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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ELEITORAL 

J U L G A M E N T O S 

O Sr. Ministro-Presidcnte designou o dia 31 do corrente, 
és nove horas, para julgamento dos seguintes processos: 

1. Recurso eleitoral n . 417 — P a r a n á — (Relator, Senhor 
Professor João Cabral), sendo recorrente Guatacara Borba 
.Carneiro e recorrido, Nelson Santos. 

2. Recurso eleitoral n . 421 — Paraná — (Relator, Se
nhor Desembargador Collares Moreira), sendo recorrentes, 
União Republicana Paranaense e Guatacara Borba Carneiro e 
recorrido, Nelson Santos. 

3. Recurso eleitoral n. 432 — Pernambuco — (Relator, 
Sr . Ministro Laudo Camargo), .sendo recorrente, Abdizio Mi-
litão Prazeres dos Santos e recorrido, Manoel Gonçalves Souto 
Maior 

4. Recurso eleitoral n. 433 — Santa Catharina — (Re
lator, Sr. Desembargador Collares Moreira), sendo recorrente, 
e Partido Liberal Catharinense e .'«corridos, Caetano Ribeiro 
da Silva e outros.. 

5 Recurso eleitoral ri. 438 — (Relator, Sr. Ministro 
Laudo Camargo), sendo recorrente, Pedro Santa Rosa e re
corrido, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Geraes. 

6. Processo n. 1.891 — (Relator, Sr . Desembargador 
Ovidio Romeiro) . Rcdacção final do Regimento Interno do 
.Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. 

Secretaria do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, em 
29 de julho de 1936. — Agripino Veado, Director da Secre
tar ia . 

O Tribunal em sua 76 a sessão ordinária, realizada em 27 
de julho de 1936, sob a presidência do Sr . Ministro Hermeue-
gildo de Barros, .resolveu : 

I o) conceder o mandado de segurança requerido pelo Syn-
dicato dos Importadores de São Luiz do Maranhão (n. 21, 
sendo Relator, o Sr. Ministro Laudo de Camargo) para que 
este Syndic-ato possa escolher o seu delegado eleitor e este 
eleger o seu representante na Assembléa Estadual, contra os 
votos dos Srs. Ministro Plinio Casado e Professor João Ca
bral) ; 

2°) negar provimento ao recurso eleitoral n . 425 — São 
Paulo — (Relator, Sr. Ministro Plinio Casado), sendo recor
rentes, o Partido Republicano Paulista e recorridos, Ibrahim 
Garíop de Camargo Medeira, Caio Graecho de Souza Campos e 
Outros, por ser applicavel ás primeiras eleições municipaes 
o-disposto no ar t . 3 o, § 7 o das Disposições' Transitórias da Con
stituição, unanimemente; 

3") responder a communicação do Tribunal Regional do 
Espirito Santo (processo n. 1 980, de que. é Relator o Senhor 

Professor Cândido de Oliveira Eilho) mandando que o mesmo 
Tribunal observe a decisão proferida por este Tribunal Supe
rior em accordão de 6 de abril deste anno, em virtude do qual 
o Juiz substituto, não promovido, não perde o cargo pelo de-? 
curso dos 4 (quatro) annos, e bem assim, mandar communicar. 
esta decisão ao Sr. Ministro da Justiça, unanimemente; 

4o) responder a consulta do Tribunal Regional do Rio 
Grande do Sul (processo n . 1.986, sendo Relator o Sr. Pro
fessor Cândido de Oliveira Filho) declarando, quanto á I A parte, 
que a disposição da alinea primeira do a r t . 22 do Código Elei
toral abrange a promoção dos Juizes substitutos da terceira 
catbegoria; e quanto á terceira parte, responder ainda, a f i r 
mativamente, isto é, que escolhido para membro effeetivo do 
Tribunal, algum dos substitutos da terceira cathegoria, cumpre 
á Corte de Appeüação remetter ao Sr. Presidente da Repu
blica, uma lista com seis nomes de juristas de notável saber, 
para o preenchimento da vaga do substituto, em face do ar^ 
ligo 21, § 2", letra d do mesmo Código, unanimemente; 

5o) responder a consulta do Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte, de que t r a t a ' o processo n . 1.987 
(Relator, Sr. Ministro Plinio Casado) declarando que a so
lução dada á consulta de Matto Grosso, n . 1.956, não se applica 
á presente; naquella — não era compativel no período de dois 
biennios consecutivos o tempo em que o Juiz effeetivo do Tr i 
bunal Regional servira como seu presidente, porque o referido 
Juiz exercera a presidência por força do cargo de Vice-Presi-
dente da Corte de Appeüação; ao passo que na presente con
sulta o tempo de serviço é computavei, porque o Juiz effeetivo 
exerceu a presidência do Tribunal Regionai, em virtude de 
ser "Vice-Presidente do mesmo Tribunal, unanimemente; 

6o) negar provimento ao recurso eleitoral n.. 428 — Goyaz 
— (Relator, Sr. Desembargador Ovidio Romeiro), sendo recor
rente, José Pereira e recorrido, Mario Mendes, unanimemente); 

7°) converter em diligencia o julgamento do recurso elei
toral n , 414 — (Relator, Sr . Ministro Laudo de Camargo), 
sendo recorrente o Partido Liberal do Pará e recorrida a. 
União Popular do Pará, para se juntar a decisão recorrida, 
dando-se vista, em seguida, á parte contraria, unanimemente; 

8o) não tomar conhecimento da consulta da Alliança dos 
Partidos de Uberaba, Minas Geraes, (processo n . 1.988, sendo 
Relator, o Sr. Ministro Laudo de Camargo) porque a mesma 
devia ser dirigida ao Tribunal Regional, havendo recurso da 
decisão, para o Tribunal Superior, unanimemente;. 

9 o) responder á communicação do Tribunal Regional Elei
toral do Acre (processo n . 1.989, de que é Relator o Senhor 
Desembargador Collares Moreira) declarando que o Presidente 
do Tribunal deve apresentar um projecto fundamentado, sobre 
a modificação do plano eleitoral daquelle Território, afim de 
que o Tribunal Superior possa resolver, nos termos do a r 
tigo 202 do Código Eleitoral, unanimemente; 

10°) não tomar conhecimento da consulta do Secretario 
da Câmara Municipal de Mutuipe, Estado da Bahia (processo 
n . 1.990, de que ó Relator o Sr. Desembargador Ovidio Ro
meiro) porque a referida consulta devia ser dirigida ao T r i 
bunal Regional, com recurso para c Tribunal Superior, unani
memente. 

Secretaria do Tribunal Regional de Juetiça Eleitoral, eni. 
29 de julho de 193€. — Agripino VeaãOj Director da Secre
tar ia , 
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Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral m Recurso n 375 

EXPEDIENTE DOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 193Ü 

Primeira Seceão 

Papeis protocollauos: 

N. 1.751 — Tribunal Regional cio Espirito Santo — Re-
surso n. 775 — Recorrente, Dr . Jarbas Athayde. 

N. 1.752 — Telegramma n . 473, do Tribunal Regional do 
Àere. 

JJ. 1.753 — Telegramma n. 131, do Sr. .Manoel Moura e 
Silva — Mutuipe — Bahia. 

N. 1.754 — Telegramma n. 1.708, do Tribunal Regional 
do Ceará. 

N. 1.755 — Officio n . 239, do Tribunal Regional do Ma
ranhão. 

N. 1.756 — Officio n . 227, do Tribunal Regional do Ma
ranhão. 

N. 1.757 — Officio n . 274, do Tribunal Regional do 
Piauhy, 

N. 1.758 — Officio n. 273, do Tribunal Regional do 
Piauhy. 

N. 1.759 — Telegramma n . 2.512, do Dr. Alfredo Lisboa 
Porto Alegre. 

Correspondência expedida . 
K * 

Telegrammas do Sr. Ministro-Presidcnte: 
N. 208 — Ao Sr. Presidente do Tribunal Regional do 

Pará — Communicando ter sidc convertido em diligencia o 
julgamento do recurso n 394. 

N. 209 — Ao Sr. Previdente do Tribunal Regional de Pe r 
nambuco — Communicando o resultado do julgamento cio r e 
curso n. 405. 

Telegrammas do Sr . Director: 

N. 103 — Ao Sr. Secretario da Câmara Municipal de Mu
tuipe — Bahia — Communicando resultado do julgamento da 
consulta feiia sobre eleição Prefeito. 

"N. 104 — Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal Re-
gionnal do Amazonas — Solicitando relação ^es-ües realizadas 
para apurações. 

N. 105 — Ao Sr. Duvvfor da Secretaria do Tribunal Re
gional do Espirito Santo — Prestando urna informação. 

Officios do Sr. Director: 

N. 393 — Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal Re
gional de São Paulo — Remei lendo, para os devidos fins. o; 
autos dos processos de recursos cleitoraes m. I«5, 191, 214, 
327 c 333. 

N. 394 — Ao Sr. Director da Secreta na rio Tribunal Re
gional do Paraná — Remettendo, para o? devidos fins, os autos 
dos recursos eleitoraes tis. 279 e 3<>ü. 

N. 395 — Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal Re
gional do Piauhy — Remettendo, pnra n« devidos fins, os 
autos do recurso eleitoral n . 295. 

N. 396 — Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal Re
gional de Pernambuco — Remellendo, para os devidos fins, 
.03 autos do recurso eleitoral n. 277. 

N. 397 — Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal Re
gional do Espirito Sanlo — Remettendo, para os devidos fin? 
os autos do recurso eleitoral n . 322. 

N. 398 -r- Ao Sr. Director da Secretaria do Tribunal Re
gional da Parahyba - - Remettendo, par,"i os- rírVidos fins, oi 
autos do recurso eleitoral n. 267. 

Ciasse 3* — Pará — Relator, Sr, Pro
fessor João Cabral. 

Recurso n . 424 — Classe 3* — Sãc Paulo — Relator, Se
nhor Professor Cândido de Oliveira Fi lho . 

Recurso n . 426 — Classe 3" — São Paulo — Relator, Se* 
nhor Ministro Laudo de Camargo. 

Appellação criminal n. 47 — Classe 5* — Pari. — Relator, 
Sr . Desembargador Ovidio Romeiro. 

Processo n . 1.761 — Classe C — Dktrieto Federal — Re
lator, Sr. Desembargador Coilares Moreira. 

Processo n . 1.951 — Classe G" — Acre — Relator, Se
nhor Desembargador Collares Moreira. 

Processo n . 1.956 — Classe 6* — Matto Grosso — Relator, 
Sr . Ministro Plinio Casado. 

Processo n. 1.958 — Classe 0* — Ceará — Relator, Se
nhor Desembargador Collares Moreira. 

Processo n . 1.964 — Classe 6* — Pernambuco — Relator, 
Sr . Desembargador Collares Moreira. 

Autos apresentados o logo conclusos ao Sr. Ministro-Prc-
sidente: 

Recurso eleitoral — Espirito Santo — Recorrente, Jarbas 
Alves de Athayde c recorrido Carlos Gomes de Sá. 

Autos conclusos ao Sr. Ministro-Presidcnto c logo devol
vido á Secretaria. 

Recurso eleitoral n . 265 — Classe 3* — Pernambuco — 
recorrente, Sizenando Guilherme de Azevedo o recorrido, p 
Tribunal Regional. 

Recurso eleitoral n . 280 — Classe 3 a — Pernambuco —-
Recorrente, Antônio Franga Lins e recorrido, o Tribunal Re* 
gional. 

Recurso eleitoral n . 289 — Classe 3 a — Goyaz — Recor
rente, Evarísto de Oliveira e recorrido, José Ma.'ia Fi lho. 

Recurso eleitoral n . 360 — Classe 3 a — Rio de Janeiro 
•— Recorrente, João Júlio CIP Mello o reco ' . í Io, Ernesto Lima 
Ribeiro. 

Autos distribuídos: 

Recurso n. 455 — Classe 3* — Ceará — Recorrente, .par
ti-lo Progressista do Ceará e recorrido, o Tribunal Regional. 

Recurso u . 450 — Classe 3 a — Ceará — Recorrente, Wal-
demur de Menezes Simões e recorrido, José Parsignl Barroso 

— Relator, S r . Ministro Laudo de Camargo. 

Amos conclusos 

Ao Sr. .Ministro Plinio Casado: 
Recurso n . 413 — Ciajsc. 3 ' — Santa (-.tinarina — necor-

rente, Partido Republicano Catharinense- c rjjorvídc. Eduardo 
Santas 

Recurso n. 37 — Clas<p 3" — Pernambuco — Recorrentes, 
Agostinnn Bezerra Cavalcante e outro ç rej jr .uaos, DnrgivRÍ 
dô Oliveira Galhndo e ourros 

Ao Sr. M i n i s t r o Laudo Camargo: 

Recurso n. Classe 3 ' P e r u a j n i J i K . ' o — tiecor-

Accordãos copiados para publicação: 

f Recurso n. 360 — Classe 3 a — Rio de 
Sr. Ministro Laudo de Camargo. 

Recurso n . 370 — Classe 3* — Ceará -
jfessor Cândido de Oliveira Filho . 

laneji-n — Relator 

- Iielaior. S r , ITo-

retite, Abdizio Miiitão Pnueres dos Santos o recorrido, Manoel 
Gonçalves Sou Io .Vlayor. 

Recurso n . 538 — classe ;r — Minas « í^ra i * — Recorrente, 
Pedro Santa Rosa e recorrido, o Tribunal Regional. 

— Ao Sr, Desembargador Collares Moreira: 

Recurso n. 301 — C l a s s e : ? u — Rio de Jan-iro— Recorrente, 
Cláudio Victor do Kspirifn Santo Júnior e rero-ri.ti, llelenio 
de. Miranda Moura. 

Recurso n. 121 - Clawe 3 a — Paraná — decorrentes.. 
1'nião Republicana Pa--;maun*i.> e Guatacara'BorlM e ;ecorrido, 
N^!'.):! <aiiíos. 

Recurso n . 533 — Classe 3 a — Santa Catluirmn — Recor
rente, Partido Liberal Catharinense e recor r ida Caetano Ri
beiros Caetano Ribeiro da Silva e outros, 
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— Pelo Sr . Desembargador Ovidio. Romeiro: 

Recurso n . 434 — Classe Classe 3" — Rio Grande do Sul— 
Recorrido, Partido Republicano Rio Grandense e recorrido, 
Pedro Pinto da Silva. 

Recurso n . 440 — Classe 3 ' — Paraná — Recorrente, 
Procurador Regional Eleitoral do Paraná e recorrido, o T r i 
bunal Regional. 

.— Ao Sr. Professor João Cabral." 

Recurso n . 303 — Classe 3 a — Rio de Janeiro — Recor
rentes, Alberto Francisco Torres e Jefferson Menezes Ávila e 
recorrido, Helenio de Miranda Moura. 

Recurso n . 405 — Classe 3 a — Pernambuco — Recorrente, 
Sílvino Patú Netto e outro e recorridos, Democrito Torres La-
fayette e outros. 

Recurso n, 417 — Classe 3 a — Paraná — Recorrente, Gua
tacara Borba Carneiro e recorrido, Nelson Santos. 

Recurso n. 423 — Classe 3 a — Paraná — Recorrentes, Gua
tacara, Borba Carneiro e União Republicana Paranaense e 
recorrido, Nelson Santos. 

— Ao Sr. Professor Cândido de Oliveira F i lho: 

Recurso n . 430 — Classe 3 a — Pernambuco — Recorrente, 
Agostinho Bezerra Cavalcante e recorrido, Antônio Ventura 
Caracciolo. 

Processo n. 1.942 — Ciasse 6* — Districto Federal — Re
presentação do Sr. Ministro das Relações Exteriores. 

Autos com vista ao Sr. Dr. Procurador: 

Recurso n. 359 — Ciasse 3 a — Piauhy — Recorrentes, 
Hely Bezerra e Joaquim Pereira Bezerra e recorrido, o Partido 
Nacional Socialista do Piauhy. 

Recurso n. 4 48 — Classe 3 a — Minas Geraes — Recorrente, 
Wellington Brandão e recorrido, r. Partido Progressista de 
Minas Geraes. 

Recurso n. 4 49 — Classe 3 a — Espirito Santo — Recor
rente, Sr. Desembargador Vicente dc Sá e recorrido, o Tribuna! 
Regional. 

Recurso n. 450 Classe 3 a — Minas Geraes — Recor
rente, Partido Progressista c recorrido, Colligação Municipal 
de Mathias Barbosa. 

Autos de\ohidos á Secretaria: 

Pelo Sr. MiniM.ro Plinio Casado: 

Recurso n. 359 — Classe 3 a — Piauhy — Recorrentes, Hely 
Bezerra e Joaquim Pereira Bezerra e recorrido, o Partido 
Nacional Socialista. 

Recurso n. 425 — Classe 3 a — São Paulo — Recorrente; 
Partido .Republicano Paulista e recorridos, Ibrabim Carlos de 
Camargo Madeira e outro. 

_T-rocesso n. \ .987 — Classe 6 a — Rio tirando do Norte — 
Consulta do Tribunal Regional. 

— Pelo Sr. Ministro Laudo Camargo, 

Mandado de segurança n . 21 — Classe 7 a — Maranhão — 
RecoriMite, Syndicato dos Importadores de São Luiz. 

Prote.sso u. 1.988 — Classe 6 a — Minas Geraes — Con
sulta da Allianç.a de Partidos de Uberlândia. 

— l-flo Sr. Desembargador Collares Moreira. 

Man J ido de segurança n . 22 — Rio Grande du Suí. •— 
Requerente, Serafim de Moura Assis. 

Recurso n. 373 — Classe 3 a — Paraná — Recorrente, Par
tido Municipal Independente de Cerro Azul e recorrido, Partido 
Socialista Democrático do Paraná. 

Recurso n. 1.914 — Classe 0 a — Pernambuco — Modifi
cação do plano eleitoral. 

Recurso n . 1.970 — Classe 6 a «—< Consulta do Tribunal 
Regional 

Processo n. 1.977 — Classe 6" — 
sulta de Hermes da Matta Barcellos. 

Processo n . 1.983 — Classe 6' — Minas Geraa 
sulta do Partido Progressista de Minas Geraes. 

Processo n . 1.989 — Classe 6" 
do Presidente do Tribunal Regional 

Rio de Janeiro — Con-

Con» 

Acre — Communicação 

— Pelo Sr. Desembargador Ovidio Romeiro: 

Processo n . 1.900 — Classe 6 a — Bahia — Consulta da 
Secretario da Câmara Municipal de Mutuipe. 

— Pelo Sr. Professor João Cabral: 

Recurso n. 393 — Classe 3" — Pará — Recorrente, Par
tido Liberal do Pará e recorridos, Prefeito e Vereadores de 
Óbidos. 

Processo n . 1.985 — Classe 3 ' — Minas Geraes — Con
sulta do Partido Republicano Mineiro. 

— Pelo Sr. Professor Candluo dc Oliveira Fi lho: 

Processo 11. 1.980 — Classe 0" — Ecpirito Santo — Com
municação do Tribuna] Regional. 

Processo n . 1.980 — Classe 6 a — Rio Grande do Sul — 
Consulta do Tribunal Regional. 

— Pelo Sr. Dr . Procurador Ge™.. 

Recurso n. 317 — Classe 3" — Rio de Janeiro — Recor
rente, Ananias Pinienlel de Araújo e recorrido, Nelson La
cerda Nogueira. 

Recurso n. 439 — Classe 3 a — Paraná — Recorrente,Emí
lio Arzua e recorrido, Altair Bittencourt. 

Recurso n . 441 — Classe 3 a — São Paulo — Recorrente, 
Partido Constiturionalista e recorriüu, o Partido Independente 
de São Bernardo. 

Recurso u. -líí — Classe 3 a — O-ará -
Partido Progressista do Itabira e recotrid 
gional. 

Recurso u. Vã — Classe 3 a — Miinw Geraes — Recorrente, 
Partido Progressista de Itabyra e recorrido, o .Tribunal Re
gional. 

Autos devuhidos ás Secretarias dos Tribunaes Regionaes: 

Recurso n . 203 — Classe 3" —.Pernambuco — Recorrente, 
Sizenando Guilherme de Azevedo e recorrido, o Tribunal Re
gional . 

Recurso n . 280 — Classe 3* — Pernambuco — Recorrente, 
Antônio França Lins e recorrido, o Tribunal Regional. 

Recurso n . 287 — Classe 3 a — Goyaz — Recorrente, Fran~ 
cisco Evaristo de Oliveira e recorrido, José Maria Fi lho . 

Recurso n. 360 — Glasse 3 a — Rio de Janeiro — Recor
r e n t e João Julic de Mello e recorrido, Ernesto de Lima Ribeiro. 

