74. (Qualificação requerida, B . E . 122, nume
ro 3.910.) 

5.151. Abel Xisto da Fonseca (5.150:, filho de Adão Xisto di 
Fonseca e de Maria Rita da Fonseca, nascido a 22 
de novembro de 1907, no Distrieto Federal, fune
cionario da Caixa Econômica, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de São José e 
residência á rua da Assembléa n. 31, 1° andar. 
(Qualificação requerida, B. E. 72, n. 2.996.) 

5.152. Rubem de Siqueira Gomes (5.15.1). filho de Octavio 
de Siqueira Gomes e de Odila Frazão Gomes, nas
cido a 16 de setembro de 1916, no Distrieto'Fe
deral, electricista. solteiro,. com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de São José e residência 
a rua do Carmo n. 71. (Qualifioação requerida, 
6. E . 122, n. 3.859.) 

5.153. Pedro Silva (5.152),' filho de Nicolau Jabor e de Clo-
tiide Silva, nascido a 18 de outubro'de 1901, em 
Cochoeiro do Itapemirim, Estado do Espirito San
to, ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São José e residência á rua 
São José n. 80. (Qualificação requerida, B . E . 105, 
n. 3.617.) 

5.154. Raul José Cerqueira (5.153;', filho de Manoel José de 
Cerqueira e de Virgínia Cerqueira, nascido-a 7 de 
setembro de 1880, no Distrieto Federal,.com domi- • 
cilio eleitoral no distrieto municipal de São José e 
residência á rua Chile n. 12. (Qualificação , re
querida, B . E, 110, n. 3.725.) 

5.155. Sylvio Alves (5.154), filho de Clodoaldo Antônio A l 
ves e de Zulmira Alves Vianna, nascido a 22 de 
abril de 1916, no Oistricto Federal, ' electricista, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto. muni- • 
cipal de São José e residência á rua Santa Luzia 
n. 194. (Qualificação requerida, B . E . 122, nu
mero 3.880.) 

5.156. Casemiro Souza (5.155), filho de Alice de Almeida 
Ramos, nascido a 3 de março de 1907, no Distrieto 
Federal, commerciario, solteiro, com domicilio 
eleitoral nò distrieto municipal de São José e resi
dência á rua Santa Luzia n. 212". (Qualificação re
querida, B . E . 65, n. 2.961.) „ 

5.157. Dalivia Huguet (5.156), filha de Emilio Huguet e de 
Maria das Seves, nascida a 18 desmaio de 1916, no 
Distrieto Federal, modista,' solteira, côm domicilio 
eleitoral .no distrieto municipal-de São José e re
sidência á rua'S. José n. 33, 2° andar. (Qualifi
cação requerida, B . E . 110, n . 3.506.) 

Confere com o Orig i n a 
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5.176. 

5.177. 

5'.17í 

5.179. 

S.158. Homero Cláudio da Silva (5.157), filho de Virgílio 
Cláudio da Silva edé-Ercilia; Costa Lima da Silva, 
nascido a. 4 de. abril de 1918,.no Distrieto Federal, 
estudante, solteiro, com. domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São José e residência á rüa 
Vieira Fazenda n. 18. (Qualificação requerida, 
B . E . £9, n. 2.369.). • . 

15.160. Walter Solamá (5.159), filho de lsaac Solamá-e !de 
Lúcia da Cunha Solamá,' nascido a 12 de junho .le 
1917. no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral' no distrieto municipal de. São 
José e residência á rua São José n. 76, sobrado. 
(Qualificação requerida, B . E . 124.n. 1.625.) 

5.161. Nilo Costa Braga (5.160), filho de Gilceno Baptista 
da-.Costa rBaga e de. Maria Luiza Braga, nascido a 29 
de setembro de 1913. no Distrieto Federal, ferroviá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal'de'São-José e residência á rua São José 
n..78. (Qualificação requerida, B . E . 99, n. 3.568.) 

5.162. José Luiz Adolpho Bahiano (5.161), filho de Luiz 
Adolpho Bahiano e de Etelvina Ferreira Bahiano, 
nascido a 30 de março de 1917, no Distrieto Federal, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral, no distrieto municipal de São José e residência 
á rua Rodrigo Silva n. 34. (Qualificação requerida. 
B . E . 122. n. 3.875.) 

[5.165. Regina Marapodi (5.164), filha de José Marapodi e 
de Maria Pregnolati, nascida a 19 de novembro ds 
1908, no Distrieto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto' munjcipal de São. 
José e residência á rua da Quitanda n. 58. (Quali
ficação requerida, B . E . 84, n. 3.165.) 

[g.166. Benedicto João de Deus Vianna (5.165). filho de A!= 
bèrto Carlos de Moura e de Lucy Peçanha de Bíoüra, 
nascido, a 30 de janeiro de 191.4, em Nictheroy, Estado 

' do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de São José e re
sidência á rua da~Misericordia n. 36-, (Qualificação 
requerida, B . E . 127. n. 3.927.) 

J5.167, Celso. Peçanha de Moraes (5.166), filho de Alberto 
Carlos de Moura-e de Lucy Peçanha de Moura nas
cido a 30 de janeiro de 1914, em Nictheroy, Estado' 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de São: Josée 
residência á rua Republica do Peru' n. 19. (QuaVi- 5.180. 
ficação requerida.) 

5.168. Abelardo Rocas Sobrinho (5.167), filho de Orlando 
Rocas ;e de Elvira de Castro Rebello Rocas nascido 
a 2 de dezembro de 1913, no Distrieto Federal es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José e residência á rua Santa Lu
zia n. 39. sobrado. (Qualificação requerida, B . E . 
122,. n. 3.925.) 

5.169. Maria Albina Braga (5.168), filha de João Baptista 
Barroso e de Therèza Guimarães Barroso nascida a 
17 de setembro de 1905. em Portugal, professora di
plomada, casada, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de São José e residência á rua Appa-
ricio Borges n. 130. (Qualificação requerida, B E ' 
127. n. 3.841.) 

55,171. Livio de Macedo Galdo '(5.170J, filho de Nelson de 
Macedo Galdo e de Jesuina Goulart de Macedo Galdo, 
nascido a 19 de maio de 1917, no Distrieto Federa' 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José e residência á rua Sete de.Se
tembro n. H./(Qualificação requerida B E 11' 
n.-3.745:) . ' 

8.172. Mecenas Magno da*'.Cruz Sall.es (5.171), filho de Mar
cos Raggio Salles e de Maria Luiza Cruz,,Salles 
nascido a 12 de março de 1913, no Rio de Janei
ro,, medico, solteiro, com domeiilio eleitoral no dis
trieto municipal de São José e residência á rua da 

" Assembléa n. 68. (Qualificação requerida, B . E . -
727, ttumero 3.928). 

8.173. José Nieomedeg Rocha e Silva (5.172)', filho de Me
drado Silva e de Annâ Rios e Silva, nascido a 16 
de,setetobro de 1901, no Estado de Minas Geraes, 
eommercip, casado, com 'domicilio elaitorál no dis-

" tricto municioal de São José e residência á rua 1 
de - Setembro "numero 19. (Qualificação requerida, 
B . E.' 127, n. 3.931), 

5.174. Jozino Ferreira (5.173), filho de Álvaro José Ferrei
ra e de Eugenia Coelho, nascido a H de abril de 
1912, • no Estado, do Rio de Janeiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral.no distrieto municipal de São 

i . .José e residência á. rua México numero 146. (Trans
ferencia) . 

5.175. Ben-Hur José Ribeiro (5.174), filho do Deieola de 
Maria e São José e de Adalgisa Ribeiro de S. José, 
nascido a 16 de agosto de 1918, no Estado de Minas 
Geraes, funecionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de São José 
e residência á rua de São José n. 23. 

Henrique Victor Lage (5.175),- filho de Jorge Lage 
e de Elizabeth Clara Lage, nascido a 19 de novem
bro de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, enge
nheiro, casado, com domieilio eleitoral no distrieto 
municipal de S.1 José e residência á rua da Quitanda 
n. 6, sobrado. '(Qualificação requerida, B . E . 127, 
n. 3.959). . 

Joaquim Maciel Magalhães (5.176), filho de Francis
co Salles Magalhães e de Victaüna Magalhães, nas-

/ cido a 19 de agosto de 1900, no Estado de Minas 
Geraes, sapateiro, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São José e residência á 
rua São José n. .17, sobrado. (Qualificação reque> 
rida, B . E . 110, numero 3.658). 

Eduardo de Oliveira Moreira'(5.177),' filho de Manoel 
de Oliveira Moreira e de Maria da Encarnação, 
nascido a 24 de julho de 1917, no_ Distrieto Fe
deral,, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no "distrieto municipal de São José-e residência á 
rua de São José n. 36, sobrado. (Qualificação, B. 
E . , 144, n. 1.924). 

Manoel Júlio Fereira Filho (5.178)', filho de Manoel 
Julio Ferreira.e de Elzira de Souza Ferreira, nas
cido a 24 de março de 1918, no Distrieto -Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral.no dis
trieto municipal" de São-José. e residência á rua 
da Quitanda n. 19. (Qualificação reouerida, B . 
E.„98,-n. 3.522). 

Manoel Flosculo Lustosa Cabral (-5.179), filho de 
. Francisco Lustosa Cabral e de Maria Dolores Ca
bral, nascido a 2 de fevereiro de 1896." em Para-

" hyba do Norte, engenheiro topographo. casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José e residência á rua da Misericórdia nu
mero 81. (Transferencia). 

Antônio Francisco dos Santos (5.180), filho de Ma
noel Francisco dos Santos e de Maria Gonçalves 
Salgueiro, nascido a 18 de'setembro de 1894, em 
Portugal, naturalizado, carpinteiro, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto mmiicipal de São 
José e.residência á rua da Quitanda n. 42. (Quali
ficação requerida, B . E . 122, n. 3.911). 

5.182, Manoel Fernandes do Monte (5.181), filho de Antônio 
Fernandes' do Monte e de Maria Cardoso, nascido 
a 13. de novembro, de 1886, em Portugal, natu
ralizado, marítimo, casado, com domicilio eleito
ral -no distrieto municipal de São José e residencin 
á Avenida Nilo Pccanha numero 121. (Qualifi
cação requerida n. 3.888)'. 

5.183, Abdon Corcino de Medeiros (5.182), filho de André 
'' Corcino de Medeiros e de Amélia Paulina de Mel-

. Io, nascido a 10 de maio de 1888, no Rio Grande 
do Norte, marítimo, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de São José e residên
cia á rua Chile n. 11. (Qualificação requerida. 
B . E . 127, n. 3.934). 

5.184, Aldemar Assumpção (5,183), filho de Arthidorio José 
de Assumpção e de iPetronilha Lima de Assum
pção, nascido a 17 de março de 1911, no Distrieto 
Federal, funecionario publico, solteiro,- com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de S. José 
e residência á rua de São José n. 36, 2° andar. 
(Qualificação requerida n. 3.946). 

5.181. 
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u.185. AldroVando de Vaseoncellos (5.184), filho.de Antô
nio Firmino de Vaseoncellos e de-Maria Minervina 
de Castro Lima Vaseoncellos,, nascido a 21 de 
agosto de 1912, no Estado do Bahia, medico, casa
do, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de São José e. residência á rua Araújo Porto Ale
gre n. 55. (Qualificação requerida, B. E . 127, 
n. 3.930). 

5.186. Nelson Sylvio de Faria (5.185), filho de Guilherme 
Augusto de Faria e de Natalina Martiniana de Fa
ria, nascido a 14 de abril de 1900̂  no Distrieto 
Federal, bancário, solteiro, com domioilio eleitoral 
no distrieto municipal de Sãõ José é residência á 
rua 15 de novembro n. 20. (Qualificação reque
rida,^. E . 127, n. 3.941). 

5.187. Hildebrando Domingos de Araújo (5.186), filho de 
João Domingos de Araújo e de Isabel Soares de 
Araújo, nascido a 21 de maio de 1883, no Est,ádo 
do Ceará, official de Marinha Mercante, casado, 
com domicilm eleitoral 'DO distrieto municipal de 
São José e residência á rua do Carmo n. 44. (Qua
lificação requerida, B . E . 94, n. 3.404). 

5.188. Djalroa Lima dos Santos (5.187). filho de Orlando 
Lima dos Santos e de Alice Lima dos Santos, nas
cido a 20 de janeiro de 1917, nó Estado do Rio de 
Janeiro, motorista, solteiro, com domicilio eleito-. 
ral no distrieto municipal de São José e residên
cia á rua Carmo n. 22. (Qualificação requerida, 
B . E . 127, n. 3.940). 

5.189. Jasy Lopes Serrão (5.188), filha de Joaquim Lopes 
Filho e de Francisca Rodrigues Lopes, nascida a 
20 de junho de 1908, no Território doAcre, dacty-
lographa, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São José: (Transferencia). 

5.isn. Álvaro Gomes Sobrinho (5.189), filho de Domingos 
Gomes Sobrinho e de Sylvia de Souza Gomes, nas
cido a 11 de junho de 1905, no Distrieto Federal, 
commercio, casado, oom domieilío eleitoral no dis
trieto municipal de São José e residência á rüa 
São José n. 33,s 1° andar. (Qualificação requerida, 

• n. 3.947). ' , . -
5.191. Marôolfna Lins de Medeiros (5,190), filha de Luiz 

Germano de Albuquerque e de Norberta Lins de 
Albuquerque, nascida a 20 de maio de 1891, no Es
tado de Alagoas, domestica, casada, com domieilio 
eleitoral no distrieto municipal de São José e re-

/ sidencia á rua Chile n. l l . (Qualificação requeri
da, B . E . 127, n. 3.933). 

5.192. Domingos da Silva Telles (5.191), filho de Domin
gos da Silva Telles e de Maria Magalhães Telles, 
nascido.a 10 de janeiro de 1910, no Distrieto Fe
deral, militar, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São José e residência á rua 
dò Carmo n. 26. (Qualificação requerida, B . E . 
84, n. 3.170). -

5.193. José Paulino Ribeiro (5.192), filho de José Paul mo -
Ribeiro e de Guilhermina Romeira, nascido a 12 
de janeiro de 1877, em Recife, Estado de Pernam-
büc, machinista M. M. , solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de São.José e residên
cia á rda S. Luzia.n. 178; (Qualificação requerida, 
B . E . 166, n. 201). 

5.194. José Antônio de Cardoso Tancredo (5.Í93), filho.de 
Júlio Tancredo e de Corina de Cardoso Tancredo, 
nascido a 1 de outubro de 1906, no Distrieto Fe
deral, militar, caskdo, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São José é, residência á rua 
Santa Luzia n. 126. (Qualificação requerida,. B . 
E . 91, n. 3.310). 

3.195. Leão Malamut (5.194), filho de Benjamin Malamut e 
'de Tuba Malamut, nascido a 3 de agosto de 1904, 
sado. com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
no Distrieto Federa), professor -de orchestra, ca
dê São José e residência á rua Santa Luzia n. 186, 
sobrado. (Qualificação ex-óffieio, B . E . 74). 

5.196. Euclydes Rocha (5.195), filho de Pedro da Rocha e 
de Maria Adriana dâ Rocha", nascido a 20 de. agosto 
de 1907. em Vassouras, Estado do Rio de'Janeiro, 
funecionario da Qaixa Econômica, casado, com do
micilio eleitoral'no distrieto municipal de São 

José e residência á rua da Quitanda n. 39. [(Qua
lificação requerida, n. 3.198). 

5.197. Alfredo Alvarez (5.196). filho de Maria dos Reis Al-
varez, nascido o 114 de maio de 1904, no Distrieto 
Federal, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral 
Federal., barbeiro, casado, com domicilio eleitoral-
no distrieto municipal de São Josá e residência á 
rua do Carmo n, 20. (Qualificação requerida B. 
E 112, n. 3.732). 

sllÔS .José dos Santos'Lagoa (5.197), filho de Manoel dos 
Santos Lagoa e de Anna Gonçalves dos Santos, nas-

' cido a 4 de julho de 1906, em Villa do Conde. Por
tugal, marítimo, solieiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto munioipal de S. José e residência á rua 
Santa Luzia n. 176. (Qualificação requerida, B . 
E. 127, n. 3,938). 

5.199. Clarice Lucas Ribeiro Elmo (5.198), filha de Leopol
do Antônio Ribeiro è de Alzira Lucas Ribeiro, nas
cida a 29 de março de 1911, no Distrieto Federal, 
fun<coionaria publica, casada, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de S. José e residência 
á rua São José n. 31. (Qualificação requerida. B . 
E . 98, n. 3.499). 

â.202, Aiitonio de Oliveira Passos (5.201), filho de José Oli
veira Passos è de Maria Passos da Conceição, nas
cido a 10 de maio de 1870, em Campos Estado do 
Rio de Janeiro, operário, viuvo, com domicilio elei
toral no distrieto municipal dè São José e residen-

c cia á rua D. Manoel n. 28. (Qualificação requeri
da. B . E . 127, n. 3.972). 

5.204. Arlindo SanfAnna (5.203), filho de Manoel Santa 
Anna e;de Maria da Gloria Machado, nascido a 5 
de março de 1905, no Distrieto Fedçral,' commer-
ico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José e.residência á rüa do Car
mo n. 12. (Qualificação requerida, B . E . 95, nu
mero '3.469.) 

5.205. Francisco Ribeiro Meirelles (5.204), filho de Victo-
rino Guedes ed Meirelles e de Eponina de Assum
pção Meirelles, nascido a 3 de dezembro de 1910, 
em Mar de Hespanha,. commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de São 
João e residência á rua São José n. 45. (Qualifi
cação requerida, B . E . 94, n. 3.403.) 

5.206. Decio Brando Barbosa (5.205), filho de Jpaqujm 
Duarte Barbosa e de Felicia Brando Barbosa', nas
cido a 16 de setembro de 1914, no Distrieto. Fe
deral, commerciario, solteiro, com domicilio elei-
otral no distrieto municipal de São Joié e residên
cia á rua México n. 22. (Qualificação requerida, 
B . E . 101, n. 3.594.) 

5.207. Oscar de Andrade Pessoa (5.206), filho de Raymundo 
dé Andrade de Fontoura Pessoa e de Valfrida Bar
roso Pessoa, nascido a-8 de maio de 1892, em For
taleza, Estado do Ceará, funecionario publico, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Sãõ José e residência â rua Vieira Fa
zenda n. 16. (Qualificação requerida, 15. E . 117, 
n. 3.832.) 

5.209. Maria de Lourdes Coutinho (5.208), filha da Antônio 
de Mattos Coutinho e de Arlinda de Souza Couti
nho, nascida a 2 de dezembro de 1911. em Nicthe-

, roy, Estado do Rio de Janeiro, domestica, solteira, 
• com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 

São José c residência á i"üa do Carmo n. 30. (Qua
lificação requerida, B . E . 122, n. 3.908.) 

5.210. Doralice Coutinho Machado (5.209), filha de Antônio 
de Mattos Machado e de Arlinda de Souza Macha
do, nascida a 13 de abril de 1913, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada,' com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
José e residência á rua do Carmo n. 34. (Quali
ficação requerida, B . E . 127, n. 3.936.) 

5.211. 'Regina Barradas Bezzi. (5.210), filha de Hugo Raposo 
Barradas e de Ephygenia. Ferreira, nascida a 6 de 
janeira de ,1892, êm Itapicinum, Estado do Ma
ranhão, domestica, viuva, com domicilio 'eleitoral 

, no distrjeto municipal de São José e residência é 
rua Chile n. 27. (Qualificação requerida, B . E . 
131, n. 3.995.) 

Rio, 5 de novembro de 1936. — Pelo escrivão, S, Amaral 
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SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

EXPEDIÇÃO DE QUARTAS VIAS 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral no 2' Zona, 1» Circum
scripção do Distrieto Federal, faço publico, para conheci
mento-dos interessados, que, por despacho de do corrente 
mez; foram mandados expedir pelo MM. Juiz os titulos de 
eleitores dos seguintes cidadãos: 

2.192. Vera Marques Lisboa (2.196), filha de Henrique Mar
ques Lisboa e de Eugenia Marques Lisboa, nas
cida a lõ de abril de 1895 no Estado de São Paulo, 
funecionaria federal, viuva, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de S. José e residên
cia á.rua D. Maria n, 60, casa 2. (Qualificação 
requerida, B . E . 77, n. 400.) 

4.96'. Sylvio Santos (510), filho de Thomasia Santos, nas
cido a 29 de outubro de 1913 no Distrieto Fe
deral, commerciario, solteiro, eom domicilio elei
toral no distrieto municipal de São José e resi
dência á rua General Câmara n. 275. (Qualifica
ção requerida, B . E . 70, n. 125.) 

.23.495.. João Baptista da Costa Saldanha (23.925), filho de 
João Baptista Saldanha e de Guiomar Soares Sal
danha, nascido a 9, de setembro de 1900 no Dis
trieto Federal, commerciario, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de São José 
e residência á rua Mariz e Barros n. 437-A. (Qua
lificação requerida, n. 6.452.) 

I8.7fi8. Cyro de Azevedo Marques (18.028), filho de Luiz 
Augusto de Azevedo Marques e de Neomia de Aze
vedo Marques, nascido a 13 de maio ds 1910 no 
Estado de São Paulo, funecionario publico, sol
teiro,.,com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São José "e residência" à ' rüa Moraes "o 
Valle n. 57, appartamento n; 41. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 16, n. 980.) 

15.180. Álvaro Dutra de Sá (16.411), filho de Francisco Du
tra de Sá e de Porphiria Dutra de Sá, nascido a 
24 de agosto de 1898 no Estado do Rio de Janeiro, 
advogado, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São José e residência á rua 
São Clemente n. 157, casa 41. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 22, n . 5.251.') 

17.0S0. Seraphim José dos Santos (16.043), filho de Antô
nio José dos Santos e de Adelaide de Moraes, nas
cido a 1 de maio de 1891, em Portugal, engenheiro 
civil, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São José e residência á rua Frei Ca
neca n. 399. (Qualificação,"ex-officio", B . E . 46, 
n. 23.910.) v 

6.197. Alcidio Eurico de Castro (6.997), filho de Secundino 
Adejuto de Souza Castro e de Thereza Maria de 
Castro, nascido a 24.de julho de 1879 no Distrieto 
Federal, funecionario publico, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de São José 
e residência á rua Dez n. 24, Marechal Hermes. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 22, n. 5.476.) 

1.2S8. Luiz Neves da Silva (6.191), filho de Antônio Fran
cisco da Silva e de Maria José de Castro, nascido 
a 26 de maio de 1890 no Estado de Minas Geraes, 
funecionario publico, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de São José e resi
dência á 'rua do Senado n. 306. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 35, n . 12.944.) 

6.038. Nelson Pedro da Silva (5.363), filho de Antônio Pe
dro da Silva e de Maria da Luz, nascido a 18 de 
fevereiro de 1906 no Distrieto Federal, commer
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de São José ,e residência á rua Jar
dim Botânico n. 640, casa 5. (Qualificação reque
rida, B . E . 30, n. 1.175.) 

2.783. Antônio Ribeiro (2.337), filho de José Ribeiro e de 
Emilia Ribeiro, nascido a 12 de outubro de 1892 
no Distrieto Federal, funecionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José e residência no Caminho da Bica n. 7, 
Ilha do Governador. .(Qualificação "ex-officio", 

t B . . JU..31, 12.460.): 

20v978". Ercolino Gentil Seno (2.178), filho de Vicente Gen
til e, de Gongetta Seno, nascido a 23 de setembro 

• de 1879, na Itália, guarda-eivil, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de S. Josú 
e.residencia á rua Paes Andrade n. 18. (Quali
ficação "ex-officio", B . E . 21, n. 3.072.) 

. Carmella Jencarelli Miranda (1.466), filho de José 
Jencarelli e de Leonor Rodrigues Jencarelli, nas
cido a 3 de dezembro de 1903 no Distrieto Fe
deral, funciconaria publica, casada, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de São José e 
residência á rua dos Inválidos n. 76. (Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 23, n. 1.178.) 

616. Jorge Padiiha Marques (675), filho de Antônio Fran-
celio Marques e de Francisca de Padiiha Marques, 
nascido a 4 de outubro de 1889 no Estado do Rio 
de Janeiro, auxiliar de I a classe da Industria Pas
toril, casado, com domicilio eleitoral no. distrieto 
municipal de São José e residência á rua Oito de 
Dezembro n. 101. (Qualificação "ex-officio" 
B . E . 23, n. 1.239.) 

17.902. Olavo Ferreira Lixo (21.024), filho de Joaquim 
Pinto Teixeira Lixo e de Irene Bastos Lixo, nas
cido a 17 de abril de 1907 no Distrieto Federal, 

~\ . commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São José e residência á rua 
Senhor dos Passos n. 44. (Qualificação reque
rida, n. 1.619".) 

•18.241. Alfredo Barcellos de Oliveira (18.976), filho de 
Florencio Alves de Oliveira e de Antonina Bar
cellos de Oliveira, nascido a 1 de setembro de 1909 
no Estado do Rio de Janeiro, electricista. solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José e residência no becco do Macahé n. 52. 
Santa Cruz.' (Qualificação "ex-officio", B . E . 4, 
n. 8.667.) 

17.164. Alfredo Bahia (16.828), filho de Deonizio Bahia e 
de Gerogiana Bahia, nascido a 3 de maio de 1896 
no Estado do Rio de Janeiro, funecionario muni-

^ cipal, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de'São José e residência no becco do 
Rio n. 31. (Qualificação "ex-officio", B . E . 57, 
n. 40.321.) 

20.941. José Américo Dias Barreto (2.606), filho de.VFran-
« cisco Américo Dias Barreto e de Maria Margarida 

v Dias Barreto, nascido a 28 de outubro de 1891 » 
Pernambuco, commerciario, casado, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de São José 
e residência á rua Silveira Martins n. 135. (Qua
lificação requerida, B . E . 35, n. 1.762.) < 

1.548. Cornelio de Paula (1.592), filho de Cornelid' de Paula 
e de Brasília de Paula, nascido a 7 de outubro de 
1908 no.Estado de São Paulo, commerciario, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de São José e residência á rua do Rezende nu
mero 68. (Qualificação "ex-officio", n. 432.) 

4.954. Horacio Gonçalves dos Santos (3.582), filho de An
tônio Gonçalves dos Santos e de Alexandrina Ma
ria da Conceição, nascido a 11 de junho de 1893 
no Estado do Rio de Janeiro, funecionario publi
co, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São José e residência á rua Mariano 
Procopio n. 27. (Qualificação "ex-officio", B . E . i 
18, n. 2.848.) j 

S.S09. Carlos Azevedo (U.220)1, filho de Ludgero Bernar
do Azevedo e de Guithermina Bastos Azevedo, nas
cido a 7 de julho de 1904 no Estado do Pará, com
merciario, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São José e residência á rua 
dos Araujos n. 102, casa 7. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 31, n . 19.610.) i 

il.724, Luiz Victor Resse de Gouvêa (1.778), filso dé Victor 
Resse de Gouvêa e de Maria Carolina Resse de 
Gouvêa, nascido a 28 de dezembro de 1913 nó Es
tado do,Rio de Janeiro, advogado, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
José. (Qualificação "ex-officio".) i 

. Belmonte Torres de Vaseoncellos (16.705)', filho 'de 
Irineu Rodrigues de Vaseoncellos e de Jacintha 

Torres de Vaseoncellos, nascido a 10 de março da 
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1890 no Estado do Hlo Grande do Sul, commer
ciario, casado, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de SSo José e residência á rua Pe
çanha da Silva n, 72, (Qualificação requerida, 
n. 3.995.) 

Ü.708. Martinho Rodrigues Pereira Caldas (2.783), filtío de 
Pedro Rodrigues Pereira Caldas e de Francisca 
Elisa Caldas, nascido a 30 de janeiro de 1892 no 
Estado de S. Paulo, funecionario público, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São José e residência á rua Barão de Ubá n. 24-A. 
(Qualificação "ex-officio", B , E . 23, n. 4,389.); 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1936. — 
'£'. Moraes. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAI, 

Pelo Escrivão, 

.De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 3* Zona, da 1* Cir-
cymcripção do Distrieto Federal, faço publico; para conheci
mento dos interessados, que, por despacho, foram mandados 
expedir pelo MM. Juiz os titulos de eleitores dos seguintes ci-

• dadãos: 

0.736. EucHdes Ribeiro de Souza (6.843), filho de Américo 
Ribeiro e de Sebasliana Ribeiro, nascido a 8 de 

.: novembro de 1908 em Cataguazes, Estado de M i 
nas Geraes, solteiro, carpinteiro, coni domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santa Rita e 
residência á rua Marechal Floriano n. 227-A, 3' 
andar. (Transferencia do Estado de Minas Ge
raes, titulo n. 29.) 

'•.813. Maria Amélia Miranda Costa (6.377), filha de Luciano 
Rodrigues da Costa e de Maria Carolina Miranda 
Costa, nascida a 8 de abril de 1912 no Distrieto 
Federal, professora, solteira, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de São Domingos e 

, : - residência â Avenida Passos n . 88, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3» zona, n. 2.589.) 

-4.814.<" Quintino Medina (6.921), filho de João Roberto Me-
dina e de Anna Souza Medina, nascido a 2 de no-

• vembro de 1914 no Distrieto Federal, solteiro, 
commerciario, com domicilio eleitoral no distri-

. cto-municipal de São Domingos e' residência á 
rua Uruguayana n. 120, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3* zona, n . 5,530.) 

6.815. Maria de Lourdes Franco (6.922), filha de Zacharias 
'- Franco è de Blandina Franco, nascida a 11 de 

junho de 1915 no Distrieto Federal, solteira, jor
nalista, com domicilio eleitoral no distrieto mu-

- nicipal de Santa Rita.. (Qualificação requerida, 
3* zona, n. 5.214.) 

6*816. Magdalena Franco (6.923), filha de Zacharias Affonso 
Franco e de Blandina Motta Franco, nascida a 7 
de janeiro dé 1912 no Distrieto Federal, solteira, 
commereiariá, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Santa Rita e residência á rua 
Camerino n. 17. (Qualificação requerida, 3* zona, 
n. 5.215.) 

6.817. Claudíonor Rodrigues de Carvalho (6.924), filho de 
Joaquim Rodrigues de Carvalho Júnior e. de Va-
lentina Gonçalves de Carvalho,' nascido a 20 de 
janeiro de 1910 no Distrieto Federal, casado, com
merciario. com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santa Rita « residência á rua Ca-

. merino n. 17. (Qualificação requerida, 3" zona, 
n. 5.376.) 

'6.818, João de Deus Greoo (6.926), filho de Antônio Braz 
. Greco e de America Maria Azevedo-Coutinho nas
cido a 8 de março de 1918 em São João Nepomu-
ceno, Estado de Minas Geraes, solteiro, commer
ciario, com domioilio eleitoral no distrieto muni-

- cipal de Santa Rita e residência á rua Mareehal 
Floriano n. 64, (Qualificação requerida, 3* zona, 

• n," 5.540.) 
6;819. Dirceu Vieira Mayer (6.927), filho de Guilherme Buys 

Mayer e de Stella Vieira Maia, nascido â 1 de 
dezembro de 1913 no Distrieto Federal, soltejrô, 
estudante, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de São Domingos e residência á rua 
:Uruguayana xi, 168, sobrado, (Transferencia do 
Estado do Rio de Janeiro, titulo n . 5.616.); 

6.820* Rubens Soares Pereira (6.928), filho de João Anastá
cio Pereira e de Rãyrounda Soares Pereira, nas
cido a 10 de outubro de 1917 nó Distrieto Fe
deral, solteiro, mecânico, comi domicilio eleitoral 
no didtricto municipal de São Domingos e resi
dência a rua Conoeição ri. 60, (Qualificação re
querida, 3* zona, n. 4.823.) 

6.821. Preciosa Coutinho da Silva Lima (6.929), filha de 
José Joaquim da Silva e de Emilia Coutinho da 
Silva, nascida a 28'de maio de 1917 no Distrieto 
Federal, casada, domestica, oom domicilio elei
toral no distrieto munioipal de Santa Rita e resi
dência á travessa Oliveira n. 2« (Qualificação 
requerida, 3» zona, n. 5,779.) 

6.822. Antônio Rodrigues de Almeida (6.930), filho de Fer
nando Domingos de Almeida e de Balbina Rodri
gues, nascido a 13 de setembro de 1899 no Distri
eto Federal, casado, sargento da Armada, coro do
micilio eleitoral no distrieto munioipal' de Saftta 
Rita e residência no morro da Conceição n/- 63.. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.753.) 

6.823. Eugenia Pereira Martins (6,9.31), filha de Francisco 
Pereira Martins, e' de Risoleta Pereira Martins, 
nascida a 3 de junho de 1912 no: Distrieto Fe
deral, solteira* estydarite, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Sacramento e residen-; 
cia á rua Buenos Aires n. 202, sobrado. (Quali-j 
ficação requerida, 3* zona, n. 4.327,)' .-

6.824. José Pinto da Silva (6.932); filho de Heitor Pinto dal 
Silva e de Mariana Delphina Pinto, nascido a 30' 
de agosto de 1908 no Distrieto Federal, solteiro,! 
estudante, com domicilio eleitoral no distrieto j 
municipal de São Domingos e resideneia á ruaj 
São Pedro n. 188. (Qualificação requerida, 3\ 
•jona, n. 5.744.) • - !•; • | 

6.825. Humberto Balboni (ft.933), filho de Balboni Eüríco e' 
de Orania Nanini, nascido a 23 de fevereiro de 
-1903 no Distrieto Federal, solteiro, commercia» 
rio, com domicilio eleitoral no distrieto muniei-1 

pai de Sacramento e residência á rua Ledo n. 17,1 

Sobrado, (Qualificação requerida, 3' zona, nume-1 

ro 4,866.) •> : j . 
6.826. Zaira de Carvalho (6.934), filha de Renato Neves de 

Carvalho e de Hercilia Drumond de Carvalho,. 
i nascida a 27 de julho de 1916 no Distrieto Fe

deral, solteira, domestica, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de São Domingos e re-

• sidepçia á rua Andradas n, 129, sobrado. (Quali
ficação requerida, 3* zona, n, 5,773.) 

6.827. Rahael Lauriaü(6.935), filho de Laurla e de Fran-
I cisca Gèrsosimo Lauria, nascido a 8 de feverei-
do de 19Ô2 em Conceição do Rio Verde, Estado de 
Minas Geraes, casado, operário, com domicilio 
Bleitoral no distrieto municipal de Santa Rita e 
residência, á rua Sacadura Cabral n, 53. (Quali-

- ficação requerida, 3* zona, n, 5.509.) 
6.828. Bernardino Moreira da'Costa (6,936), filho cb José 

Moreira da Costa e de Idalina da Conceição, nas
cido a 2 de janeiro de 1917 no Distrieto Federal, 

c solteiro, commerciario, com domioilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santa Rita e residência 
á rua Sacadura Cabral n. 101. (Qualificação re
querida,,. 3* zona, n, 5.508.) 

6.829. Waldèmar da Costa Quintão (6,937), filho de Juvenal 
da Costa Quintão e de Álbertina Guimarães Qujn-
tão, nascido' a 9 de abril de 1913 em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, casado, operário, com 
domicilio* eleitoral no distrieto municipal de São 
Domingos e residência á rua da Conceição n. 76. 
(Qualificação requerida, 3» zona, n. 3.919.) 

6.830. Antonia Soares da Luz (6.938), filha de João Soares 
da Luz e de America Luz,, nascida a 6 de março 

• de 1907 em Maceió, Estado de Alagoas, casada, 
, , . domestica, com domicilio eleitoral no distrieto 

municipal de Sacramento e residência á Avenida 
Passos «• 33, 4* andar. (Qualificação requerida, 
3' zona, n. 5.658.) ( 

6.631. Octavio Rodrigues de Carvalho Lima (6.939), fijho 
de Ascenio Rodrigues de Carvalha Gomes e de1 

Rita Pinto de Carvalho Lima, nascido a 23 de se-
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tembro de 1911, no Distrieto Federal, solteiro, 
operário, com.domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santa Rita e. residência á rua do Costa 
n . 121. (Qualificação requerida, 3" zona, nume» 

" ,ro 5.495.) 
«.832. Maria Magdalena Corrêa (6.949), filha de Manoel José 

Corrêa Júnior e de Leonor da Motta Corrêa, nas
cida a 18 de junho de 1914. no Distrieto Federal, 

. 6olteira, domestica, com domicilio eleitoral • no 
distrieto municipal de Santa Rita e residência á 
rua Acre n. 19. (Qualificação requerida, 3* zona, 
n . 5.712.) 

6.833. Francilho Adão (6.941), filho de Manoel Adão e de 
Maria da Conceição, nascido a 30 de maio de 1915 
em Santa Maria Magdalena, Estado do Rio de Ja-

• neiro, solteiro, operário, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santa Rita e residência 

,á rua Camerino n. 23. (Qualificação requerida, 
3* zona, n. 5.727.) 

6.834. Sebastião Selomith Santos (6.942), filho de Izidoro 
Júlio dos Santos e de Idalina Pires da Luz, nas
cido a 22 de janeiro de 1911 em Itaperuna, Es
tado do Rio de Janeiro, solteiro, lavrador, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 

• Domingos e residência á Avenida Passos n. 97, 
sobrado. (Transferencia do Estado do Rio, titu
lo n. 1.346.) 

6.835. Eloy Úbirajara Pessoa (6.943). filho de José Eloy Pes
soa e de Bertha Neves Pessoa, nascido a 1 de 
dezembro de 1900, no Distrieto Federal, solteiro, 
funecionario publico, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São Domingos e residen-

' ' . cia á rua Theophilo Ottoni n. 123, sobrado. (Qua
lificação requerida, 3* zona, n. 5.701.) 

6.836. João Moreira da Costa (6.944), filho de.José Moreira 
da Costa e de Idalina da Conceição, nascido a 23 
de abril de 1915, no Distrieto Federal, casado, 
commerciario, com domicilio eleitoral no distri-

• cto municipal de Santa Rita e residência á rua 
Marechal Floriano n. 215. (Qualificação reque
rida, 3a zona, n. 5.433.) 

6.837. Anna Rodrigues de Oliveira (6.945), filha de Manoel 
Pereira Rodrigues e de Alzira Adais Rodrigues, 
nascida a 28 de novembro de 1913 em Pedro do 
Rio, Estado do Rio de Janeiro, casada, domestica, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Sacramento e residência á rua Lute de Camões 
n. 53, sobrado. (Qualificação requerida, 3a zona, 
n. 5.664.) 

6.838. João de Souza Barros (6.946), filho de Modesto An
tônio de Souza Barros e de Augusta de Souza 
Barros, nascido a 19 de março de 1890, em Ni
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, casado, operá
rio, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Sacramento e residência á rua Buertos A i 
res n. 322, sobrado. (Qualificação requerida, 3" 
zona, n. 5.2S3.) 

6.839. Nahyda dos Santos (6.947), filha de Felix Augusto dos 
Santos e de Esther de Souza Bocagc, nascida a 11 
de- janeiro de 1904 no Distrieto Federal, casada, 
dactylographa, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de São Domingos e residência á 
rua Uruguayana n. 183, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3a zona, n. 5.532.) 

'6.840. AldoMasini (6.948), filho de Armando Masini e de Do-
rothéaSanches, nascido a 2 de novembro de 2 917 
no Distrieto Federal, solteiro, commerciario, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Domingos e residência á rua General Câmara nu-

- mero ,194, sobrado. (Qualificação requerida, 3* 
çona, n. 5.918.) 

#.841. Branca Cabral1 (6.949), filha de Francisco de Oliveira 
Cabral e de Marcellina Maria Rinez, nascida a 7 
de março de 1917 no Distrieto Federal, solteira, 
operaria, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua Carne-

• rino n. 29. (Qualificação requerida, 3a zona, nu
mero 5.716.) 

$.842. Hildaléa da Silva '(6.950), filha de Antônio Victorino 
da Silva e de Rosalina Castro da Silva, nascida a 

13 de julho de 1916 no Distrieto Federal, soltei
ra, commerciaria, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santa Rita e residência á^rua 
do Costa n. 121. (Qualificação reouerida, 3 e zona, 
n. 5.698.) 

6.843. Vicente Gesnaldi Conti (6.951), filho de José Gesnaldi 
•e de Maria Gesnaldi Conti, nascido a 21 de j fe
vereiro de 1895 em Santo Antônio de Padua, 'Es
tado do Rio de Janeiro, casado, guarda-livros, 
com domicilio eleitoral no distrieto, municipal 
de Santa Rita e residência á rua Marechal" Flo
riano n. 23. (Transferencia do Estado do Rio de 
Janeiro, titulo n. 490.) : 

6.844. Yone Franco Pontes (6.952)", filha de João Francisco 
Pontes e.de Carmen Franco Pontes, nascida a 7 de 
fevereiro de 1915, no Distrieto Federal., solteira, 
professora, com domicilio' eleitoral no distrieto 
municipal de São Domingos e residente á rua-dos 
Andradas n. 69. (Qualificação requerida, 3a'zona, 
n. 5.871). . : . 

6.845. Carmen Franco Pontes (6.953), filha de João Franoisco 
Pontes e de Carmen Franco Pontes, nascida a ̂ 25, 
de agosto de 1908, no Distrieto Federal, solteira, 
domestica, com domioilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São Domingos e residente á rua- dosi 
Andradas n. 69. (Qualificação requerida, 3 a 1 zona, 
n. 5.681). 

6.846. José Gonçalves Matheus (6.954), filho de Annibal Gon 
çalves Matheus e de Anna de Andrade. Matheus, 
nascido a 29 de agosto de 1916, no Distrieto Fede
ral, solteiro, commercio, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Sacramento e residente 
á rua Ledo n. 59 sobrado. (Qualificação requeri
da, 3 a zona, n. 5.707). ; 

6.847. Cândido Pereira de Farias-(6.955), filho de, Francisco 
Pereira de Farias e de Maria Guilbermiàa de Fa
rias, nascido a 3 de fevereiro de 1915, no Distri
eto Federal, solteiro, commercio, com domioilio 
eleitoral no distrieto municipal de Sacramente** 
residente á rua da Alfândega n. 273. .(Qualifica
ção requerida, 3 a zona, n. 5.707). ., : 

6.848. Alberto Moreira Martins (6.956), filho de Antônio 
Moreira Martins e de Alice Moreira Martins; nasci
do a 22 de junho de 1914, no Distrieto Federal, 
solteiro,, operário, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Sacramento e residente á rua 
Buenos Aires n. 322, sobrado. (Qualificação re
querida, 3 a zona, n. 5.663). 

6.849. Roberto Martins da Silva (6.957), filho de Valentim 
Martins da Silva e dé Del mira Martins da. Silvia, 
nascido a 7 de junho de 1899, em Barra Mansa, Es
tado do Rio de Janeiro, casado, operário, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Domingos e residente a rua de São Pedro n.' 128, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3 a zona,, nu
mero 5.952). 

u.850. Aida Gloria de Mello Garitano (6.958), filha de 
Francisco Garitano e de Mathilde Ferreira de Mel
lo, nascida a 29 de outubro de 1905, no Distrieto 
Federal, solteira, domestica, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Sacramento e resi
dente á rua Buenos Aires n. 196, sobrado. (Qua
lificação requerida, 3 a zona,- n. 4.313). • 

6.851. Sylvio José Vilardo (6.959), fiího de Raphae' Vilardo 
• e de Maria Cherubina Sabato, nascido a 12 de se
tembro de 1894, na Itália, naturalizado, casado, 
commissario da policia municipal, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Sacramento e 
residente á rua Buenos Aires n. 198, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n. 5.548). -., 

6.852. Antonieta de Mello Garitano (6.960),. filha, de Fran
cisco Garitano e de Maria Mathilde de Mello, nas
cida a 13 de outubro de 1895, no Distrieto Federal, 
solteira, domestica,, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Sacramento e residente á rua 
Buenos Aires n. 196, sobrado. (Qualificação re
querida, 3 a zona, n. 4.312). 

6.853. Manoel Antônio de Mattos (6.961), filho de Francisco 
Baptista de Oliveira e de Isabel Florencia da Con
ceição, nascido a 3 de abril de 1897, em Villa de 
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Touro, Estado do Rio Grande do Norte, casado, es
tivador, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Santa Rita e residente & rua Sacadura Ca-

v oral n. 57. (Transferencia do Estado de São Pau-* 
lo, titulo n. 10.417). 

6.854. Álvaro Henrique (6.962), filho de Custodio Henrique 
e de Aurora Damião, nascido a 6 de janeiro de 
1898, no Distrieto Federal, casado, oommercio, com 
domicilio eleitoral no distrieto munioipal de Santa 
Rita e residente á rua Buenos Aires n. 211, sobra
do. (Qualificação requerida, 3a zona, n. 5.662). 

0.855. Pedro Floresta (6.963), filho de Sabino Carlos Floresta 
e de Mamica de Souza Floresta, nasoido a 17 de 
novembro de 1900, em Floresta dos Leões, Pernam
buco, solteiro, operário, com domioilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Rita e residente á rua 
do Camerino n. 23. (Qualificação requerida, 3a 

zona, n. 5.715). 
0.856. Noemia Garitano (6.964), filha de Francisco Garitano e 

de Mathilde Maria Ferreira de Mello Garitano, 
nascida a 22 de julho de 1903,mo Distrieto Fede
ral, solteira, domestica, com domicilio e.eitoral no 
distrieto municipal de Sacramento e residente á 
rua Buenos Aires n. 196, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3a zona, n. 4.023). 

5.S57, Manoel Moraes (6.965), filho de Satyro José Moraes e 
de Luiza Maoiel de Azevedo, nascido a 2 de novem
bro de 1915, era Conceição de Maçabu', Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, operário, com domicilio 
eleitoral nq distrieto municipal de Santa Rita e 
residente á Avenida Marechal Floriano n. 176. 
.(Transferencia d 0 Estado do Rio, titulo n. 3.342). 

6.888. Ricardo Cruz (6.966), filho de Francisco Cruz e de Jo-
sepha Morales, nascido a 29 de novembro de 1906, 
em São Paulo, Estado de< São Paulo, solteiro, com
mercio, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São Domingos e residente á rua dá Alfân
dega n. 263. (Qualificação requerida, 3a B. E. , 
zona n. 5.961). 

0,559. Arthur Augusto da Rocha Lima (6.967), filho de Ma
noel Augusto da Rocha Lima o de'Alice Amélia da 
Silva, nascido a 7 de setembro de 1897, na Capital 
Federal,; casado, industrial, com domicilio eleito-
rapno distrieto municipal de Santa Rita e,resi
dente & rua Coelho de Castro n. 11. (Qualificação 
requerida 3a B. E . , zona n. 5.232). 

6.860. Eduardo Pastor (6.968), filho de José Nicacio Pastor 
e de Marianna Pastor, nascido a 10 de outubro de 
1903, no Distrieto Federal, casado, operário, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Sa
cramento e residente á rua Buenos Aires n. 319, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3 a B. E . , zona 
n. 5.409). 

6.S61. Rachel Souto (6.969), filho de Mercedes Souto, nascido 
a 23 de janeiro de'1914, no Distrieto Federal, sol
teira, estudante, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Sacramento e residente ã rua 
uruguayana n. 126, sobrado. (Qualificação reque
rida, 3*B, E . , zona n. 4,713). 

G.862. Avelino Pereira da' Rocha (6.970), filho de.Antônio 
Barbosa da Rocha e de Maria Luiza das Neves, nas
cido a 28 de outubro de 1897, em Campos, Estado 
do Rio de Japeiro, casado, estivador, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Santa Rita e 
residente ã rua Marechal Floriano n. 176, sobra
do. (Transferencia do Estado do Rio, titulo nu
mero 938). 

6.863. Lelia Lopea dos Santos (6.971), filha de Henrique 
Lopes dos Santos, nascida a 3 de setembro de 1899, 
em Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, casada, 
domestica, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São Domingos e residente á rua Theo-
philo Ottoni n. 134, (Qualificação requerida, 3a 

B . E. , zona numero 4.126). 
0.864. Roberto Emilio Napolis (6.972), filho de Frederico 

Napolis e de Anna Napolis, nascido a 5 de feverei
ro de 1892, em Curitypa, Estado do Paraná, casa
do, corretor de seguros, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Rita e residente á 
rua Marechal Floriano n. 227-A, 3o andar. (Tran
sferencia do Estdo de São Pulo, titulo n. 11.786). 