Recorrente. Par-
o Tribunal Re-

Accor.dãos publicados na Secretaria: 

Re-Mandado de segurança n. 22 — Rio Grande do Sul 
lator, Sr . Desembargador Collares Moreira. 

Recurso n. 3í9 — Classe 3" — Rio de Janeiro — Relator, 
Sr. Ministro Laudo Camargo. 

Recurso n. 373 — Classe 3* — Paraná — Relator, Senhor 
Desembargador Collares Moreira. 

Recurso n . 393 — Classe 3 a — Pará — Relator, Sr . Pro
fessor João Cabral. 

Recurso n . 394 — Classe 3" — Pará — Relator, Sr . Pro
fessor Cândido de Oliveira Fi lho. 

Processo n. 1.914 — Classe 6 a — Pernambuco — Relator, 
Sr . Desembargador Collares Moreira. 

Processo n. 1.976 — Classe 6* — São Paulo — Relator 
em substituição, Sr. Desembargador Collares Moreira. . 

Processo n . 1.977 — Classe 6" — Rio de Janeiro — Re
lator, Sr . desembargador Collares Moreira. 

http://MiniM.ro
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Processo n . 1.980 — Classe 6 a — Espirito Santo — Re
lator, Sr. Professor Cândido de Oliveira Fi lho. 

Processo n . 1.983 — Classe 4 a — Minas Geraes — Re
lator, Sr . Desembargador Collares Moreira. 

Processo n. 1.985 — Classe 6" — Minas Geraes — Re
lator, Sr. Professor João Cabral. 

Processo n . 1.98G — Classe 3" — Rio Grande do Sul — 
Relator, Sr. Professor Cândido de Oliveira Fi lho. 

Segunda Secção 

Documentos a rchhados : 

376 terceiras vias de 
Districto Federal . 

titules eleitoraes do diversas zonas do 

Preparadas para serem numeradas: 

755 terceiras vias do titulos eleitoraes do Estaciu uo Ama
zonas. 

Numeração de terceiras vias: 

755 terceiras vias de titulos eleitoraes cto Estado do Ama-

PERNAMBUCO 

Chrinauro da Costa Miranda, inscripto eleitor na 2 a zona 
cie Olinda, para a 2 a zona de Itacoatiara, no Estado do Ama
zonas. ^ 

Joaquim Ignacio de. Souza e Francisco Pereira Belém, 
inscriptos eleitores no Estado de Pernambuco, para a 16a zona 
de Conceição, Estado da Parahyba. 

6 E R G I P E 

Humberto Barroso Pereira, inscripto eleitor sob • o nu
mero 209, na I a zona, para a 8 a zona do Estado dc Matto" 
Grosso. 

Jouas Gomes de Meoezes ,inscripto eleitor sob o numero*. 
2.272, na 2 a zona de Aracaju, para a 18 a zona de Araçalubá, 
no Estado de São Paulo. 

z o n a s 
Foram fichadas: 

336 terceiras vias de titulos eleitoraes do Districto Fe 
deral. 

Classificadas pelo processo alphabetico duodcciuial: 

336 fichas do Areliivo Eleitora! Nacional. 

"Boletim Eleitoral": -

Foi organizadq e publicado o n. S8 do "Boletim Eleito
ral" . 

J U R I S P R U D Ê N C I A 

lie-cisão de^provas 

Foram revistas as provas dos accórdãos dos seguintes 
processos: 

Recurso eleietoral a. 307 — Classe 3 l — Estado de Per
nambuco — Relator, o Sr. orofessor Cândido de Oliveira Fi
lho. 

Recurso eleitoral n. 318 — Classe 3 a — Estado de Per
nambuco — Relator, o Sr. professor João Cabral. 

' E D I T A L 

O bacharel Agripino Veado, director da Secretaria -do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral: 

Faz saber aos que o presente edital virem que, na pr i
meira secção desta Secretaria, será sexta-feira, dia 31 de 
julho, ás 13 horas aberta vista pelo prazo legal para os in
teressados falarem sobre os seguintes recursos eleitoraes já 
com parecer da Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral: 

1. Recurso Eleitoral n . 347 — Classe 3" — Recorrente, 
Annaaias Pimentcl de Araújo — Recorrido, Nelson Lacerda 
Nogueira. (Eleições classislas). Rio de Janeiro. 

2. Recurso Eleitoral n . 407 — Classe 3 a — Recorrente, 
Milton Vianna, procurador do Partido Municipal Indepen
dente de Guarapuava — Recorrido, Aunibal Virmond. (Elei
ções municipnes). Paraná. 

3 . Recurso Eleitoral n . 439 — Classe 3" — Recorrente, 
Emílio Arzun — Recorrido, Allair Bittencourt . (Eleições mil-
nicipaes). Paraná — Município de Rcbouças. 

4. Recurso Eleitoral u. iíí — Classe 3 a — Recorrente, 
Partido Republicano Progressista do Ceará — Recorrido, Tr i 
buna) Regional Eleitoral do Ceará. (Eleições municipaes). 
Ceará. 

5. Recurso Eleitoral n. 44 7 — Classe 3 a — Recorrente, 
Partido Progressista de ítnbira — Recorrido, Tribunal Regio
nal Eleitoral de Minas Geraes. (Eleições municipaes). Minas 

Recw&o eleitoral n. 405 — Classe 3 a — Estado de São Geraes. 
Paulo — Relator, o Sr. professor Cândido de Oliveira F i -
JfiO. 

Accórdãos publicados: 

Foram mandados publicar os ae-eorciaos cios seguintes 
processos: 

Recurso eleitoral n . 307 — Classe 3* — Estado de Per-
r.ambuco — Relator, o Sr. professor Cândido de Oliveira F i 
lho. 

Recurso eleitoral n . 318 — Classe 3 a — Estado de Per
nambuco — Relator, o Sr. professor João Cabral. 

Recurso eleitoral n . 40.6 — Classe 3 a — Estado de São 
Paulo — Relator, o Sr. professor Cândido de Oliveira Fi
lho. 

Foram communicadas aos Estados respectivos as swii in-
íes transferencias de eleitores: • 

AMAZONAS 

Thaies de Paula e Souza, inscripto eleitor sob o numero 
2.103, na I a zona, para a 19" zona do Estado de Matto Grosso. 

Ângelo Nunes de Lima, Zulima de Souza Valle e João An
tônio de Lima, inscriptos eleitores, respectivamente, sob os 
números 948, 965 e 251, na 14 a zona, todos para a 19* zona 
do Estado de Matto Grosso. 

MARANHÃO 

Francisco Figueiredo, inscripto eleitor sob n . 1.2J0 na 
| * zona.-para a I* «ma cio Estado de Matto Grosso. 

Secretaria, do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
£f do julho de 1930. — A^ripino Veudo, Director da Secre
tar ia . 

A C T A 

ACTA DA 76 a SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 
DE JULHO DE 1936 

PRESIDÊNCIA Do SR. MINISTRO 1ÍEHMENEOII .DO DE BARROS 

Aos vinte c sete dias do mez de julho de mil novecentos" 
e trinta e seis, ás nove horas, na sala das sessões do Tribunal 
Superior de Justiça Eleitoral, presentes os juizes, Srs. Mi
nistros Plinio Casado e Laudo de Camargo, desembargadores 
Collares Moreira e Ovidio .Romeiro, professores João Cabral e 
Cândido de Oliveira Filho, presente ainda o Sr. Procurador, 
Geral Dr . Armando Prado, pelo Presidente, Sr . Ministro Her* 
menegildo de Barros. foi declarada aberta a sessão. E' lida1 

e approvada a acta da sessão anterior. 

Sobre os casos que se achavam em pauta para julga
mento, o Tribunal resolveu: 

1") conceder o mandado de segurança requerido pelo 
Syndicato dos Importadores de São Luiz do Maranhão (n. 21» 
sendo relator o Sr. Ministro Laudo de Camargo) para qué, 
este Syndicato possa escolher o seu delegado eleitor e este 
eleger o seu representante na Assemblca Estadual, contra OS 
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/Votos dos Sr.s. Miuistros Plinio Casado -e Professor João Ca-"-
Itral; 

2o) negar provimento ao recurso eleitoral n . 425 — São 
Paulo — (relator. Sr. Ministro Plinio Casado), sendo recor

r e n t e o Partido Republicano Paulisfa e recorridos Ibrabim 
Carlos de Camargo Madeira. Caio Graccho de Souza Campos e> 
• outros, por ser applicavol ás primeiras eleições municipaes o 
disposto no art. :!u s V du* Disposições Transitórias da Con
stituição, unanimemente.; 

3°) responder a cornmunicriçãi) do Tribunal Regional do 
Espirito Santo (processo n. 1.980 de que ó relator o Sr. Pro
fessor Cândido de Oliveira Filho) mandando que n mesmo 
Tribunal observo a deiuVão .proferida por este Tribunal Su
perior em accordam de 6 de abril dríste anno, em virtude do 
qual o juiz substituto, não promovido, não perde u cargo peto 
decurso dos 4 (quatro) anues. e, bem assim, mandar commu-
nicar esta decisão ao Sr. Ministro da Justiça, unanimemente; 

4°) responder a. consulta do Tribunal Regional do Rio 
Grande do Sul (pron^so n. d. lJ80, sendo relator o Sr. Pro
fessor Cândido de Oliveira Filho) declarando, quanto á. V 
parte, que a, disposição da alinea primeira do artigo 22 do Có
digo Eleitoral, abrangi' a promoção dos. juizes substitutos 
de terceira categoria; e .quanto á 2 a parte, responder ainda, 
cffirmativamente isto c, que escolhido para membro effe
etivo do Tribunal algum dos substitutos da 3 a categoria, cum
pre á Corte de Appellacão remetter ao Sr. Presidente da Re
publica uma lista com seis numes de juristas de notável sa
ber, para o preenchimento da vaga do substituto, em face ri > 
artigo 21 § 2°, letra d do mesmo Código, unanimemente; 

5o) responder a consulta do Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte, de que trata o processo n . 1.987, (re-
íator, Sr. Ministro Plinio Casado), declarando que a solução 
dada á consulta de Matto Grossa, n. 1.956 não se applica á 
presente; naquella — não era computavel no período de dois 
bieiwiios consecutivos o tempo em que o juiz effeetivo dn 
Tribunal Regional servira como seu presidente, porque o re
ferido Juiz exercera a presidência por força do cargo de vice-
nresidente da Corte, de Appellacão; ao passo que na presente 
consulta o tempo de serviço ó computavel. porque o Juiz ef
feetivo exerceu a presidência do Tribunal_Regional, em virtu
de de ser Vice-Presidente do mes: resmo Tribunal, unanime
m e n t e ; 

6°) negar provimento ao recurso eleitoral n. 428 — Goya.: 
— 'relator, Sr. desembargador Ovidio Romeiro), sendo "re
corrente José Pereira c recorrido Mario Mendes, unanime-

• mente; 

7o) converter em diligencia o julgamento do recurso 
eleitoral n. 414 (relator, Sr. Ministro Laudo de Camargo), 
pendo recorrente o Partido Liberal do Pará e recorrida, a 
União Popular do Pará. para se juntar a decisão recorrida, 
dando-se vista, cm seguida, á parte contraria, unanime
mente; 

8o) não tomar couliecimento da consulta da Alliança dos 
Partidos de Uberaba. Minas Geraes, (processo n . 1.988, sen
do relator o Sr. Ministro Laudo de Camargo) porque a mes
ma devia ser dirigida ao Tribunal Regional havendo tftcurso 
às. decisão para o Tribunal Superior, unanimemente; 

9°) responder á communicação do Tribunal Regional Elei
toral do Acre (processo it. 1.989. de que é relator o Sr. des-
nmbargador Collares Moreira) declarando que o Presidente 
do Tribunal deve apresentar um projecto fundamentado, so
bre a modificação do plano eleitoral daquelle Território, afim 
de Que o Tribunal Superior possa resolver, nos termos do 
artigo 202-do Código Eleitoral, unanimemente; 

10) não tomar conhecimento da consulta do Secretario 
da Câmara Municipal de Mutuipe. Estado da Bahia, (processo 
n. 1.990, de que é relator o Sr. desembargador Ovido Ro
meiro), porque a referida consulta "devia ser dirigida ao Tr i 
bunal Regional, com recurso para o Tribunal Superior, una
nimemente. 

No julgamento do mandado de segurança n . 2Í. usou da 
palavra o Sr. Dr. Francisco Pereira da Silva, advogado do 
Syndicato dos Importadores. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ministro-Presidente 
levantou a sessão, ao mesmo (empo que convocava outra para 
o dia 27 do corrente, ás horas do costume. Do que para con
star lavrei a presente. Eu, Raul Pacheco de Medeiros, auxi
liar da Secretaria, a escrevi. E eu, Agripino Veado. Secreta
rio do Tribunal a subscrevo, — Hermenegildo de Barras, P re 
sidente. 

J U R I S P R U D Ê N C I A 

Estado de Pernambuco 

Recurso eleitoral n. 307 — Classe »• do ar í . 30 cio Regimento 
Interno 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos estes aulus de recurso elei
toral n . 307, classe 3 a : 

I . O Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do Estado de 
Pernambuco annullou as eleições municipaes realizadas na 7 a 

Kccção do município de Pesqueira, por haverem nella votado 
eleitores de outras secções, sem resalva. Não se conformando 
com essa decisão, o recorrente, Dorgival de Oliveira Gallindo, 
candidato a Prefeito de Pesqueira, pela legenda "Pesqueira 
;.ios pesqueirenses", interpoz, em tempo hábil, o presente re
curso, tomado por termo e devidamente processado. 

. I I . Nas razões do recurso, diz o recorrente (fls. 12) que 
este Tribunal Superior tem suffragado a mais- copiosa jur i s 
prudência, considerando, som discrepância, validos os votos de 
eleitores de outras secções tomados em conjuneto, isto é, sem 
as precauções do ar t . 132, § 2 o do Código Eleitoral, isto porque 
taes precauções somente são necessárias se impugnada a identi
dade dos eleitores. 

III . O recorrido, nas razões de fia. 40, allega que o re
corrente não está devidamente representado em Juízo, pois 
o recurso foi interposto por quem não exhibiu procuração, mas 
apenas uma publica fôrma, que não parece admissível em face 
dos arts . 203 e 204 do Código Eleitoral, assim como não adduziu 
.jurisprudência pertinente ao assumpto. 

TV. O Di'.. Procurador Geral opinou no sentido dc se negar 
provimento ao recurso, "hão só pelo fundamento consignado 
ua decisão recorrida, senão também porque a incoincidencia 
não ficou explicada". 

V. As eleições municipaes de Pesqueira, annulladas pelo 
Tribunal Regional, foram processadas a 8 de outubro de 1935. 

Antes dessas eleições, havia este Tribunal Superior deci
dido que não constitue nullidade, e apenas simples irregulari
dade, o facto de votarem eleitores cie outra zona .sem resalva e 
sem que tenham sido os votos tomados em separado (Boletim 
Eleitoral n. 131, dc 13 de setembro de 1933, p . 2.683; idem 
n. 134, de 23 de setembro do 1933, ps . 2.735 e 2 .736) . 

VI. Verdade é que, respondendo, a 20 de novembro de 
1935, a consulta do Presidente da Câmara dos Deputados, de
cidiu esto Tribunal que, cm eleições municipaes, não podem 
eleitores votar em secçâo diversa'daquellas em que figurarem 
seus nomes. 

Ma.s essa decisão, além de ser posterior ás eleições em 
ouestão. não tem sido mantida por outros julgados deste mesmo 
Tribunal, conforme demonstrou o recorrente, em suas razões. 

VII. O Código Eleitoral também não incluiu entre as 
nullidades que menciona expressamente a irregularidade re
ferida. 

VIII. Accrescem ainda as circumstancias seguintes; 
a) a votação foi processada na presença de seis fiscaes de 

candidatos apoiados pela legenda "Partido Social Democrático 
de Pernambuco", dos quaes tres assignaram sem restricções a 
respectiva aeta de" encerramento, sem que nenhuma impugna
rão fosse opposta por oceasião de votarem os eleitores ex-

6) 'a mesa receptora deliberou que fossem aquelles votos 
tomados com as precauções do ar t . 132, § 2°, do Código Elei
toral, o que ainda mais legitima a votação; 

c) só depois de terminada a apuração é que o fiscal An
tônio Cavalcanti recorreu da mesma apuração, por terem vo
tado eleitores das outras Eecções. 

A' vista do exposto, e não tendo prevalecido o voto do r e 
lator, no sentido de se não conhecer do recurso por ter sido 
interposto por parle iílegitima: 

IX. Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral èm dar provimento ao recurso, afim de que, refor
mada a decisão do Tribunal recorrido, seja considerada valida 
a votação da 7 a seecão do município de Pesqueira, de accordo 
com o pedido do recorrente; sendo, quanto ao mérito, tampem 
vencedor o juiz relator. 

Rio de Janeiro, 1 de julho de 1936. — Hermegildo de Baf-
vos, Presidente. — Cândido de Oliveira Filho. Relator. 



Estado de Pernambuco 

Recurso Eleitoral n . 318 — classe 3 a do ar t , 30 do Reg. In t . 

Não constitue nuüidaâc o facto só de votarem 
eleitoral de outras secções do mesmo município ou 
cujos nomes não constem das folhas de votação 
contanto que os seus votos sejam tomados em so-
brecartas separadas e depois verificada, pela Jun
ta Apuradora, a identidade e legitimidade dos mes
mos eleitores, bem assim que tião, tenha sido pro
vada fraude. [Decisão idêntica á do Recurso Elei
toral n. 306). 

Vistos, examinados e discutidos estes autos de recurso 
eleitoral, em que sao partes — recorrente Dorgival de Oli
veira Galiindo, e recorrido Agostinho Bezerra Cavalcanti, 
ambos candidatos á Prefeitura Municipal ae Pesqueira, Es
tado de Pernambuco, delles consta o seguinte: 

I) A 8 de outubro de 1935 teve logar naquelle município 
a eleição para o dito cargo de Prefeito e para os Vereadores. 
Presentes á 24* secção tres fiscaes", sendo dois dos candidatos 
acima referidos, os quaes assignaram as actas de ínstailação 
e encerramento, não houve outra observação a não ser a 
impugnação por parte í e um fiscal de Vereador, concernente 
a um t-leitor, cuja pbotographía r/ão mostrava bem a sua p m -
sionomia, e a observação da própria mesa, de ^ue eram usa
das folhas de votação, para eleitores de outras secções, sem a 
rubrica do Juiz Eleitoral. 

II) A apuração eífectuou-se a 4 de novembro seguinte, nò 
Recife, junto ao Tribunal Regional. Nenhum incidente ex
traordinário oecorreu também durante a verificação e conta
gem, excepto a não apuração do voto daquelle eleitor im
pugnado por falta de similhança com a photographia. Finda, 
porém, a apuração, é proclamado o resultado da secção para 
prefeito: — 155 votos para a legenda "Pesqueira dos Pesquei-
renses" e 77 para a do "Partido Social Democrático de Per
nambuco", o fiscal da primeira, presente, disse que recorria 
para o T. R. "por não se acharem autenticadas as folhas su
plementares de votação, e por não se ter apurado um voto de 
um eleitor em virtude de constar na acta de encerramento ua 
eleição a impugnação de um fiscaf, quanto á identidade ua 
um eleitor". 

Nas razões do recurso já quatro motivos são allegados 
(fls. 5 do appenso) quo são aquelles dois, o segundo dos 
quaes o recorrente pensa que teria acarretado a quebra do 
sigillo do voto, e mais os seguintes: a) incoincidencia do nu
mero de sobrecartas encontradas na urna, com o de votantes, 
e b) terem votado naquella secção eleitores de outras, que 
não deixaram de funecionar, e sem que constasse nenhuma re
salva concedida pelo Juiz Eleitoral. 

ITI) O Procurador Regional, tendo requisitado a juntada 
dos documentos eleitoraes, de fls. 11 e 35, opinou pelo pro
vimento do recurso apenas pelo motivo de ter a Turma Apu
radora annullado o voto do eleitor impugnado (fls. 36). Para 
8. Ex. também o facto acarretará quebra do sigillo do voto. 
Mas o Tribuna] Regional, por voto de desempate, decidiu pela 
míllidade da votação, tão somente pelo motivo de terem vo
tado eleitores de outras seoçõ&s, sem ser o caso do art. 112, 
§ 4.", e art. 117 do Código Eleitoral. E explicou porque não 
acolhia as outras allegações: a falta de rubrica do juiz se deu 
somente na folha supplementur usada para a assignatura de 
eleitores de outras secções; e "nada indica seja ella falha ou 
fraudulenta". A incoincidencia allegada não se deu, porque 
votaram tres fiscaes, em logar de dois, como se referia no 
recurso. O voto vencido foi pela completa improcedencia do 
recurso, de accordo com os fundamentos do voto já proferido 
no recurso da 6.* secção do mesmo município, em que se de
batera a questão da nullidade por terem votado eleitores de 
cutras secções. O accordão termina mandando renovar a elei
ção naquella 6ecção. 