6.865. Tbeophilo do» Santos Pimentel (6.973), filho de Luia 
dos Sntos Pimentel e de Luzia dos Santos pimentel, 
nascido a 13 de julho de 1918, no Distrieto Federal, 
solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Rita e residente á 
rua Sacadura Cabral n. 101. (Qualificação reque
rida, 3a B. E . zona n. 5.440). 

Mfl6, Oswaldo Freire dé Andrade (6,974), filho de Octavio 
Freire de Andrade e de Alice Carvana de Andrade, 
nascido a 2 de setembro de 1913, no Distrieto Fe
deral, solteiro, commercio, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santa Rita e residente á 
rua Leandro Martins n. 34. (Qualificação reque
rida, 3», B. E . , zona n. 5.777). • 

6.867. Américo Pereira da Silva (6.975), filho de João José 
da Silva e de Belmira da Silva Pereira Braga, nas
cido a 21 de fevereiro de 1901,'no Distrieto Federal, 
viuvo, commercio, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Sacramento e residente no 
Largo de S. Clemente n. 32, sobrado. (Qualifica
ção requerida, 3a B . .E . , zona n. 5.643). 

6.868. Amai ia Nascimento Lima (6.976), filha de Tito Beni
gno do Nascimento Lima e de Maria Gergina Gus
mão Leite, nascida a 2 de março de 1908, em Re
cife, Estado de Pernambuco, casada, domestica, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santa Rita e residente á rua dp Gosta n. 64; 
(Transferencia do Estado do Rio, titulo a. 1.296). 

6.S69, Rubem Pazo Campos (6.977), filho.de Francisco Pazo 
Campos «' de EHza Valejo Valverde, nascido-a 7 de 
fevereiro de 1918, no Distrieto Federal, solteiro, 
funecionario publico, com domicilio oleitoral no 
distrieto municipal de Santa Rita e residente á rua 
Funda n. 10. (Qualificação requerida, 3 a B , E v 

zona i i . 5.576). 
6.870. Edil Patury Monteiro (6.978), filho de Manoel Josias 

Monteiro e de Maria Patury Monteiro, nascido a 7 
de março de 1917, em Maceió, Estado de Alagoas, 
solteiro, estudante, com domicilio eleitora! no dis
trieto municipal de Sacramento e residente á rúaJ 
da Constituição n. 53, sobrado. (Qualificação re
querida, 3 a B . E . , zona n. 5.424). 

e.871, Luiz de Souza Moreira (6.979). filho de João úe Souza 
Moreira e de Deolinda Martins' Moreira, nascido a 
17 do fevereiro de 1905, no Distrieto Federal, ca
sado, operário, com domicilio eleitoral no distri^ 
cta municipal de São Domingos e- residente á rua 
São Pedro n. 279. (Qualificação requerida, 3 a 

zona, n. 5.624). 
6.872. Américo Teixeira V.arella (6.980), filho de João An

tônio Varella e de Izaltina Teixeira, nascido a 2? 
de novembro de 1917, no Distrieto Federal, soltei
ro, commercio, com domicilio eleitoral no -distri
eto municipal de São Domingos e residente á rua: 
Uruguayana n. 111, sobrado. (Qualificação reque
rida, 3 a zona, n. 5.677). 

6.873. João de Carvalho (6.981), filho de Maria às Carvalho 
nascido a 16 de agosto de 1913, em Petropolis, Es
tado do Rio de Janeiro, solteiro, commercio, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Sa
cramento e residente á rua do Theatro n. 23, so
brado. (Qualificação requerida,. 11a zona, nume
ro 1.910). i 

6.874. Annibal José de Souza Mello (6,982), filho de An
tônio Jqsé de Souza Mello e de Adelaide Tbereza de' 
Mello, nascido a 19 d'e outubro de 1888, em Macahé, 
Estado do Rio de Janeiro, casado, funecionario pu
blico, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Sacramento e residente a rua Buenos Aires 
n. 184. (Transferencia do Estado do Rio, titulo 
n. 414), 

6.H73, José Ribeiro (6.983), filho de Luiz de Sá Ribeiro e á9 
Ignaeia Ribeiro, nascido a 28 de dezembro de 1306,, 
no Distrieto Federal, solteiro, commercio, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de S. Do
mingos e resjdçnte á rua General Gamara n. 120, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3» zona, nu
mero 5.921). 

6,876, Qewaldo Rodrigues da Silva (6,984)', filho de FraiN 
cisco Rodrigu.es da Silva e de Maria Augusta Ro<* 
drigues, nascido a 9 de julho de 1907, em S. José; 
d'Além Parahyba, Estado de Minas Geraes, casadô  
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alfaiate, com domicilio eleitoral no distrieto muni-
sipal de São Domingos e residente a rua da Alfân
dega n. 261. .(Qualificação requerida, 3 a zona, 
n. 5.819). 

5.877. Maria Cândida de Amorim (6,985), filha de Antônio 
Barnabé de Amorim e de Cândida Leodora de Assis, 
nascida a 24 de setembro de 1885, em Oarangola, 
Estado de Minas Geraes, casada, domestica, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Domingos e residente á rua da Alfândega n. 265. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n. 5.861). 

6.878. Geraldo Ribeiro Sanehes (6.986), filho de Segismundo 
Ribeiro Sanehes e de Maria José Ribeiro, nascido 
a 18 de setembro de 1911, em - S. José do Alegre, 
Estado de Mina s Geraes, solteiro, funecionario pu
blico, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de São Domingos e residente á rua General 
Câmara n. 301. (Qualificação requerida, 3 a zona, 
n. 5.929). 

6.879. Maria da Conceição Branco (6.987), filha de Floren-
tino Branco e de Natividade dos Anjos Ventura, 
nascida a 9 de dezembro de 1902, no Distrieto Fe
deral, casada, professora municipal, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santa Rita e 
residência á rua Senador Pompeu n. 56. (Quali
ficação requerida, 3* zona, n. 5.780). 

6.880. José Rodrigues (6.988), filho de Christovâo Rodri
gues e de Adelia Domingos dos Anjos, nascido a 
29 de agosto de 1904, no Distrieto Federal, casado, 
operário, com domioilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Santa Rita e residência á rua do Acre 
u. 27. (Qualificação requerida, 3a zona, numero 
5.517). 

6.8S1. Everaldo Ribeiro Machado (6.989), filho de Augusto 
Ribeiro Machado e de Leopoldina Augusta Macha
do, nascido a 22 de setembro de 1905, em Ararua-
ma, Estado do Rio de Janeiro, casado, commer
cio, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de São Domingos e residência á rua Theophilo Ot-
toni n. l i s . (Qualificação requerida, 3' zona, nu
mero o. 676). 

6.882. Pedro Mendonça (6.990), filho de Olavo Ribeiro Men
donça e de Luiza Ferreira de Mendonça, nascido, 
a 29 de junho de 1913, em Rocha Miranda, Estado 
do Rio de Janeiro, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de São Domingos e resi
dência á rua Theophilo 6'ttoni n. 197, sobrado:; 

(Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.685). 
6.883. João Eudoxio Romeiro (6.991), filho de Antônio Go

mes Romeiro e de Emilia Ignacia de Jesus, nas
cido a 5 de setembro de 1895, em São João Nepo-
muceno, Estado de Minas Geraes, casado, compo
sitor typographico, oom domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santa Rita e residência á rua 
Saccadura Cabral n. 14. (Qualificação requerida, 

- 3' zona n. 5.941). 
6.884. Henrique Alves dos Santos (6.992), filho de Manoel 

Ruas dos Santos e de Maria Felismina dos Santos, 
nascido a 18 de maio ode 1886, em Alagoiaha, Es
tado da Bnhia, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Rita a residência á 

s rua Saccadura Cabral n. 153. (Qualificação re
querida, 3* zona, n. 5.940). ' 

6.885. Oswaldo Falcão (6.993), filho de Antônio da Fonseca 
Falcão e de Antonia Elisa da Cunha Falcão, nas
cido a 27 de abril de 1S93, no Distrieto Federal, 
casado, funecionario da Companhia Telephonica, 
com domicilio eleitoral no distrieto munioipal de 
São Domingos e residência á rua São Pedro nu
mero 80, (Qualificação requerida, 3' zona, numero 
5.860). 

8.886. Manoel José Siqueira Barreto (6.994), filho de An
tônio de Freitas Barreto e de Francisca Siqueira 
Barreto, nascido a 25 de fevereiro de 1916, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, pra
tico de pharmacia, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São Domingos e residência á 
rua dos Ourives n, 113, 2' andar, (Qualificação 
requerida, 3* zona, n. 5,380), 

6r.887. Wolff KlabiB (6.996), filho de Israel Kadisohewitz è 
de Fany Laber Kadiscfeewitz, nascido a 26 de de

zembro de 1890, em São Paulo, Estado de S. Paulo, 
casado, industrial, com domicilio eleitoral no dis-
trioto municipal de S. Domingos e residência â 
u*ua São Pedro n. 247. (Qualificação requerida, 
3* zona, n. 6.000). 

6.888.. Eduardo Feital Borges (6.997), filho de Raul do Prado 
Borges e de Francisca Feital Borges, nascido a 14 
de outubro de 1915, no Distrieto Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no distrieto' 
munioipal de Santa Rita e residência á rua Mare
chal Fíoriano n. 229, (Qualificação requerida* 3*> 

<s zona, O. 5.436). 
6.889. Manoel de Segadas Vianna (6.998), filho de João V i 

eira de Segadas Vianna e de Violeta Brandão de 
Segadas Vianna, nascido a 17 de janeiro de 1924, 
no Distrieto Federal, estudante, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de. São Domingos a 
residência á rua General Camarã n, 328. (Quali
ficação requerida, 3» zona, o. 3.917). 

6.890. Adelino José da Cruz (6.999), filho de Bernai-dina 
da Cruz, nascido a 19 de janeiro de 1893, em Por
tugal, solteiro, commercio, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Santa Rita e residên
cia á rua Saccadura Cabral n . 33. (Qualificação 
requerida, 3* zona, n. 3.803). 

6/891» Jorge Manoel Rodrigues (7.000), filho de Francisco 
Manoel Rodrigues e de Guilhermina da Conceição 
Rodrigues, nascido a 12 de maio de 1928, no Dis
trieto Federal, solteiro, commercio, com domici» 
Ho eleitoral vx> distrieto municipal de Santa Ritã 
e residência á rua do Acre n . 18. ,(Qualificaçiaj 
requerida, 3» zona. 

6.892. Oswaldo Costa ;(6.897), filho de Palmyra Costa, nas* 
cido a 6 de junho de 1915, no Distrieto Federal, 
solteiro, commercio, com domioilio eleitoral no dis
trieto municipal de São Domingos e residência ã 
rua General Câmara n, 165. .(Qualificação regue» 
rida, 3, zona, n. 5.692). ' 

6.893. Jorge Alves dos Santos (7.001), filho de Silvestre AI<* 
ves dos Santos e de Joslna Luiza dos Santos, nas* 
cido a 24 de abril de 1914, no Distrieto FederaL; 
solteiro, commercio, com domicilio eleitora! jjq 
distrieto municipal de Sacramento e residência a 
rua Senhor dos Passos n, 43. sobrado. (Qualifi* 
cação requerida, 3* zona, n. 5.709). 

6.894. Arthur Gemenes Maio 7.002), filho de José Gemene* 
Guerreiro, e de Emilia Maio, nascido a 13 de de* 
zembro de 1914, no Distriotp Federal, solteiro, opa» 
rario, com domicilio eleitoral no distrieto muni* 
cipal de Sacramento e residência á rua Buenos 
Aires n, 220, sobraçlo. (Qualificação requerida, 3* 

x zona, n. 5.665). 
6.895. Antenor Pessoa de Carvalho, (7,003), filho de Heme-

terio Pinto de Carvalho o do Joanna Pessoa de Car
valho, nascido a 22 de outubro de 1914, em João 
Pessoa, Estado da Parahyba do Norte, solteiro, 
funecionario publico, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São Domingos e residencial 
á rua da Alfândega n , 273. (Transferencia do Es
tado da Parahyba do Norte, titulo n. 9.004). 

6.896. Joãg Sampaio Torres (7.004), filho de Antônio Sam
paio Torres e de Durvaüna Sampaio Torres, nas
cido a 25 de fevereiro de 1896, em Camoeim, Es
tado do Ceará, casado, commercio, com domeilio 
eleitoral no distrieto municipal de São Domingos 
e residência á rua dos Ourives n, 90. (Qualifica
ção requerida, 3" zona, n. 5.928). 

-6.897, Francisoo Ávila dg Souza (7.005), filho de Pedro de' 
Souza Durão e de Joanna Ávila de Vaseoncellos, 
nascido a 29 de junho de 1896, em Capella Japa-
ratuba, Estado de Sergipe, casado, sargento da Ar 
mada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São Domingos e residência 4 rua da A l 
fândega n, 261, (Transferencia do Estado de Mat
to Grosso, titulo n, 1.977). 

6,898, Leopoldo da Silva (7.006), filho da Eduardo Leonel 
da Silva e de Maria Gosta da Silva, nascido a 4 de 
agosto de 1918, no Distrieto Federal, solteiro. ope«* 
rario, com domicilio eleitoral no distrieto munw 
cipal de Sacramento e residência á rua Luiz da 
Camões n . 44, sobrado. (Qualificação íequeridal 
3" zona, n. 5.651). 
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0.899. Celestino Rodrigues Mineiro (7.007), filho de José 
Manoel Mineiro e de Maria da Soledade de Souza, 
nascido a 12 de março de 1915, no Distrieto .Fe
deral, solteiro, commercio, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Santa Rita e resi= 
dencia á rua João Homem n. 6. (Qualificação re= 
querida, 3* zona, n. 5.748). 

6.900. Leandro Pauliho de Menezes (7.009), filho de Ma
noel Paulino de Menezes e de Maria Mártinho da 
Costa, nascido a 5 de julho de 1899, em Portugal, 
naturalizado, casado, negociante, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal. de Sacramento e 
residência á rua Buenos Aires B . 210, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n. 5.640). 

6.901. Nilton Frere Bragança (7.009), filho de Virgílio 
Freire Bragança e de Carolina Maria de Jesus, nas
cido a 9 de maio de 1904, em Penditoba, Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, commercio, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São Domingos 
e residência á avenida Passos n. 100. (Qualifica
ção requerida, 3a zona, n. 5.627). 

G.902. João Richetti (7.010), filho do Ângelo Richetti e de 
Analia Richetti, nascido a 20 de outubro de 1901, 
em Santos, Estado de São Paulo, casado, militar, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São Domingos e residência á avenida Passos nu
mero 91, sobrado. (Transferencia do Estado de 
São Paulo, inscripcão n. 6.154). 

6.903. Brandina Gomes Richetti (7.011), filha de Antônio 
Gomes Teixeira e de Mana Julieta Gomes Tei
xeira, nascida a 24 de junho de 1901, no Distrieto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de São DomiDgos e re-

' sidencia á avenida Passos, n. 91, sobrado, (Trans
ferencia do Estado de São Paulo inscripcão nu
mero 6.030). 

6.904. Gilberto Tiburcio Freire (7.012), filho de Sylio T i - . 
burcio Freire e de Maria Luiza da Conceição, nas
cido a 10 de março de 1918, no Distrieto Federal, 
solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São Domingos e residência á_ 
rua São Pedro n. 337. (Qualificação requerida,"* 
3* zona, n. 4.398)! 

6.905. Antônio de Souza Moraes (7.013), filho de Manoel-

Francisco Moraes e de Joanna de Souza Moraes, 
nascido a 1 de agosto de 1912, em Manaus, Estado 
do Amazonas, casado, bombeiro hydraulico, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Rita e residência á rua do Costa n. 119. (Qualifi
cação requerida, 3a zona, n. 5.275). 

6.906. João Rodrigues Eufrasio (7.014), filho de Antônio 
Eufrasio e de Julia Cunha Rodrigues, nascido a 
30 de setembro de 1913, no Distrieto Federal, sol
teiro, funecionario publico, com domicilio.eleitoral 
no distrieto municipal de São Domingos e residên
cia á rua Theophilo Ottoni n. 123-B. (Qualifica
ção requerida, 3a zona, n. 5.793). 

6.907. Aldo Lanzillotti (7.015), filho de Guido Lanzillotti 
e de Christina Passarelli, nascido a 9 de maio de 
1913, no Distrieto Federal, solteiro, t-ommércio, 
com domicilio eleitoral DO distrieto municipal de 
Sacramento e residência á. avenida Passos n. 25, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3a zona, numero 
4.366). 

6.908. Robelia Arnizante'de Mattos (7.016), filha de José 
Augusto Arnizante de Mattos e de Beatriz Furtado 
Arnizante de Mattos, nascida a 1 de janeiro de 
1910, em São Salvador, Estado da Bahia, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São Domingos e residência á rua Dias da Costa 
n. 8. (Qualificação requerida, 3a zona, numero 
5,853). 

6 909. Bianor Marques da Silva (7.0.17), filho de Bianor-Mar
ques da Silva e de Luiza Marques da Silva,, nas
cido a 29 de novembro de 1907, em Manaus, Esta
do Amazonas, solteiro, funecionario publico, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal, de São 
Domingos e residência á rua São Pedro n. 2181, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3a zona, numero 
5.001). 

6.910. João Arthur Cunha (7.018)? filho de Arthur Ruffina 
da Cunha e de Etehrina Peixoto da Cunha,.nascido 
a 25 de agosto de 1906, em Florianópolis, Estado' 
de Santa Catharina, solteiro, praticante maohinista, 
com domicílio eleitoral nò distrieto municipal^de 
São Domingos e residência á. rua dos Andradasnu-
mero 72. (Qualificação requrida, 3*.zona, numero 
5.687). 

6.911. Illydia Barbosa Lemos (7.019), filha de José Maria 
Barbosa e de Amélia Maria Barbosa, nascida;, a 14 
de-setembro de 1887, no Distrieto Federal, viuva, 
domestica, com domicilio eleitoral no distrieto-mu
nicipal de Sacramento e residência á rua do Nún
cio n. 43, sobrado. (Qualificação requerida,.'3* 
zona, n. 5.280). . 

6.913. José Pinto Ribeiro Júnior (7.020), filho de "José Pinto 
Ribeiro e de Deolinda Castello Branco, nascido-a 
2 de julho de 1917, no Distrieto Federal, solteiro, 
commercio, com domicilio eleitoral no di6tricto 
municipal de São Domingos e residência á. rua da 

, Alfândega n. 281. (Qualifisação requerida, 3a zonta, 
n. 6.057). " 

6.913. Luiz Justin Norbert Costa (7.021), filho de Armando 
Braga Dias da Costa e de Maria Norbert Costa, 
nascido a 28 de outubro de 1913, no Distrieto Fe
deral, solteiro, estudante, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Sacramento e residência 
á rua Buenos Ayres n. 76. (Qualificação reque
rida, 3a zona n. 5.838.) . '..*.' 

6.914. Raul Ricardo Rudge (7.022), filho de João Maxevel . 
Rudge e de Dulcelina de Almeida Rudge, nascido a 
14 de fevereiro de 1884, em São Paulo, casado, 
industrial, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de São Domingos e residência á ; rua da 
Alfândega n, 200. (Qualificação requerida, ., 3." 
zona n. 5.683.) , 

6.915. Cyro Novaes Armando (7.023), filho de Francisco '-Ar
mando e de Alice.Novaes Armando, nascido a 30de 
janeiro de 1904, em, São Paulo, desquitado, enge
nheiro, com-domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São Domingos e residência à. rua de São 
Pedro n. 366. (Qualificação requerida, 3.' -zona 

. n. 5.029.) 
0.916. César Gomes de Carvalho (7.024), filho de Mana Car

valho, nascido a 17 de maio de 1913, no Distrieto 
Federai, casado, commercio, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de São Domingos e: re

sidência á rua da Alfândega n. 255, sobrado. (Quali
ficação requerida, 3." zona n. 5.788.) • 

6.917. Gustavo de Almeida Moreira (7.02.5),;filho de Fer
nando de Almeida Moreira e de Áritónia • dá Silva 
Oliveira, nascido a 3 de fevereiro de 1913, no Dis
trieto Federal, solteiro, estudante, com domicilio 
•eleitoral no distrieto municipal de São Domingos. 

. "e" residência á rua da Alfândega h. 203 sobrado. 
(Qualificação requerida, 3.a zona n-, 5;826.-) • 

6.918. Raphael da Silva (7.026), filho de Aniceto Felippe da 
' ' . Silva e. de Evangelina Alves dá' Silva, nascido, a 

Í6 de março de 1916, em Coroa-Grande, Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, motorista, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de', São Domingos 
é residência á rua da Conceição n. 66. (Qualifi
cação requerida, 3.a zona, n. 5.492.) 

6.919. Manoel Ferreira da Silva (7.027), filho de JoséCou-
' tinho Ferreira e de Joanna Coutinho Ferreira, 
nascido a 24 de maio de 1897, em João Pessoa, 
Estado da Parahyba do Norte, casado, funecionario 
publico, com domicilio eleitoral no distrieto mu-
ncipal de São Domingos e residência á - rua: da 
Alfândega n. 172 sobrado. (Qualificação requerida 
3a zona n. 5.849.) 

6.920. Antônio Rodrigues (7.028), filho dé,João Rodrigues 
e de Adelaide da Rocha Rodrigues, nascido: a-8 de 
outubro de 1915, no Distrieto Federal, casado, ope
rário, com domicilio. eleitoral no distrieto muni
cipal de Sacramento e residência A rua-da Coricei-

• cão n. 41, sobrado." (Qualificação • requerida, 3.' 
zona, n . 5.190.) 

6;921, Gastão Benjamin de Oliveira (7.029),-filho de Ve
rônica, nascido a 2 de outubro de : 1887,' em Ba-' 
naanl, Estado de São Paulo, solteiro, operário, com 
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:,: " domicílio'eleitoral- no distrieto municipal de Sa-
"" cramento e residência á rua Ledo n . 45, sobrado. 

• ^Qualificação requerida, 3.' zona n . 5.639.) 
6,922, Lourival da Cruz Trigueiro (7.030), filho de Leonel 

-"."•'. Augusto Trigueiro© de Maria da. Cruz Trigueiro, 
nascido a 6 de setembro de 1914, em Recife, Estado 
de Pernambuco, solteiro, policia do Gáes do Porto, 
com domicilio eleitoral no distrieto -municipal de 
Sacramento e residência á rua Buenos Aires nume-

" ro 310, sobrado. (Qualificação requerida, 3.1 zona, 
. . . n . ã.201.) ' . 

6.623. Armindo dá Rocha Ramalho (7.031), filho de Armindo 
l Dias Teixeira Ramalho e da Maria Ernestina da 

Rocha Ramalho, nascido a 22 de junho de 1917, em 
. . . . Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, com

merciario, com domicilio eleitoral.no distrieto mu-
,..; nicipal de São Domingos e residência á. rua Regen-
: ' te Feijd n. 150. (Qualificação requerida, 3.* zo-

. -.;' . na, n. 6.002.) 
16.924. Maria de Lourdés da Rocha Ramalho (7,033), filha 

de Armindo Dias Teixeira Ramalho e de Maria 
.-. Ernestina da Silva Ramalho, nascida, a 27 de abril 

, ' . : . " ' : ' de 1914, fem Nictheroy, Estado do Rjo de Janeiro, 
: solteira, professora, coro domicilio eleitoral no dis-

•'.' " .' . tricto municipal de de São Domingos.e residência 
á -rua Regente Fèijo n. 150. (Qualificação reque* 

' ' rida, 3.» zona n. 6.003.) 
6.925. José Pinto de Azevedo (7.033), filho de João Pinto de 

Azevedo e de OJynda Cândida Pjnto, nascido a 
1 de outubro de 1913,. em Agua Limpa, Estado de 

. Minas Geraes, solteiro, chauífeur, com domicilio: 
eleitoral no distrieto municipal de São Domingos 

' •;'* e residência á Avenida Passos a. 86. (Transferen-
1 cia do Estado de Minas Geraes .titulo n . 12.105.) 

6.926. ' Arnaldo Marino Taboada Beinoa (7.034), filho de 
José Taboada Monteiro, e de Ratnona Taboada, 

• - . nascido a 31 de maio de 1911, em Porto Alegre, 
• '•••'. • .Estado do Rio Grande do Sul, solteiro, mecânico, 

" ' • ' . . • • qopi • domicilio .'eleitoral no distrieto "munioipal de 
São Domingos e residência á rua Theophilo Otto-
ni n, 168, sobrado. (Transferencia do Estado do 
Rio: Grande do Sul, inscripcão n. 8.558.) 

f-ft,?W. Wolanda de Andrade Mello (7.035), filha de Fran
cisco Fortunato de Andrade e de .Clementina Ama-

- ro de Andrade, nascida a 29 de março de 1891, no 
. Distrieto Federal, casada; domestica, com domicilio 

eleitoral no distrieto municipal de Sacramento e 
residência no Becco do Thesouro n, 18, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3.» zona, n, 4.862.) 

8,928. Wolgalina de Andrade Mello (7,036), filha de Anlo-
- :" nio Gorrèa. de Mello e de Wolanda de Andrade 

Mello, nascida a 6 de maio de 1918, no Distrieto 
-•'.".'- Federa], solteira, estudante, com domicilio eleito-

' ' ral no distrieto municipal de Sacramento e resi-
' ; , denoia no Becco do Thesouro n. 18, sobrado. 

(Qualificação requerida, 3.* zona, n. 4.861.).. 
-1,9,29. Francisco Ribeiro Nunes (7.037), filho de José Can-
- - - " cio Ribeiro Nunes e de' Astragilda Nunes, nascida 

a. 3 de agosto de 1909, em Nitheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, casado, funecionario publico, com do
micilio eleitoral no 'distrieto •municipal de..••Sacra-. 

. -- manto e residência á rua Buenos 'Aires n. 182, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3.* zona nume
ro 5,819.) 

'6-930. Mario de Araújo (7.038), filho de Teíasoo Tiburcio 
• de Araújo e de Floripes Augusta de Ai'aujo, nascido 
a 16.de junho de 1915, no Distrieto Federal, soltei
ro, commerciario, com domicilio eleitoral np.dist.ri* 

• cto municipal de Sacramento e residência l á rua 
Senhor dos Passos n. 91 sobrado, (Qualificação 
requerida,. 3.* zona n. 5,972.) 

6^931. Constantino Alevato (7.039), filho de Giovahài Alô-
•vato e de Magdalena Lento, nascido a.22 de julho 
dé 1906, no Distrieto Federal, casado, oommer-
ciario, coni domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São Domingos e residência á rua São Pe
dro n. 210, (Qualificação requerida, 3,* zona, nu-
mero 6.004.) 

6.932. Sebastião Emydió Silveira (7.040), filho de Júlio Emy-
r/,~. dio Silveira e de Margarida Maria dê Jesus, nasci

do a 10 de junho de 1908, e » Bòa yista, Estado 

- - • de Minas Geraes, casado, lavrador, com domicilio 
eleitoral no distrieto munioipal de Santa Rita. 
e residência a rua Camerino n. 32. (Transferencia 
do Estado do Rio de Janeiro, titulo n. 5.869.) 

6.933. Paulo Rangel de Souza (7.041), filho de João Rangel 
de Souza e de Julia Ávila de Souza* nascido a 23 
de maio de 1918, no Distrieto Federal, solteiro, 

. mecanioo, com domicilio eleitoral no distrieto' mu-
. nicipal de São Domingos e residência ã rua da 

Alfândega rt, 378* (Qualificação requerida, 3.' zona 
n. 5.817.) 

6.934. Luiz de Paiva Loureiro (7.042), filho de José Joaquim 
de Paiva Loureiro e de Maria Conceição Paiva, 
nascido a 16 de janeiro de 1913, no Distrieto Fe
derai, solteiro, operário, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santa Rita e residência 
á rua do Costa n. 121, .(Qualificação requerida, 
3* zona, n , 5.477.) 

6.935.. Maria da Conceição Ferreira de Castro (7.043)', f i 
lha de Alfredo José Ferreira e de Maria Leonina 
Tavares Ferreira, nascida a 29 de setembro da 
1889, ém Belém, Estado do. Pará, viuva, domes
tica, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de São Domingos e residência á rua Theophilo 
Ottotii n. 187, sobrado. (Qualifioação requerida, 
3,* zona, n. 5.867.) • 

6.936. Virgílio Mascarehhaa da Cruz Paixão '(7.044), filho 
. de Francisco Mascarenhas da Paixão e de Beralda 

Augusta da Cruz, nascido a 30 de julho de 1903, 
em São João Nepomuceno, Estado de Minas Geraes, 

í solteiro, operário, com'domicilio eleitorai no dis
trieto municipal de S. Domingos e residência á rua 
dos Ourives n. 72. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n. 2,895.) 

6.937. José Aristides Ferreira da Silva (7.045), filho qe 
João Evangelista Ferreira da Silva e de Genoveva 
Borges Ferreira da Silva, nascido a 6 de dezembro 
de 1888, em São José Mipibu, Estado do Rio Grande 
do Norte, casado, funecionario publico, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de São Do
mingos e residência á Avenida Rio Branco n. 50, 
sobrado. (Transferencia do Estado do Rio Grande 
do Norte, titulo n. 474.) 

6.938. Leonel Martins Lisboa (7.046), filho de Benedicto.da 
Silva Lisboa e de Antônio Martins da Silva, nas
cido a 11 de dezembro de 1892, em Campos, Es
tado do Rio de Janeiro, casado, linotypista, com 
domioilio eleitoral no distrieto municipal de Sa
cramento e residência á rua dos Andradas n« 44, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3.* zona nu
mero 5.896.) 

6.939. Reynaldo da Silva Gonçalves Filho (7.047), filho de 
Herculano Aífonso Gonçalves e de Graciana da 

, Silva Gonçalves, nascido a 19 de janeiro de 1910, 
no Distrieto Federal, solteiro, funecionario publi
co,, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de São Domingos e residência ã rua Theophilo 
Ottoni n. 123, sobrado. (Qualificação requerida, 
3.» zona, n. 5.909.) . 

6.940. Octavio Cezar da Silva (7,048), filho de Júlio Gezar 
da Silva e de Adalvina Cezar de Oliveira, nascido 
a'2 dé setembro de 1913, em Porto Seguro, Estado 
da Bahia, solteiro, çommeroíàrio, com domicilio, 
eleitoral no distrieto municipal de São Doroingoõ 

: e" residência á rüa General Câmara n. 217, so
brado. (Transferencia do Estado da.Bahia, titulo-
n. 350.) 

6.941. Rubens Moreira Martins (7.049), filho de Antônio 
Moreira Martins é de Alice Moreira Bíartins, nas
cido a 10 de agosto de 1917, no Distrieto Federal, 
solteiro, commeroiario, com domioilio eleitoral no 
distrieto municipal de Sacramento e residência á 
rua'Buenos. Aires n. 233, sobrado,, (Qualificação 
requerida, 38 zona, n. 5.667.) 

6.942. José Franoisco Landim (7.05O), filho de Thomaz 
Francisco Landim e de Josephina Rosa Landim, 
nasoido a 10 de julho de 1898, em Therezopolis 
Estado.do Rio de Janeiro, casado, operário, com 

v domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Domingos e residência á rua da Alfândega n. 213. 
•(Qualificação reauerida, 3.* zona n. 5.045.). . 
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6 943. Dumulim Santos (7.051), filho de Waldomiro Peixo-
• to e de Olivia Rocha Santos, nascido a 6 de feve

reiro de 1910, no Distrieto Federal, solteiro, ele
ctricista, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Sacramento e residência á rua Buenos 

, ,-. Aires n. 258, sobrado. (Transferencia do Estado 
do Espirito Santo, titulo n. 828.) 

6.944. Oswaldo Rodrigues Dantas (7.052), filho de Anna 
Rodrigues da Costa, nascido a 13 de maio de 1912, 
em Santarém, Estado do Pará, solteiro, operário, 

' com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
• São Domingos e residência á rua dos Andradas nu

mero 56, sobrado. (Qualificação requerida, 3.*'zo
na, n. 5.110.) 

6.945. Maria Natividade Alves da Cunha (7.053), filha de 
João Alves da Cunha e de Idalina Pereira da 
Cunha, nascida a 21 de julho de 1915, em Nati
vidade, Estado do Rio de Janeiro, solteira, domes
tica, com domicilio eleitoralno distrieto municipal 
de Santa Rita e residência á rua Marechal Floriano 
n; 227, 3." andar. (Transferencia do Estado do 
Rio, titulo n. 10.207.) 

6.946. Manoel Conde Sangenis (7.054), filho de Manoel Conde 
Lourenço e de Angela Sangenis Victt, nascido* a 
11 de abril de 1917, no Distrieto Federal, sol
teiro, estudante, com domicilio eleitoral no. distri-
ctricto municipal de São Domingos e residência á 
rua Theophilo"Ottbni n. 179. (Qualificação reque
rida, 3.* zona, n. 5.490.) • 

6.947. Martins Faria Blank (7.055), filho de Martins Faria 
Teixeira e de Raphaela Blank Romero, nascido a 
25 de setembro de 1910, em Santo Antônio de Pa-
dua, Estado do Rio de Janeiro, solteiros, lavrador, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santa Rita. e residência á rua Acre n. 46. (Trans-

. ferencia do Estado do Rio, titulo n . 1,501.); 
6.948. Elias Januário do Nascimento (7.056), filho de José 

Januário-do Nascimento e de Maria Wanderley do 
Nascimento, nascido a 26 de agosto de 1916, em 
João Pessoa, Parahyba do Norte, solteiro, funecio
nario. publico, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de S. Domingos, e residência á Travessa 
de São Domingos n . 6. (Transferencia do Estado 

' ' . da Parahyba do Norte, titulo n. 8.149.); 

6.949. Moacyr.de Vaseoncellos Bezerra (7.057), filho-de Jo-
ventino Alves Bezerra e de Amélia de Vaseoncellos 
Bezerra, nascido a 12 de junho de 1910, em Belém, 

i Pará, casado, commerciario, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Sacramento, e re= 
sidenoia' á rua Ledo n . 95, sobrado. (Transfe
rencia do Estado do Pará , titulo n. 3.218.) 

6.950. João Lopes Magalhães (7.058), filho de João Lopes 
Magalhães e de.Maria Mathilde de Mello Magalhães, 
nascido a 22 de abril de 1886, no Distrieto Fe
deral, solteiro, commerciario, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Sacramento," e resi
dência á rua Buenos Aires n . 196. (Qualificação 
-requerida, 3.* zona n . 5.630.) 

6.951. Antônio Corrêa.de Oliveira (7.058), filho de Vicente 
Senna de Oliveira e de Joséphina Corrêa de Oli
veira, nascido a 20 de junho de 1897, em Estância, 
Estado de Sergipe, casado, operário, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São Domingos, 
e residência á rua da Alfândega n. 380, sobrado. 
l(Qualificação requerida, 3." aona, n . 5.858.) 

6.€52. Vital Benicio .de Carvalho (7.060), filho de Manoel 
Benício de Carvalho e de Maria Thereza de Car
valho, nascido a 27 de setembro de 1900, em Cam
pina Grande, Estado da Parahyba do Norte, casado, 
desenhista, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santa Rita, e residência á rua dos 
,Ourives n . 124. (Qualificação requerida, 3.* zona, 
numero 5.220.) 

6.953. Alyaro da Silva (7.061), filho dé João Paulo da Si l 
va e de Georgina Seabra da Silva, nascido a 30 

' d e dezembro de 1914, em Vassouras, Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, commerciario, com do-

- iniciHo eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Rita,, e residência á rua Acrê n. 38. L(Qualificação 
requerida, 3.* zona, n. 5.367.) 

6.954. Joaquim José-Baptista (7.062), filho;de José Joaquim 
è de Maria Baptista, nascido a 2 de setembro de 
.1895, em Portugal,, naturalizado, casado, funecio
nario municipal, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Sacramento,- e residência á rua 
Buenos Aires n. 216, sobrado. (Qualificação !re
querida, 3.* zona, numero 5.884.) 

6.955. José dós Santos (7.063), filho de Benedicto, dos. San
tos e de.Georgina dos Santos, nascido a 8 de feve
reiro der 1,910, no Distrieto Federal, solteiro, ope
rário, com domicilio eleitoral no distrieto mürii-

V cipal de Sacramento,' é residência á,.rua Senhor 
'' • dos'Passos n. 116, sobrado. (Qualificação reque

rida, 3." zona, numero 5.659.) ' 
6.956. Rolia Américo (7064), filho deRolla Humberto e \ de 

Rolla Clo-tilde, nascido a 27 de Janeiro de 1906, em 
São -Paulo, casado, lithographo, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santa liitá, e; resi
dência • á rua Jogo da Bola h . 95. (Qualificação 
requerida, 3.* zona, numero 5.825.; 

6.957. Dulce Damasceno (7.065), filha de Joãio-, Sabino, Da-
másceno e de Joséphina Paranhos Damasceno, nas
cida-a 30 de outubro de 1882, no Distrieto Fe
deral, solteira, domestica,; com domicilio eleitoral 
no" distrieto municipal de Sacramento, e residência 
á rüa dos Ourives n. 44, sobrado. (Qualificação 
requerida, 3.' zona, n. 6.043.,' -

6.958. João Baptista Guimarães (7.066), filho de Antônio 
Francisco'Guimarães e de Rozalina Guimarães, nas
cido a 3-de.abril.de 1889, em São Fidelis, Estado'-
do Rio de Janeiro, casado, alfaiate, oo>m domicilio 
eleitoral no, distrieto municipa Ide São Domin
gos, e residência á rua General Gamara, n. 165., 
i(Qualificação 'requerida, 3.* zona, .-n.j 4.876.) | 

6.959. Joaquim. Miguel (7.067), filho de Miguel dós Santos 
• e de Angelina Gordeiro, nascido a 1 de Janeiro de 
1905, em Gaxangà, Estado de Pernambuco, casado, 
commercio, com domicilio eleitoral no disfcricto 
municipal de Santa Rita, e' residência" á rua Acre 
21. (Qualificação requerida, 3.* zona, n. 5.682.) 

6.960. José; Maria de Souza Júnior (7.068), filho de José 
Maria de Souza e de Adelina Simões Nunes de Sou
za, nascido a 14 de fevereiro de 1915, no Distrieto 
total no distrieto municipal, de São Domingos, e 

. residência á rüa General Câmara n.. 82. .(Quali
ficação -requerida, 3." zoan, n. 5.855.) 

0.961. Waídir de Souza (7.069), filho de José Maria de..Sou-»' 
za.'« de Adelina Simões Nunes de Souza,,, nascido 
a 27 de. março de 1916, no Distrieto Federal, sol
teiro, estudante, com domicilio eleitora! no - dis
trieto * municipal de São Domingos, e residência 
á rüa General Gamara n. 8. .(Qualificação reque
rida, 3.* aíona.n. 5.856.) ' 

6.1962. Guilherme Lopes Rodrigues (7.070), filho de An-
. tònio Lopes Rodrigues e de Lucinda Lopes Rodri

gues, nascido a 29 de novembro de 1915, no Distri
eto -Federal, solteiro, funecionario publicio, com 
domicilio eleitoral no distrieto munieipal de São 
Domingos, e residência á rua São Pedro 178 (Qua
lificação requerida, 3.° zona, n . 5.888.) 

6.963. Maria do Carmo Prazeres (77.071), filha de Demetrio 
Prazeres e de.Laura Gurvello Prazeres, nascida a 
29 de outubro de 1915, no Distrieto Federal, sol
teira, , auxiliar de laboratório, com. domicilio elei
toral no distrieto municipal de Sacramento, e res-

• dencia á rua Buenos Aires n-. 310, sobrado. (Qua
lificarão requerida, 3.* zona, numero 5.053.) 

6.964. Laura Garoálo praaeres i(7.072), filha de Joaquim 
Fernandes Prazeres e de Olympia Gomes, de Mo
raes, nascida a 11-de janeiro de 1883, no Distrieto 
Federal, casada, •dtomestiea, com domicilio"elei-

V tòral rio distrieto municipal'de Sacramento, e resi-
. dencia- á rua Buenos Aires n. 310, 'sob. r (Qualifi
cação; requerida, 3.* zona, n.. 5.187.) 

6.965. - Ivan' Pereira- (7.073). filho» de Guiomar ! Soares dQ 
Castro • nascido a 21 de outubro de 1918, no Dis
trieto Federai solteiro, estudante, com domicilio 

• • eleitoral no-distrieto municipal de'Santa Rita, .8 
> • , residência á rua, Acre n . J8 . t(Qualic-ação-reque

rida, 3.4 zona, n . 5.933,)] - •' 
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$.966. Claudionotr Pereira da Fonseca (7.074), filho de Clau-

dionor Pereira Fonseca e de Maria Joaquim Con
ceição, nascido a 12 de agosto de 1012, em Saqua-
rema, Estado do Rio de Janeiro, • solteiro, lavrador, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São Domingos, e" residência á rua dos Ourives n . 
69, sobrado. (Transferencia do Estado do Rio •— t i-

' tulo 1.500.) 
6.967. João Pezinno (7.075), filho de Paschoal Pezinno e de 

Concetta VillarcCo, nascido a 17 de dezembro de 
1Í917, no Distrieto Federal, solteiro, commercio, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Sacramento, e residência á rua Buenos Ayres n . 
270. (Qualificação requerida, 3.* zona* n . 5.814.) 

6.968. Moacyr Viga (7.076), filho de Joã> Aureliano Viga 
o de Maria Bastos Viga, nascido a 5 de abril de 
1917, no Distrieto Federal, solteiro, commercio, 
com domicilio eleitoral no distrieto munioipal de 
São'Domingos, e residência á rua Uruguayana nu
mero 176. (Qualifioação requerida, 3.* zona, nu
mero 5.531.) ( 

9.969. Adrien AUemand (7.077), filho de Henrique Allemand 
e de Joséphina de Souza Allemand, nascido a 18 
de julho de 1904, em Campos, Estado do Rio de Ja
neiro, casado, pharmaceutico, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santa Rita, e resi
dência á rua Saccadura Cabral n . 43. (Transfe-

• . ; rencia do Estado do Rio ->- Inscripcão n. 24.) 
6.970. José Rodrigues (7.078), filho de Sebastião Rodrigues, 

e de Cecília Francisca Rodrigues, nascido a 1 de 
maio de 1910, em Quissamam, Estado" do Rio de 
Janeiro, solteiro, operário, com domicilio eleito
ral no distrioto municipal de Santa Rita, e resi
dência á rua Marechal Floriano 176, sobrado. 
(Transferencia do Estado do Rito-,— titulo nu
mero 2.316.) -. 

6.971-. Ormindo Silio (7.079), filho de Vicente Silio e de 
Arminda Silio, nascido: a 29 de. janeiro de 1914, 

- no Distrieto Federal, solteiro, electricista,. com do
micilio eleitoral no distrieto municpal de Santa 
Rita, e residência á rua Marechal Floriano 3 02, sob. 
(Qualificação requerida, 3.* zona, numero 5.983.) 

•6.972. Antônio Severiano da Silva (7.080), filho de Her-
— culano Vieira da Silva e de Rosa Laura da Silva, 

nascido a 8 de novembro de 1893, em Freguezia 
• de Santo Antônio, casado, commercio, com domi

cilio eleitoral no distrieto municipal de São Do
mingos, e residência á rua da Alfândega n. 368 sob. 
Transferencia do Estado dâ Bahia — titulo nu
mero 9.108.) 

6.973. Ermelinda Lemos Faria (7.081), filho de Alfredo Le
mos e de Judith de Amorim Lemos, nascida a 20 
de julho do 1909, no Distrieto Federal, funecionaria 
publica, com domicilio eleitoral no distrieto mu-
ncipal de São Domingos e residência á rua Uru
guayana n. 186, sob. (Qualificação requerida, 3\* 
zona, numero 5.886.) 

6.974. Octavio Cordeiro (7.082), filho de Manoel João Cor
deiro e de Umbélina Cordeiro dos Santos, nascido 
a 13 de dezembro de 1905, em Macahá, Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, commercio, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Santa Ri
ta, e residência á rua Sereno n. 25. (Qualifica
ção requerida, 3.* zona, numero 5;439.) 

6.975. Anadir Ignacio da Silva (7.083), filho de João Soares 
da. Silva e de Anna Soares da Silva, nascido a 11 
de novembro de 1916, em Campos, Estado do. Rio 
de. Janeiro, solteiro, bancário, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de São Domingos, e 
residência á rua da Alfândega n.. 74, (Qualifica
ção requerida, 3.* zona, numero 2.067.) 

6.976. Jacob Oswaldo Klein (7.084), filho de Jacob Klein 
e de Clementina Klein, nascido a 2 de janeiro de 
1908, em Taquara, Estado do Rio Grande do Sul, 
solteiro, mecânico, com domicilio eleitoral no dis
trieto munioipal de São Domingo?, e residência á 
rua Theophilo Ottoni 144, sobrado. (Transferen
cia do Estado do Rio •Grande :do Sul .n . 22.501.) 

6.977. Nelson Corrêa Lima. (7.085), filho de Américo Antô
nio de Lima e de Alice Corrêa de Lima, nascido a 
14 de novembro de 19í»4, em Maceió, Estado de Ala-

; gòas, solteiro,, operário, com domioilio eleitoral 
no distrioto municipal de São Domingos, e resi-

• dencia 6 rua General Câmara n. 261, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3.* zona, numero 5.892.); 

6.978. Ercilia de Almeida (7.086), filha de José de Almeida 
e de Euridicé Rosa de Souza e Almeida, nascida a 
14 de agosto de 1916, no Distrieto Federal, solteira, 
oommerciaria, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de São Domingos, e residência á rua 
da Alfândega n. 162. (Qualificação requerida, 3.* 
zona, numero 6.007.) 

6.979. Anchises Pinto de Oliveira ; (7.037), filho de< Eugênio 
Pinto de Oliveira e de Zelah da Costa Pinto de 
Oliveira, nascido a 5 de março de 1918, no. Dis
trieto Federal, solteiro, commercio, onm domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Sacramento, e 
residência á rua Buenos Aires n. 190, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, numero 5.899.) 

6.«80. Gentil Augusto Paes Leme .(7.088), filho de Manoel 
Augusto Paes Leme e de Odette Amadia Paes Leme, 
nascido a 3 de novembro de 1915, no Distrieto Fe
deral, solteiro, estudante, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São Domingos e residência 
á rua da Alfândega n. 86. (Qualifioação requerida* 

' 3" zona, n. 3.163.) 
6.981. Virgínia. Cortez Lyra (7.089)-, filha de Ismael Lucas 

. de Siqueira e de Umbelina de Moura, nascida a 15 
de janeiro de 1896, em Assú, Estado do Rio Grande 
do Norte, casada, domestica, com domicilia eleitoral 
no distrieto municipal de Santa Rita e residência 
á rua Marechal Floriano n. 227 A, sobrado. .(Qua
lificação requerida, 3* zona, n . 4.771.) 

6.982. Newton da Silva Motta (7.090), filho de Elpidio da 
Silva Motta e de Albertina da Silva Mainieri, nas
cido a 25 de abril de 1917, em Itaourussá, Estado do 
Rio de Janeiro, solteiro, commercio, com domicilio 
eleitoral no distrioto municipal de Santa Rita- e-re
sidência á rua Marechal Floriano n. 227. (Quali
ficação requerida, 3* zona, n. 3.681.) 

6.983, 

6.984. 

Luiz Gracioso (7.091), filho de Francisco Gracioso e 
de Angela Maria, nascido a 12 de julho de 1897, no 
Distrieto Federal, casado commercio com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de aSeramento e 
residência á rua Buenos Aires n; 196, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3a zona, n. 5.706.) 

Alzira de Jesus Pereira (7.092), filha de Antônio Pe
reira e de Anna de Jesus, nascida, a 1 de novembro 
de 1914, no Distrieto Federal, solteira, professo
ra, com domicilio eleitoral no distrieto munioipaJ de 
Santa Rita e residência á Avenida Rio Branco nu
mero 22. (Qualificação requerida, 3" zona, nume
ro 2.812.) 

6.985. Antônio Rodrigues Vianna (7.093), filho de Raymundo 
Vianna e de Joaquina Vianna, nascido a 13 de 
junho de 1'909, em São Gonçalo, Estado do Rio de 
Janeiro, casado, mecânico, • com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santa Rita e residência 
á rua Adro de S. Francisco n. .8. (Qualificação re
querida, 3a zona/n. 5.949.) 