IV — A requerimento da parte, foram juntos documen
tos em que se prova (fls. 42; que em muitas outras secções 
da mesma eleição o Tribunal Regional validara votações de 
eleitores.de outras secções; e quo (fls. 44), segundo a acta 
'da se.ssão do Tribunal, este íunecionou com 5 membros, dos 
quac- deis foram vencidos, sendo o voto de desempate em 
favor dos outros dois, que opinaram pela annullaçâo. 

• V; Interposto pelo candidato Dorgival de Oliveira Ga» 
Jlndo este recurso para o Tribunal Superior, fo! tomado por 
iermo e processado na fôrma da lei. O reeorrento invoca ( ra 

zões de fls. 10) o art. .28, paragrapho único, letra b, do Código 
Eleitoral, "por isso que a decisão recorrida, ferindo a jur is 
prudência seguida sem hiatos por esta Colenda Corte e ci
tada no fim destas razões, julgou nulla aquella secção, pelo 
facto, aliás não provado, de nella haverem votado eleitores 
de outras secções, embora do mesmo município, sem resalva". 

Apresenta a preliminar de impedimento do Juiz Presi
dente do Tribuna! a quo, parente aíim em 4." grão collaterai 
dó candidato a Prefeilo, ora recorrido, o que prova com tres 
documentos, e amigo intimo do representante do mesmo 
candidato, conforme reconhecera o mesmo Juiz em sessão do 
Tribunal cm outro julgamento. Isto também prova com do
cumentos. 

Outra preliminar do recorrente é a fo que o T. R. nã-J 
deveria ter conhecido do recurso daquelle candidato contra 
a "resolução da Turma Apuradora, porque perante esta elle 
allegara uns motivos e perante o Tribunal outros. 

De meritis procura demonstrar que não ha nullidades 
simplesmente virtuaes em direito eleitoral: que a jur ispru
dência do T. Superior ô seguida e uniforme contra a annulla
çâo de votações apenas por terem votado eleitores de outras 
secções, sem resalva; e que a única decisão allegada pelo r n -
corrido — a da consulta n. 1.697 — foi obtida ad rem pelo 
advogado do mesmo recorrido, por intermédio da Presidência 
da Câmara cios Deputados, quando já re.ilizada a eleição, c 
até começada a apuração do pleito em questão, do município 
de Pesqueira. Assim mesmo não conclui a dita resposta á 
consulta que a nullidade seja a conseqüência daquella i r re
gularidade. Em contrario, cita copiosa jurisprudência do Tr i 
bunal Superior. 

VI) O recorrido arrazoou. em seguida, oppondo a preli
minar de falta de poderes para o advogado chi recorrente actuar 
nesta superior instância; allega também que o arrazoado n 
documentos deste foram entregues na Secretaria fora do 
prazo regimental; oppõo razões de direito e de facto ás pre
liminares do recorrente; o, de meritis, sustenta a these de 
que a jurisprudência adequada no caso de eleições munici
paes, como este, é a da referida consulta, e esta o Tribunal 
Regional observou, ao contrario do que allega o recorrente. 

VII) Vários documentos foram juntos aos autos para es
clarecer o assumpt.o, e o parecer da Procuradoria Geral assim 
se resume: Internpesfivida.de da allegação de impedimento do 
Juiz Presidente do Tribunal Regional improcedencia do recurso, 
pelas mesmas razões apresentadas pela Procuradoria, nos au
tos dos recursos referentes a outras secções de Pesqueira. 

Depois desse, parecer, ainda arrazoaram as partes, pnr 
escripto, repetindo as allegações em dissídio. E, oralmente, 
na sessão de julgamento, o recorrente fez ainda a comparação 
dos artigos 74 e 117 do Código Eleitoral, para mostrar que, 
tendo estas eleições por circulo único o próprio município, 
e sendo este, cru geral, o domicilio do eleitor, que hoje, na 
vigência do novo Código não pode t e r outro eleitoral, a ques
tão da resalva perde muito de importância; e invocou mais a 
jurisprudência do Tribunal Superior p-ó xalieVie das vota
ções em tudo similhanles ás que entendeu o Tribunal a quo 
ynaiullar. Citou a decisão recente, proferida pelo Tribunal 
Superic* no recurso n. 306, sobre a 6" secção de Pesqueira, 
nas mesmas eleições, e pediu que no presente recurso, aven
tada a mesma questão, e com idênticos fundamentos, se ap-
plicasse a mesma jurisprudência. 

O recorrido não compareceu. 
O que tudo bem considerado,, t 
Attendendo a que as preliminares' lev uitadas pelas par

tes são — intempestiva a que se refere a improcedencia do 
Juiz Presidente do Tribunal a quo, c improcedentes as outras: 
uma. porque interposto o recurso para acjuelle Tribunal da 
decisão da Turma, na oceasião do encerramento dos traba
lhos desta, eomo consta da acta, dentro dc 48 horas a parte 
formulou in extenso as suas allegações, que vieram comple
tar a sua intenção; o por ultimo, a de falta de poderes bas
tantes ao advogado recorrente, em vista das razões já acceí-
tas pelo Tribunal Superior no julgamento daquelle recursj 
n . 306, isto é, dever ao advogado recorrer, mesmo que o nr , -
mitivo mandato não o autorizasse expressamente, e ractifi-
(,aoão completa dos seus acíos por meio do novo instrumento -
de mandato junto aquelles autos; 

Attendendo a que, segundo se vê dn próprio accordão re
corrido, só um fundamento fica ria tela da discussão, e é por 
elle, e contra a decisão o acreitou, que m' interpoz este re
curso extraordinário, a saber, que a jurisprudência deste Su
perior Tribunal autoriza a annullaçâo de toda a votação em 
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<iue tomarem parte, sem resalva, eleitores de outras secções; 
mas 

Attendendo a que, nesta parte, e verificado que não hotívê 
fraude, nem foi esta allegada com provas ao menos indiciaes, 
tem apptícaeão a me sina jurisprudência, pela validade da olei.. 
í ã o ; 

listado de São Paulo 

fiecurao eleitoral n. Í0s5 — Ciasse 3", do art . 30 do Regimento 
Interno 

O filho menor de estrangeiro, que adquire a. 
nacionalidade brasileira, torna-se brasileiro. 

Essa solução do direito brasileira é svffvagaáa. 
pela lei italiana. 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei
toral n . 406, classe 3 a . 

I. Conforme expoz o D r . Procurador Geral, no parecer de 
fls. 59, Gregorio Sabato, com 54 annos de idade, residente na 
Capital de São Paulo, requereu A sua qualificação, para ser 
inscripto eleitor. 

Instruiu o seu requerimento com urna certidão de que 
adquirira, em dezembro de 1924, urn terreno com 10 metros de 
frente por 45 de fundos, na villa Augusta, naquella cidade. 
Provou, também com certidões, que, em novembro de 1888, seu 
pae, Antônio Sabato, eom mulher e filhos, entre os quaes o 
alistando, deu entrada na então Hospedaria dos Immigrantes, 
na Capital de São Paulo, onde iodos se achavam, quando foi 
proclamada A Republica dos Estados Unidos do Brasil, sendo 
certo que Antônio Sabato não declarou querer conservar A sua 
nacionalidade de origem. O alistando era então menor. Tinha 
onze armos de idade, Não fez também, em tempo, nenhum, de
claração de desejar conservar-se italiano. 

Foi-lhe expedido, a 4 de março de 1933, o titulo da eleitor, 
que se vê a fls. 5 dos autos, acompanhado do processo da ins-
scripção, no qual se certificou haver corrido, sem impugnação, 
o prazo de cinco dias, cujo termo se operou a 2 de marco de 
1933. 

A 15 de junho de 1935, José Antônio Laus, eleitor, requereu 
a exclusão de Gregorio Sabato (fls. 13 dos autos) . 

II . O Tribunal Regional, depois da vários incidentes, j u l 
gou, por maioria de votos, pelo accordão de fls. 102, proce
dente A impugnação, afim de haver por cancellada a inscripcão 
do impugnado, na conformidade do parecer do Dr. Procura
dor Geral. 

"A nacionalidade — diz o Tribunal recorrido — é um d i 
reito que adquirimos oom o nascimento. G acto posterior de 
nosses paes não tem força para despojar-nos delle. Só a nossa 
vontade livre pode autorizar a renuncia. Não se allegue em 
prol da opinião diversa o argumento de que convém manter 
a unidade jurídica na família."Esse argumento não tem por 
ei razões de ordem philosophica, nem prat ica. 

Que importa tenham os filhos nacionalidade diversa da 
dos paes? Pois se está cheio o território -nacional, de filhos 
brasileiros e paes estrangeiros, cm que vae haja também fi
lhos estrangeiros e paes brasileiros? 

Neste sentido opinaram Pedro Lessa, "Dissertações e po
lemicas", p . 143; Espinola, Dir . ínt . pr iv . , p , 191; Rodrigo 
Octavio, "Direito do Estrangeiro no Brasil", n . 70. E' opinião 
varias vezes vencedora- na jurisprudência brasileira 

III . No parecer de fls. 130, opinou o Dr. Procurador Geral, 
reportando-se ao seu longo parecer de fls. 59 a 86, pela re
forma tíà decisão recorrida. 

IV. A decisão recorrida ' merece, de facto, ser refor
mada . 

Pedro Lessa, por ella invocado, confessa, lealmente, que 
, entre nós tem prevalecido a opinião de que, "pela necessidade 

de manter a unidade jurídica da família, os filhos menores 
que vivem em companhia do pae, mudam de nacionalidade 
pela naturalização do pae" (Dissertações c polemicas, p . 143)-. 

Eduardo Espinola, na obra cilada, ao contrario do que 
affirma o accordão recorrido, não se pronunciou sobre a ques
tão; limitou-se a invocar a opinião de Pedro Lessa e relembrou 
.0 systetna em vigor na Itália, na Rússia e na Franco. 

Rodrigo Octavio, na obra também citada pelo accordão; 
as=im concluo: "Esta solução é, entretanto, opina tiva, como o 
são, aliás, quasi todas no domínio do Direito internacional p r i 
vado, na ausência de tratado, ou de uniformidade ou harmonia 
das respectivas leis internas dos diversos paízes a que se refere 
a controvérsia" (p. 131). 

Quanto á jurisprudência, a do mais elevado Tribunal d.o 
Paiz, o Supremo Tribunal Federal, hoje Corte Suprema, oo i í -
tíemna a doutrina do accordão recorrido. 

Em sentença de 5 de novembro de 1925. o Juiz de direito 
do Districto Federal, Dr . José Antônio Nogueira, interpretou 
o dispositivo da Constituição de 1891 no sentido dc appliear 
a grande naturalização aos menor;*, filhos dc paes natural i 
zados brasileiros. 

Esse julgado foi reformado pela Corte de Appellacão do 
Districo Federal; interposto recurso extraordinário, decidiu 
c Supremo Tribunal Federal, e m accordão de 20 de setembro 
de 1929, confirmado pelo de 25 de abril de 193.0 (Diário da Jus~ 
tiça, de 3 de fevereiro de 1931; "Revista de Direito", v- 103, 
p . 61; "Revista de Jurisprudência Brasileira", v . 0, p . 40); 
Octavio Kelly, "Annuario de Jurisprudência Federal", 1931.. 
n . 1.057) que o menor, filho do estrangeiro residente no Brasil 
rfo dia 15 de novembro de 1889, no domicilio de seu pae, adqui
riu a nacionalidade brasileira. 

E' justamente a bypothese dos autos. 

As razões de -Jecidiv foram a ; scsuinics: 

•'Os interesses nacionaes, como reelamaran, „ modiclo, 
transplantada do decreto n. 58 A, do Governo Provisório da 
Republica, para o art . 69, n . 4, da Constituição do 2í de Feve
reiro, por igual reclamam hoje sejam considerados cidadãos 
brasileiros os estrangeiros de menor iriade, aqui residentes, 
no domicílio de seus paes, no dia da proclamarão das novas 
instituições políticas, sem que tivessem FURAI uíados nos seis 
mezes seguintes á maioridade o desejo de cjnservar a naciona
lidade da terra cm que nasceram. Xada ul^ta u semelhante 
interpretação do citado principio constitucional. Somente na 
extinguir-se a menoridade, poderia, o estrangeiro, no gozo da 
plena capacidade ri vil, fazer a dech/ação que Ibo era exigida. 
Não a tendo feito, ficou naturalizado brasileiro". 

Saliente-se que Rodrigo Octavio, então no exercício do 
cargo de Ministro do Supremo Tr-bunal, int.erveiu no julga
mento do caso supra referido, e, acceiiando as conclusões do 
relator, Ministro Cardoso Ribeiro, veiu, com u sua alta capaci
dade, engrossar a corrente dos que sustentam o offeito colle-
ctivo da naturalização tácita. K1 o que se pócle ver do resumo 
tíe seu voto ("Revista de Jut.-isprade.neia Brasileira", v , 4, 
p . 45; Rodrigo Octavio, Manual do Código Civil Brasileiro, 
volamo I, paríje segunda, nota 75), ibi: 

"Existe uma série de principie?, conseqüências, deuucções, 
de pTincipios constitucionaes, que não estão regulados por lei? 
e regulamentos. Do mesmo modo, ao orador sempre pareceu 
que não era possível que os constituintes tivessem pensado em 
abatidcnar os menores e as mulheres (como ?c pensou a pr in
cipio), tanto mais quanto o homem mais difficilmente se pode
ria incorporar do que o menor. Mas, havendo tantas lacunas 
na regulamentação da matéria, sendo verdade que a menoridade. 
é um principio que suspende certos effeitos jurídicos e sendo 
também verdade que, em matéria de naturalização, a maiori
dade tem effcito decisivo, é perfeitamente acceitavel a con
clusão de que o prazo para a declaração de nacionalidade fica' 
suspenso em relação ao menor para começar n decorrer quando 
elle tiver capacidade. 

S-. Ex. aeceita essa interpretação do Ministro Cardoso Ri
beiro, que firma o direito dentro do espirito constitucional, 
incorporando á nossa nacionalidade quem aqui estivesse ao 
tempo da proclamarão da Republica e que, por uma defficien-
cia do legislador, tenha ficado fora da naturalização"', 

Ouíros tribaimos da Federação têm consagrado a mesma 
doutrina (ac. do Tr ib . de Jus t . de S. Paulo, ds 24 do julho 
de 1929, i.n Rev. dos Tribs. , v . 71, p . 496. confirmado, em 
grão de embargos, por accordão de 9 de agosto de 1930, In 
Rev. cit. v. 75, p . 109; ae. do mesmo Tr ib . . de 20 de dezem
bro de 1933, in Rev. dos Tr ibs . , v . 93, p . 142). 

O principio da naturalização extensiva ans filhos menores 
do pae naturalizado 6. sustentado por Pimenta Bueno L "Direi to 
Publico", p . 457, Gama Lobo, "Direitos e deveres dos estran
geiros". § 4°: Lafayette. "Direito •internacional", v , 1, § 136, 
p . 219 a nota 10; João Monteiro, "Apulicae-Ses de Direito". 

http://Jut.-isprade.neia
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Sí. 385, e Clovis Bevilacqua, parecer in "Revista de Jur ispru
dência Brasileira", v. 6o, p . 41; 

V. A lei italiana não está, a respeito do assumpto, em 
eonflicto com a íei brasileira. 

Laurent, "Droit civil internacional", v . 3°, n . 191, assim 
opinara sobre o asumpto: "O emigrante se expatria com sua 
família; mulher e filhos deixam a pátria de origem para ad
quirir nova pátria, e só o facto do seu estabelecimento lhes 
deve assegurar uma pátria, já que nenhuma duvida deve restar 
de sua intenção, e o Estado em que se fixam tem interesse em 
naeionalizal-os. Se as leis exigem uma condição é unicamente 
a da residência durante alguns annos;.ora, a mulher e os filhos 
parti lham a residência do chefe da família; é mais a família 
que se naturaliza do que o pae". 

Foi consagrando essa lição que o Código Civil Italiano, 
conforme observa João Monteiro, "Applieações do Direito", 
p . 385, no ar t . 11, u . 3, assim dispõe: "La moglie ed i figli 
minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono " 
stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la Ioro res i -
denza nel regno". 

A' vista do exposto, 
VI. Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Just iça. 

Eleitoral dar provimento ao recurso, para, reformando a de
cisão de fls. 102, manter a inscripcão do recorrente como 
(leitor. 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 1936. — Hermenegildo de 
Barrou. Presidente. — Cândido de Oliveira Filho, Relator. 

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

Estado de São Paulo 

Recurso eleitoral n. 441 classe 3 a . Recorrente, Partido 
Coustitucionalista de São Paulo — Recorrido, Partido Inde
pendente Municipal de São Bernardo. Relator. Exmo. Sr. Pro
fessor João Cabral. 

Parecer n. 54C 

Ka, no município de São Bernardo, no Estado de São 
Paulo, desde 1934, uma agremiação política, sob o nome de 
Partido Independente Municipal, a respeito de cuja existência 
legalizada não ha, neste processo, a menor duvida. 

A fls. 24 dos autos se encontra o registro dos estatutos 
do referido partido, que, inscripto na Secretaria do Tribunal 
Regional (fls. 20v), no edital de fls. 27, mandado publicar 
pelo Presidente do referido Trigunal, figura entre os grêmios 
aptos a concorrerem ás eleições municipaes de 15 de março 
do corrente anno. ' 

Consta do processo que, para esse pleito, o Partido Inde
pendente Municipal, também denominado P . I . M., organi
zou no município uma frente única, para a qual entraram 
elementos do Partido Constitucionalista e do Partido Repu
blicano Paulista, conforme se lê nas allegações do recorrente, 
a fls. 210 e 215, n, 29. 

Feito isto, apurou a sua lista de candidatos, escolheu a le
genda — Frente Única por um São Bernardo maior e melhor 
•— e, por intermédio do seu delegado, directoria e membros do 
Conselho Deliberativo, com firmas reconhecidas por tabelião, 
requereu o respectivo registro, obtendo, a 7 de março, o se
guinte despacho: — Como requer, em termos, fazendo-se as 
communicações legaes (fls. 19, 52, 55v., 59, 60 ) . 

Além de estar subscripto por Gaspar Nunes Galvão, pre
sidente; Francisco Degni, secretario geral; Octavio Guazelü, 
thesoureiro; Nestor Dalle Caiuby, Américo Pessaldo Jartías, Cid 
Godoy, Nelo Giaccherini, o requerimento para registro dos 
candidatos continha a firma do delegado do partido Nelson 
Cardoso Franco, devidamente registrado, conforme certidão de 
fls. 20v. 

Os nomes do presidente, secretario geral e thesoureiro do 
partido, que aparecem, entre outros, na petição de registro 
de candidatos, coincidem com os que constam da certidão de 
tfls. 20v, que é de 1 de abril do corrente anno, pela qual tam
bém se verifica que os representantes do partido perante o 
^Tribunal Regional eram o dr. Gaspar Nunes Galvão e Senho
res i rancisco Degni e Octavio GuazzeÜÍ. 

O requerimento não foi accompanhado de qualquer ou t r í 
autorização. , 

Contra o registro dos candidatos e da legenda não oceorreu 
impugnação ou recurso. 

Te l a acta de apuração, de que ha exemplares a fls. 64v. e 
243v. dos autos, fica-se sabendo que o total dos votos validos 
apurados em São Bernardo, chegou a 5.786, cabendo ao Partido 
Constitucionalista, que é o recorrente 2.883, e ao P . I . M. 
2.778, de modo que o primeiro fez 6 vereadores e o segundo, 
5, salvo engano meu. 

Não se conformando com a proclamaçâo dos çjeitos e ex
pedição de diplomas, o Partido Constitucionalista recorreu 
para o colendo Tribunal Regional, que, por accordão publi
cado a 17 de junho (fls. 285), decidiu, unanimemente, negar 
provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 

Não se logrou demonstrar que o registro da men
cionada legenda, ou o dos candidatos sob ella agrupados, 
houvesse discrepado das regras do ar t . 85, para que in
cidissem na pena do a r t . 152, § 3", os votos dados a 
esses registros. Ao contrario: o que se colhe dos autos, 
é a regularidade do registro feito. Quem o realizou foi 
o Partido Independente Municipal, organização legali
zada civil e eleitoralmente (arts . 166 e segs. do Có
digo Eleitoral; fls. 22; fls. 18v . ) ; c o realizou exacta-
mente de accordo co mo a r t . 85 já citado, do Cod. Elei
toral com especialidade, em consonância com o § I o des
te texto, circumstancia vigorosamente posta em duvida 
pe'.o recorrente .De facto: o registro poderia ser provi
do por delegado do Partido; e assim mesmo é que o foi. 
Mas, estaria o delegado devidamente autorizado para 
proceder ao registro? Sem duvida, estava: o requeri
mento do registro acha-se até assignado pelos presi-
dente, secretario geral e thesoureiro do Partido (fls. 20, 
18 e 46). Ora, já não seria só o Presidente, que res
pondesse pela derecção partidária, á qual se refere o ar
tigo 85, § 1", citado? Por certo, sim. 

Teria, acaso, esses1 directores - (que co-assignaram 
o requerimento como delegado do Partido) exorbi-
toda de suas atf.ribuições? Não, a ser entendido o texto 
a pouco alludido. Também não, conforme o firmado a 
fls. 249. Não, igualmente, segundo o que se presume dos 
factos sucedidos: a grande votação conseguida pela le
genda; do contrario, não deveria elia alcançar esse 
suecesso. Aliás, a questão de exorbitância, ou não, do 
responsável pela direcção partidária (§ 1°, c i t . ) — é 
cousa particular do Partido, simples assumpto de man
dato, precisa relação de mandantes e mandatário, a 
qual se applica a1 disposição do a r t . 1.296 do Código 
Civil, no paragrapho único, quando os factos são evi
dentes como os da nossa hypothese. com orientação se
melhante, em parte, já se decidiu neste Tribunal, no 
caso lembrado a fls. 242; onde num accordão da lavra 
do desembargador Mario Guimarães. (Diário Officiai, 
de 28 de maio de 1936, pag. 22) . 

Contra esta decisão foi interposto recurso no prazo legai, 
pelo termo de fls. 308. 

Nas razões de fls. 286 e seguintes e nas produzidas na 
instância a quo ás quaes o recorrente se reporta a fls. 295, nu
mero 10, cita elle e debate a jurisprudência que entende foi 
inobservada pelo colendo Tribunal Regional. 

Por estes motivos, opino no sentido de se tomar conheci
mento do recurso, preliminarmente. 

Passo a anailsar o méri to. 

Allega o recorrente I o) que, sob os auspícios do P. I . M., 
se constituiu em São Bernardo a Frente Única Municipal, a 
qual devia registrar-se, como alliança de partidos, no Tri
bunal Regional, não sendo licito ao. P . I . M. reapparecer no 
acto de inscrever candidatos, para usurpar á Frente Única, 
que ideara e constituirá, uma attribuição que somente a esta 
competia; 2 o) que os estatutos do P . I . M., segundo se lô 
a fls. 24v. e 25 dos autos, determinaram que a direcção e asf 
resoluções do partido incumbiriam ás Assembléas e ao Con
selho Deliberativo Central, competente de. vinte e dois mem
bros, dos quaes precisariam estar presentes á deliberação me
tade mais um; 3 o) que o registro de candidatos e da legenda 
levada a effeiío pelo presidente, secretario geral, thesoureiro, 
cargos de que os estatutos não cogitaram, é nullo e, pois, ne
nhum, em face do disposto pelo Código Civil, nos artigos 17 e 
145, ITL TV, e V e Código Eleitoral art , S't, sendo esta nulü-
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õaAe de ordem publica; **) que os signatários do requerimen
to pa^a registro dos candidatos sob legenda não constituíram 
ia direcção integral partidária responsável do P . I. M. e nao 
Siaviam recebido dos outros membros desta nenhum documen-
ío authentico, de autorização para o acto que praticaram, an-
$,es, eram numero minimo de membros do Conselho Deliberati
vo Central; 5 o) que o registro de candidatos, nas condições em 
íque se operou fugiu á jurisprudência: do Tribunal Superior, 
•expressa nos accórdãos de 20 de novembro de 1935, consulta 
Í.700, e de 27 de setembro do mesmo anno — Boletim Elei
toral 119 do referido &nno; 6") que as publicas-formas das 
&otas, a que allude o recorrido a fls. 247v. usque 248v„* fo
ram forjadas depois do recurso não tem autenticidade e fo
cara revogados pelos estatutos registrados posteriormente; 7°) 
'gue, muito embora não tenha havido recurso do registro de 
candidatos sòb legenda, esta matéria, por força- da jur i spru
dência que indica a fls. 295, pode ser apreciada pelo Tribunal 
Superior, porque foi julgada pelo Tribunal Regional. 

A aüegaçSo resumida no item 1° nâq. procede. As nossas 
leis eleitoraes cão vedam que qualquer partido registrado ali-
jeie, sobretudo em eleições municipaes, "elementos de outros, 
componha com elles a sita lista e a registre, coisa esta diversa 
"das alianças de partidos. 

As arguições baseadas nos estatutos do P . I. M., e refe
rentes á falta de autoridade dos signatários da petição p a r a ' 
registro dos candidatos e da legenda não abalam os funda
mentos da decisão recorrida. 

A autorização em documento autentico (Código Kleiíorsfl 
art. 85, § I o ) , delegado de pa2-íido, o Que não oceorreu na 

-Irypothese em apreça pois a petição foi subscripta por va-
-irios representantes graduados do Ccmselba Deliberativo do 
P . I. M. -e por outros. 

A jurisprudência de que o recorrente se soecorreu eseía~- " 
róu-se cm arestos posteriores,aos que elle indicou, chegan
do a admitiu' a racliíicação do acto do delegado de partido que 
inscreve candidatos, o que significa que. o Tribunal Superior 
coüocou a bypothese sob os princípios jurídicos que regem o 
mandato, entre os quaes o consubstanciado no artigo 1.296-e.. 
paragvapho único do Coligo Civil. 

No caso vertente, não se deu ratificação éspres&a. Más, 
não tendo os demais membros do Conselho Deliberativo do 
P . I . M. se manifestado contra o registro e contra a eleição, 
cujos resultados acolheram, praticaram, a meu ver, um acto 
inequívoco de que resultou a ratificação. 

Penso que o recurso não merece provimento e que a de
cisão recorrida deve manter-se. 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1936. — Armando Prado» 
•Procurador Geral. 

listado do Ceara 

Recurso Eleitora! n. 444 ciasse 3". Recorrente, Partido 
Republicano Progressista do Ceará. Recorrido, 'Tribunal Re
gional de Justiça Eleitoral. Relator, E s m o . Sr. Ministro 
Xaudo de Camargo. 

Parecer n . õ4i 

O recorrente pede que seja annullada toda a eieiçao a que 
BQ procedeu no município de Santa Cruz, no Estado do Ceará. . 

Junto aos autos estão, porém, somente as decisões do T r i 
bunal Regional relativas á 1* e á 3' secções do referido muni 
cípio (annexos no 1 e 2, e "Diário Oíficial", fls. 15}. 

Peço que se converta o julgamento em diligencia, para 
gue se complete a instrucção do processo. 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1936. — Armando Prado, 
procurador Geral. 

Estado do Paraná 

Recurso Eleitoral n . 439 classe 3*. Recorrente, Emílio 
rArzu'a. Recorrido, Altair Bittencourt. Relator, Exmo. senho? 
pesembargador Collares Moreira. 

Parecer n. biz 

O parecer do dr. Procurador Regional, a fls. 91; o ac
cordão de fls. 105 e o que declarou o recorrente na sua pet i 
ção de recurso a fls. 107, definem a espécie consubstanciada: 
nos autos, rebatem todas as subülezas do recorrente e revê-' 

Iam que o recurso tem um único fundamento: a inelegibilida
de do recorrido, por entender-se que o disposta no art. 3°, § V 
das Disposições Transitórias da Constituição Federal não sfl 
ápplica ás primeiras eleições municipaes. , i, 

Em face da jurisprudência pacifica do Tribunal Superior, 
peço que se negue provimento ao recurso. 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1936. — Armando Prado, 
Procurador Geral. 

Estado de Minas tieraes 

Recurso eleitoral n . 447 classe 3* — Recorrente, Partido 
Progressista de Itabira — Recorrido, Tribunal Regional de J u s 
tiça Eleitoral — Relator. Exmo. Sr , Professor João Cabral. 

Parecer n . 543 

Na acta da apuração dos votos colhidos na secção única 
do districto de AUiança, município de Itabira, Estado de Mi
nas Geraes, á fls. 8, lê-se o seguinte; 

Depois de v.erifiear-se que a urna não tinha indí
cios de violação, foi aberta a sobrecarta maior con
tendo os documentos da- eleição, constatando-se que os 
eleitores deixarem de assignar as folhas da papel a l -
masso, digo, em folhas de votação feitas em papel al-
masso, não „estando as mesmas authenticadas pelo Juiz 
Eleitoral. Pelo Dr. Juiz Eleitoral do Itabira, foi exbi-
bida, nas mesmas condições, a segunda via da folha de 
votação que havia sido solicitada pela Jun ta . Pelo 
Dr. Feliciano penna, candidato a vereador, foi reque
rida a apuração, em separado, da urna, -porque não es-

. . tão assignadas pelos fiscaes do Partido Republicano 
Mineiro e candidato local do mesmo partido. A junta, 
por decisão unanime, resolveu apurar a urna, em se
parado, por ter a Mesa Receptora d.espresado as folhas 
de. votação enviadas pelo Dr. Juiz Eleitoral, recor
rendo, digo, da zona, de aecordo com o a r t . 147, n . 5, 
§ 2 o do Código Eleitoral, recorrendo, "ex-officio". 

O Tribunal Regional, depois de declarar que examinou as 
folbas de votação, a acta de encerramento e demais papeis 
que lhe foram enviados pela Mesa,, acerescentou, á fls.. 18: 

Ora, a Mesa não tinha motivo para substituir as 
folhas cie votação authentica por outros que fez traçar. 
Além disso, foram violadas as regras estabelecidas nos 
a r t s . 132 e 135, letras "b", V e "d" do predito Có
digo. Accresce que foram admittidos a votar eleitores 
cujos nomes não constavam da lista officiaí; e ainda, 
outros, cujos nomes e titulos nãp eram os mesmos da 
referida folha, a se julgar pelas rectificações que se 
nos deparam nas folhas de votação traçadas"pela Mesa. 

Taes faltas são de tal gravidade, pela presumpção 
de fraude que dellas emerge, que impossível é pol-as 
de lado, para se validar a votação em apreço. 

Em se tratando de secção única do districto, seria 
o caso de ser decretada, de logo, nova eleição para 
juizes de paz; mas, devendo, para economia do processo 
eleitoral, realizar-se esta conjunctamenle com a de ve
readores, decidem aguardar o resultado da apuração 
dos suffragios para vereadores, afim de ver se é o caso 
cte se renovar, também, a eleição delles, o que a Junta 
verificará, antes de se dissolver, applicando o a r t . 153, 
§ i' do Código Citado, dando disso sciencia a este Tr i 
bunal . 

Publicado em sessão, o-accordão, a 6 de julho (fls. 18v. ) , 
foi interposto, nos termos da procuração de fls. 71 e 72, o 
recurso a 14 do mesmo mez, pelo termo de fls. 74 e petição 
de fls. 67, com indicação de uma jurisprudência que, embora 
não convenba ao caso em apreço, todavia justifica o pedido 
que ora faço no seníido de se tomar conhecimento do recurso. 

Quanto ao mérito, párece-me que o recurso não merece 
provimento, pois, a decisão recorrida resolveu bem, de aecordo 
com o disposto no Código Eleitoral, nos ar ts . 160, 3 e 7 e 163. 

Se a eleição fôr annullada, requeiro que os autos voltem á 
Instância inferior, para cumprimento do estatuído no a r t . 160, 
§ 4 o do Código Eleitoral. 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1936. 
Procurador Geral. 

Armando Prado, 



Estado do Rio de Janeiro 

Jtecurso eleitoral n . 347 classe 3 a ~ R.erucreute, Ananias 
Pimentel de Araújo — Recorrido, Nelson Lacerda Nogueira — 
Relator, Exmo. Sr . professor Cândido ü . f i lho . 

Parecer n . 544 

O exemplar do "Diário Offieial" do Estado do Rio de Ja
neiro, de 30 dc maio do corrente anno, appenso aos autos, á 
fls. 21v., dá a conhecer que, na sessão de 21 do alludido mez, 
realizada" pelo colle.itdo. Tribunal Regional do 'mencionado E s 
tado, aconteceu o seguinte: 

O Dr.. José Affunso Mendonça de Aze.vo.do, como 
advogado de Ananias Pimentel do" Araújo, candidato 
pela categoria do Funccionalismo Publico,,pede a pa
lavra e requer aó Tribunal que, diante da gravidade dos> 
factos revelada pelos documentos em numero de tres, 
seja adiada a proclamação até que se faça a.prova dos 
factos arguidqg- O Tribunal resolve qüe 6 assumpto 
seja discutido e resolvido conjunctaincnte oom õ rela
tório do presidente da eleição. Então, o Dr. Herotides 

' de Oliveira, que presidiu' a eleição dessa categoria, r e 
alizada b ontem, leu o relatório respectivo. O Tribunal 
discute a matéria, e resolve, afinal que, dispondo, o 
candidato Ananias Pimentel de Araújo de dez dias para. 
impugnar a proclamação, não' havia necessidade do 
adiamento requerido apezar dos factos allegados e pro
clama eleito Deputado, o "candidato Nelson de Lacerda 
fogueira, e supplente o candidato Emil de Rouge e 
Silva, não devendo, porém, serem entregues os t i tulos. 

Não se conforinaríclo ' eoni <issa'. .'decisão.": a' X>r. Arianjtas 
Pimentel de Araújo, delegado d assista'que votou na eleição e, 
iram comparecímento de 15 suífragios, obteve 7. sendo derro
tado pela difícrença da um voto 1 (fls. 15),--recorrei: • a '22 de 
maio, pela petição de fls. ,í, asse guando "no mesmo dia o ter
mo de fls. 0, por procurador, segundo" o instrumento de fo
lhas 5 . 

Na alludida petição - .te recurso, ..elle se, referiu a .-provas 
que já exhibira c a outras que/s'eriairi p r o d u z i d a s . . , " 

Em vista disto, de arrordu com a minha • promoção, dè.fo
lhas 9, o Exmo. Sr. Relator concedeu-lbe a. d ilação proba
tória regimental, pelo despacho de fls. 16. ." ' . 

Aos elementos probatórios que-já Offerecerá, o 'recorrente 
apenas aeçrcscenton o apppnso (\ Tis.' 55. " ?; 

Com exclusão deste, que é úm. exemplar do "Diário da 
Noite", contendo uma entrevista, òs documentos alludidos são 
os mesmos entregues pelo rec/irr.ertte. ao-Tribunal Regional, 
com o pedido que lhe fornmfcira' no sentido,de adiar-se ;o 
trabalho apurai orio. 

Taes documentos: constam psr : cc¥íidâo á fT=. 34, 35 "e '38, 
sendo este uma justificação. • 

Estes papejs visam a d.>mon-strljr. que a eleição é nutla, 
porque, sobre o delegado eleitor do grupo dos Sargentos Mú
sicos da Força Publica rio Estado, Euclides Etpidio de Barrós, 
foi exercida, coacção por nnvsei í superior ' IiicrarchicQ, ;-,nà-
a.uella corporação mil i tar . • •'-

São tão graves as accusacSes feitas nesses documentos 
jue eu, em consciência, me. sinto, ainda inapto para* dar- -pa
recer sobre tão melindroso cas.o, pela que proponho que se re-
guisitem da Secretaria do Tribunal Rpgíonaí os originaes "dos 
Jocumeatos e da justificação, a que se referem as certidões 
de fls. 35, 35 e 38, para que sejam'appensos.áo presente p r o -

Não consta dos autos, salvo engano meu. que o recorrido 
íetfha tido conhecimento das arguições: feitas polo recorrente 
5 testemunhas da justificação. . • • -'•'•. r 

Sendo assim, aguardo as" allegações que "elle'fizer no .prazo 
regimental e peço que, depois dellas t me'seja •'concedida nova 
insta dos. autos, para cu dar-o paroçer.defiriitivn.' 

• Rio de Janeiro, 27- de julho'-de 155f5-: "—- "Armando Ptaãb, 
procurador Geral. - . - . • 

TRIBUML REGIONAL DE m>W ELEI-
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 
O Director da Secretaria deste Tribunal faz publico que 

foram designados- delegados - 'de x'Páftkto Político "O Dever 
junto a este Tribunal e as Zonas Eleitoraes os Srs. Dr . Marifl 
de Vasconcellos Calmou e Dr . Antônio.Daisy de Castro. Dado 
e passado na Secretaria do Tribunal Regional de Justiça- Elpi-
v. n do Districto Federal, em 24 de julho dc 1930. — Pele 
Director, 'Modesta Domtitô-Eiàs da Gbuz: 

O Director desta Secretaria faz publico o teor du accor« 
;dani proferido nos autos do recurso-eleitoral n . 88, em que 
Alice Marques Pinheiro, representada" pela Liga Eleitoral Ca-
tholicá recorre do acto do Juiz da 9' :Zofta Eleitoral, indeferiu 
seu pedido de' inscripcão como eleitora 'nesta Capital — Ac
cordam os Juizes- do Tribunal Regional negar provimento ao 

•recurso; por isso que-,o Dr . Juiz 1 da 3 a Zona Eleitoral decidiu 
-de aceordo prescripção legal,indeferindo 1 o pedido da qualifi
c a ç ã o , formulado pela alistada Alice'Marqlies Pinheiro. Rio, 22 

de julho- de 1936. —'Arlhur 'Soareí', : :Pr«|idente. — José Du-
arte, Relator. Dado e.passado n'a Secretaria do Tribunal Re
gional de Justiça 'Eleitoral do Districto ÊWeral, em 24 de j u -

: lno de Í936. i - \Pe lo Director. Modesto Donati\*i Dias da Cruz* 

Primeira Circumscripçüo 
1 . : :"'„: SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

{Districto municipal de São José) 

Juiz — Dr. Marimbo ÍJarcez Caldas Barreto' 

: Escrivão — Dr. Carlos Wáldemar de Figueiredo 

.0 bacharel Carlos Wáldemar de Figueiredo, escrivão da 
"Primeira Circuniscripcào. Eleitoral 'dó.'. Districto Federal, era 
.pleno exercício cie,'suas funcçôes,, na.ifi5,rma da lei, etc. 

Faz saber aos qüe o. presente 'edi tal virem ou conheci--
- oientO1 tiverem-e interessar possa, que,'dentro do prazo d« 

dez 'd ias ; a contar da data de publicação deste, ficam inti-
aiádos a comparecer ao cartório da''Segunda Zona Eleitorali 
Sito á -rua D . Manoel n . 15, pavimento" térreo, os eleitores"; 
Altair 'Braga de São •Sãhbas,,.filho 'de Arnaldo Braga de São 
SabBas e Quiteria de Castro íJragá' : dé São Sahbas, de vinte 
è um "annos d& idade, solteiro, barbeiro, 'residente á rua Del-
ph.ina Ennes ti."47,- Penha "Circulara yv",aldemar Figueiredo, 
filho-.'dé !José Bernardo. Pereira Figueiredo e de Maria Ma.-
cedo Figueiredo," com 44 annos dé. ldaáe, casada advogado, 
residindo á rua Toneleros n. 55; Zulejkã "da Cunha de Lucchi 
filha de José Marques-da Cunha- J ú n i o r T J de Alzira Billio dá 
Cunha, com -31 .annos. dc idade, 'Casada^domestica, residindo 
á rua ThebpMlo Ottom" ri.'- 179; apptirtamerto n.' i3- Anna 
Silva Araújo Kammoetzer, filha de .Antônio Silva Araújo e 
de Anna CaroÜna.da' Silva Porto.''c'órn's''41 annos de idade 
casada, funecionaria publica, residindo á rua AnchiMa n 23^ 
Flavio Teixeira dá Silva, filho de Faiisto Teixeira da Silva ê 
de Lúcia Teixeira da Silva, cie 24 annog de idad^ solteiro 
operário, residindo""á fua S. Jbsí-nv 39>2° andar; Argemirô 
Zimmermann, filho de José Zimmermann e de Jrancisca 
Chagas e Silva •Zimmermann-, dVííS saíinos de idade, casado* 
jornalista, residindo á avenida Rio Branco n . 137. 1° andar, 
sala 118; Edifício Güínle.;'e Gontfan' Berrance Caímon, filho 
de Eugênio de Vasconcellos Calmon e de Olga Berrance Cal-
mori,"!de 21 annos de idade, casado, do commercio, residindo 
á rua 9 n. 78, Ilha do Governador, afim de cumprirem 08 
despachas exarados nos seus processos de-, inscripcão ou seiam 
os de números, respectivamente, 1 .-177,: .J.401, 2.0<V7, 2.038, 
2.-05Í, 2.051 e 2.043, pertencente.? á"esta Segunda Zona Elei
toral , E, .para constar, expedi o presente que será publicado 
no '•Boletim-Eleítorâl" e affixadb em logar'de costume. Daria 
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è passado nesta cidade do Rio do Janeiro, Capital da Repu
blica dos Estados Unidos do Brasil, aos vinte e dito dias do 
mez de julho de mil novecentos e trinta e seis. Eu, Ephrern 
de Moraes, escrevente effeetivo, no impedimento occasicaal 
do escrivão, subscrevo e assigno. 