6.986. Luiz Januário de Lima (7.094), filho de Manoel Ber-
nardino de Lima e de Maria- das Mercês Ferreira, 
nascido a 10 de julho de 1906, em Picuhy, Estado 
da Parahyba de'Norte, casado, operário, com domi
cilio eleitoral ho distrieto municipal de Santa Rita 
e residência á rua dos Andradas n. 102, sobrado. 
(Qualificação requerida, 3a zona, n. 5.977.) 

6.987. Mario de Almeida (7.095), filho de José dc Almeida, e 
, de. Virgínia Francisca de Almeida, <nascido a 28 de 

abril de 1915, no Distrieto Federal, solteiro, ope
rário, com domicilio eleitoral no distrioto munici
pal de Santa Rita e residência á rua Jogo da Bola 
n. 40. (Qualificação requerida, 3" zona, n. 4.951.) 

6.988. Antônio Cezario (7.096), filho de José Cezario e de 
Eva Pacheco, nascido a 22 de setembro de 1909, 
em Olinda, Estado de Pernambuco, casado, com do-

. . , micilio. .eleitoral no distrieto municipal de Santa 
Rita e residência á rua Jogo da Bola n. 10. (Qua
lificação requerida, 3a zona, n. 5-720.) 

6.989. Paulo de Oliveira. Lima. (7.00(7), filho de Celestino 
S. Oliveira Lima e de LucindaR. de Oliveira Lima, 
nascido a 24 de maio de 1913, em Santo Antônio 
do Chiador, Estado de Minas Geraes, solteiro, com= 
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mercio, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Santa Rita e residência j rua Acrê a. 18*. 
(Qualificação requerida, 3* zona, n . 2.952.) 

8.990. Delmiro Fernandes (7.098), filho de Geraldo Fernan
des e de Emilia Fernandes, nascido a 23 de setem
bro de 1916, em.Santos, Estado de São Paulo, sol
teiro, commercio, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Sacramento e residência á rua 
Buenos Aires n. 233, sobrado. .(Qualificação reque
rida, 3a zona, n . 5.641.) 

à6 .99i. Moacyr Baptista Pessoa (7.099), filho de João Ba
ptista Pessoa e de Olivia dos Santos Pessoa, nas
cido a 10 de outubro de 1912, no Distrioto Federal, 
solteiro, motorista, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santa Rita e residência á rua 
Saccadura Cabral n. 101. (Qualificação requerida, 
3" zona, n. 5.944.) 

"5,992. José Rodrigues (7.100), filho de Manoel Borges e de 
Maria dá Graça, nascido a 14 de novembro de 1904, 
no Distrieto Federal, casado, funecionario publico, 
com domicilio eleitoral no distrieto munioipal de 
Sacramento e residência á rua Buenos Aires n. 274, 
sobrado. (Qualificação requerida, 3* zona, nume
ro 5.057.) 

8.993. Francisco Antônio Pereira '(7.101), filho de Rufino 
Francisco Pereira e de Raymunda Maria de Jesus, 
nascido a 12 de junho de 1894, em Muriahó, Estado 
de Minas Geraes, casado, lavrador, com domicilio 
eleitoral no distrieto munioipal de Santa Rita e 
residência á rua Marechal Floriano n. 227 A, 3 o . 
(Transferencia do Estado do Rio, titulo n. 1.717.), 

r~>T 
H. 994. Belmira'Martins Dias (7.102), filha de Manoel Mar

tins Dias e de Maria Rosa Cardoso, nascida a 20 de 
junho de 1899, no Distrieto Federal, casada, do-
mestiça, com domicilio eleitoral no distrioto mu
nicipal de Sacramento e residência á rua Buenos 
Aires n. 211, sobrado. (Qualificação requerida, 3a 

zona, a. 5.803.) ..A. 
Distrieto Federal, aos 3 de dezembro de 1936. — Pelo es-

íêrivão, Maurício Teixeira de Mello., , , ,,, ..-

* Segunda Circumscripção 

l QUINTA ZONA ELEITORAL. 
De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5* Zona, da 2 a Cir

cumscripção do Distrieto Federal, faço publico para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos elei
toraes dos seguintes cidadãos: t 

4.954. Joaquim César Filho (4.822), filho de Joaquim César 
Sobrinho e de Amélia César, nascido a 26 de agosto 
de 1911, em Inhambupe, Estado da Bahia, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria e residência á rua das 
Laranjeiras n. 285. 

I. 955. Edeltrudes Thiaguina de Siqueira (4.875), filha de 
José Thiago de Siqueira e de Paulina Amélia do 
Sacramento, nascida a 9 de junho de 1882, em Grão 
Mongol, Estado de Minas Geraes, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Gloria e residência a rua Cardoso Júnior n. 367. 

4.956. José Corrêa Filho (4.913), filho de José Corrêa de 
Senna Barbosa e de Mariana Rosa de Senna Bar
bosa, nascido a 3 de outubro de 1895, em Àracaty, 

. Estado do. Ceará, commer.eiante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria e 
residência a rua São Salvador n. 74. 

4.957. Raul Fernandes Clare (4.923), filho de.Seraphim Fer
nandes Clare e de Virgínia Fernandes da Fonseca 
Clare,'nascido a 31 de agosto de 1894, no Distrieto 
Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Gloria e residência 
á rua Corrêa Dutra n. 53. 

4.958. Carlos Affonso de Mello Sobrinho (4.924), filho' de 
João Affonso de Mello e de.Carmelita Cardoso de 
Mello, nascido a 15 dé fevereiro de 1912, no Dis
trieto Federal,. funecionario vpübllco,; solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria 
e residência á rua Ferreira Vianna n. 44. 

4.959. Mario de Azevedo Ribeiro (4.926), filho de Francisco 
Ribeiro de-Noronha e de Ambròzina Augusta de Aze
vedo Ribeiro, nascido a 13 de março de 1878, no 
Distrieto Federal, engenheiro civil, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto muncipal de Gloria e 
residência á rua Paysandú n. 57. 

4.960. Angélica França (4.926), filho de Pedro d'Ornelas e 
Vaseoncellos e de Magnolia Flores do Prado, nascido 
a 16 de março de 1915, em Santos, Estado de São 
Paulo, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Gloria e residência a rua 
Soares Cabral n. 16. •. ' 

4.961. Waldèmar Cardoso de Lima (4.927), filho de Celes
tino Cardoso de Lima e de Regina Tavares de Lima, 
nascido a. 4 de agosto de 1910, em Belém, Estado do 
Pará, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Gloria e residência á ru? 
Marquez de Abrantes n. 14. 

4.962. Sylvia de Souza Lima (4.928), filha de José Faustino 
de Souza e de Sebastiana Figueira de Souza, nascida 
a 25 de fevereiro de 1913, em Bicas, Estado de 
Minas Geraes, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria e residên
cia á rua Marquez de Abrantes n. 14. 

4.963. Olivio Hermenegildo de •-Farias (4.929), filho de Pres-
ciliana Rosa da Conceição, nascido a 13 de abril de 
1878, em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, 
operio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santa Thereza e residência á rua The-
rezina n. 19. 

4.964. Sebastião Joaquim Magalhães (4.930), filho de An
tônio Júlio Magalhães e de Maria Aurora, nascido 
a 28 de junho de 1917, no Distrieto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santa Thereza e residência á rua do 
Cunha n. 19. 

4.965. Ferdinando Corridori '(4.932), filho de Fernando Cor* 
ridori e de Mariana Corridori, nascido a 14 de se
tembro de 1911, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Santa Thereza e residência á rua Áurea 
n. 30. 

4.966. Iracema Cardoso Roque da Silva (4.933), filha de 
~ Reynaldo da Costa Cardoso e de Jaoyntha Soares, 

nascida a 18 de agosto de 1907, no Distrieto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Thereza e residência á 
rua Almirante Alexandrino n. 118. 

4.967. Sebastião Barbosa da Silva (4.934), filho de José Fa~ 
vo'rino Barbosa e • de Maria da Conceição, nascido ' 
a 1 de outubro dô 1909, em Bananal, Estado de São 
Paulo, contador, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Thereza e residência 
á rua Almirante Alexandrino n. 8. 

4.968. Hernani Vinhas Balbi (4.935), filho de Heliodoro 
Balbi e de Eunilia Vinhas Balbi. nascido a 12 de no
vembro de 1910, em Manaus, Estado do Amazonas, 
funecionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Santa Thereza e re
sidência á rua Augusto Severo n. 08. 

4.969. Roberto Pompeo de Souza Brasil (4.936), filho de An
tônio Pompeu de Souza Brasil e de Olympia Maga
lhães de Souza Brasil, nascido a 22 de março de 
1914, nò Estado do Ceará, acadêmico,'solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrioto municipal de Santa 
Thereza e residência á rua Monte Alegre n. 283-. 

4.970. Eüza Guedes dos Santos (4.937), filha de .Gustavo 
Guedes de Miranda e de Elvira de. Souza Guedes, 
nascida a 12 de maio de 1900,. no Distrieto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria e residência á rua do 
Cattete n. 339. • r. 

4.971. João Nicacio da Câmara (4.938)', filho de Luiz Nioacio 
da - Gamara e de Antonieta Jorge da Gamara, nascido 
a 11 de'março de 1911, no Distrioto Federai, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Gloria e residência á rua Almirante 
Tamandaré n. 25. 

4.972. Valentim Carvana (4.939), filho'de Valentim Carvana 
e de Davina Carvana, nascido a27 de maio de 1911. 
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no Distrieto Federa!, eommercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrioto municipal • de: Santa 
Thereza é residencial rua do Cunha.n. 50., * . . , 

4.073. Nestor Costa Mesquita (4.940), filho de Aoeaeio da 
Costa Mesquita e de. Rosa da Conceição, nascido a l 
de fevereiro de 1908, no Distrieto Federal, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Thereza e residência 
á rua Silveira Martins n. 108. 

4.974, Louriyal Nathalino de Oliveira (4.941)', filho de Ro-
mão Marques de Oliveira e de Minervina Gârva-
Ihino de Oliveira, nascido a 25 de dezembro de 
1915, em Duas Barras, Estado do Rio de Janeiro, 
typõgrapho, solteiro,' com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Santa Thereza e residência 
á rua Joaquim Murtinho n. 56. 

1.875. Hermengarda Helena Sarmanho (4.942), filha de Joa
quim Sarmanho e de Maria Paraense Sarmanho, 
nascida a 10 de agosto de 1887, em Belém, Estado ; 
do Pará, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no distrieto munioipal de Santa Thereza e residên
cia á rua Almirante Alexandrino n. 116. 

4.876. Dulce Inglez de Souza (4.943), filha de Octavio Inglez 
de Souza e de Adelia Seabra Inglez de Souza, nas
cida a 7 de junho de 1913, no Estado de São Paulo, 
dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no 

, -- distrieto municipal de Santa Thereza e residência 
á rua do Oriente n. 39. 

4.977. José Theophilo Ferreira (4.944), filho de João Nasciso 
• Ferreira e de Cherobfcia Narcisa Ferreira, nascido 

a 5 de março de 1893, em Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, medico, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Santa Thereza 
residência á rua Benjamki Conetant n. 141. 

4.978. Esther Pinheiro (4.945), filha de Secundo Fernandes 
Pinheiro ,e de Isabel Bittencourt Pinheiro, nascida 
a 5'de agosto de 1907, em Tapirussú, Estado de 
Minas Geraes, dactylographa, solteira,, com domi
cilio eleitoral.no distrieto' municipal,de Santa,The
reza e residência á rua Triumpho n. 30. 

4.979. Meralina de Abreu Lamim (4.946), filha de .Manoel 
; Baptista Lamim e de Joséphina de Abreu Lamim, 

nascida a 7 de novembro de 1892, em Além Para-
loba,-Estado de. Minas Geraes,. domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Santa-Thereza e residência á Santo Alfredo .ru,.17. 

4.980. Antônio Ribeiro da Silva (4.948), filho,de, Francisco 
Ribeiro da Silva e de Izaltina Ribeiro'da Conceição, 

, ' • ' ' nascido a 14 de novembro, de 1908, em Campos, Es
tado do Rio de Janeiro, pharmaceutico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto • municipal de 
Gloria .e residência á'rua Farani n. 36. 

4.981. Jair SanfAnna (4.949), filho de Plinio SanfAnna e 
. de Maria Gorral SanfAnna, nascido a 7 de maio de 

1901, no Distrieto Federal, engenheiro agrônomo, 
casado; com domicilio eleitoral no distrieto munici-
pal-de Gloria e residência á rua Dois de Dezembro 
n.-46. 

4.982. Antônio Severino dos Santos (4.950), filho de Augusto 
'.Severino dos. Santos e de Arami.ta Maria da Con
ceição, nascido a 12 de junho de 1909, no Distrieto 
..Federal, operário, solteiro, com domicílio eleitoral 
no distrieto municipal.de Gloria e resideneia á rua 
do Cattete n. 210. 

4.983. Isabel Vallejos. Necchis (4.951), filha de Antônio 
Necchis e de Francisca Vallejos Necchis, nascido 
a 20 de agosto de 1898, no. Distrieto Federal, enfer
meira, solteira, com domicilio-eleitoral no distrieto. 
•municipal de Gloria e de residência á rua'São Sal
vador n. 53. . . , . •' 

4.984. Pasqual Alves Pinheiro: (4.952)-,-' filho, de Alfredo Alves 
Pinheiro e de Rosa Maria da Conceição, nascido "a 
10 de abril de 1897, era Porto Alegre, Estado do Rio 

-. . Grande do Sul, pintor, solteiro; com domicilio el.ei-
• ; toral:no.distrieto.municipal de'Santa Thereza'e ré-
- • sidencia á.rua Victoria n . 10. -'"• 4 

1.985. Manoel Cavalcanti (4.953), filho de Joaquim José Cia-' 
. valcanti, nascido a 10 de fevereiro de • 1913, em 
' Cabo, Bstado de'Pernambuco,, advogado, solteiro, 

\ 

com domicilio eleitoral no distrioto municipal de 
Santa Thereza e residência á rua do Russelln. 10. 

4.986. Raphael Iorio (3.054), filho de Raphael Iorio e de 
Luzia Decisatis Iorio, nascido a 9 dé abril de 1909, 
na Itália — Naturalizado brasileiro,1 medico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Santa Thereza e residência á travessa Poty nu
mero 12. • • .' ' 

4.987. Octavio Loureiro Pacheco (4.955), filho de Francisco 
José Rodrigues Pacheco e de Cecília Carolina Lou
reiro Pacheco, nasoido a 4 de novembro de 1895, 
no Distrieto Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria e 
residência á rua do Cattete n| 333. 

4.988. Noemia Rosalina Lisboa (4.956), nascido a 11 de ou
tubro de 1891, no Distrieto de 1891, no Distrieto 
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Santa Thereza e residên
cia á rua Marquez de Rezende n. 67. 

4.989. Yolanda Carvalho de Mendonça (4.957), filho de Paulo 
Bandeira Carvalho de Mendonça e de Olga Mello 
Carvalho de Mendonça, nascida a 8 de abril de 1913, 
em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Santa Thereza e residência á rua 
Áurea n. 28. 

.4.990, Radamés Quattali (4.958), filho de Alexandre Ouattalí 
e de Odelia Fossati Guattali, nascido a 27 de ja
neiro de 1906, em Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, professor de orchestra, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria 
e residência á rua Cardoso Júnior n. 131. ,( 

4.99Í, Marilia Lopes da Costa Mariani (4.962), filha de Car=> 
los Mariani e de Cecília Mariani, nascida a 27 ds 
março de 1911, no Distrieto Federal, professora 
primaria, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trioto municipal de Gloria e residência á rua daj 
Laranjeiras ru 401. ' • ., 

4.992. Clarita de'Hannequkn Gomes (4.963)', filha de Fran
cisco' Cassiano Gomes e. de Glarita de Hanneqúihi 
Gomes, nascida a 2 de dezembro do 1917, no Dis
trieto Federal, estudante, solteira, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria e. resi
dência á rua General Glycerio n. 36. , 

4.993. Valentim Vidal dos Santos (4.964), filho de Clemente 
Antônio dos Santos e de Maria Saturnina dos Santos, 
nascido a 14 de fevereiro.de 1894, em São Salvador;, 
Estado da Bahia, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Santa The-* 

. .reza e residência á. rua Petropolis n . 81....- 1 
4.994. Renato Meza (4.965), filho de Alberto Calixto-Meza © 

de1 Azevedo Meza, nascido a 4 de janeiro, de 1910, 
no Estado de São Paulo, commerciario, solteiro, com 
•domicilio eleitoral no distrieto mu-nicipai de Gloria 
e residência á rua Pinheiro Machado n.. 40. 

4.995. Ernesto Vater Faria (4.966), filho de Heitor Constari-
tino de Faria e de Helena Vater de Faria, nascido 
a 18 de novembro de 1916, na Capital Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municroa! de Gloria e • residência á rua do 

• . ' . Cattete n. 330. .s 

4.996. Luci-lia.de Paula e Silva-Moraes . (4.067), filha de'At* 
berto José de Paula'e Silva e de Ferdinanda ds 
Paula e Silva, nascida a 7 de março_ de 1893, pro-

• fessora primaria, viuva, com domicilio eleitoral 
. no distrieto municipal de ' Gloria 0 residência.' 9 
rua das Laranjeiras n. 539. 

4.997. Edmundo de Faria Leuzkiger (4.968), filho de JòatS 
Edmundo Leuzí-nger e de Leocadia de Faria Leu-= 
zinger, nascido a 30 de janeiro de-1889, no .Districte» 
Federal, proprietário, viuvo, com domicilio elei-

.. . toral.no distrieto municipal de Gloria e'residência 
.á-rua. Barão de Icarahy n. .44.-

•4.998. Carmen Guimarães Pinto de Almeida '(4.969), filha 
dè Alberto. Carlos Pillar Pinto de Almeida e • dé 

• '.'. Maria Francisoa Guimarães Pinto de Almeida, nas
cido a i der março-de''1907, no Distrieto Federal, 

• • •'• professora.primaria, solteira, com domicilio elei
toral no distrioto municipal de Gloria e residência 
á-rua Paysandú n-. 80. 
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4.999» Eugênio Gonçalves da Silva (4.970), íilbo de Manoel 
Gonçalves da Silva e de Maria Pires da Silva, nas
cido a 26 de agosto de 1889, no Distrieto Federal, 
commerciario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto munioipal de Santa Thereza o'residência 
á rua Áurea n. 77. 

«.000. íauia Travassos Chermont (4.971), flino de Olympio 
Leito Chermont e de Violeta Travassos Chermont, 
nascido a 5 de junho de 1912, em Belém, Estado do 
Pará, estudante, solteiro, oom dpmieilio eleitoral 
oo distrieto municipal de Santa Thereza e residen-
cjã a rua Santo .Amaro a, 40. 

$.901. José, Francisco Reis (4.972), filho de Josó Pedro Reis 
e de Rita Accacia Reis, nascido a 25 de dezembro 
de 1913, em Duas Barras, Estado do Rio de Janeiro, 
doméstico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria e residência á rua Al
mirante Tamandaré n,. 30, 

1,008, PUilomena Sieinno (4,973), filha de Raphael Marsiglis 
e de Ro6iua Cacase Marsiglia, nascida a 20 de agosto 
de 1900, em .Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santa Thereza e residência á 
rua Áurea n. 67. 

5.003. Antônio Leandro SanfAnna (4.974), filho de João 
Leandro de SanfAnna e de Alice Monteiro de 
SanfAnna, nascido a 6 de dezembro de 1896, no 
Distrieto Federal, jornalista, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de .Santa The
reza e residência á rua Júlio Ottoni o, 35. 

8.004. Antonia Viauna Agra (4.975), filha de Manoel da Costa 
Agra e de Adelaide Vianna Agra, nascida a 13 de 
junho de 1907, em Lamparina Grande, Estado da 
Parahyba do Norte, funecionaria publica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrioto munioipal de 
Santa Thereza e residência á rua Almirante Ale
xandrino n. 320. 

6.0Q6. AJtamiro dos Santos (4.976), filho de Etelvina dos 
Santos, nascido a 2 de junho de 1904, no Distrioto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Gloria e residenoia 
á rua do Cattete n. 339. 

5.006. José Gomes da Silva (4.977), íilbo de José Gomes da 
Silva e de Albertina da Silva Reis, nascido a 14 de 
fevereiro de 1914, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Gloria e residência á rua do Cattete nu
mero 339. 

8.007. Venina Borges Monteiro (4.978); filha de José Borges 
Monteiro e de Leonor Malheiros Monteiro, nascida 
a 27 -de junho de 1904, no Distrieto Federal, cos
tureira, solteira, com domicilio eleitoral no dils-
trioto municipal de Santa Thereza a residenoia á 
rua das Neves n, 20. 

8.008. leaias Pinto Simões (4.979), filho de Isaias Pinto Si
mões e de Detohina Pinto Simões, nascido a 16 de 
outubro de 1897, em Alagoinhas, Estado da Bahia, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trioto munioipal de Gloria e residência á rua Cor
rêa Dutra n. 135. (Qualificação requerida.) 

5.009. Florianópolis Alves de Oliveira (4.980), filho de Cas
torina Maria dos Santos, nascido a 31 de julho de 
1916, em Iguassu, Estado do Rio de Janeiro, com-
mereia, solteiro, com domioilio eleitoral' no, dis
trieto municipal de Gloria e residência á rua do 
Cattete n. 339. (Transferencia.) 

d.OiO. Vital Corrêa de Sá (4.981), filho de Antônio Pio Cor
rêa de Sá e de Arnalia Carolina de Castro, nascido 
a 2 de dezembro de 1900, em Itãborahy, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, cora'donjièilio 

» eleitoral no distrioto municipal de Santa Tnèréza 
e residência ã rua Monte Alegre n. 6. (Qualificação 
requerida.) 

Í.OÍ1. Antônio Farias Cabral (4.984), filho de Joé Lustosa 
Cabral e de Maria de Farias Cabral, nascido, a 22 
de dezembro de 1903, em Patos, Estado, da Parahyba 
do Norte, funecionario publioo, com domicilio' elelr 
lorál n odjstricto municipal de Santa Tbereza e re
sidência á rua da Gloria n. 36.̂  (Qaulificacão re
querida.)! 

5.012, Gastão Baptista de Oliveira (4.985), filho de Alfredo 
Zamith de Oliveira e de Maria Rosa de Oliveira, nas
cido a 7 de setembro de 1907, em Campos, Estado 

i do Rio de Janeiro, alfaiate, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal dá Gloria e resi
dência á rua das Laranjeiras n. 133, (Qaulificacão 
requerida.) 

5.013. Raymundo da Silva Fortes (4.986), filho de Adelino 
Raymundo Fortes e de Maria Antonia da Silva, nas
cido a 35 de agosto de 1902, em ítanorahy, Estado 
do Rio de Janeiro, empregado federal, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gloria 
e residência á rua Senador Vergueiro n. 116. 
(Qualificação requerida.) 

Oteirieto federal, aos 20 de novembro de 1936. P„«l<í 
escrivão, A, Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 
Dê ordeja do doutor Juiz Eleitoral da Quinta Zona. da Se

gunda Circumscripção do Distrieto Federal, faço publico, para 
conhecimento dos interessados, que foi expedido o titulo elei
toral do seguinte cidadão: . 

4.949. Tancredo Soares de Souza (5,000), filho de Pedro 
Soares de Souza e de Luiza Lopez Soares de Souza, 
nascido a 8 de outubro de 1877, em Nictheroy, Es
tado do Rio de Janeiro, advogado, casado, coro do-
milicio eleitoral no distrioto municipal de Gloria 
e residência á rua Soares Cabral n. 78. 

Ro, 24 de novembro de 1936. — Pelo escrivão, A. Botelho 
Filho 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do doutor Juiz Eleitoral da Quinta Zona, da Se
gunda Circumscripção do Distrioto Federal, faço publico, para 
conheolmento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

4.952. Zuleika de Miranda Rodrigues (5.039), filha de Alber
to de Miranda Rodrigues e de Maria Antonjetta de 
Miranda Rodrigues, nascida a 7 de setembro de 1912, 
no Distrieto Federal, funecionaria publica federal, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Gloria e residência á rua Senador Verguei
ro n, 121. 