Rio de Janeiro, 28 de julho de 1936. — Pelo escrivão, — 
SE.. Moraes. 

Segunda Circuniscripçãq 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

O Escrivão da Segunda Circumscripção Eleitoral do Dis-
Jricto federa!, Republica dos Estados Unidos do Brasil, e t o . : 

Faz saber aos que o presente edital virem ou : conheci
mento tiverem e interessar possa, que fica intimado o eleitor 
Oscar de Carvalho, filho de Raul de Carvalho e de Sarah Lufí 
de Carvalho, nascido em 24 de novembro de 1889, natural do 
Districto Federal, .casado, empregado no eommcrcio,, e resi
dente á rua Engenho de Dentro n . 134, para sciencla ;do se 
guinte accordão: "Accordam os Juizes do Tribunal Regional 
Eleitoral, do Districto Federal, converter o julgamento em di
ligencia afim de que o Dr. Juiz da T Zona Eleitoral.fazendo 
a' revisão no processo de qualificação que instruiu o pedido de 
inscripcão exija a cio alistando regularizar a prova de-s.ua idade 
visto como é inidôneo o. documento apresentado — certidão de., 
baptismo — sob pena.de ser cancellada a inscripcão se o in
teressado não satisfizer a exigência legal. Sala das. sessões, em 
10 de abril de 1925. -— Arthur Soares, Presidente, r— José 
Duarte, Relator". E, para constar, expedi o presente- edital, . 
pelo prazo de trinta dias, que será publicado no "Boletim Elei
toral" e affixado no "logar de costume. Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, Districto Federal, Sétima Zona Elei
toral, aos vinte e cinco dias do mez de julho do anno de mil 
novecentos n trinta c seis. Eu, Ivane Evaristo de Oliveira, es
crevente autorizado, a dactylographei e assigno, no impedi
mento do Escrivão. — Ivane Evaristo de Oliveira. 

O Escrivão da Segunda Circumscripção Eleitoral do Dis
tricto Federal, Sétima Zoría, Republica dos Estados Unidos do 
Brasil, e t c . : 

Faz saber aos que o presente edital viram ou conheci
mento tiverem o interessar possa, que fica intimado o eleitor 
Alexandre Peli, filliò de João Peli e de Eva Penzes, nascido 
em 3 de janeiro de 1899, casado, operário, de nacionalidade 
Kungara, residente á rua Carmo Ketto n . 17-C. 4, para sci-
encia de V. accordam que cancellou a sua inscripcão, accor
dam este datado de C rle novembro do anno de 1935. E, -para 
constar, exnedi o presente edital, pelo prazo de trinta dias. 
que será publicado no "Boletim Eleitoral", e affixado no logar 
de costume. Dado e passado nesta cidade do Rio do Janeiro, 
Districto Federal. Sétima Zona Eleitoral, nos vinte e k cinco 
dias do mez do julho do anno de mil novecentos o trinta o 
seis. Eu. Ivane Evaristo de Oliveira, escrevente autorizado, 
o dactylographei e assigno, uo impedimento do Escrivão. -— 
Ivane Evaristo dc Oliveira. 

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

Primeira Cimimscr ipção 

PRIMEIRA ZOÍTA ELEITORAL 

(Districto municipal de Candelária) 

Jnis —- Br. Becio Gesario Alvim 

Escrivão — Br. Carlos Waldemar de Figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2-2 DE JULHO 
DE 1036 

2.376. Cyro Augusto Pinto. 
JÍ.277. Maria Thcreza Machado. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE JULHO 
DE l',!36 

2.378. Elsa C.urislo. 
a .379. Ilka dc Oliveira. 

2.380. Olga Barreiros de Souza 
2 .381. Derly De Cunto. 
2.382. Fernando Tavares Lopes. 
2 .383. Florenfiuo Pissíalí Costa. 
a.384. Manoel Eugênio do Nascimento. 
2 .385. Maria Elisa Ferreira de Souza. 
2.38G. Maurício do Rego Monteiro. 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal de São José) 

Juiz — Dr. Martinlio Garcez Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22 DE JULHO 
DE 1930 

3.249. Bcnée de Moura Ferreira. 
3.250. Aarão Moraes d1 Almeida^ 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE JULHO 
DE 1030 

• 3 . 251 . Lygia Plesliy. 
3.252. Jayme .Ferreira Alves. 

. QUALIFICADOS POR DESPACHO DL 2í DL JULflC 
DE 1930 

3 .251 . Carmen Pereira Lima. 
3.255. Maria Isabel Cavalcanti Cardoso 
3,'250. Maria Berenice Carneiro de Souza. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 DE .K/LHO ' 
DE 193G 

3.257. Mario dc Araújo dos Santos. 
3.258. Waldemar Servulo Custodio. 
3.259. Jcronymo Desengowslu. 
3.260. Henrique Oswaklo da Silva Loureir". 
3 .261. João Campello de Resende Lima. 

-3 .262. Lauro da Cunha Mello Maranhão. 
3 .263. Victor Vianna -Broclt. 
3.264. Mario Las-Casas de Oliveira e S i h a . 
3 .265. Yara Lacerda de Almeida' de Castro. 
3.266. Edgard Rodrigues de Castro. 
3.2G7. Lconor Fialho da Silva. 
3.268. Alberto Ricardo. 
3.269. Homero Cláudio da Silva. 
3.270. Waldomiro Ferreira Jun im. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 DE JULHO DE 1936 

3.274. Jorge Ranqueí.at Guimarães. 
3.275. Manoel Cassai Duarte . 
3.276. Rulh Ca-sfello Branco. 
3.277. Luiz de Otero Porto Alegre. 
3.278. Adalberto Martins Cajaíy. 
3.279. Roscny Leito do Amaral Coulutio 
3.280. Jcão Thoophito Vcllio Ranpp. 
3.285. Manoel Palmeiro da Costa. 
3.282. Artliur Eduardo Ce Britlo Pereirí 
3.284, Jorge Alberto Almeida Lopes. 
3.285. Flavio Dias do Castro. 
3.280. José Vieira da Cunha. 
3.287. Horacio Lemos Corroa. 
3.288. João Josí Brandão Siqueira. 
3.290. Octavio Moreira Borba. 
3 .291 . Carlos Antônio da Silveira Fernandes. 
3.292. José Antônio de Alcncastro e Silva. 
3 .293. Solon Rodrigues d'Avila. 
3'.294. João Carlos Rodrigues Beltrão. 
3.295. Manoel da Rosa Machado. 
3.296. Seraphim Gonçalves de Souza Júnior . 
3.297. Francisco de Souza Almeida. 
3.298. Antonia Taylor. 
3.299. Zaly de Sampaio Monteiro Câmara. 
3.300. Clarice Lisboa. 
3 .301. Humberto Octavio Ferreira Figueiredo. 
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IXDErKRIDOa-

3.191. Arnaud Xery Heinc, em 20-7-1935»' 
3.193. Manoel da Silva Caetano, eiu 20-7-19,3-3... 
3 .231. EucVdes \dr :ano da Silveira, em 29^7-i^Jf). 

Seguuda Circumseripç§6-;_ 

Q CINTA ZONA ELEITÒRAI» 

íDistrietoss municipaes da Gloria a' Saaia ! T^:rt--;.o ,'; 

Juiz — Dr. Ary Azevedo Fr?.aeo 

Escrivão — Dr. Francisco Farias .^ . 

QUALIFICADA POR DESPACHO DE 23. AEHjt ^ ;Í|i3'é 

Maria Soares da Silva Maya, . 

i,j .j7, Athayde Gua >.-; i a Campos. 
ÍÍ.470. José Coutinho da Castro Soare i , 
4.511. João Tos tes ; 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

(Districfo3 municipaes; de Laffda*,CopacaSasa e . f i ^ s á p 

Jnia — Dr. Keísoir Hoagrlu 

£scrh r ão — Br. Francisco Fsrias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 24 BE JULHO: V>3 \§3Í 

5.348 
Ó.349 
5,350. 
5.351. 
5.352, 
5.353, 
5.354. 
5.355. 
5,356. 
3,557. 
5.358. 
5.359. 
5.300. 
D . S u l . 
5.362. 
5.363. 
5.364. 
5.365. 
5.366. 
5.357. 
5.368. 
5.3S9. 
5.370. 
5-. 371. 
5.372. 

TIílij, Seisas Barbosa. 
Maria Madruga de. Soara F r e f a t . 
11 os a Santos Miranda. 
Elyseu José da Silva, 
Juüa Alves rle Lima. 
Aàtliou Lacaille da Silva. 
Maria Barreto Leite Caatarihe-ie» 
Hebe da Azevedo Perei ra . 
Lais c!o Azevedo Pere i ra . 
Carlos IlenTiqtie Leuzinge?. 
Maria da Lourdea Machado Ribei ra 
Myrta de Queiroz Lima. 
Oswaldino Veiga. 
Bento Fer re i ra . 
Juracy Gomes Fe r re i r a . 
Abigail de Oliveira Afronsu. 
Arlettc- Barreto Leite . 
Palmyra Marques Alcôfra, 
Joaquim Moreira da Silva, 
HaToldo Tapajóz Gomes» 
Elza Oliveira Barbosa. 
Aida Bulhões Marcial Leite. 
Elza Torquato Moreira. 
Zelia da Fonseca Machado. 
Eu rica Appia da Silva Cosia. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 22 DE JULIIQ DE 'ttSfi 

5.373. Beatriz Brandíio Brigido. 
5.374. Heloisa Veiga de Moraes. 
5.375. Juita Tavares Ferreira de Salle, 
5.376. Maria Cecília Pereira do Faria» 
5.377. Luiza do Espirito Santo». 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE- JULHO DE 193Ô 

5.378. Duleo Ribeiro Bastoí. 
5.379. Maria de Lourdes Lips da Cruz. 
5 .380. Julieta Paranhos Pereira . 
5 . 381 . Eulina Gomes de Amorlni. -
5 .382. Alice Brito Portella Fi lho. 
5 .383. Lygia Noronha de Carvalho. 
5 .384. Jasmino Nascimento Rocha. 
5 .385. Antonina Guimarães do Vali? 
8 .386. Affonso Ramoasso. 
5.387. Severino Dias de Andrade. 

5.388-. João de-BeuVDuart!».'' !".J •*"' 
5.389'. Paulo Guimarães áò^âlUsi'"' "*> ' ' 
J5.390-.1 Maria '-âe Lourdes)LeâoiíYdlüso-idâifEocba» 
5.391'. Victopio Gapparellit, : ' ' 
5 .392. Laura Pinto de Albuquerque» 
5.393. Almerio Pinto de AHJu^uéfqtí» 
5.394. Isaaa Wcnischenlícr. 
5.395. Boroli Scbiller. . , : -
5.395. Manoel Roque Azevedo.'.', 

5.397. Pacifico L ima . ' , 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D^^V-DÊ JULHO DE',1-954 

5.399. Maurício- QailHnan Machado. • 

5.399. Rutti Barcellòs. 
5.400. Rodolpno Roca. 
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2%D$ JULHO DE 1936 
5 .401 . José Teixeira,. . . i - : . * ,i .o: 
5-.-è02. José Raul do- Rego Vai ene»*.) .m-, < >, 

i >\\tij 
NONA ZONA ELSüraM '1 

O' 
('Disirictos Emslc ipaes- ic ls . Tijaea ecEagenlio Velaoí •• 

Sais 
UOI 

Sr. João Sevoiíiano Carneiro, da Cunha 
. . . . . ~i 

Escrivão • -~- Br. Francisco T Farias 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE-25 DE JULHO DE 193© 

.3.005. Ida-Lages Corrêa. 
3.006, Margarida Meycr.. 
3 007. Ignacio Corrêa Chagas. 
3.008, Newton. Gomes de Paiva-
3.009, Hng Maxwell Miil. 
3 .011. Nelson, dos Anjos, 
3.012. Nelson Ferreira da Cost&v 
3.013 Humberto do? Santos. 
3.014. Walter ds Alvarenga. • 
3.015 "WaJdyr da Cunha Moita. • 
3.018. Kev4on Guimarães Barroso-.,, 
3.017. Lavinta de Carvalho Tehceif? • 
3.020. OrozimbOi da • Morao&: • 
3 .521 . Manoel de Magalhães. 
3.022. Hamir Téa Gomes Barreto; 
o.023. Altamiro Francisco de Areenia 
3.024, Henrique Orosco. 
3..025. José Fe r re i r a . ' 
3 .020. Luiz Bittencourt Marohetti. 
3.027. Newton Cardoso dos SánAn» 
3.028. Osmar dos Santos.^--
3.029. Deolinda Izolette., 
3.031). Ruth- Moreira, 
3 .033. Eloy Ramirez. 
3:. 032. I tamar Bernardea da Silva, 
3 .033, Manoel Raymundo Pereira 
-3,034. Eortunato Minto. 
3.03G. Sylvio Lúcio de Menezes. 

l i DEFERIDOS POR DESPACHO JM• 25;©BeJULHO' DE 1935 

3.010, C.Iarinda "Wendlng dc Oliveira,V 
3.4M8. Olga freira Leite e Oiticica, 
•3.510, Ziidü de Bar-ros' CouvÊa. 

Teixeira- Cis^oaisefflpeaQ 

SSCIMA ZONA ELEIT0SA.Z.' 

íBistíietos asíjsicijaes âa São CtoistovSâ íj, BngenÊo Hovo$ 

Sxííz —. Br, Hfeflaríno Torrcà 

Iserivão — Br. PIedIcíg MCâestb , :àe Mello 

QUALIFICADOS . P O R - D E S P A C H O 1 ' ^ g DE MÂID 
DE -!,}-"« 

5,384. Eraneiseõ Posso, 
5.335. Nicolau Fe r ra r i , 
g.387, ;v/ylson Cordeiro, 

C o n f e r e c o m o O r i g i n a l 



Quinta-feira 30 BOLETIM ELEITORAL Sulho do i m 2477 

OUALIFICADOS 1'0& DESPACHO .DE -í DE MfctC 
T _ d e í23&. , 

S.389. Maria Augusta Junqueira '.Gjaraalísf« , • 
g.390. Francisco llodriffues.tLimft,"'' .. ,'. .' 

QUALIFICADOS POR DESPACHO :©E S Lffi' MÂÍO 
DE 163.0•: .. 

5.39.1, Oscar de Mello Coutinho,'"' 
5 .392. Carlos da Rocha UsigUe.' 
5 .393. Carlos Broga Moreira. "" 1 

5.394. Mario Pacheco ds Medeiros». . •'• 
8.395. Coritia Freitas da Silva; ' ' 
55.396. Paulo Spinelli. 
5.397. Silvestre Peixoto. 
ti .398. Cylo de Souza Pinto. - • 
5.399. Elias Martins, 
5.400. Paulo de. Freitas. -
5 .491. Humberto SpineL. 
5.403. Nelson Alves do Espirito ama\s> 
íj.404. Nelson Camargo cos Santos, 
íí. 405. Orlins Brandão, ' •• 
5.407. Hyppolito Gonçalves r 

5.408. Octavio Oscar da £tlv. 
5 .4Í0. Antônio Verano Couto 
5.411. Antônio Anacleto Filho 
5.413. Fausto da >Silva'Pa*àrão',. - ; 
5.414. Gil Ribeiro. 
5.415. José DomiTigos Ferreira F R t o t 

416. José Francisco Barbosa. 
4í7. Lecticia Alves Souza Pires . : ' 
4f8. Neison de Souza. 
419. Raymundo Barbosa Ribe-iro da "Silva .PàGííOS 
420. Arlindo Gouçaives Couto. 
42Í. Sebastião fie Souza. 
422. Mario da Silva Santos. 

5 .423 . Antônio Gabriel. 
5 .424. Regina de Almeida Carvalha 

425. Casimiro Mathias Raposo. 
426. Enéas Cabrai. 
427. Léa Vivas Sarmento. 
428. Ar-thur da .Silva Pbidiaa 
429. Juiia Carlos tíe Campas, 

5.430. Rubem Pereira da-Silva. 
T>.t31. Ber.ediolo Fr&nc-iaco -dos Santos • 
5.432. Jorge Augusto Teixeira. 
15.433. Nilla Castro de Oliveira. 
b'.434. Elyon Moreira da Silva. 
5 .435. Henricfuc do Nascimento Vieira Cabrat. 
15.436*. Manoel Rolinho. 
15.437. Francisco Pereira de Araújo» 
5.438. Rubem Costa. 
5.439. Milton Pereira Pires. 
51.440. Frnnc'seo Romano de Azevedo Marcfues,-'• — 
15.441. Corina Milano. ' 
a .442. ííentiS de FnHa Andrade. 
5.443. Dominsos Mathias dos Santoi 
15.444. Manoel Fernandes dc OIivoú\ 
15.445. Svlvio Vieira. 
5.44R. OtlmniPÍ Firmo Monte 
ti .447. Alice Figueiredo cia Rocha 
5.448. Alicio de Azevedo. 
15.449. Avelino Alves Ourícuies. 
5.450. Alcetiades de SMFs Barbos,, 
15.454. Alice Fidalgo Contrairá, 
S.452. Artiiur Ribeiro Ilosaüo; 
15.453. Balüiazar da Silva Reis 
15.454. Gosar Garaggionl. 
5.455. Clotildes da Conceição 
íi.ítífi. Cyro Moura, 
15.457, Daniel Rodrigues Boctula. 
S.15S. Edhir Gomes Viannst. 
3"-. «58. Genesio Ferreira Apolotuo. 

'..racema Santoa LíeireM-cs., 
5 .461 . Edson. Gou&ab/fiS cie Oliveira, . . . 
Í5.462. Jamil Abyagtiy. 
5 .463. Modesto CasteUa,. . 
5.464. Julia Nogueira. 
5.ÍÕÍ». João da SiLva Braga 
6.466. José DionLsio Soares,, 
y/467, Gabre l Duar te , -. 
15.468. Annibal Martins 
5.469. Chrislovãó- Silva-. 
5.470. Agenor Antônio da-SiLvi 
5.471. Aniceto Barroso •Qüir.te" 

5 . 
5. 
55. 
5. 
S. 
5 . 

D. 
5 . 
a. 
"5. 
*5. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE l i DE MAIS? 
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Sebastião Moreira. 
15.473. Luiz Cândido Teixeira. 
5.474. Stclla Ferreira Vendramine. 
15.47ÍJ. Leonor Amélia Cabral. 
15,476. Paulo de Vasco Vendramme. 
5 .477. Olinda Ferreira da Silva Campos-
15.478. Leopoldo Gomes de Oliveira, 
5.479. Marcos Yaismaa. 
5.480. Aloina tía Silva Lucas, 
5 .481. Romeu de Figueiredo JMnío 
5.482. Olympio Luiz da Costa. 
5 .433. Luiz da. feiiva, Botefho. 
5.484. Oiegario Pereira da Silva, 
5.485. Antônio Lisboa Filho, 
5.486. Álvaro Fer re i ra . 
5.487. João .de Gastro Jlocha. 
5.488. Waldemar Gosenza CamaradüdeL 
,5.489.. Ciodomiro Carlos Conesiso. 
6 .490. Wander Romeiro da Rocha, 
8.49Í . Lueidio Viega de Almeida. 
5.492. Alberto Santos Barreto." 
5.404. Carlos Bento ííoares. 
"5.495. Durvai. Pinto Soares. 

QUALIFICADO? POR DEPACHO DE 12 DE MAU? 
DE 1936 

5.497 Jurema Gonçalves. 
í í .498. Maria de Lourdes Alvim. 
5.499. Walter José de Houzti. 
5 .500. Luiz Diniz da" Costa i laia. 
5 .501 . Oswaldo Barroso. 
5 .502. Sytvio Tavares de-Menezes" 
5 .503. Fortunato Caetano Leal . 
3 .505. Otto Perktes. 
f».506. Maria Jacirrtbc da- Conceiffir». 
5". 507. Francisco CoppoU;. 
15.508. Abígaií Ribeiro 
5.509. Luiz Sícüi&no. 
5.GS0. Agenor Francisco. 
í í .511. Manoel Ernesto Ferreira. 
5 .3 ÍS . Oscar de Cas fro Garcia. 
•^.31?. Aluizio ^iivs, 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE ÍG DE MAIO 
DE 193P-

5.514. Walíar de Souza Parva. 
S .5Í5 . Paula Pacheco. 
5.516. Ceoilia Sarmento Teixeira. 
5.GÍ7. Isaura Gonçalves. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 32 DE MAIO 
DE 1936 

5.513. Henrique Antônio Vieira Filtiq 
5.5(9» Luis Guimarães. 
5.520. Lutcralina Maria de Oliveira. 
5 .521 . Ajsad Ali Gamara. 
5.522. Milton Mattos de Sfi. . 
Í5.523. .Garlos José Lope?, 
5.524. Demancy Petreiro, 
5.525. Francelino Vicente Ah r t , . . 
g.526. Jandyra de,Souza Ribeiro, 
5.527. Jayme Borges de Mede-''-' 
1.528. João Elias da Silva. 
Í .529, José cia Silva Barras. 
1.538. Nair Pinto Mendes. 
Í . 531 . Olga Monsoure-s-
ti.532. Gvidio Antônio eles Suo to». 
5.533. João Gampucio. 
5.534. Rivaldo Galmdo de Campos 
' . 5 3 5 . Cartdido Ferreira da Silva. .. . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 20 DE MAIO 
DE 193G 

5.537. Ântonío Antusies de Alencar 
5.538. Augusto Januário da Silva. 
5.539. Antônio Fernandes da Coslí. 
5.540. Antônio Bernardo da Costa. 
•0.545.. Álvaro Lamasco. 



2 ,i7o' •Juinla-íY-ii-a "'Jü ÜOLETÍM 

5 .542. Afranio de Paula Cortes. 
5.543. Atlilio Nntale Calvano. 
5 .5 Í Í . Antônio Gomes Lages Filho. 
5.545. Alagar de Andrade Figueira. 
5.5'iü. Belmiro Severo das Neves Filou. 
5.547. Braz Cordeiro Pedrosa. 
5.5-58. Benilda Braga Guadagury. 
5.549. César Menecuccy do Olivcir; 
5.550. Claudiorior Mendes. 
5.552. Durval Canede. 
5.553. Dalva de Camera Castro. 
5.554. Djalma Carvalho. 
5.555. Derval Nogueira Brandão. 
5.556. Ernesto Rodrigues da Silva. 
5.558. Eulíno de Souza Pereira . 
3.559. Edgard Oliveira Menezes. 
5.500. Eduardo Cândido. -
5.561. Felicio Antônio Martins Vinheiro, 
5.562. Francisco de Amorim Cardoso. 
5.533. Geraklino de Oliveira Rosa. 
5.504. Genaro Carracessos Contreiras. 
5.505. Genérico Camera Castro. 
5.566. Geraldo Rosa. 
5.567. Giomar Abreu. 
5.569. Heitor Wimency. 
5.570. Hemeterio Pereira. 
5.572. Ismael dc Oliveira Cruz. 
5.573. Iracy Robcrt Wermelinger. 
5.574. Josino Gonçalves Pereira . 
5."57 o. Juoith Pinto Teixeira. 
5.576. Jayme Pinto de Oliveira. 
5.577. .Turacy Lillas. 
5.578. Joaquim Pinto Monteiro Fi lho. 
5.579. José Maria Alves dos Santos. 
5.580. José Vasconcellos. , 
5.581. Jayme Dilermando Machado. 
5.582. João Oliveira Santos. 
j . 5 8 3 . Luiz Marino. 
5.584. Lute Augusto Teixeira. 
5.585. Manoel ria Silva Pinto. 
5.586. Mario Dias da Silva. 
5.587. Mario Jorge Campos. 
5.58S. .Manoel da Silva Martins.. 
5.589. Marieta Lucas Calazans., 
5.590. Manoel Magalhães. 
5.591. Maria Geralda Martins. 
5.592. Maria Dias. 
5.593. Mario Gomes de Azevedo. 
5.594. Nelson Flonpes. 
5.595. Na ir Neumann. 
5.596. Nadar Dias. 
5.597. Odilon' Vieira Campos. 
5.598. Odettc de Almeida Bnriche. 
5.599. Oscar da Cruz Carneiro. 
5.600. Rubens Araújo Trigueiro. 
5.601. Sebastião Soares Barbosa. 
5.002. Targiuo Augusto de Oliveira. 
5.603. Vicentina Vidal Bastos.. 
5.604. Vicente Mathias. 
5.605. Vietorhio Luiz da Silva. 
5.60G. Vicente Rangel de Cerqueira" 
5.607. Willy Ernesto Cbavantes. 
5.008. Paulo Moreira Santiago. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 DE MAIO 
DE 1933 

5 .609. Ernesto de Souza. 
5.CIO. írineu Fulc-ho. 
5 .611 . Othoniel de Souza Moraes. 
S.GI2. Rachel Buonocore de Moraes. 
5 .613. Augusto João Pinheiro. 
5 .614. Antônio Alves Filho. 
5 .615. Dario Alcântara Carneiro, 
5 .616. Ernesto Cabral. 
5 617. Enrico Parga Pereira . 
5.018. Laura Moreira. 
5.619. Lourival Francisco Teixeira. 
5.620. Luiz Goncavelves dos Santos 
5.ii2t. José Mendes Neves. 
5.1J22. Maria Rosa Cosentino. 
5.(523. Nair Nanes da Costa. 
5.62-4. Xarciso Moreira da. Sílva t 

5.625. Oscar Luiz de Miranda. 
5.626. Pedro Luiz Ferreira. 
5 .628. Octacilio Joaquim da Costa, 

ELEITORAL Julho de 1036 

5.629. Isaias Joaquim da Costa. 
5.630. Issa. Mohamed Abdallad. 
5 .631. José Mohamed Abdallad. 
5.632. "Jayme Coelho dst Rocha. 
5.633. Regina de Albuquerque .Maranhão 
5.634. Raphael Ricer. 
5.635. Geraldo cc Moura Costa*. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2 DE JUNÍIQ 
DE 1930, 

5 .636. Jeronymo Carlos Vieira. 
Õ.637. Antônio Soares. 
5.638. Elvira Guimarães de Oliveira.. 
5.639. João Cabral do F a r i a r 

ã.640. Justiniano Domingos. 
5 .641 . Mathias Gomes do Rosário. 
5.642. Odalys Pinto Vieira. 
5 .643. Theodorico Vianna de Almeida.. 
5.644. Isabel de Oliveira Maceió. 
5.645. Liége Ornellas Reineth. 
5.646. Adalgiza Goldeira Marques. 
5.647. Francisco Machado Leonardo Filho.. 
5.648. Lamartine Oberg. 
5.649. Armando Lucas Fer re i ra . 
5.650. José Aivtonio Rodrigues. 
5.651. José Rodrigues d'Amorim. 
5.652. Joaquim do Nascimento RQcha.;. 
5 .653. Antero Giuseppe. 
5.654. Luiza Gonçalves. 
5.655. Octacilio Madeira. 
5.656. Justa Rodrigues Cecim 
5.657. Nilson Pinto Magalhães. 
5.658. Eva de Araújo Teixeira. 
5.659. Nicomedes Ferreira Campos. 
5.660. Severin Vignalats. 
5.661. Hemeterio Claudino de Mello. 

E M D I L I G E N C I A : 

5.402, Mario Pereira de Barcellos. — Rccüficado o nome c'é 
aecordo com a certidão volte. Rio, 6 de maio de 
1930. — M. Torres. 

5 . 571 . Hamilton Luiz de Carvalho. — Justifique o reque
rente por algum documento o uso do sobrenome 
declarado. Rio, 26 de maio de Í930. — M. Torres. 

. I N D E F E R I D O S : 

5.388. Alfredo Rodrigues de Souza Percs 
5.405. Reynaldo Lopes dos Santos. 
5.409. Antônio da Silveira Bezerra. 
5.412. Elydio dos Santos Guedes. 
5.493. Avelino da Cruz Ferreira . 
5.504. Benjamim Pinto Carvalheira 
5.536. Antônio Augusto. 
5 .551. Carlos Lage. 
5.557. Ilissapesch Hall Calazans. 
5.568. Guiomar Falheiro dc Paiva 
5.627. Affonso Barcellos. 
5.662. Waldemar Pereira. 
5.563. Antônio Sarraff de Rezende. 
5.664. Alzira dc Almeida Viarma. 
5.665. Oswaldo Castro. 
5.666. Tosca Castro. 
5.667. Lourdes Baptista de Moraes. 
5.668. Aluizio Claudino do Nascimento. 
5.669. Manoel Corrêa Netto. 
5.670. Salvador Leardini. 
5 .071. Tertuliano Neves de Sá, 
5.672. Walter Nogueira Macedc 
5.673. Francisco Alves Amaral. 
5.674. Henrique dos Santos. 
5.675. Aloino dos Santos Cardoso 
5.676. Arlindo José dos Santos. 
5.678. Antônio Pereira Rotta3. 
5.679. Floriano Paiva Gomes. 
5.680. Genpcv das Chagas. 

,£ .681. Humberto de Lima Pita . 
5.682. João Paulo Pimentel, 
5 .083. José Leite Bandeira de Mello 
5 .684. Manoel dos Santo3 Fer re i ra . 
5 . 685 . Manoellino José Corrêa. 
5.68C. Newton Cavalcanti de Rezende. 

8 ,687. Nery Vianna, 
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5.688. Sebastião Alves de Sá • • 
5.689-.' Vicente Baptisía de Lima.. 
5.690. Waaderlino Goetano. 
5 .691 . Gumeresindo Fernandes Goulart. 
6 .692. Edina Brum Scüernag. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 3 DE JUNHO » E 1936 

5 .693 . Ary de Frei tas . 
5.694. Jorge de Freitas Lourenço 
5.695. José Severino dos Saotos. 
5.696. Manoel Antônio de Bessa. 
5.697. Ruth Pereira de Araújo. ; 
5.698. José Moreira da Costa. • 
5.699. Edgard Neves do Amaral. •• ; 
5.700. Homero Menezes Corroa de Cãstrov'1 *• 
5 .701. Aiipio Medeiros.. •"' ' •;*'•' 
5.702. Maria da Conceição;' " -•".!"; '".,;' 
5.703. Fernando Alves Accioly de Almeida -. 
5.704. Joaquim de Almeida Carvalho-.'.' .'• 
5.705. Otto Joares. s " v 
5 .7M, Zulmira Berco^i.-'< " , , ; 

5.707. Abelardo Trin<ia<ie. 
5.708. Alexandre Fernandes-da Costa" 
5.709. Domingos Feijó. '. 
5.710. Carmen dos Santos Ramos -
5.711. Durval Ferreira*Penedo. : ' '; 

5.712. Eurydes Penha e Silva. 
5.713. Luiz Barilari . 
5.714. Mana Lenizb Candien. 
5.715. Mario Fernandes Lima. " 
5.716. Severino Benicio de Mello 
5.717. Alzira Ferreira Far ia . 
5.718. Abelarda Araújo Dantas. 
5.720. Ary Moreira da Rocha. 
5 .721 . Alberto Jesus Ramos. 
5.722. Ladislan Silva Campos. , 
5 .723. Octavio dos Santos. "*•-
5.724. Waldemar Gomes de Castro Maurilüe. 
5 .725. Maria dc Eurides dos Santos. -

IXDEFERIDOS -

5.677. Alberto Gnsíávrt Fc tharo t 
5.719. Armênio Maciel Dantas. 

QUALIFICADO-i POR DESPACHO DE 6 DE JUNHO 
DE 1930 

5.726. Waldir de Araújo Lima Rangei.-
5.727. Horeulano Alves da" Silva Cahrau 
5.728. Valdyr dc Oliveira Rosa. 
5.729. Corweland Cavalcanti. 
5.730. João dos Santos. 
5 .731. Avelino Júlio da Silva, 
5.732. Alfredo de Assis Bri to. 
5.733. Arliudo Coutinho. 
5.734. Braz tio Almeida. 
5.735. Leorgina Rosa de Mattos 
5.736. Joaquim Machado. 
5.737. José Corrêa. 
5.738. Luiz Bapíísta Machado 
5.739. Lydia Nunes Vianna. 
5.740. Manoel Francisco Vieira. 
5 .741. Osvaldo Nunes. 
5.742. Ary Rocha. 
5.743. Mario Ribeiro de Azevedo. 
5.744. Gabriel Belmiro Fraga . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE l i DE JUNHO 
DE 1936 

5.746. Olilon Pereira da Cunha. 
5.747. Ary Freire do SanfAnna. 
5.748. Fídelis Antônio dos Santos 
5.749 Dirce Juliaimy Cravo. 
5.750. Manoel José da Silva. 
5 .751 . Orlando de Jesus. 
5.752. Paulo Ménescal Conde 
5 .753. Álvaro deOliveira 
5 .754. Reynaldo Mello. 
5 .755. Wilthon dos Santos Loureiro . 
5.756. Jaluyr Medeiros. 
5.757. Eilda Gonçalves Flores. 
5 .758. Salvador de Letice. 

5.759. Elisa da Costa Antunes. 
5.760. José Gomes Pinto. 
5 .761. Benjamim Francisco do Amaral . 
5.762. Petronilha dos Santos Carvalho, 
5.763. Djalma Veltoso da Silveira. 
5.764. Francisco Vicente Rogato. 
5.765. Antônio Cerqueira. 
5.766. Antônio Gouvèa. 
5.767. Erne-stina Nunes dos Santos. 
5.768. Anselmo Augusto Novaes. 
5.769. Iracema Augusta dos Santos. 
5 .771 . Elza Ferre i ra . 
5.772. Olivia da Almeida. 
5 .773. Antônio José de Oliveira. 
5 .774. Manoel da Costa Medeiros. 
5 .775. Arminda Corte?. Guühon. 
5 776. Manoel Coutinho. 
5 .777. Elza dos Santos. 
5 .778. Rodrigo Joaquim -de Wai t c s . 
5.779. Athayde Augusto Pereira . 
5.780. Paulo Pereira da Silva. 
5 .7€ i . Joaquim tíe Oliveira. 
5.782. Aveíino da Gosta. 
5 .783. Elisa Salse Fi lha . 
5.784. Júlio Auban. 
5.785. Aracy de Carvalho Murillo Reis, 
5.786. Antônio Francisco da Silva. 

GÜALJFIC-VDOS POR DESPACHO D E i 5 DE JVNEO 
DE 1936 

5 787. Abel Baptista de Mattos. 
5.788. Alberto Campos Teixeira da Silva--
5.789. Antônio Garças. 
5.790. Julieta Ferreira de Souza. 
5 .791 . José da Silva Pimenta. 
5.792. Mario Hermeto de Almeida. 
5 793 . Manoel Luiz Teixeira da Silva. 
5.794. Nair Cavalheiro. 
5 .795. Waldemiro Francisco Pereira. 

Indeferidos 

E.745. Antônio Joaquim Valente de Mattos. 

5.770. José da Costa. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 18 DE JUNHO DE 

DE .1936 
5.796. Abel dos Santos Vidal. 
5.797. Antônio de Oliveira. 
5.798. Bernardino Ferre i ra , 
5.799. Eurico José de Oliveira, 
5.800. Irene da Silva Maia. 
5 .801 . Manoel Pereira da Silva. 
-5 802. Manoel Antônio Braz. 
5 803. Manoel Fernandes Ludgero. 
5 804. Octavio Souza Pi res . 
Õ.805. Pedro Alexandrino Caetano. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE JUNHO 
DE 1936 

5.807. Maria Luiza Villela. 
5 .808. Victor Lemos Fi lho. 
5.809. Francelino José da Silva. 
5.810. Antônio Rodrigues Escobar. 
5 .811 . Abelardo Ramos da Silva. 
5.812. Alfredo Raymundo de Cerqueira Lima. 
5.813. Adhemar Collares Chaves. 
5 .814 . Arthur Gosling. 
5 .815. Claudionor da Silva. 
5 .816 . Carlos Ferreira de Souza. 
5 .817. Decio Quaresma. 
5 818. Dinorah Guedes. 
5 .819 . Edgar da Costa Ramos. 
5 .820. Epaminondas Tussini . 
5 . 8 2 1 . Guiomar Nunes da Rocha, 
5 .822. Heitor Bento Antunes. 
5 . 823 . Iracy Silva. 
5 .824. Jorge Alvares d'el -Puerto. <-
5 825. Arthur Fonseca do Alexandria.. 
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5.826. Júlio Marques da Motta. 
5.827. Julieta Silva. 
5.828. José Marinho F i lho . 
5.829. Liége Braga. 
5.830. Luzia dos Santos Munoz. 
5.831. Margarida Gonçalves Pereira . 
5.832. Pollux Vieira. 
5.833. Raul Lopes Loureiro. 
5 834. Walter Pereira de Mello. 
5 .835. Edgar Gonçalves de Mello. 
5 836. Nevaldo Andrade. 
5.837. Judith da Silva. 
5.838. Alberto Menezes. 
5.839. Alfredo Marinho dos Santos. 
5 840. Arnaldo Soares. 
5.841. Leonardo Borges de Almeida Campos. 
5 842. Antônio de Oliveira. 
5 843. .Maria Puleza Pilio de Oliveira. 
5.844. Gervasio Joaquim de Souza 
5 845. João Dias da Costa. 
3.846. Antônio Cruzol. 
5.847. Manoel Lopes da Silva. 

Indeferidos 
.'•.800. Manoel Amorim. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 29 DE JUNHO 

• DE 1936 

".84a. Aitila Avilla Raposo. 
:>.8Í9. .Alveyce Braga Barreto . 
"..850. Guilherme Resemberger. 
5.851. Herminio Ferreira de Braga. 
...852. Joanna Marques dos Santos. 
"j.853. José Aslrolobio dos Santos. 
5.854. Maria das Neves M-eira Macedo. 
5.855. Raymundo Mesquita Veiga. 
5.856. Sylvio Solano Corrêa Campos. 
5.857. Valeníim Corrêa Moraes. 
i 347. Ignacio Martins da Costa. 
5 . 0 5 3 . Ovidio Faria . — Mantido o despacho anterior, que 

indeferiu a sua qualificação. 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Distrietcs ninnicipaes de Piedade, Irajá « Penha) 

Jniz — Dr. Antônio Carlos Lafayette de Andrade 

Escrivão — Dr, Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 23 DE JULHO 
DE 1936 

:J.2l3. Iracy Lametta . 
9.214. Nelson Joaquim Er is . 
9.215. Pereiliano Martins Fer re i ra . 
9.216. Ragoberto Oliveira. 
9.217. Guiomar Mac-Carmich Santos Corrêa 
9.218. -Edith Leonardo. 
9.219. Luiz Garcia Braga, 
9.220. Walter Fer raz . 
9.221. Jayme Ferraz. 
9.222. Serafim Muifías Pifieiro. 
9.223. Claudionor Alves de Souza 
9.224. Durval Hymo de Pinho. 
9.225. Flarinda Chumbinho. . 
9.226. Euclydes Francisco. 
9.227. Francisco Irene Barreiros. 
9.228. Sebastião de Magalhães. 
9 .229. Alda Gonçalves dos Santos. 
9.230. Adhemar Soares. 
9.231. Aida Gonçalves dos Santos.; 
9.232. Aldemar José Coutinho. 
9.233. Arthur Cabral de Lacerda. 
9.23-4. Antônio Mesquita. 
9.235. Claudionor Alves dos Santos. 
9.236. Dora Soares. 
9 .237. Eunice Gonçalves dos Santos de Franciseis. 
9.238. Evandro Gomes Neto. 
9 .239. Francisco Galdino Simplicio. 
9 .240. Francisco Alves. 
9 .241. Joaquim Antônio de Moraes. 
9.242. Jorge Cardoso. 
9.243. José Antônio Lobo. 

9.244. João da Silva. 
9.245. José Pombo. 
9.246. José Gonçalves da Silva. 
9.247. Joaquim Marino. 
9.248. João Baptista Sá . 
9.249. Jayr Moreira. 
9.250. Léo Rodrigues Ferreira . 
9 .251 . Luiz Baria . 
9 .251 . Luiz F a r i a . 
9.252. Laudelino Alves. 
9 .253. Luiz Fer re i ra . 
9.254. Manoel Coelho de . 
9 .255. Martiniano Faria Cavalcante de Albuquerque. 
9 .250. Norival do Almeida. 
9 .258. Rodolpho Rosa. 
9.257. Olympio Ricardo de Macedo, 
9.259. Waldemiro Carvalho de S . 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 24 DE JULHO 
DE 1936 

*),260. Felishella Dias . 

INDEFERIDO ' 

9.201. Bciiedicto Teixeira 'de Queiroz'. 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Campo Grande, Santa Cruz e 
Guaratiüa) 

Juiz — Dr. Saul de Gusmão 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 24 DÉ JULHO 
DE 1936 

5.863. Ilka Martins Pereira . 
5.864. José Augusto Lopes. 
5.865. Ubaldo Octavio. 
5.866. Wilson de Mello. 
5.867. Francisco Alves Fi lho. . 