4.953, Aracy Gomes de Oliveira (5.041), filha de Francisco 
Gomes de Oliveira e de Julieta Iracema Gomes de 

( Oliveira, nascida a 9 de junho de 1913, no Distri-
triçto Federal, funecionaria publica federal, soltei
ra, com domicilio eleitoral no distrieto munioipal 
de Gloria e residência á rua Senador Vergueiro nu
mero 121, 

5.014» Carlos Polesbucit (5.016), filho.de José Poleshuck e 
de Cecília Stilfus Poleshuck, nascido a 21 de no
vembro de 1906, na Inglaterra, naturalizado, medico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu-, 
nicipal de Santa Thereza e residência no largo da 
Gloria n, 12, apartamento 8, 

Rio, 27 de novembro de 1936. — Pelo escrivão. A. Botelho 
Füho, 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem-do doutor Juiz Eleitoral da Quinta Zona da Se
gunda Circumscripção do Distrieto Federal, faço publico, para 
"conhecimento dos interessados, que foi expedido o titulo elei
toral do seguinte cidadão: 

5*017. Severino, Alves de.Oliveira Í5.058), filho de Antônio 
Alves de Oliveira e de Maria Joanna- da Conceição, 
nascido a 15 de janeiro de 1902, em Manianguape, 
Parahyba do Norte, commercio. oasado. còm domi
ciliai, eleitoral .no distrioto inuniolpal de Santa 
.Tberèzà e residência á rua Eleone de Almeida o. 78. 

Rio, 30 de novembro de 1936. — Pelo escrivão, A. Botei ha 
WUho. • 

Confere com o Orig i n a 
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QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do doutor Juiz Eleitoral da Quinta Zona, da Se
gunda Circumscripeão do Distrieto Federal, faço publico, para' 
conhecimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
toral do seguinte cidadão: . . . 

5.015. José Carlos d'Andretta (5.082), filho de Carlos d'An-
dretta e de Anna Valerio d'Andretta,. nascido a 16 
de maio de 1912, na capital do Estado de São Paulo, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Santa Thereza e residência á 
rua Barão de Guaratiba n. 15, sobrado. 

Rio, 1 de dezembro de 1936. — Pelo escrivão, A . Botelho 
Filho 

cionario da Light and Power, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Lagoa e re
sidência á rua General Polyloro n. 194. 

5.703. Antônio Victorino Brandão (5.704), filho de Antônio 
Victorino Brandão e de Maria Luiza de Siqueira 
Brandão, nascido a 8 de março de 1877, em S. José 
do Calçado, Estado do Espirito Santo, funecionario 
publico, viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Lagoa e residência á rua Menna; Bar
reto n. 184. 

5.704.. Elza Moreira Rosa (5.705), íiiha de Manoel Moreira 
Santos e de Antonia Kock Santos, nascida.a 31 de 
janeiro de 1915, em Petropolis, no Estado do Rio 
de Janeiro, professora primaria, viuva,' com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Lagoa e re
sidência á rua Voluntários da Pátria n.' 101. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do doutor Juiz Eleitoral da Quinta Zona da Se
gunda Circumscripção do Distrieto Federal, faço publico, para 
conhecimento dos interessados, que foi expedido o titulo elei
toral do seguinte cidadão: 

5.016. Vera Monteiro de Barros Malcher (5.092), filha de 
Alberto Monteiro de Barros e de Arminda Mon
teiro de Barros. nascida a 25 de junho de 1900, 
em Barra do Pirahy,' Estado do Rio de Janeiro, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gloria e residência á rua Co3-

me Velho n. 101, 

; Rio, 3.de dezembro de 1936. — Pelo escrivão, A. Botelho 
1'ilho. . 

SEXTA ZONA ELEITORAL 
EDITAL DE 4a VIA DE TITULO 

Faço publico para o conhecimento dos interessados que 
o Dr..Saúl de Gusmão, juiz da 6a Vara Eleitoral, mandou 
expedir a quarta via de titulo ao seguinte eleitor: -

Titulo n. 412. José Miguel Bastos Filho (435), filho de José 
Miguel Bastos e de Rosa Lourenço Bastos, nascido a 6 de. 
setembro' de 1901, em Lordello do Ouro, Porto,! Portugal, 

. auxiliar de ensino, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Lagoa e residência a rua Jubaloy nu
mero 141. 

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1936. -
Arnaldo Abreu, 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

Pelo escrivão, 

De ordem do Dr. juiz eleitoral da 6°' zona, da 2a Gir-
cumscripção do Distrieto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que foram expedidos os titulos elei
toraes dos seguintes cidadãos: 

. 5.698. Lygia Lyra Madeira (5.699), filha de João Climaco 
David Madeira e de Judith da Lyra Madeira, nas
cida a 18 dé maio de 1917, no Distrieto Federal, 
estudante, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gávea e residência á rua Maria 

~. Eugenia n . 39. 
5.699. Waldèmar Monteiro (5.700), filho de Lucas Monteiro 

c de Regina Peraric, nascido a 2 de junho de 1917, 
no Distrieto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gávea e*re-
sidencia á rua D. Estella n. 24. 

5.700. Mario Ribeiro (5.701), filho de Maria Luiza, nascido 
a 11 de novembro de 1908, no Distrieto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
oto municipal de Lagoa e residência á rua-Arnaldo 
Quintella n. 115. •. 

g.701. Geraldo Alves Rodrigues (5.702), filho de Alberto 
Rodrigues Fonseca e de Albina Maria Conceição, 
nascido a 17 de setembro de 1917, em Bom Jar
dim,-Estado de Minas Geraes, 'commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal, de 
Copacabana e residência: á rua Copacabana n. 712'-

6.702. Augusto Maia (5.703), filho de Augusto da Silva Maia 
e de Maria da Hora Maia, nascido a 7 de. outubro 
de 1907, em S. Salvador, Estado da Bahia, func-

5.705.,José dos Santos (5.706), filho de Germano dos Santos 
e de Maria dos Santos, nascido a 7 de março de 
1916, no Distrieto Federal, mecânico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Gávea 
e residência á rua Faro n. 37. 

5.706. Orland de Souza Pinto (5.707), filho de Antônio José 
Pinto e de Gregoria de Souza Pinto, nascido a 17 de 
abril de 1905, em Portella, Estado do Rio de Ja
neiro, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Gávea e residência á avenida 
Niemeyer n. 841. 

5.707. Joaquim Valerio Neves (5.708), filho de Manoel An
tônio da Costa e de Maria Valerio das Neves, nas
cido a 28 de Setembro de 1916, em Taboleiro, Es
tado de Minas Geraes, chauffeur, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Copaca
bana e residência á rua Figueiredo Magalhães nu
mero 118. 

5.708. Wladislavo Stipurshi (5.709), filho de José Stipurshi 
e de Cesaria Stipurshi, nascido-a 17 de. fevereiro 
de 1916, em Araocaria, Estado-do Paraná, qperarjo, 
solteiro, com domicilio eleitoral .vto distrieto muni-
cipal de Gávea e residência á rua Jardim Botânica 
n. 543, casa X. 

5.709. Carlos Etchehorne (5.710), filho de João Baptista 
Etchehorne e de Elvira Moreira Etcheborne, nas
cido a 14 de março de 1891, na Capital Federa}, 
conta.dor, solteiro, oom domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gávea e residência á rua Vis
conde de Caravellas n. 38, casa 6. 

5.710. " Firmo de Lima Coutinho (5,711), filho de Sipião dc 
Azevedo Coutinho e de Quirstina Lima Coutinho, 
nascido a 4 de agosto de 1913, em Araruama, Es
tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Gávea e 
residência á rua Professor Azevedo Sodré.n. 241. 

5.711. José Manoel Martinez (5.712), filho de Manoel Mar
tinez Blanco e de Avelina Garcia Blanco, mscido a_ 
23 de março de 1911, no Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Lagoa e residência á rua Villa 
Rica n. 8. 

5.712. Olympio SanfAnna (5.713), filho de Benedicta Mario, 
nascido a 26 de junho de 1904, em Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Gloria e residên
cia á rua Faro n. 56, casa 12. 

5.713. Oswaldo Figueiredo de Oliveira (5.714), filho de Ar-
senio Alves de Oliveira e de Rita Figueiredo de 
Oliveira, nascido a 26 de agosto de 1909, no Dis
trieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Lagoa e resi
dência á i'ua 'S. João Baptista n. 91. 

5.714. Waldèmar Peixoto Meirelles (5.715), filho de Fran
cisco Peixoto Meirelles e de Belmira Cardoso Mei
relles, nascido a 4 de novembro de 1907, no Distri
oto Federal, commercio, casado, com domicilio elei-. 
toral no distrieto municipal de Gávea e residência' 
na Villa Hippica n. 8. 

•5.715.. Ademar Vieira de Castro (5.716), filho de Conslan-
tino Vieira de Castro e de Eulalia Vieira de Castro, 
nascido a- 9 de outubro de 1917, no Distrieto' Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
.no distrieto municipal de Gávea e residência 6 .rua 
Lopes Quintas n. 43. 

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



.5120 Terça-feira S BOLETIM ELEITORAL Dezembro de 1936 

5.716. Elias Barbosa da Silva (5.717), filho d© Anorelino 
Barbosa, da Silva e de Betráz Barbosa da Silva, nas
cido a 27 de julho de 191Ò, no Distrieto Federal, 
commercio,.solteiro, com lomioilio elè'l< ra no cis-
trioto" municipal de Copacabana e residência á rua 
Montenegro n. 233. 

5.717. Teimo Elysio de Gusmão Neves (5.718, filho de Joa-
; quim José de Farias Nunes Sobrinho e de Maria 

Elisa de Gusmão Neves, nascidô  a 2 de março de 
1910, em Olinda, Estado de Pernambuco, funeciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto munioipal de Lagoa e residência á rua das 
Palmeiras n. 26. 

Ò.718. Leonor de Castro (5.719), filha de Rodrigo Teixeira 
• de Castro e de Maria Rosa do Castro, nascida a 19 

• de novembro de 1907, na Capital Federal, funecio
naria municipal, solteira, som domicilio eleitoral no -' : 
distrioto municipal de Lagoa e residência á rua 
19 de Fevereiro n. 60. 

0.719.- Maria Aristhéa de Araújo Jorge (5.720), filha de 5.732. 
Adriano Augusto de Araújo Jorge e de Aristhéa 
Maria de Araújo Jorge, nascida a 16 de junho dê 
1876, em Maceió, Estado ãe Alagoas, funecionaria s 

... . municipal, casada, com domicilio eleitoral no dis-
trjeto municipal de Copaoabaua e residência á rua . 
Barão da Torre n. 101. 

5.729. Jesuino Nascimento Rocha (5.730), filho de Manoel 
José da Rocha e de Barbara de Jesus, nascido a 
20 de abril de 1899, no Distrieto Federal, com-
merciante, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Gávea e residência á rua Jar* 
dim Botânico n. 720. 

5.730. Aloysio de Araújo Ribeiro (5.674), filho de Rodrigo 
Theophilo Gomes Ribeiro e de Maria de Araújo 
Ribeiro, nascido a 4 de fevereiro de 1900, em Ouro 
Preto, Estado de Minas Geraes, funecionario pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no .distrieto 
municipal de Gávea e residência á rua J&rdim Bo
tânico n.. 729. 

5.731,. Alexandre Diaz (5.731), filho de Benjamin Diaz e 
de Suzane Diaz, nasoido a 7 de fevereiro de 1904, 

' em Srnyrna, Turquia, brasileiro naturalizado, com
mercio, casado, com domicilio' eleitoral no distri
eto munioipal de Copacabana e residência'. ,á: rua 
Ministro Viveiros de Castro n., 43, casa'3. 

3.720. Nice de Araújo Jorge (5.721)", filha de Manoel 
Adriano de Ai-aujo Jorge e de Maria Aristhéa de 
Araújo Jorge, nascida a 26 de-maio de 1912, em 
Manáos, Estado do Amazonas, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Copacabana e residência á rua Barão da Torre nu
mero 101.' 

*;?2i . 

Moacyr Gonçalves Miranda (5.732), filíjo de Fran
cisco Gonçalves Miranda e de Julia Hygina de Mi« 
randa, nascido a 29 de maio de 1915, em Barba-
cena, Estado de Minas Geraes, • commercio, soltei
ro, com domicilio eleitorai no distrieto municipal 
de Copacabana e residência á rua'Figueiredo Ma
galhães n. 51. 

5.733. Joaquina Torres (5.733), filha de João Luiz Pereira 
Torres e de Isabel da Silva Torres,' nascida a 4 de 
junho de 1914, em Duas Barras, Estado do Rio de 
Janeiro, -funecionaria da Caixa conomica, solteira, 
•com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 

. 'Lagoa.e residência á rua S. João Baptista n. 24. 

tuiz Teixeira (5.722), filho de Alberto Teixeira e de 
Dulcilinâ Teixeira, nascido a 8 de agosto de 1911, 
em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no-distrieto municipal 
de Copacabana e residência á rua Figueiredo Ma
galhães n. 98. 

5.722. Theophilo Marques da Cunha (5.723), filho de José' 5.735.; 

Marques da Cunha ,e de Constánça de Jesus, nascido 
a 29 de novembro de 1911, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Copacabana e residência á rua 
Bolívar n. 26., 

5.734. Felippe Silvestre Pereira de Magalhães'(5.734), filho 
de Joaquim Pereira de Magalhães e de Joséphina 
Gosta de Magalhães, nascido a 31.de dezembro de 
1905, em S. Vicente de Paulo, Estado do Rio d© 
Janeiro, funecionario publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Gávea 4 
residência á praia do Pinto, barracão n, 139.. 

Affonso Martins (5.735), filho de Manoel Martins 8 
de Adelaide do Espirito Santo, nascido a 1 de ja
neiro de 1917, no Distrieto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto mu
nicipal de Copacabana e residência á rua Siqueira 
Campos n. 260. 

5,723r. Jorge Nascimento (5.724), filho de Dolores Nasci
mento, nascido a 21 de maio de 1911, no Distrieto 
Federal; commercio, solteiro, com domicilio eleito-

- raJ no distrieto municipal de Copacabana e residên
cia á rua Figueiredo Magalhães n. 22. 

5.724.. Geraldo de Freitas (5.725), filho do José Júlio dé 
Freitas e de Maria Cândida Ferreira dè Freitas, 
nascido a 12 de abril de 1913, em. Bom Suecesso, 

,. Estado de. Minas Geraes, no distrieto municipal de 
Copacabana e residência á rua Domingos Ferreira 
n. 232. 

5.725. Maria Amélia Serra do Valle. Pereira (5.726), filha 
de Vital do Valle Pereira e de Maria Serra do Valle 
Pereira, nascida a 30 do íunho de 1.M3, no Dis
trieto Federal, funecionaria publica, solteira, com 
domicilio no distrieto municipal de Lagoa e resi
dencial rua Sorocaba n. 191. 

5.726. Antonietta Lacerda Barbosa (5.727), filha de João 
Peixoto Lacerda e de Estella Cordeiro Lacerda, 
nascida a 13 de junho de 1910, no Distrioto Fe
deral,' commerciaria, casada, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Lagoa e residência á ruà 
D. Màrianna n. 128. 

5.727. Oito Tross (5.728), filho de Henry Tross e de Maria 
Tross, nasoido a 9 de julho de 1915, em Santos, 
Estado dè São Paulo, dactylographo, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrioto municipal de Gávea 
e residência á rua Jardim Botânico n. 36. 

5.728. Nestor Corrêa Lima (5,729), filho de Antônio José 
Corrêa Lima e de Mànoela Antonietta Corrêa Lima, 
nascido a 20 de fevereiro de 1898,' em Mont Serrat, 
Estado do Rio de Janeiro, industrial, casado, com 
domicilio,eleitoral no distrieto municipal de Gávea 
©residência á rua Marques de S. Vicente n. 138. 

5.736. Alcebiades Arsenio da Rocha (5.736), filho de Ar-
senio Alcebiades da Rocha e de Dolòres Pinheiro 
da Rocha, nascido a 24 de setembro de 1916, no 
Distrieto Federal, commercio, solteiro, còrá domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Lagoa • 
residência á rua General Severiano n. 52, casa 9*. 

5.737. Antônio Medeiros Carneiro Filho (5.737), filho de 
Antônio Medeiros Carneiro e de Maria da Estrèlla 
Carneiro, nascido a 16 de setembro de 1899, em 
Rio Pequeno, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Gávea e residência á rua do Pau sem 
numero. 

5.738. Virgílio Alves de Campos (5.738), filho de Antônio 
Leite de Campos e de Maria Alves Corrêa de Cam
pos, nasoido a 27 de outubro de 1903, em Cuyaba, 
Estado de Matto Grosso, professor-, solteiro, com 

>• . domicilio eleitoral no distrieto municipal de Lagotf 
c residência á rua Voluntários da Pátria n. 101. 

5.739. Francisco Xavier (5.740), filho de Joaquim Pedro 
Pacheco e de Joaquina Brito Pacheco, nascido a 
1 de outubro de 1918, em Maricá, Estado dò Rio 

' de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto munioipal de Copacabana $ 
residência á rua Visconde de Pirajá n. 546* 

5.740. Júlio \ Nicolas Sobrinho (5.741), filho de Leon Ni-
colas e de Augusta Vandenbergue, nascido a 1 âé 

. - outubro de. 1909, no Distrioto Federal, comroèroio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu-

: nieipal de Copacabana e residência á rua Barata 
Ribeiro n« 734. 

5.741. Coralia Barbosa Braga (5.742), filha de Ignaelo Bar
bosa e de Casemira Claudina de Oliveira Barbosa, 
nascida a 30 de novembro de 1905, em Victoria» 
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:' Estado do Espirito Santo, professora, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Lagoa 
,e residência á rua Sorocaba n. 19. 

$.742. Adelia, Ferreira de Pinho (5.743), filha de Ismenia 
Antonia Martins, nascida a 9 de novembro de 1889, 
em Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de 
Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Copacabana e residência 

, á r u a Barata Ribeiro n. 822." 

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1936. — Pelo escrivão, 
Arnaldo Abreu. 

NONA ZONA ELEITORAL 

• EXPEDIÇÃO DE 4" VIA DE TÍTULOS 

,De ordem' do Dr. Juiz da 9* Zona Eleitoral da 2* Cir
cumscripção do Distrieto Federal, faço publico para conheci-

fc tnento dos interessados que foram' mandados expedir as 
quartas vjas de titulos dos seguintes cidadãos: 

1.303 Àrgenor Gonçalves d'Assumpção (Insc. 1.318), filho 
de Estevão Gonçalves e Catharina da Conceição, 
nascido a 11 de maio de 1893, no Distrioto Federal, 

. , easado, operário, e residente á rua Visconde de 
Itaúna n. 467. Inscripto no distrieto do Engenho 
Velho. 

•3.934. Lucas Lima (Insc. 1.825), filho de }-> -u-dino Antônio 
•Lima e Rosa Ferreira Lima, nas*•-. a 4 de agosto 
de 1910, em Triumpho, Estado do Rio de Janeiro, 
solteiro, funecionario publico, residente á rua Er-

• - nesto Vieira n. 77, Anchieta. Inscripto no distrieto 
de, Tijuca. 

10;045. José Couto de Lemos (Insc. 10.470), filho de.Alfredo 
Duarte Pereira de Lemos e Honorina Couto de 
Lemos, nascido a 11 de dezembro de 1900, no Dis
trieto Federal, casado, do commercio, residente á 

' rua 24 de Maio n. 465. Inscripto no distrieto do 
'Engenho Velho. 

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1936. — Pelo escrivão, 
/. Perry, escrevente; no impedimento occasional do escrivão. 

NONA ZONA ELEITORAL 

( Districtos municipaes de Tijuca e Engenho Velho ) 
Juiz — Dr. Nelson Hungria Hoffbauer 

Escrivão — Dr. Francisco Farias ^ 

De ordem do Dr. Juiz da Nona Zona Eleitoral da Segunda 
Circumscripção .do Distrieto Federal.: faço publico, para co
nhecimento dos interessados, que, por despacho deste Juizo, 
foram expedidos os titulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

-3.660. Tullio Mello Senra (3.518), filho de Raul de Mello 
Senra e de Philomena Nascimento Senra, nascido a 
7 de setembro de 1907, no Distrieto Federal, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca e residência á rua Desembarga
dor Isidro n. 179. (Transferencia.) 

3.661. João da Cruz Ribeiro (3.579). filho de Elias da Cruz 
Ribeiro e de Maria Braulia da Cruz Ribeiro, nascido 
a 20 de novembro de 1886, em Recife, Estado de 
Pernambuco, funecionario publico federal, casado, 

- com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Tijuca e residência á rua Desembargador Isidro nu
mero 117.. (Transferencia.) 

3.662. Adolpho Bravo Obenza (3.708), filho de Manoel Bra-
• vo Obenza e de Maria Peres Rodrigues, nascido a 5 

de agosto de 1909, no Distrieto Federal, chauffeur, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Tijuca e residência á rua Dulce'n. 14. 

• (Qualificação requerida.) 
3.663. Julia Pueyo Seguez (3.709). filha de Paschoal Pueyo 

e de Justa Seguer Caneras nascida a 1 de julho de 
1913, no Distrieto Federal, operaria, solteira, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca' 
e residência á Estrada Velha da Tijuca n. 119. 
(Qualificação requerida.^ 

3.664. Henrique Braga (3.710) filho de Paulo da Costa 
Braga e de Ernestina Grasso* Braga, nascido a 10 de 
julho de 1917, no Distrieto Federal, commercie, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Engenho Velho e residência á rua Barão de 
Iguatemy n. 25. (Qualificação requerida.); ...,.'• 

3.665. Ena Victoria Goulart de Carvalho (3.711), filha de 
Enoch Goulart e de Marcolina Goulart, nascida a 
30 de novembro de 1907, na cidade do. Rio Grande, 
Fstado do Rio Grande do Sul. professora, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca 
e residência á rua Visconde de Fgueredõn. 83. (Qua
lificação requerida.) 

3.666. Raymundo Pereira de Araújo (3.712), filho de Cân
dido Pereira de Araújo e de Severa Fernandes;.dfe 
Araújo, nascido a 3 de março de 1909. em Sae .Ber
nardo, Estado do Maranhão, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal dé-.T-i-
juca e residência á rua Dulce n. 32. (Qualificação 
requerida.) 

3.667. Germano de Souza Mendes (3.713),-filho de José de 
Souza Mendes e de Maria Mendes da Rocha, nageido 
a 20 de abrli de 1889. no Distrieto Federal, commer
ciario, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca e residência á i-ua Alzira Bran
dão n. 103. (Qualificação requerida.) 

3.668. Oscar de Souza (3.714), filho de Oscar José de Souza, 
e de Áurea Margarida de Souza, nascido a 5 de de
zembro de 1915, em São Gonçalo, Estado do Rio de 
Janeiro, funecionario publico, solteiro, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Tijucae:resi-
dencia á rua Alfredo Pinto n. 9. (Qualificação re
querida.) 

3.669. Alice de Senna Madureira (3.715), filha de Francisco 
Avelino de Oliveira e"de Leopoldina-Guedes deOli-
veira, nascida a 2 de novembro de 1891, em Recreio, 
Estado de Minas Geraes, professora, casada, cqm-dò-
micilio eleitoral no distrieto municipal de-Engenho 
Velho e residência á rua Pardal Mallet n. 9. (Quali-
ficaçoã requerida.) * : ' 

3.670. Josias Augusto Soares (3.716), filho de Jesuino-Regis 
Pereira e de Maria Augusta de Moraes, nascido a 13 
de setembro de 1894, em Ibiapina, Estado do Çearâ, 
operário, casado, eom domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca e residência á rua São Francis
co Xavier n. 32. (Qualificação requerida.) 

3.671. Helena de Menezes Dias Loureiro (3.717). filha 4» 
Raul de Faria Dias e de Thereza de Menezes Dias, 
nascida a 31 de maio de 1899, no Distrieto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Tijuca e residência á rua dos.Arau-
jos n. 37, casa 19. (Qualificação requerida.) . 