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

Primeira Circumscripção 

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal de Candelária.) 

Juiz — Dr. Decio Cesario Alvim 

üscrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos arts 43 do Código e. 25] 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por esto 
Cartório e Juizo da 1" Zona Eleitoral estão sendo processados 
os pedidos de incripgão dos seguintes cidadãos: 

ELEAZER AGUIAR CAMPOS (2.947), filho de Elezar Soares, 
Campos e de Maria Rita de Aguiar Campos, nascido 
a 27 de junho de 1915, no Município de Códó, Estadoi 
do Maranhão, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária, e residência á rua. 
Travessa Tinoco n . 26. (Qualificação requerida, B. ; E* 
84, n . 2.305.) . f 

QUERINO JUNQUEIRA DE ANDRADE (2.948), filho de Seve
rino Belfort de Andrade e dè" Gabrietla Junqueira de; 
Andrade, nascido a 24 de dezembro de 1908, em São Jos<§ 
d'Alem Parahyba, Estado de Minas Geraes; medico, casa-? 
do, com domícijlio eleitoral no districto municipal úçã 
Candelária, e residência á rua Buenos Aires nume
ro 29. (Qualificação requerida, B . E . 84, n . 2.324.), 

ZORAIDE MACEDO (2.949), filha de Eugênio Pereira Mace-, 
do e de Maria Muller Macedo, nascida a 17 de julho d© 
1914, em Joinvelle, Estado de Santa Catharina, commer-
cio, solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Candelária, e residência á rua Buenos Aires nu-
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mero 57 sobrado. '(Qualificação requerida B . E . 86 
- n . 2.351.) -' ••" 

EDITH RODRIGUES DA CUNHA « . 9 5 0 ) , filho de Rodrigues 
da Cunha e d& Maria Euiza da Cunha, nascida' a 3 de 
abril de 1913. em Campos, Estado do Rio, commercio, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária, e resioencia á rua da Quitanda n . 135, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 84, n . 2.340,) 

MARIA INES REINALDE ' (2.951), filha de 'Vasco Reinalde 
e de Augusta Haidda Monteiro de Souza, nascida, a 29 de 
maio de 1918, em Petropolis, Estado do Rio, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária, e residência á rua Buenos Aires n . 57 so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 86, n . 2.355.) 

PAULO DA SILVEIRA RAMOS (2.952), filho de Bemvindo 
Philomeno Passos e de Maria Magdalena da Silveira Ra
mos, nascido a 30 de janeiro de 1902, em Brejo, Estado 
do Maranhão, advogado, solteiro, com 'domicilio eleitoral 
no districto municipal de Candelária, e residência á rua 
Conselheiro Saraiva*, n . 28 sobrado. (Qualificação-reque
rida B . E . 84 n . 2.323. ) 

JOSÉ' SEBASTIÃO LARICA BELLO (2.953), filho de José 
Bello e de Nath.alia Larica B.ello, nascido a 23 de agosto 
de 1912, cm Cambucy, Estado do Rio de Janeiro,» estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal <ie Candelária e residência á rua da Candelária 
n . 45. sobrado, (Qualificação requerida B, E . 84 nu
mero 2.310.) 

RAiVULUO ALBANO DE CARVALHO (2.954), filho de F r a n 
cisco Albano cti> Carvalho e*de Anna de Carvalho, nascido 
a 7 di- maio do 191-1, no Districto Federal, commercio, 
soltuiru, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Candelária, a residência á rua de São Pedro n. 65. : 

(Qualificação requerida. 11. E . 123, n . 1.248.) 

CELSO MARTINS DE ARAÚJO (2.955), filho de José Martins 
de Araújo o dc Maria Anlonietta da Fonseca Araújo, 
nascido a 1 de setembro de .1918, no Districto Federai, 
cuniii.oreiü, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de Candelária, e residência á rua de São 
PecitM ti. 59. ^Qualificação requerida, n . 1.257.) 

ANTÔNIO ISIDORO FERNANDES (2.956), filho de Domingos 
Ferna.ndp= e de Maria Echanes, nascido a 7 de junho de 
1870, no DM.ricto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral ao districto municipal dc Candelária, 
e residência á rua 1" de Março n. 82, sobrado. (Qualifi
cação requerida. 15. E . 71, n . 2.173.) 

JOSE' A X ' : o \ ! 0 SCSARX NETO (2.957), filho de Manoel 
Frei tas . Susarí e de Alice Albuquerque Susart, nascido 
a 16 do janeiro de 1ÍJ15. em São Salvador, Estado da 
Bahia, bancário, solteiro., com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Candelária, e residência á r u a ' d o 
Ourives, n:..- 90. (Qualificação requerida, B . E . 84, nu
mero 2.3 30.) 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA (2.958), filho de Laurcntino 
Alves de Oliveira e de Josepha Maria da Conoeição, 
nascido a 15 de novembro de 1896, em Villa de Touros, 
Estado do Rio Grande do Norte, marítimo, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária, 
e residência á rua da Alfândega n. 38. (Qualificação r e 
querida B . E. 05, n. 2.056.) 

AMIL JOSE' RODRIGUES (2.959), filho de José Rodrigues 
da Silva e de Alzira Rodrigues, nascido a 22 de outubro 
de 1910, em Muriahé, Estado de Minas Geraes, medico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Candelária, e residência á rua do Rosário n . 40, so
brado. (Qualificação requerida, B . E . 75, n. 2.185.) 

ÍIAMLETO COLUCCI HIVERA CARDOSO (2.960), filho de 
Ignacio Rivera Cardoso, e de Carlota Francisca Colucci 
Cardoso, nascido a 28 do maio de 1900,' em Juiz de Fora, 
Estaoo de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Candelária, e r e 
sidência á rua Buenos Aires n . 53. (Qualificação reque
rida. B. E. 86. n . 2.347.) 

LEONARDO AUGUSTO COLUNO (2.961), filho de Joaquim 
Ametidoeira Colino e de Isabel Venancla Colino, nascido 
a 7 de agosto de 1905, em Portugal, (naturalizado), com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Candelária, e residência á rua da Candelária 

ri.- 41, sobrado, 
mero 2.314.) . 

'(Qualificação requerida, B . E . 84, nu-

FRANCISCO PAULA MOTTA E ALBUQUERQUE (2.962/V 
filho de Francisco Feliciano da Motta Albuquerque e d« 
Francisca do Carmo .Motta.de Albuquerque, nascido s 
28 de outubro de 1915, .em Commercio, Districto Federal 
commercio, .solteiro, com domicilio eleitoral no districU 
municipal do Canoèlaria, e residência á rua S. Bento nu* 
mero 26. (Qualificação requerida, B . E . 84, n . ; 2.346.>' 

JAYME LEAL VELLOSO (2.903), filho de Zeferino Ferreira 
Velloso e de Brasilina Cândida Leal Velloso, nascido a 
23 de julho de 1877, em São Salvador, Estado da Bahía^ 
commercio, solteiro, com domicílio eleitoral no districti 
municipal de Candelária, e residência á rua da Alfanaega 
n. 50. (Qualificação requerida, B . E . 84, n. 2.313.) 

OSCAR MONTEIRO GUIMARÃES (2.964), filho de Bernarda 
Galçalves de Mello Guimarães e de Emilia Monteiro 
Guimarães, nascido a 12 de outubro de 1884, no Districto 
"Federai, commercio, solteiro,' com domicilio eleitoral nò 
districto municipal de Candelária, e resiefencia á rua 
Buenos Aires n . 53, sobrado. (Qualificação requerida, 
B . E . 84, n . 2.343.) 

OSWALDO DE ALMEIDA MONÇORES (2.965), filho de Gui, 
lherme de Tlmeida Monçores e de Ambrosina dos Santoi 
Monçores, nascido a 12 de setembro de 1903, no Districti 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral nc 
districto municipal de Candelária, e residência á rua 
I o de Março n . 42. (Qualificação requerida, B . E . J& 
n . 2.202.) 

Districto Federal, aos 24 de julho de 1936. — O escrí 
vão, Jevenal G. Mary. 

Cancellamento de Inscripcão 

Juizo da 1" Zona Eleitoral, Districto Municipal de Candelarii 

O Dr . Decio Cesario Ahim, Juiz da 1" Zona Eleitoral 
Districto Municipal de Candelária, na forma da lei ' e tc . : 

Faz saber, que o presente edital virem, eonheciment; 
tiverem e interessar possa, que por despacho deste Juízo 
mandou cancellar, a Inscripcão de n . 923, da eleitora Mari; 
Diva de Miranda Figueiredo, titulo n. 923, em cumprimentt . 
ao Venerando Accordão do Tribunal Regional Eleitoral, do qual 
foi relator o Sr. Desembargador José Duarte, datado de '22 d\ 
julho do corrente mez e anno, ficando, intimada por esse Edi
tal, as eleitora Maria Diva de Miranda Figueiredo, para scien-
cia desta decisão. E para constar mandou o Juiz expedir o pre
sente edital, quo será publicado no "Boletim Eleitoral", e af
fixado no logar do costume. Dado a passado nesta cidade dc 
Rio de Janeiro, aos de julho de 1936, pelo Escrivão, Juvonal dt 
Araújo. — Decio Cesario Alvim, Juiz. — Rio de Janeiro 27 d« 
julho de 1936. Pelo Escrivão, Juvenal de Araújo 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

( Districto municipal de São José ) 

Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para os fins dos artigos 43 do Código e 25 do 
Regimento dos J U Í Z O S e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juiz da Segunda Zona Eleitoral, estão sendo pro
cessados os pedidos de inscripcão dos seguntes cidadãos: 

GASTA O PAULO RUBEM (4.540), filho de Pedro Paulo Ru-
*bem e de Maria Alves de Mattos, nascido a 1 de abril da 

1896, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 50, n . 2.816.) 

OSCAR MACHADO SER QUEIRA (4.541), filho de Antônio 
Augusto Serqueira e de Opmezinda Machado Serqueira, 
nascido a 9 de outubro do 1905, no Districto Federal, com
mercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 79, 
n. 3.097.) 

AUGUSTO JOSE' DA CUNHA (4.542), filho de Augusto José 
de Medeiros e de Ermelinda Jacintha de Jesus, nascido a 
43 de abril de 1899, no Estado do Rio de aneiro. operário, 
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casado, com domicilio eleitoral no diítricto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 57, n. 2 .848. ) 

MANOEL FERREIRA PIRES (4.543), filho de Domingos João 
Ferreira e de Patmyra Pires da Resurreição, nascido a 14 
de maio do 1904, nu Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 84, n. 3.145.) 

DOMINGOS BELMJRO DE OLIVEIRA (4.544), filho de IzaOel 
Rosa dos Santos, nascido a 10 de outubro de 1905. no E s 
tado do Rio de Janeiro, ferroviário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifica
ção requerida, B . E . 79, n . 3.079.) 

HÉLIO SERPA MERCÊ (4.545), filho de Manoel d'AIíneida 
Mercê e de Antonietta Serpa d*Almeida Mercê, nascido a 
29 de julho de 1917, no Districto Federal, es tudante/sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E. -84, n . 3 .117.) 

MANOEL IGNACIO PEREIRA (4.546), filho Roberto IghaciQ 
Pereira e de Leandra lgnacio Rabello, nascido a 13 de no
vembro de 1909, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Transferencia.) ,, . : 

CUSTODIO ANTÔNIO ANDRÉ' (4.547), filho de Antônio Joa
quim André e de Maria Rosa André, nascido a 24 de: maio 
de .1915, no Districto FedeTal, commercio, solteiro,-com 
domicilio eleitoral no distrioto municipal .de São José. 
(Qualificação requerida, B. E . 84, n . 3.174.) 

ÁLVARO PAES DE BARROS FILHO (4.548).. filho de Álvaro 
Paes de Barros c dc Amélia Machado de Barres, nascido a 
16 de .se tembro.de 1915,. no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São José. (Qualificação requerida..,B, E. 84, numero 
3.179.) ' -. : > 

MANOEL ÍNDIO DO BRASIL (4.549), filho de Benedicto ín
dio do Brasil e de Angelina, Brasil, nascido a 1 de feverei
ro de 1892, no Estado do "Rio de Janeiro, alfaiate, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B ; Eí.'84> n . 3.177.) 

JOÃO MO.THE' .(4.550). filho do JuUâd da Silva Mothé e de 
.. Clarinda da Silva 'Mo-taê, nascido a. de agosto de 1879, 

TIO Estado do Êio de Janeiro, operário; casado, cóm do
micilio eleitoral no districto municipal de São José . 
(Transferencia.) 

MARIA JOSE' SA' CORRÊA (4.5pi) , filha de Gmlliormmo da 
Sa. Corrêa e de Izábel de Sá Corrêa, nascida a 25 de maio 
de 1892, no Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, 
coro domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Transferencia.) 

HÉLIO SALUSTIANO DE SOUZA (4.552), filho de Antônio 
Salustiano. de Souza o. de Jud-itR .Salustiano d e ' Souza, 
nascido a 2 2 ' de janeiro de 1917, no Districto Federal, 
radio-telegraphista, solteiro,, som,, domicilio eleitoral no 
districto .municipal de 5o José. '(Qualificarão requerida, 
n . 3.109.) ' " " 

MARTIN HO DOS SANTOS (4,553);' filho de Aniuirio dòs San
tos o de Joaquina de Jesus," ííasfiido a 25 de niaio de 1893, 

' cm Portugal, commercio,.: casado,' com'domicilio eleitoral 
no*districto municipal dc' São José! (Qualificarão reque
rida, B! F.. 3.155.) .. '•• 

OCTAVIO FERREIRA JÚNIOR (4..554*),'filhei d e Octavio Fer
reira o'de Etizá Co rreara 1 'Ferreira, nascido a 13 de s ê -

. tembro de J906, no Estado de Sãò" Paulo,'' mrameveio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrit-ío municipal de 

' São José, (Transferencia'.). • ; 

3JERCEDES GRANADO • MADEIRA (4.555), filha de 'Antônio 
Borges Madeira * e de Juslína Granado Madeira, nascida 
a 16 de março de 191-8, no Estado. deT São Paulo, per i to-

icontadora, solteira.•• com •domicilio eleitoral: no districto 
• municipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 84, 

• - • n. 3.18?,.) ' •"• . • . •-; • •'.. 
'DONEKINA CIARIA ;DA 'CONCEIÇÃO ( 4 . 5 5 0 , filha de Luiz 

Gonies dti Maria e de 'Maria Josefa da Conceição, nascida 
. a 26 de janeiro de 1913, em Paráhyha do' Norte, domes

tica, solteira, com .domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida. B . E. 84, 

= n , ,3.147,,). .... , ; . . . ,- . 

'JOSE' ANDRÉ' ALVES FERREIRA (4.557), filho de Antonitf 
4 ; '-: Maí% Afres" e/de Bélfiüandf-AlVes Ferreira, nascido a <• 

de outubro de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, sotteiroi com domicilio .eleitoral no districto mu-

-.. nieipat de São José». Qual i f icação requerida, B . E . 84, 
n. 3.148.) = ..-" ; 

DJALMA TRINDADE .SA^TANJf••. (4,558), filho dc Américo; 
de Souza Fernandes o. de Idarvazira gamVAmia Trindade, 

;nascido a ~J de julho de ÍJ1 j , no Districto Federal, em-

fi.regado publico,..solteiro, com. domicilio eleitoral no dis-
neU) mumaipaí de São José. (.yuá;ií'icação requerida, 

B. E . 84, n. 3.160.) ' 

JOÃO DE LIMA SOARES (4,559), íHh;Q da Jacques de Lima 
Soares e de Sebastiaria Rodrigues, do Nascimento, nascido 

. ..'a "7 de agosto de 1894, no Estadp,do-E s piri to Santo, com-
_ merçio, casado, cóm domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de São Josáj (Qualificação requerida, n. 3.112.), 

MARIO JOSE' RODRIGUES ; (4.500), filho" de José Rodrigues 
Penha e' de Alice da Fonseca Peána, nascido a 1 de agos-

, . , tú de 19.11, no "Estado do J l ió ' de Janeiro, commercio, 
' sol teiro, com domicilio eleitoral fro tíiàtricto municipal de 

São José. (Qualificação requerida, B;'' E . -84, n . 3.149.), 

JOSE' RIBEIRO FERRAZ (4.561), filho dc Custodio Oliveira 
de Freitas Ferraz, e de -.Mar-ianna, Ribmro Ferraz, nascido 

. a 27 de. fevereiro.de 1884; na Capital 1 Federal, capitão de 
' longo curso, solteiro, com, domicílio 'eleitoral no districto 
; municipal dc São 'Jbáé: (Qualificação' requerida, numero 

3.098.) • .:' •. 
ANNIBAL MARINHO DE AZEVEDO (4.56?), filho de Alfredo 

Marinho de Azevedo e de Adelia Dreux Marinho, nascido 
a 20 de se.tembro dc lSh4, no Diátritíto Federal, funecio-

-"nario'publico, solteiro, comdomiciiio -eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 

: , 84, r . 3.144.) 

ADAfiYL PAULO DE SOUZA (4.563), filho de Arthur Paulo 
'• de Souza Filho e de Maria Cândido Paulo de Souza, nasci

do a l i de. setembro de 1917, no Esladodo Rio de Janeiro, 
bancaria, solteira, com domicilio eleitoral no districto mu» 

••''•. nicípaí de São José. (Qualificação requerida, B . E. 84, 
n . 3.180.) •".' <• ,• 

OCTACILIO CUSTODIO". BE OLIVEIRA : (4:564), filho de Por-
ciano 'Custodio de Oliveira e de Maria de Oliveira Felix, 
ífiascido-a 15 de outubro de 1905, no- Estado do Paraná, 

. c o m m e r c i o , casado, com domicilio eleitoral no districto 
; municipal dc ;São José. (Qualificação requerida, B . E. 79, 

n . 3.101.) 

JÚLIO PARENTE DE CASTRO "(4.563;; Jilho de Thomaz Pa
rente e de Maria de Castro, nascido a 20 de julho de 1912, 

• . no Districto Federal, commercio. solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal, de São José. (Qualifica
ção requerida, B.. E.- 75, n.- 3 .053 . ) 

WILTON PEREIRA DA SILVA (4.566). filho de José PereirS. 
• da Silva c de. Itália. Ciribelli Pereira, nascido a 18 de ou

tubro, de 1911, no Districto Federal, jornalista, casado, 
com. domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E. 121. n. 1.569.) 

LELEN-Ê MARIA CARNEIRO DE ÇOUZA (4.-567), filha dS 
Bernardino José. de Süuza e.de,Maria Olivia Carneiro de 
Souza, nascida .a 26 de. junho de 1914,'..no Estado da Bahia, 
dactylocraphà, solteira, com domicilio..eleitoral no distrieto 
municipal de São José. (Qualificação reauerida, nume
ro 3.247.) 

si! S. A., "SVamcr Bros, First Nacional Pietures S. A., Univer-

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

(Distríct-os municipaes de Santa. Rita, Sacramento e 
• . São Domingos ) 

Tuiz Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

. Faço publico, para os fins dos arts-. 43 do Código e -2$ 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por estft 

. Cartório e Juízo da 3° Zona Eleitora! estão sendo processado^ 
Os pedidos de inscripcão dos seguintes cidadãos: 

ÁLVARO DE OLIVEIRA. MAFRA '(5^940), íilhd de Ameriefl 
Pereira Mafra e de Sebastiana Marques Mafra, nageido 4' 

. Í8 cie abril de 19J2, em Cantagallo. Estado do. Rio do J*» 
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neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de São Domingos. (Transferencia do 
Estado do Rio, titulo n . 1.772.) 

glMÃO CõRTES (5.947), filho de Manoel Pereira Cortes e 
de Carmen da Silva Cortes, nascido a 2 de maio de 1914, 
em Maricá, Estado do Rio de Janeiro, commerciante, sol
teiro, com domicilio ejeitoral no districto municipal de 
São Domingos. (Qualificação requerida, 3" zona, n u 
mero 4.419.) 

•ALFREDO JOSE' (5.948), filho de Adriano José e de Ernes -
tina Gomes, nascido a 21 de setembro de 1916, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sacramento. (Qualifi
cação requerida, 3° zona, n . 4.708.) 

JOSE' FERNANDES BARROCAS (5.949), filho de Manoel Fer 
nandes Barrocas e de Herminia Cândida Barrocas, nas
cido a 24 de abril de 1918, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 3 a zona, 
n. 4.521.) 

YOLANDA PINHEIRO (5.950), filha de Carlos Euzebio da 
Costa Pinheiro e de Julieta da Conceição Pinheiro, nas
cida a 6 de janeiro de 1914, no Districto Federal, dacty-
lographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 
3* zona, n. 4.749.) 