3.672. Georgette Torres (3.718), filha de João Torres e ds 
Georgina Mascarenhas Torres, nascida a 12 de agosto 
dé 1916. no Distrieto Federal, funecionario publica, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto munici- ' 
pai de Tijuca e residência á rua Eduardo Xaviern. 3. 
(Qualificação requerida.) 

3.673. Homero Moniz Braga (3.719), filho de Francisco.de 
Assis Braga e de Maria Homero Moniz Braga, nascido 
a 18 de agosto de 1916, em Floriano Peixoto, Estado 
de Amazonas, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Tijuca e residên
cia á rua General Rocca n. 40. (Qualificação reque
rida.) 

3.674. Eugênio Santos (3.720), filho de Manoel Anastácio1 

dos Santos e de Maria Ferreira dos Santos, nascido 
a 15 de abril de 1890, èm Bomfim, Estado da Bahia, 
commerciario, casado, com domicilio eleitoral, no 

• distrieto municipal de Tijuca e residência á rua' 
• Conde de Bomfim n. 197.-(Qualificação requerida-.)! 

3.675. Jorge Moreira de Souza (3.721), filho de Luiz 'Mo
reira de Souza e de Àlbertina Moreira da Silva; nas
cido a 23 de abril de 1889, em Barra de São.João, 
Estado do Rio, chauffeur, casado, eom domicilio elei
toral no distrieto municipal de Tijuca e residérióía-íá 
rua José Hygino n. 197. (Qualificação requerida.) 

3*676. Heitor Rocha (3.722), filho de SamuelRocha e d© 
Maria Carolina Aniceto da Rocha, nascido' a" 2 de 
setembro de 1916, no Distrieto Federal, commercia-J 
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rio. solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Tijuca e residência á rua Bom Pastor 
n. 109-A. (Qualíicação requerida.) 

3.077. Rilton Pereira da Fonseca (3.723), filho de Hilton 
Lima da Fonseca e de Lavinia Pereira da Fonseca,* 
nascido a 5 de fevereiro de 1914, no Distrieto Fe
deral, commerciario, solteiro, com domioilio eleitoral 
no dstricto municipal de Tijuca e resdencia á rua 
Guaxupé n. 45 . (Qualificação requerida.) 

3.678. Luiz Carlos Xeffer (3.724). filho de João Carlos Xef-
fer e de Delphina Carolina Reis, nasoido a 31 de 
abril de 1902, em Friburgo, Estado do Rio. operário, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Tijuca e residência á rua Alfredo Pinto n' 28, 
(Qualificação requerida.) 

3.679. Antônio Augusto Rodrigues Quintans (3.725), filho de 
Manoel de Binos Quintans e de Mariana Barbosa Ro
drigues, nascido a 10 de maio de 1890, enl Portu
gal, brasilerio naturalizado, contador, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca 
e residência á rua Natalina n. 19. (Qualifioação re
querida.) 

3.680. Jeronymo Alves (3.726)., filho de João Alves e de 
Maria da Annunciação Alves, nascido a 1 de agosto 
de 1917, no Distrieto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrioto municipal de 
Tijuca e residência á rua Conde de Bomfim nu
mero 1 .'513. (Qualificação requerida.) 

3.681. Hélio Lamartine Goulart (3.727), filho de Idalino Ro
drigues Goulart e de Thercillâ Moreira Goulart, 
nascido a 4 de agosto de 1918, no Distrieto Federal, 
solteiro, estudante, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipa.l de- Tijuca e residência á rua Con
de de Bomfim n. 175. (Qualificação requerida.) 

3.682. Carmen Boisson (3.728), filha de Augusto César Bois-
son e de Dinah Lorena Boisson, nascida a 27 de ju
lho de 1901, no Distrieto Federal, violinista, desqui-
tada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Tijuca e residência á rua Moreira Brito n. 51. 
(Qualificação requerida.) 

3.683. Walter Dantas (3.729), filho de Docleciano Dantas e 
de Geralda Gaiazzo nascido a 6 de março de 1915, no 
Distrieto Federal, acadêmico de direito, solteiro, com 
lomicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca 
J residência á rua Pare to n. 38. (Qualificação re
querida.) 

3.984. Mario Caiazzo (3 .730), filho de Alfon Caiazzo e de 
Felicia Zaffuello, nascido a 6 de junho de 1896, no 
Distrieto Federal, torneiro de madeira, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto munioipal de Tijuca 
e residência á rua Pareto n. 38. (Qualificação re
querida.) 

3.685. Antônio Júlio dos Santos (3.731), filho de Eduardo 
Júlio dos Santos e de Henriqueta Júlio dos Santos, 
nascido a 17 de maio de 1911, em Entre Rios, Estado 
do Rio de Janeiro, operário; solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Tijuca e resi
dência á rua Pareto n. 85 . (Transferencia.) 

3.686. Paulo Lavoie (3.732). filho de Henrique Lavoiee de 
Emma Libueh, nascido a 27 de janeiro de 1892, no 
Distrieto Federal, commerciario. casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto munioipal de Engenho 
Velho e residência á rua Domicio da Gama n. 58. 

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1936. — Pelo escrivão, 
/. Perry. 

Terceira Circumscripção 

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

8.103. Walter Monteiro (3.749), filho de Nestor Pinto Mon
teiro e de Herminia da Rocha Monteiro, nascido 
a 17 de agosto de 1915, no Distrieto Federal, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rua Men
des Aguiar n. 11. (Qualificação requerida.) 

8.104. Alcides de Oliveira (4.456), filho de Sylvio Valente 
Oliveira e de Emilia de Souza, nasoido a 22 de 

fevereiro de 1916, no Distrieto Federal, estudante» 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrfcto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á rua Vauro 
n. 19. (Qualificação requerida.) 

8.105. André José Rodrigues (8.595), filho de Cezina Maria 
Joaquina, nascido, a 3 de março de 1903, em Itabo-
rahy, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, 
com domioilio eleitoral no distrioto municipal de 
Jacarépaguá e residência á Estrada do Cafundá 
n. 12. (Qualificação requerida.) 

8.106. Rosa Telles Couto (6.511), filha de Tiburcio Telles 
Andrade e de Flauzina Maria Conceição, nascida 
a 7 de novembro de 1900,, no Distrieto Federal, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
trioto municipal de Jacarépaguá e residência á 
rua Tintinha n. 791 . (Qualificação requerida, 

8.107. Augusto José (6.676), filho de José Antônio Maia 
e de Anna Maia, nascido a 18 de junho de 1906, 
em Portugal, funecionario municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no distrioto municipal de Ma-
dureira e residência á Estrada Marechal iRangel 
n. 387. (Qualificação requerida.) 

8.108. Luiz de Castro Campos (6.923),'filho de João Carlos 
de Castro e de Alice de Castro Campos, nascido a 
28 de agosto de 1916, em S. Manoel, Estado de 
Minas Geraes, estudante, solteiro, -com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Jacarépaguá e 
residência- á rua C. Pinto K . 157. (Qualificação 
requerida.) 

8.109. Mario Cyriaco Corrêa (7.197), filho de Manoel Ja-
cintho Corrêa e de Marcelina Maria da Conceição, 
nascido a. 6 de setembro de 1902, no Distrioto Fe
deral, commercio,1 casado, com domicilio eleitoral 
no distrioto municipal de Jacarépaguá e residência 
á rua Araruama n. 84. 

8.110. Carlos Simas (8.116), filho de Sylvio Simas e de 
Magdalena Bittencourt Simas, nascido a 26 de maio 
de 1904, no Distrieto Federal, funecionario pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Jacarépaguá e residência á Estrada 
da Fréguezia n. 92. 

, 3 . 1 1 1 . Oscar da Silva Bastos Filho (8.117), filho de Osoai 
da Silva Bastos e de Sarah Borges da Silva Bas
tos, nascido a 19 de março de 1916, no Distrioto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 

• ' no distrioto municipal de Jacarépaguá e residenoia 
á rua Padre Telemaco n. 278. 

8.112. Jorge da Silva (8.118), filho de Quiteria Pereira dos 
Santos, nascido a 24 de julho de 1915, no Distrieto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito-

- ral no distrieto municipal de Jacarépaguá e resi-
denria á rua Circular n. 18. 

8.113. Waldèmar Alves Cavalcante (8.119), filho de Gentil 
Alves Cavalcante e de Beatriz Eugenia-Cavalcante, 
nascido no Distrieto Federal, operário, solteiro, 
com .domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Jacarépaguá e'residência á rua Pinto Telles n. 34. 

8.114. 'Anisio Mendes Brasil (8.120), filho.de Francisco Men
des Brasil e de Rita Mendes Brasil, nascido a 10 
de agosto de 1909, em Paraty, Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleito-

• ral no distrieto municipal de Jacarépaguá e resi
dência á rüa Pinto Telles n. .52. 

8.115. Fernando Alberto Mallet (8.121), filho de Alberto 
Victor Mallet e de Margarida de Lima Durão 
Miallet, nascido a 5 dé agosto de 1917, no Distrieto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municiçial de Jacarépaguá e re
sidência á rua Parentim n. 48. 

8.116. Pedro Felix da Silva (8.122), filho de Antônio Felix 
da Rocha e dô Joanna Francisca da Silva, nascido 
a 26 de novembro de 1902, em Penedo, Estado de 
Alagoas, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto munioipal de Pavuna e residência 
á rua Serro Cargo n. 18. (Qualificação requerida.) 

8.117* Jesuino Alves de Souza (8.123)., filho de. Maria, de 
Souza, nascido a 4 de maio de 1881, em Itaooára, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ma-
dureira e residência á rua Arrajas n. 5. (Quali
ficação requerida.) 
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$.118. Antônio da Silveira Ferresoni (8.124), filho de Pedro 
Francisco Ferresoni e de Juiia Maria da Silveira, 
nascido a 11 de dezembro de 1890, no Distrieto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Pavuna e residência 
á rua Marquez de Aracaty n . 81, (Qualificação 
requerida.) 

8.119. Henrique Corrêa Siqueira (8.125), filho de Servula 
Maria do Loreto, nascido a 27 de agosto de 1903, 
no Distrieto Federal, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Jacaré
paguá e residenoia á Estrada do Sacarrão s|n. 
(Qualificação requerida.) 

8.120. Albino José da Silva (8.126), filho de Antônio José 
da Silva e de Maria Rosa, nascido a 15 de junho 
de 1917, no Distrioto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Anchieta e residência á Estrada do Rio do Páu. 
(Qualificação requerida.) 

'8.121. Carlos Frederico Lanes (8.127), filho de Felippe 
Emilio Lanes e de Maria Clementina Luyão, nas
cido a 27 de janeiro de 1903, no Estado do Espirito 
Santo, operário, casado, eom domioilio eleitoral 
no distrioto municipal de Jacarépaguá e residên
cia á Estrada da Tijuca n, 14. (Qualificação re
querida.) 

8.122. -Eustac-hio Emygdio de Almeida (8.128), filho de Ba-
silio Emygdio Almeida e de Maria Ermelinda A l 
meida, nasoido a 15 de janeiro de 1905, no Distri
eto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Jacarépaguá e 
residência á rua Cândido Benioio n. 542. (Qua
lificação requerida.) 

8.123. Alfredo Arldt (8.129), filho de Martins Arldt e de 
Emma Narcyski, nasoido a 12 de abril de 1906, em 
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, motorista, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á Estrada da 
Tijuca n. 33. 

8.124. José Mendes de Oliveira (8.130), filho de Antônio 
Mendes de Oliveira e de Rosa de Jesus Oliveira, 
nasoido a 16 de março de 1914, em Petropolis, 
Estado do iRio de Janeiro, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Pa
vuna e residência á Estrada Monsenhor Felix nu
mero 1.263. 

8.125. Benedicto Carlos da Silva (8.131), filho de Eurico 
Carlos da Silva e de Eumiliana Maria da Con
ceição, nascido a 18 de março de 1891, em Bello 
Horizonte, Estado de Minas Geraes, oalceteiro, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Jacarépaguá e residência á rua da Estação nu
mero 55. 

8.126. Esmeraldino dos Santos (8.132), filho de Pedro Au
gusto dos Santos e de Christina Raymunda dos 

. Santos, nascido a 3 dc junho de 1918, em Vas
souras, Estado do Rio de Janeiro, empregado pu
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 

. municipal de Anchieta e residência á rua Souza 
Pinto n. 2. 

8.127. Sebastião Cândido Cerqueira (8.133), filho de Fran
cisco Cândido Cerqueira e de Jorgina Lucena, nas
cido a 5 de junho de 1902, em Muriahé, Estado 
de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral. no distrieto municipal de Jacaré
paguá e residência á Estrada da Guaratiba s|n. 

8.128. Thomaz Esimini (8.134), filho de Alexanldre Esimini 
de Maria da Graça, nascido a 22 de fevereiro de 
1913, no Distrioto Federal, commercio, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Jacarépaguá e residência á rua Commendador Pinto 
n . 157. 

8.129. José de Almeida (8.135), filho de Plácido de Almeida 
e de Bemardina do Espirito Santo, nascido a 20 
de abril de 1911, no Distrioto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Pavuna e residenoia á rua Monsenhor 
Felix n. 940. 

8.130. João Baptista de Campos ;(8.136)", filho de Gregorio 
Soares de Campos e $3 Amélia Teixeira de Cam

pos, nascido a 13 de julho de 1918, no Distrieto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrieto munioipal de Jacarépaguá e residência 

„ á r u a p i n t o T € l l e s n - 6 4 - (Qualificação requerida.) 
8.131. Alberto Silva (8.137), filho de José * da Silva e de 

Maria da Silva, nascido a 21 de dezembro de 1912, 
no Estado de Minas Geraes, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrioto municipal de Ja
carépaguá e residência á> Avenida dos Tres Rios 
sem numero. (Qualificação requerida.) 

8.132. João Pontella (8.138), filho de Francisco Calles Por-
tella e de Diclinda Lima da Silva Portella, nascido 
a 24 de junho de 1915, no Distrioto Federal, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Jacarépaguá e residência á Estrada 
de Guaratiba n. 946. (Qualificação requerida.) 

8.133. Pedro Chrysologo Vianna da Silva (8.139), filho de 
Marcelino Vianna da Silva e de Helena da Silva, 
nascido a 3 de fevereiro de 1911, no Distrioto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrioto municipal de Jacarépaguá e residência 
á rua Cândido Benioio n. 109.) 

8.134. José Alves da Cruz (8.140), filho de Antonia Venancia 
da Gruz, nascido a 2 de fevereiro de 1911, em 
Miracema, Estado do Rio de 'Janeiro, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á Estrada da 
Freguezia s]n. .(Qualificação requerida.) 

8.135. Walkyrio de Assis (8.141), filho de Antônio de Assis 
e de Corina Soares, nascido a 27 de abril de 1914, 
no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com do= 
mioilio eleitoral no distrioto municipal de Jaca
répaguá e residência á rua C. Pinto n . 159. XQua-
lificação requerida.) 

8.136. Dalkir Rocha (8.142), filho de Joaquim Laurindo 
Rocha e de Emilia Marques Rocha, nascido a 13 
de maio de 1917, no Distrieto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto mu* 
nicipal de Pavuna e residência á rua P . Araújo 
n. 43. (Qualificação requerida.) 

8.137. Guilherme Jorge Drinhuater (8.143), filho' de Fre
derico Daniel Jorge Drinhuater e de Maria doe 
Prazeres Drinhuater, nascido a 27 de novembro de 
1914, no Distrieto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ma
durei!» e residenoia á rua Artista n . 8. ;(Quali-
ificação requerida.) 

8.138. Irineu Pereira Ramos (8.144), filho de Francisco Pe
reira Ramos e de Olina Pereira da Silva, nascido 
a 20 de novembro de 1915, no Distrioto Federal,, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto munioipal de Jacarépaguá e residência á 
Estrada do Guary n. 217. (Qualificação reque
rida.) 

8.139. Fructüoso da Penna (8.145), filho de Rosalina Maria 
Penna, nascido a 8 de maio de 1912, no Distrioto 
Federal, lavrador, solteiro, eom domieilio eleitoral 
no distrieto municipal de Jacarépaguá e residência 
á Estrada de Guaratiba s|m. (Qualificarão reque
rida.) 

8.140. Antônio Alves (8.146), filho de Manoel Alves e dé 
Luduvina Rosa dos Santos, nascido a 12 de janeiro 
de 1895, no Distrieto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distóoto municipal de 
Pavuna e residência á rua Vianna de Andrade, 98. 
(Qualificação requerida.) 

8.141. Rubem da Silva Porto (8.'i47), filho de Gastão da 
Silva Porto e de Benediota Maria da Conceição, 
nascido a 14 de julho de 1911, no Distrioto Fe
deral, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Madureira e residência á 
rua Diamante n. 244. (Qualificação requerida.) 

7.142. Manoel de Almeida Mattoso (8.148), filho de Lins 
Augusto Penna Mattoso e de Flausina Maria da 
Conceição; nascido a 8 de agosto de 1906, no Dis
trioto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Jacarépaguá e 
residência á Estrada de Guaratiba n .934. .(Qua
lificação requerida.) 
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8.143. Osmar de Souza Borges (8.149), filho de Manoel de 

Souza Borges e de Isabel Martins Baptista, nas
cido a 19 de julho de 1915, no Distrieto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Jacarépaguá e residência 
á Estrada da Freguezia n. 1.449. (Qualificação 
requerida.) » 

8.144. Oswaldo José Calheiro (8.150), filho de Daniel José 
Calheiro e de Maria Flausina da Conceição, nas
cido a 18 de maio de 1916, no Distrioto federal, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Madureiira e residência á rua 
Maria Freitas n. 42. (Qualificação requerida.) 

8.145. Honorio da Silva Campos (8.151), filho de José Ma-
riano da Silva Campos e de Antonia da Silva Cam
pos, nascido a 20 de setembro de 1911, no Distrieto 
Federal, mecânico, solteiro, com domieilio eleitoral 
no distrieto municipal de Pavuna e residência á 
Estrada Monsenhor Felix n. 68. (Qualificação re
querida.) 

8.146. (Ramiro Fortunato-de Oliveira (8.152), filho de Be
nedicto Fortunato Oliveira e de Gertrude Maric 
da Conceição, nascido a 17 de abril de 1917, eir 
Franca, Estado do iRio de Janeiro, operário, sol
teiro, eom. domicilio eleitoral no distrieto -muni
cipal de Jacarépaguá e residência á Estrada :do 
Bananal n. 303. (Qualifioação requerida.) 

8.147. Cecília Maria Ribeiro (8.153), filha de Sérgio Manoel 
Monteiro e de Luduvina Maria Monteiro, nascida 
a 16 de abril de 1908, no Distrieto Federal, domes
tica, casada, 'com domieilio eleitoral no distrieto 
municipal de Jacarépiaguá e residência á Es;trada 

v da Freguezia n. 877. (Qualificação requerida.) 
8.148. Raul Lobo (8.154), filho de Raul Ignacio Andrade e 

de Amélia Lobo de Menezes, nascido a 27 de janeiro 
de 1913, em Bello Horizonte, Estado de Minas Ge
raes, empregado publico, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Anchieta e re
sidenoia á Estrada do Rio Páu n. 48. (Transfe
rencia.) 

8.149. José Garcia Alves (8.155), filho de José Garcia Araújo 
8 de Carmelita Garcia Azevedo, nascido a 18 de 
outubro de 1917, no Distrieto Federal, fixador, 
6olteiro, com domicilio eleitoral no distrioto mu
nicipal de Jacarépaguá e residência á Estrada de 
Guaratiba n. 907. (Qualificação requerida.) 

8.150. Francisco de Assis Rosa (8.156), filho de Herculano 
Peres Rosa e de Maria Antonia, nascido a 4 de ou
tubro de 1891, em Juiz de Fora, Estado de Minas 
Geraes, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Jacarépaguá e residência 
á Estrada da Tijuca n. 14. (Qualificação reque
rida.) 

.8.151. Ângelo Henrique (8.157), filho de Emilio Gusmão 
e de Maria Tinel, nascido a 26 de setembro de 
1913, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Pavuna e residência á rua Maria Brito n. 57. 
(Qualificação requerida.) 

8.152. Iracema Fernandes Moreira de Souza (8.158), filho 
de Arnaldo M. F . Júnior e de Idalina Lobott La
cerda Fernandes, nascida a 15 de fevereiro de 1905, 
no Distrioto Federal, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Pa
vuna e residência á rua Major Medeiros n. 12. 
(Qualificação requerida.) . , ' 

8.153. Sylvio de Almeida Luiz (8.159), filho de João Fer
reira Almeida Silva e de Arminda da Silva, nas
cida a 5 de junho de 1901, no Distrieto Federal, 
telepiionista, viuva, com domicilio eleitoral no 

' distrieto municipal de Jacarépaguá e residenoia á 
Estrada do Areai s|n. (Qualificação 'requerida.) 

8.154. Adhemar Petronilio (8.160), filho de JOsé Miguel 
Petronilio e de Maria Ignacia dos Santos, nascido 
a 26 de dezembro de 1913, em Barbaoena, Estado 
de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi-i 
cilio eleitoral no distrieto municipal de Jacaré
paguá e residência á rua Carlos Emilio n . 18. 
(Qualificação requerida.) 

8.155. Victalino Gomes (8.161), filho de Manoel Gomes 
Cunha e de Maria Gomes Espirito Santo, nasoido 
a 8 de outubx'o de 1891, em Angra dos Reis, Es

tado do Rio de Janeiro, funecionario publico, ca
sado, com domicilio eleitoral no dietricto-muni
cipal de Madureira e residenoia á Estrada Maré» 
ohal Rangel n. 60. (Transferencia.) " 

8.156. Jurema Pereira da Cruz (8.162), filho de JoséFram-
cisco Pereira e de.Gracinda da Silva Pereira, nas
cida a 15 de outubro de 1914, no Distrieto1 Fe
deral, domestica, casada, coro domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Madureira e. residência 
á rua Itacaratu n. 35. (Qualificação requerida.). 

8.157. Guiomar da Silva Campos. (8.163), filho de José Ma-
riano da. Silva Campos e de Antonia da Silva Cajn-

. pos, nascida a 30 de abril de .1916, no Distrieto Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral.no 

! distrieto municipal de Madureira e 'residência- á 
Estrada Marechal Rangel, n. 160. (Qualificação 
requerida.) 

8.158. Armênio da Cruz Fortes (8.164), filho de Beneyenuto 
Francisco Fortes e de Rosa Medeiros Fortes, nas
cido a 3 de maio'de 1910, no'Estado do Rio de 
Janeiro, ptedreiro, solteiro, com domieilio eleitoral 
no-distrieto municipal de Jacarépaguá e. residên
cia á Estrada do Capão n.,517. .(Qualificação re
querida.) 

8;159. Francisco Olegario de Faria Mariz (8.165),-.filho :de 
Bernardo José -Silvino e de Emerenoiana Cândida 
de-Jesus, nascido a 6 de março de 1890, no Estado 
de Minas Geraes, commerciante, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal dev Jaca
répaguá e residência á Estrada da Freguezia nu
mero 1.217. (Qualificação requerida.) 

8.160. Iracema Martins da Silva (8.166), filha, de Domingos 
Espirito Santo. Martins e de. Dionisia Martins, nas
cida a 16 de maio de 1916, no Distrieto Federal, 
modista, casada, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Jacarépaguá. e residência, á rua 
Barão da Taquara n. 60 í. (Qualificação reque
rida.) 

8.161. Manoel Fernandes de Souza: (8.167), filho de Aure-
liano Fernandes Souza e de Margarida Rita de 
Souza, nascido a 4 de novembro de "1912, no Dis
trieto Federal, funecionario publico, solteiro, com 

,. domicilio eleitoral no distrieto municipal; de Ja
carépaguá e residenoia á rua Lino Fonseca 172 
(Qualificação requerida.) 

8.162. Francisco Vaz da Silva (8.169), filho de Antônio José 
Vaz e de Maria Joanna Godinho, nascido, a 2 ,de 
abril de 1893, em gortugal, empregado municipal, 
viuvo, com domicilio eleitoral no distrioto muni
cipal de Jacarépaguá e-.residência á .Estrada de 
Guaratiba n. 105. (Qualificação requerida.) 

8.163. Antônio Fernandes da Fonseca (8.170), filho de Ma
noel Fernandes Fonseca'e dé Joaquina Rosa da 
Fonseca, nasoido a 4 de junho de: 1872, no Dis
trieto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Jacarépaguá e 
residência á rua Felippe Fructuoso n. 2. (Quali
ficação requerida.) 

8.164. Ado^lm Hortencio Bastos (8.171), filho de Manoel 
Hortencio Bastos e de Maria Leopoldina • Santos, 
nascido a 19 de junho de 1882, no Distrieto Fe
deral, operário, casado, com domicilio.ele.itoral.no 
distrieto municipal de Pavuna e residência á-rua 
José Borges n.. 11.- (Qualificação requerida.) • 

.8.165. Feliciano Garcia Rojo (8,172), filho: de Fortunato 
Garcia; Rojo e. de Joséphina, Lolene, nascido ar8 
de setembro de "1914, uo Distrieto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio, eleitoral no'distri
eto municipal de Jacarépiaguá e residência á Es
trada da Tijuca n. 10. (Qualificação requerida.) 

8.166. Enok Peres de Oliveira (8.173), filho de Silvino".Peres 
de, Oliveira e de Senhorinha Peres de Oliveira, 
nascido a 2 de fevereiro de 1917, em Jardim, Es
tado do Rio de Janeiro, operário,"., solteiro, ;cóm 
domicilio eleitoral no distrieto municipal- dev- Ja
carépaguá e residência á rua Pinto Telles n.'18. 

• (Qualificação requerida.) • ' . ' ' , ' 
81167. Vicente Zeinunmann (8.174),-filho de: Amélia.Zein-

hunmann,-nascido a 4 de abril de 1910, no Dis-
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. . . tricto Federal, telegraphista, solteiro, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Madureira 
e residência á travessa Almerinda n. 41. (Qua
lificação requerida.) \ 

8.168. Laura Branca (8.175), filha de Antônio da Fonseca 
. e de Maria-Albina Branca, nascida à 24 de janeiro 
dé',1908, no Distrieto Federal, costureira, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Pavuna e residência á Estrada Marechal Rangel 
n. 387. (Qualificação requerida.) 

8>169. Idalina da Silva Laço (8.176), filha de Manoel José 
Laço é de Rita da Silva Laço, nascida a 27 de maio 
de 1901, no Distrioto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 

. Pavuna e residência á rua Guabyba n. 111. (Quá-
; lificação requerida.) 
8.170. José Ferreira Ramos (8.177), filho de Manoel Fer-

- ; feira Ramos é de Maria Aurelia M. Ramos, nas-
cido a 1 de novembro de 1905, no Distrieto Fe-

'• • '" dera!, doméstico, solteiro, com domicilio eleitoral 
'-" :' no distrieto" munioipal de Jacarépaguá e residên

cia á rua Anna Telles n. 144. (Qualificação re-
: -querida.) 

8.171. Vicente Simões Ferreira (8.177), filho de Francisco 
Ferreira e de Maria Simões da Conceição, nascido 
a 5 de setembro de 1916, no Distrieto Federal, 

- •-"- lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
"•: ; ' tricto municipal de Jacaréptáguá e residência á 
»' •• Estrada da Tijuca s|n. (Qualificação requerida.) 
8.172. "Walter Pereira (8.180), filho de Henrique Pereira e 

de Maria Moraes Pereira, nasoido a .18 de agosto 
de 1917, no" Distrieto Federal, operário, casado, 
com domioilio eleitoral no distrieto municipal de 

"Jacarépaguá e residência á rua Anna Telles sjn. 
[(Qualificação requerida.) 

: 6.173. Irancisca dé Souza Dutra (8.181), filha de Manoel 
dè Souza Azevedo e de Christina de Souza Azevedo, 
nascida a 14 de maio de 1915, em Barra Alegre, 

: . Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Pa
vunâ  e residenoia á rua Appea n. 23. (Quali
ficação requerida.) 

3:17/4. Ritinha Rodrigues da Costa (8.182), filha de Fran
cisco Rodrigues da Costa e de Rita Angélica Ro
drigues, nascida a 9 de abril de 1902, em Canta-

! t .- . g a l l o , Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, 
. com domieilio eleitoral no distrieto municipal de 

Jacarépaguá e residência á Estrada do Rio Grande 
s|n. (Qualificação requerida.) 

"8;175. Benedicto Carvalho de Almeida (8.183), filho de iRay-
mundo Almeida Filho e de Maria de Carvalho, 
nascido a 16 de novembro de 1905, no Estado do 

' - J Ceará, sargento do Exercito, casado, com domicilio 
.'- • . - eleitoral no distrieto municipal de Jacarépaguá e 

residência á Estrada do Guary n. 144. (Qualifi-
: , cação requerida.) 
8.176. Theodoro Leite do Prado (8.184), filho de Antônio 

Leite do Prado e de Anna Carlota da Conceição, 
'••••<•'• nascido a 3 de maio de 1877, em S. João Turvo, 

Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de An-

• ohieta e residência á Estrada Nazareth n. 726. 
- (Qualificação requerida.) 
8.177, Henedina Alvarenga (8.185), filha de Antônio Ignacio 

Vaseoncellos e de Militina Maria Lopes Vaseon
cellos, nascida a 29 de junho de 1897, em Senario, 
Estado de Minas Geraes, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ja
carépaguá e residência á rua Caicó s/n. .(Quali
ficação requerida.) 

ê.178. "Lafayette das Dores Nascimento (8.186), filho de Ma
noel do Nascimento e de,Luiza Teixeira da Rocha, 
nascido a 27 de março de 1896, em Santa Luzia, 
operário, casado, oom domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Pavuna e residenoia á rua Se
gunda n. 2, Villa Souza. (Qualificação requerida.) 

Manoel Baptista de Souza (8.187), filho de Raymundo 
Baptista de Souza e de Isabel Baptista Souza, nas
cido a 11 de janeiro de 1894, no Estado do Ceará, 

8.179.. 

sargento da Armada, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Jacarépaguá e residência á 
rua Maria José n. 162. (Qualificação requerida.) 

8.180. Daniel Delgado Gareia (8.188), filho de Antônio Del
gado e de Conceição Delgado Garcia, nascido a 2 
de março de 1912, no Distrieto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Pavuna e residência á rua Santo An
tônio n. 30. (Qualificação requerida.) 

8.181. Maria Rocha Lobo (8.189), filha de Pedro José Lopes 
e de Carolina Rocha Lopies, nascida a 5 de maio 
de 1916, em Pela, Estado do Rio de Janeiro, do
mestica, casada, oom domioilio eleitoral no distrieto 
municipal de Anchieta e residência á Estrada do 
Rio Páu n. 48. (Qualificação requerida.) 

8.182. Napoleão de Oliveira (8.190), filho de Agapito Cae
tano Oliveira e de Joanna Alves Figueira, nascido 
a 30 de maio de 1917, no Distrioto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Anchieta e residenoia á rua 
Acapu' n. 85. (Qualificação requerida.) 

8.183. Almerinda Gonçalves Madruga (8.191), filha de Ma
noel Gonçalves e de Rosa Maria, nascida a 2 de ou
tubro de 1904, no Distrioto Federal, doméstica, 
casada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Madureira e residência á Estrada da Por-
tella n. 270. (Qualificação requerida.) 

8.184. Djalma de Arruda (8.192), filho de Antônio Arruda 
e de Maria de Arruda, nascido a 27 de outubro de 
'1910, no Distrioto Federal, operário, solteiro, Com 
domicilio, eleitoral no distrieto municipal de Ja
carépaguá e residência á Estrada do Jabenal, 59. 
(Qualificação requerida.) 

8.185. Otto de Mello Ávila (8.193), filho de Segismundo Oli
veira Ávila e de Djanira de Mello, nasoido a 18 
de fevereiro de 1915, no Distrieto Federal, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Jacarépaguá e residência á rüa Pinto 
Corrêa n. 41. (Qualificação requerida.) 

8.186. Esmeralda Cordeiro (8.194), filha de Felicíssimo da 
Silva Cordeiro e de Antonia Baptista da Silva 
Cordeiro, nascida a 16 de setembro de 1907, em 
Cruz das Damas, Estado do Rio de Janeiro, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Madureira e residência á rua 
dos Rubis n. 315. (Qualificação requerida.), 

8.187. Cecilia da Silva Araújo Wolff (8.195), filha de An
tônio dá Silva Araújo e de Anna da Silva Araújo, 
nascida a 16 de setembro de 1904, no Distrieto. Fe
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de Jacarépaguá e residência 
á estrada dà Freguezia n. 1.103. .(Qualificação re
querida.) 

8.188. Jurandino Pederneiras (8.196), filho de Carlos Ru-
fino dos Santos e de Maria da Conceição Peder
neiras, nascido a 25 de julho de 1910, no Distrieto' 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Jacarépaguá e re
sidência á estrada da Freguezia n. 1.144. (Quali
ficação requerida.) 

8.189. Jòfcé Fernandes da Silva (8.197), filho de Antônio 
' Firmino Ribeiro e de. Maria Antonia Gregoria, 

nascido a 10 de dezembro de 1906, em Caiçara, 
Estado dá Parahyba do Norte, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Anchieta e residência á rua Fernandes Lima n. 1. 
(Qualificação requerida.) 

8.190. Arthur Gomes de Menezes (8.198), filho de José Telles 
de Menezes e de Amélia Maria de Menezes, nascido 
a 8 de outubro de, 1885, em São Felix, Estado do 
Rio de Janeiro, funecionario publico», casado, com 
domioilio eleitoral no distrieto municipal de Ma
dureira e residência á rua 28 n. 169. (Qualificação 
requerida.) 

8.191. Gilmario José da Silva (8.199), filho de Estevão José 
da Silva e de Umbelina de Azevedo Silva, nascido 
a 31 de janeiro de 1911, em Cantagallo, Estado do 
Rio de Janeiro, motorista, solteiro, com domicilio 
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eleitoral no distrieto municipal de Jacarépaguá' e 
residência á rua Mendes de Aguiar n. 10. (Qua
lificação requerida.) 

8.192. Manoel de-Sá (8.200), filho de Antônio de Sá e de 
Joaquina Alves de Sá, nascido a 6 de junho de 1912, 
no Distrieto Federal, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal dè Jacaré
paguá e residência á rua Retiro dos Artistas n. 151. 
(Qualificação requerida.) 

8.193. Alberto Esteves (8.201), filho de Antônio Esteves "e 
de Maria de Jesus Esteves, nasoido a 3 de junho 
de 1917, no Distrioto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Jacarépaguá e residência á estrada da Tijuca n/2. 
/Qualificação requerida.) 

8.194. Ehéas de Paulo Gerbassi (8.202), filho de Francisco 
de Paulo Gerbassi e de Gorina Dutra Gerbassi, 
nascido a'14 de agosto de 1915, em' Cascatinha, Es
tado do Rio de Janeiro, bancário, solteiro; com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Pavuna 
e residência á rua Appia n. 23. (Qualificação re
querida.) 

8.195. -Emííia Chaves de Araújo (8.203), filho de Florenti ho 
de Araújo e de Irinéa Chaves de Araújo, nascida 
a.2 de outubro de 1913, no Distrieto Federal, do
mestica,, solteira, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Xingu s/n. (Qualificação requerida.) 

8.196. Oswaldo Pinto de Souza Bastos (8.204), filho de Ma
noel Pinto de Souza e de Corina Portella, nascido 
4 da janeiro de 1916, no Distrioto Federal, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Pavuna e residência á estrada Mon
senhor Felix n. 1.491. (Qualifioação requerida.) 

8.197. Mario de Almeida Lessa (8.205), filho de Onorio Ma-
- • ••• riano d'Almeida e Luiza Lessa de Almeida, nas

cido a 29 de fevereiro de 1912, em Campos, Estadc 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Jacaré

paguá e residência á estrada da Tijuca n, 52. (Qua
lificação reguerida.) 

Si 198. Julia-Teixeira Lima (8.206), filha de Pedro Teixeira 
de Souza e de Josepha Teixeira de Souza, nascida 
a 18 de fevereiro de 1899, em Belém, Estado do 
Pará, funecionaria municipal, casada, com' domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Pavuna e 
residência á rua Santo Antônio n. 14.. (Qualifica
ção: requerida.) 

José da Rosa Furtado (8.207), filho de José da Rosa 
Furtado e de Paulína "Vicencia de Castro, nascido 
a 9 da novembro de 1887, no Distrieto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Jacarépaguá e residência á rua 
Maria José n. 96, casa 3., (Qualificação reque-

- rida.), . . . : 

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1936. Guilherme: Mk 

Medeiros. ' • 

•: EDITÀES DE TRANSFERENCIA 
Primeira Circumscripção "f 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

Jate — Sr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

• Iscrivão —- Dr. Carlos Waldèmar de! Figuéirede 

BorrAíj »s 4* yu m TÍTULOS 

Faço publico, para fins do art. 66, § 59 dá l e i n . 48, de 
8 de maio de.1935, que por este cartório e juizo da.3'-Zona 

Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de quartas «vias 
oos titulos dos seguintes cidadãos: 

4.447. Ernani da Silva Pereira, filho de Francisco Januário 
da Silva Pereira e Julietã Nára da Silva Pereira, 
nascido a 18 de julho de 1902, São Vicente Fer
rer, Estado 'do Rio, casado, funecionario,. publico, 
com domicilio eleitoral • no distrieto municipal de 
Sacramento.. (Qualificação ex-officio, B . Ê. 23, 
n. 8.783,'1' Zona.) 

15.892. Francisco Xavier de Salles, filho de Francisco Bispo 
de Sá, e.de Anua Maria da Conceição, nascido a 3 -
de.dêzembro de 1890, em Sedro, Estado de' Sergipe, 
casado, fune. publico, com domicilio eleitoral' no 
distrieto municipal' de Santa-Rifa. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 46, n. 23.852, 1" Zona.) 

Distrieto Federal, 5 de dezembro-de 1936: — Pelo es
crivão, Maurício Teixeira de Mello, 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Distrietos municipaes de Santa Rita, Sacramento e 
São Domingos > 

Jniz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldèmar de Figueiredo 

EDITAL DE QUARTAS VIAS DE TÍTULOS -

Faço publico, para fins do art. 66, §. 58 da lei n. 48, de 
4 de maio dé 1935, que por este. Cartório e Juizo da 3* Zona 
Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de quartas via? 
dos titulos dos seguintes cidadãos: 

2.847. Àriindo Iglesias, filho de Alberto/Iglesias e de Mar-
tha Ferreira Iglesias, nascido a 1 de junho de 
189.4, Distrieto Federal, solteiro, commercio," com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Sa
cramento. (Qualificação requerida, n'. 6.888;. 4* 
zona.) 

127,. Divo Antônio dos Santos, filho.de Servulo. Antônio do3 
Santos e de Emilia Iorio, nascido a 21 de novem
bro de 1910, Distrieto Federal, solteiro, operário, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São Domingos. (Qualificação requerida, 2a zona, 
numero. 6.) 

23,762. Alonso. José de Souza, filho de Jacintho José Jesus 
e de:Angelina Maria de Jesus, nascido a 15 de 
março.,de. 1887, Sapucaia, Estado do Rio,, casado, 
guarda-livros, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal'de Santa Rita. (Qualificação requerida,-

, 1* zona,.n. 3.906.) 
Distrieto Federal, aos 3 de dezembro" de ' " ^ , — Pelo es

crivão, Maurício 'Teixeira de Mello. '• .''•'< •"•> 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Distrietos nranierpaes de Santa Rita, Sacramento e--
São.Domingos) 

Jniz — Dr. Francisco,de Paula Rocha lagoa.Filho % 
' . . . > 

Escrivão — Dr. Carlos Waldèmar de Figueiredo 

Faço publico,-para fins do aH» 69, § 2°,-da lei n. 48,.d9 
4 de maio de 19.35, que. por este cartório e juizo da. 3* Zona 
Eleitoral, estão Sendo processados os pedidos de transféren- t 

cias dós seguintes cidadãos: 
1.681.Francisco, de Oliveira (insc. 33), filho de-Antônio 

Cândido de Oliveira, nascido a 6 de março de 1992, 
no Distrieto Federal, casado, commercio. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n . 32, da-14* Zona 
(Realengo), para a 3*.Zona, São-Domingos.)' 

11682. Lino Francisco Gonçalves de Assumpção. (insc. 1.644), 
filho de João Gomes de Avellar Assumpção, nasci
do ' a- 30 de -setembro de 1881, Vassouras, Estado 
do Ríò, casado,-funecionario publico. (Transferen
cia'do-titulo eleitoral n. 1.181, da 7* Zona (Pie
dade), para a 3" Zona, Santa Rita.) 

Distrieto ".Federal, aos 5 de dezembro de 1936. — Pelo 
escrivão, Maurício"Teixeira de Mello, 
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TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldèmar de Figueiredo 

; Faço publico, para fins do art. 69, § 2°,. da lei n. 48, 
de 4 de maio de 1935, que por este cartório e,juizo da 3* Zona 
Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de. transferen
cias dos seguintes cidadãos: 

1.672. Cyro Galvão Bonecker (insc. 11.834), filho de Carlos 
Galvão Bonecker, nascido a 20 de setembro de 
1892, no Distrieto Federal, casado, linotypista. 
/Transferencia do titulo eleitoral n. 11.102, da 
6* Zona (Meyer), para a 3* Zona Santa Rita.) 

1.673. Mario Lopes de Oliveira (insç. 2.602), filho de Ma
noel da Silva Oliveira, nascido a 31 de outubro de 
1888, no Distrieto Federal, viuvo, funecionario pu
blico. (Transferencia do titulo eleitoral n. 1.764, 
dá 4* Zona (SanfAnna), para a 3" Zona, Santa 
Rita.) 

1.674. João Galdino de Lima (insc. 3.386), filho de Manoel 
Galdino de Lima, nascido a 23 de junho de 1904, 
em Pernambuco, solteiro, commercio. (Transfe
rencia do titulo eleitoral n. 3.386, da 11a Zona 

>' (Meyer), para a 3* Zona, Sacramento.) 
.1.675. Américo Barreiros de Oliveira (insc. 330), filho de 

Albino de Oliveira, nascido a 15 de janeiro de 
1913, no Distrieto Federal, solteiro, commercio. 
(Transferencia do titulo eleitoral n. 316, da 12a 

Zona (Piedade), para a 3a Zona, São Domingos.) 
1.676. Nestor Severino (insc-. 2.395), filho de José Ignacio 

Severino, nascido a 10 de outubro de 1901, no Dis
trieto Federal, solteiro, funecionario publico. 
(Transferencia do titulo eleitoral n. 3.195, da 
4* Zona (SanfAnna), para á 3a Zona Santa Rita.) 

1.677. Dolores Sègoviá Cardoso (insc. 23.759), filha de Fer
nando Lucas Cardoso, nascida a 6 de agosto de 
1911, no Distrieto Federal, solteira, commeccio. 
(Transferencia do titulo eleitoral n. 22.975, da 
1* Zona (São José), para 3a zona, Santa Rita.) 

1.678. Vicente Ferreira da Silva Filho (insc. 2.323), filho 
- filho de Vicente Ferreira da Silva, nascida a 31 

dé maio de 1901, no Distrieto Federal, casado, iun-
çoionario publico. (Transferencia do titulo eleito
rai n. 1.637, da 8a Zona (Madureira), para 3aZona, 
Santa Rita.) 

1.679. José de Agonia Cezar (insc. 20.845), filho de Fran
cisco Agonia Cezar, nascido a 19 de maio de 1901, 
Distrieto Federal, casado, operário. (.Transferen
cia do titulo eleitoral n. 16.755, da I a Zona, anti
ga (Sacramento), para a 3a Zona, Santa Rita.) 

1.680. Cândido Rodrigues Fernandes (insc. 7.373), filho de 
Arthur Rodrigues Alvares, nascido a 9 de agosto 
de 1912, no Distrieto Federal, solteiro, funeciona
rio publico. (Transferencia do titulo eleitoral nu
mero 7.177, da 7* Zona (Penha), para a 3a Zona, 
Sacramento.) 

Distrieto Federal, aos 3 de dezembro de 1936. — Pelo 
escrivão, Maurício Teixeira de Mello. 

Segunda Circumscripção 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

Faèo. publico para o conhecimento dos interessados, que 
o Dr. Saul de Gusmão, juiz da 6a Zona Eleitoral, mandou 
transferir os,seguintes eleitores: 

528. Luiz Felippe de Lima (insc. 3.440), de SanfAnna para 
Gávea. -

529. Affonso Luiz Pereira da Silva Júnior (insc. 13.073), 
• de Meyer para Copacabana. 
'530. Jarbas Ferreira dè Castilho (insc. 6.941), de Ajuda 

para Lagoa. s . 

531. Nabôr Fortes (insc. 1.696), de Copacabana para Gávea. 
532. Anastácia Moritz Fortes (insc. 5.096), de Copacabana 

' para Gávea. 
533. Manoel Fortes (insc. 6.485), de Copacabana para 

Gávea. 
534. Waldèmar Cardoso (insc. 1.503), de Espirito Sanlo 

para Copacabana. 
535. Durvalino Joaquim da Costa (insc. 6.040), de Pavuna 

para Gávea. 
536. Arnaldo Polycarpo da Silva (insc. 635), de Andarahy 

para Copacabana. 
537. Hildebrando Cavalcanti Carvalho (insc. 1.572), de São 

José para Gávea. 
538. Oscar Lopes da Cruz (insc. 10.099), de São Christovüo 

para Lagoa. 
539. Waldèmar da Costa Segundo (insc. 3,103), de Lagoa 

para Gávea. 
540. Clito Alves de Aragão (inscr. 21.135), de São José paru 

Gávea. 
541. Julieta Carvalho de Abreu (insc. 2.589), de Santa Annu 

para Lagoa. 
542. Nelson Macedo de Abreu (insc. 2.596), de SanfAnna 

para Lagoa. 
543. Augusto José de Souza (insc. 1.477), de SanfAnna para 

Copacabana. 
544. Etienette Alves da Silva (insc. 5.499), de Sacramento, 

para Lagoa. 
545. Pereiliano Veltrio (insc. 3.740), de São José para Co

pacabana. 
546. Júlio Netto Crespo (insc. 6.644), de Andarahy para 

Copacabana. 
547. Oswaldo José da Silva (insc. 17.163), de Santa Rita, 

para Gávea. 
548. Jacyntho José Marins (insc. 9.466), de Engenho Novo 

para Gávea. " 
549. José Pedro Lurelle (insc. 12.699), de São Domingos 

para Copacabana. 
550. José Xavier Rabeira (insc. 9.358), de Engenho Novu 

para Gávea. 
551. João Garcia de Almeida (inscr. 10.855), de Santo Antô

nio para Lagoa. 
552. Manoel Bernardino Henrique (insc. 1.777), de Andarahy 

para Gávea. 
553. Adolpho Bessane de Oliveira Andrade (insc 1.920), 

de Espirito Santo para Lagoa. 

Rio, 4 de dezembro de 1936. — Pelo escrivão, Arnaldo 
Abreu. 

NONA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. juiz da 9a Zona Eleitoral da 2' Circum
scripção do Distrieto Federal, faço publico para conhecimen
to dos interessados que por despacho deste juizo foram effe-
ctuadas as seguintes transferencias: 

137. Elias Bassoul (insc. 10.928 — titulo n. 10.401). Trans
ferido da 2a de Gloria para Tijuca. 

138. Ambrosio José dos Santos (insc. 22.158 — titulo nu
mero" 1.471). Transferido da 1* de Candelária 
para Tijuca. 

139. Aracy de AraujO Conceição (insc. 1.984 — titulo nu
mero 1.966)./Transferido da 4a de Ajuda para 
Tijuca. 

140. Antônio Dias Gonzaga (insc. 20.525 — titulo n. 17.774). 
Transferido da I a de São José para Tijuca. 

141. Alberto de Oliveira Nunes (insc. 1.093 — Titulo n u -
"-. mero 1.066). Transferido da 2a de São José pura 

Tijuca. 
142. Laudino Faustino do Sul (insc. 6.2.6.0' — titulo nu

mero 10.098).. Tranferido da ü" de Meyer paru 
Tijuca. 

143. Hilário Ribeiro Citra (insc. 5.458 — titulo n. .1.04 7). 
-Transferido da I a de Candelária para T i j u c a . 

: Rio de Janeiro, 4 de dezembro.de 1-936. — Pelo escrhf-o.. 
3.. -Perra, escrevente no impedimento occasional 'do 'escrivão.' 
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