AiNTENOR DE SOUZA MARTINS (5.951), filho de Antônio de 
Souza Martins e de Georgina de Souza Martins, nascido 
a 6 de maio de 1911, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sacramento. (Qualificação requerida, 3 ' zona, n. 4.389.) 

JOSE' MARIA PAIVA (5.952), filho de Manoel Maria Paiva 
e de Deolinda Maria Paiva, nascido a 27 de agosto de 
1916, no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qua
lificação requerida, 3* zona, n. 4.293.) 

AFFONSO ANTÔNIO DA SILVA (5.953), filho de Antônio da 
Silva e de Belisa Rezende Nascimento, nascido a, 14 do 
agosto de 1895, em Pico do Maranhão, Estado do- Mara
nhão, marítimo, casado, conv domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 
3" zona, n . 4.140.) 

JOSE' MARIA GUEDES (5.954), filho de Arnaldo Guedes 
Martins e de Carolina da Silva Guedes, nascido a 25 de 
maio de 1908, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Rita. (Qualificação requerida, 3" zona, n . 2.371.) 

3VALDEMAR TUM-SOITIZ DUARTE (5.955), filho de Pro-
copio Duarte e dó Olympia Duarte, nascido a 25 de maio 
de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, eom do
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida, 3" zona, n . 4.720.) 

PAULO DE PINHO (5.956), filho de Pedro Celestino de Pinho 
e de Lydía de Pinho, nascido a 25 de janeiro de 1916, no 
Districto Federai, serralheiro, solteiro,, com domicilie 
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Quali
ficação requerida, 3* zona, n . 4.592.) 

JOÃO MONTE (5.957), filho de Leopoldo Monte e de Eufemia 
Monte, nascido a 15 de julho de 1913, em São Paulo, 
Estado de São Pauto, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no-districto municipal de São Domingos. (Qua
lificação Requerida, 3* zona, n. 4.773.) 

DANIEL CAMARINHA DA ROCHA SANTOS (5.958), filho de 
Alfredo Eugênio da Rocha e de Nithinia Camarinha dos 
Santos, nascido a 1 de março de 1915, no Districto F e 
deral, pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, 3" zona, n . 4.210.) 

MIGUEL PERES JÚNIOR (5.959), filho de Miguel Peres e 
de Helena Mellilo Peres, nascido a 5 de dezembro de 
1911, em Corumbá, Estado de Matto Grosso, eommer-
ciario, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Domingos. (Transferencia do Estado de 
Matto Grosso, titulo n. 970. 

JVALDEMAR DOS ANJOS (5.960), filho de Camilla Borges, 
nascido a 14 de dezembro cie 1915 ( em Barra Mansa, Es 

tado.do Rio de Janeiro, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São Domin
gos. (Qualificação requerida, 3 a zona, n . 4.739.) 

ANTÔNIO MANOEL RODRIGUES (5.961), filho de José Al
fredo Rodrigues e de Maria da Conceição, nascido a 29 
de dezembro de 1896, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Sacramento. (Qualificação requerida, 3 a zona, n . 4.325.) 

ANTÔNIO ERNESTO JOÃO CALZIA (5.962), filho de Fran
cisco Calzia e de Talitha Maria Bernini, nascido a 11 de 
janeiro de 1900, em São Paulo, Estado de São Paulo, con
tador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 a zona, 
numero 4.567.) 

YOLANDA DE CASTILHO NAVARRO LINS (5.963), filha de 
Laert Navarro Lins e de Stella de Castilho Lins, nascida 
a 19 de novembro de 1913, em Villa de São Bento, Estado 
de Santa Catharina, acadêmica de direito, solteira, com 
domicilio eleitoral fio districto municipal de Sacramento. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 3.728.) 

EWALDO RUY BARBOSA/5.964), filho de Albertino Barbosa 
e de Maria Izabel Baimosa, nascido a 9 de abril de 1913, 
no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do São Domingos. (Qua
lificação requerida, 3 a zona, n . 4.758.) 

Districto Federal, aos 28 de julho de 1936. — Maurício 
Teixeira de Mello. 

E X P E D I Ç Ã O D E T Í T U L O S 

Segunda Circumscripção 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5' Zona, da 2" Cir
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

4 .087. Renato. Michelini (3.883), filho de Máximo MicheVini 
e de Anastácia Luchesi, nascido a 9 de outubro de 
1900, no Estado de São Paulo, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral,no districto municipal de 
Gloria e residência á rua do Cattete n . 220. 

4.088. Alvino de Souza Castro (4.052), filho de Angélica 
Ignez de Castro, nascido a 3 de março de 1885, 
no Districto Federal, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gloria 
e resiuencia á rua do Cattete n . 214. 

4.089. Octavio João Casemiro (4.055), filho de João Case-
miro e de Maria Joaquina da Conceição, nascido 
a 16 de outubro de 1902, no Districto Federal, 
operário, casado, com1 domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria e residência á rua das 
Laranjeiras n . 59. 

4 .090. Delson Borba (4.055), filho de Joaquim Augusto 
de Moura Borba e de Clotilde Ferreira de Souza, 
Borba, nascido a 21 de outubro de 1914, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza 
e residência á rua Andrade Pertence n . 182. 

4 .091. Joaquim Teixeira Pinto Costa Júnior (4.056), filha 
de Joaquim Teixeira Pinto Costa e de Olga Jose-
phina São Paulo de Aguiar Costa, nascido a 28 
de setembro de 1916, no Districto Federal, com-
mereio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza é residência 
á rua Áurea n . 39. 

4.092. Francisco CarValho (4.057), filho de Manoel Valw 
ladares de Carvalho e de Maria Dolorosa de Car
valho, nascido a 11 de novembro de 1907, no Dis-
itricto Federal, loperario, casado, com domicilio 
eleitora! no. districto municipal de Gloria e real* 
dencia á rua do Cattete n . 314.. 
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1.093, Laraaj-íiue, Obe-g ;*.Q5S), filho -.Io .Cavl-is Gberg, e d«" 
•Adelaide do Ft-útas Qberg, nasojJo a. ±1 do f«vc--
reiro d"- 1 9 1 8 , no D i s t r i f . í o F e d e r a i , « j s t u d i n t e , 

*)U?iro, oom domicilio eleitoral uo districto mu- ' 
iricir-al à* Gloria, o residência- á rua Sebastião to-

. cerda D , 38. [Qualificação requer ida . ) 

-Uvaro VipLra da Freitas ( í .059) , filho de José Fe r 
reira- de Freitas e do Julia Vieira do Freitas,, nas
cido a 5 de julho de 1909, no Districto Federal,. -
operário, soltriw, eom domicilio eldíoral na d i s 
tricto municipal de Santa Thereza e residência i 
do Oriente IR. 11-2." (Qualificação requerida,') 

='.'V-v O'-:•!:<* CmxOh Líilç (i.0601, filho do Josiao- Gou- • 
veia Granja o de Maria Oíindina Deite Granja,' 
nascido a 3 do junho de 1906,. em. Recife, Estado 
de Pernambuco, cirurgião dentista, solteiro, con» 
domicilio eleitoral no districto municipal- do 
Santa Thereza e residência 'á . rua Mau a. n . 30 . 
(Qualificação requer ida. ) ... 

-1.093. Enil* Pratos Grunder ( i .061) , filha de Francisco de 
Paula Prates o de Francisca de Souza Prates, : 

nascida a 2S de. junho de 1305, em ítaçemerim,' 
. Estado do Espirito Santo, ateuo-daciylogr&pha," 

casada,, com domicilio eleitoral no districto mu- " 
nicipal de Santa Thereza e residência á r ua Ida-
litia n . 127. (Qualificação requer ida. ) 

i .09". João Floremsio d'Almeida (4.062), filho de Manoel 
da Sarros. Dantas o do Maria Perolina de Al
meida, naseiflo a 20 do maio de '1893, em Iguassn, 
Estado do Rio do Janeiro, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no . districto. -municipal da 
Santa Thereza e residência A rua Dias- de Barros 
n . 10 . (Transferencia.) 

5.093. .WaldjT Bessono do Oliveira Andrade' 'í 4.UÔ2 filho 

•l'.-T». 

de Josft Bessono de Oliveira Andrade e de Maria-
"Froes de Oliveira Andrade, nascido a 24 de abril , 
de 1913, era Montes Claros, Estado de Minas Ge- , 
raes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
•10 districto municipal de Santa Thereza e res i 
dência á rua do Pro.axessc- i u 42. (Qualificação 
requerida,) 

llaymunda Harpa'da y,.;] -, (4.064], filha de Gosrtò 
de Serpa e de Antonia Serpa, nascida a 29 de abril 
de 1884, cm Aquiragá, Estado do Ceara, amdista, 
viuva-; com domicilio eleitoral no disírioío muni 
cipal de Santa Thereza o residência á ma Áurea 
n. 68. (Quaüficaçãu requerida. J' 

i.iOO. ciútütío ParahyLa (4.065). filha de Arnaldo Paralryoa 
a- de Maria Sarli, nascida a 21 de maic de 1916, 
no Estado de são Paulo, domestica, solteira, ~com 
rlnmieitio el^turni r. i districto municipal de 
santa TherwK» & residência & rua-d-i Gloria n. 80. 

'5.101. Julia ParaLyba Dixs <.1.06í5-), fiiha de João Pereira-
Diari e de Maria Alice Pereira, nascida a 31 de 
outubro de 1910, no Es'ado de São Paulo, estu
dante-, solteira, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do San*a. Thereza e residência 
ú rua da Gloria n . 80. 

1-102. Rnbim Taylor Marck (4.067), filho de Luiz. Tayh» 
Marck o de Zulmira Deíphina- do Nascimento, nas
cido a 1 de junho de 1915, em. Nicüiei-oy, Estado* 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral- no districto municipal de Santa. 
Thereza e residência A rua Áurea n, 250. 

'{.{13, Osvaldo Alargues Dias (4 .038), filho de Erneeíc 
. Marques Dias n de An-Wnia. da Ãbren Marques'. 

Dias, nascido a 5 de outubro de 1901, no Districto 
Federal, empregado publico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza c residência á rua Marechal Carneiro nu 
mero 12. 

4.10*," Corroer., da Barros Martins (4,669), filha de José 
Clemente da Costa o do Ilortciíeia- de Barros Mar-, 
tins Costa, nascida- a 12 de julho- de 1893, no Dis
tricto Federal, professora, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipaí de Santa 
Toercza c residência a m a lurea n. 97. 

"1.105',. Olympto. Nogueira Vasque? '(4„070)', íiuio de Manoel 
'. • •'• • ' Francisco Va^qa-es, e, de 'Maria:'Nogueira Va.-scro.es> 

' \ iiasçid'). a 1 tiú. setembro, dd iDÜÜ, cm Baiibalhu, 
: Estado, do Ceará,' màritimo, solteiro, com domicilio 

ereildrat • iti}\ dislríeto-. 'ttiuaiciipfii' de Santa T h e 
reza e residência, a rua da Concórdia n . 150'. 

i^lOS.- Jorge Pessè* Mendes- ('4.071), folio-de João Gutem-
' . ' " 1 ' berg M0nd.es c de'Luizá dc Partia Pessoa, nascido 

'' a 12 da abril dc 19*3, no Estado do Ceará, fune-
' cionftrio bancário, solteiro, oom domicilio eleitc-

' ' ' ral no districto--municipal' dé-'Santa Thereza e r s -
sidcicia á rua Almirante Alexandrino n. 373. 

4.107. Joel Ferreira -Matfozo. (.4.'<075)I. í i lào de Antônio Mat-
tozo e de Orlínda Ferreira. Mattozo, nascida- a 23 

. . . . de..dezembro 'dó i9'lf,, em Recife, Estado de Per-
. , aambuco,' 'estudante, isblteito, còm domicilio elei

toral no districto rn.inici.pal dy Santa Thereza o 
residência, á rua Almirante Alexandrino n, 200, 

'4-.JIÓ8. Tndiüi Nogueira 'dé"Xérez (4.07-7), filha de Paulo 
de Xerez e do liaria Josópho.do Xerez, nascida 
a 27 de fevereiro 'de 1907.. no^ Districto Federa!, 

. - domestica, solteira, cem domicilio eleitoral' no 
districto inunicipal do Santa .Tlifíresa a residência 
üV rua Corffia de Sá 3 . f 

4.109, Çhirajara Silva (1.078), ülho -de' Josá Santos Cor-
tico da Silva e de feanra Gouvôa da Silva, nas
cido a 2 de julho do 1915, em Bom Retiro, Es
tado de São Pauis, commercio, solteiro, -com do-

:. ; micilio eleitoral no distrieto municipal de Santa 
; ' Thereza e residência, á Tua Francisco do Castro 

n u m e u 8C. 

4.110. Palmira Sebastiana Pinto (4.079), fâiha dc Joaquiu» 
Ruiino e de Juditli Salvadora, nascida a. 3 de abril 

• : tíe 19-16, no Estado de Minas Geraes, domestica, 
" casada, eom domicilie eleitoral no- districto mu-

• ' * . • • rucipal dc Santa Thereza e residência &• rira da 
Lapa u . 9 6 . " 

;4.1"Íi.'. iNoi'berto Pinto (4.980), filho de Roberto Luiz Pintcf 
e de Eudocia Pinto, nascido a ;,29 de janeiro de 
±910, no Districto Federal, operário, casado, com 
domioilio eleitoral: no 'districto municipal do 
San ta Tiiereza e residência á rua da- Lapa n. 96. 

4.1J2. Armando Máximo Teixeira (4 .08 i ) , filaó' de JOsd Má
ximo Teixeira o de fiaria Maatimiliana Teixeira, 

• . nascido a <3 de agosto de 3889, em Tombes de Ca-
-rangola. Estado de Minas Geraes. capitalista, ca
sado, com domioilio eleitora! no districto municipal 
iie Gloria e residência á rua do Cattete n. 18». 

4 .113. Larrra JaooMna Laoomae {4.082), filha de Domingos 
Lourecço Lacombe e de Isabel Jacobina Laeombe, 
nascida a 12 da abril de 1897,,,em Petropalis, Es
tado do Rio de Janeiro, professora, solteira* com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria 
e resi-Jmoic á rua Smiíh de Vasconcellos n. 30, 

4.1L4. Renato Ramos (4.083), filho de Ari-starcno Topes Ra
mos e de America "Leitão Ramos, nascido a 7 do 
setembro de 3907, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral m> districto mu-
nioipal ue Gloria c residência no Largo do Mà-

• " enado n. 33-, 

• i j i õ . Frederico Vaneiti (4..084), filho de Carlos VaaetU ô 
ce AUira Vanetri, nascido a 7- de junbo- dc 191A, 
em Petropolis, Estado- ào Rio- da Janeiro^, enger-
nbeir-j- agrônomo, solteiro, oòm demieilioi etaiiora! 
no- districto municipa]'- de Garcia-' e residência A. rua" 
•Faratí ii . Sd: ' 

4.116. José da Roolia Braga- (5.085"», filho de Luiz. da Hc-cba 
Brag-i a de Maria ria Gloria da Rocha Braga^, cas-
5id<* a 27 tíe maio de: 18B5v 'ao- Districto Fetífenali. 
eommercioj. ca sada com d&mieilio: eleiíoralf n o dis
tricto rnuiíieipal- de Gloria, e residência a rua do 
Carteie n. 

4.117. €eIso tíe Altarentra Cintra (4-,l}86), filho de João dd 
Alvarenga Cintra e de AdeMa de Alvarenga Cintra, 
nascido a 2& de jmh» d'e «&4, em Reíende-,, Eu-, 
íade do Rio- de- Janeiro', oommerciOj solíeiro-, cosi 
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domicilio eleitora'' no districto rúuuic-ijattt de 'Olar ia ' 
t; residência .4 r m tro <Gaífcôtc 

£.118. iSevermo-.Perpjra IUvijios ((1.087),, filho de Sebastião-
•Pereira -Ramos e de. ^mel ia ítataos Pereira, nas- . 
« d o a 17.-de juttao de -Í-Upo, K.G Jfistad* do Pernam
buco',. . operaria, viuvo,. -c,am.id-omieilio eleitoral nó 
.districto .álun.icipaí ,de Bahia Thereza e residência 
.á travessa Navarro n . .1.1$, casa 1. 

sL í 19.. .Frederico -Augusto íGon\es -da Silva -(4..088), filho de._ 
Júlio. Gesar da .Silva ,c. -de Maria Jci a li na da Silva," 
nascido a ,21 .de .maio rde-1918, no -Districto Fe- 1 

dera i i e s tudan te , .solteáró,, .eom domicilio eleitoral. 
no districto municjpáí de .GÍcriá, e residência a-
rua das Laranjeiras- » . S.í8..' 

Í.-Í20. José dc Castro (4.0890, filho de José Duarte de Castro 
•e de Amélia Borges cie Castro, -nascido a í-9 de. 
março de' I W , no Districto Fedrea:!, desenhista, 
solteiro, com domicilio eleitoral rio .districto mu-
niciiiàl de * Santa Thereza-. e .residência & ladeira, 
do Senado, h . í2..: 

4 .12Í . Sylvia lilotta' Silva Guimarães' (í.WO). filha d e ' D o 
ra icib : Martins da Silva e-tíe- Petrólina Ribeiro da 
Mo'tta;ô''SiÇv,a, nascida a de." janeiro de 1899, em.. 
Pau Gigante, 'IMado .do Espirito Santo, domestica, 
viuva;, cóm domicilio- eleitora! <no districto muni--
ripaf de 'Santa Thereza o residência 1 a rua do 
Oriente n . 00. ' 

Rio, 10 de j u l h o de MJ3G. A'. .Botelho Pilhe, 

"QUINTA SOKA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitora! da 5 ' Zona, da 2" .Cir r. 
cumscripçíio do Districto Fedfral, faço publico, para oo-
•uhecimento dos interessados, que :foi expedido c 'titulo ciei -
toral do seguinte cidadão: 

4.036, Francisco de Almeida "Couto Seíxas (3.C7C), filho de 
Joaquim de Almeida -Couto Seixas e de Leopoldina 
lloza.de Almeida Couto,.nascido a 1 de julho dô 
1897, no Districto .Federai, funocionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu-
nicipal de Santa Thereza e' residência á rua Ma
galhães u . 127. 

;Ric de Janeiro, 20 de maio -de "19S0. — A. Botelho Filhe. 

KONA ZONA ELEITORAL 

.De ordem do Dr. Juiz da- 9 ' Zona Tiiietoraí da 2C Circum
scripção do Districto Federal, faço publico para conhecimen
t o dos interessados que por este Cartório e Juízo foram çx-
ipedidos os titulos eleitoraes nos seguintes cidadãos: 

8.OCO. Hugo do Castro Moraes (3.103.), filho cie. José Kor-
fcerto de Castro Moraes -e de Maria José cie Castro 
Moraes, nascido a 29 de julho de 1915, no Distri-

icfco Federai, commercio, solteiro, -com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho 
o residência á rua Ibeturuna n. £-3. (Qualificação 
requerida.) . 

3.0CI.. Níúr Corroa Leite -(3.108-), filha de Antônio Gomes 
Corroa .e -de Guilhermina-da Silveira Mello Corrêa, 
.nascida a 27 de novembro de 1916, no Districto 
Federa!, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Ti juca e residência 
á rua Enn.es -de Souza n. 36. '(Oual.lficac.ao reque
r ida . ) 

3.002. Kestor Soares.(.3.-104), filho de Josepha Maria da Con
ceição,, nascido a 2 de. fevereiro de 1.907, -no Dis
tricto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral -no districto municipal de Engenho Velho 
c residência-á rua Sotero dos Reis n . 44. (Quali
fica çíí o requerida.) 

3.003. l,oiü Augusto Falcão da l<VoU (â.íOõ), filho de An
tônio Augusto Franco dá Frota -e de Marietta Falcão 
da Frota, nascido a 22 de abril, de 1910, no Distr i 
cto Federa!., estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Ti juca -e res i 
dência á rua Conde de Baroíim n . t)TS„ (Qualifi
cação requerida.)-

8 • p i . Arnaldo Freire de SanCAima (3.106), filho de Nuao 
' Fre i re de San" Anna o de Georgina Moreira de 

•Sant' Anna, nascido a 17 de novembro de 1915, íitt 
Disrüc-to* Federal, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca o residência á rua Conde de Bomfim nu
mero 177. (Qualificação requerida.) 

S.OCô. Lute Gagliano (3.107), filho de Vicente Gagliano e 
de Rosaria Storiano, nascido a 3 de julho dc 1908, 
no Districto Federal, barbeiro, casado, eom domi
cilio eleitoral no .districto municipal de Engenho 
Velho -e residência á rua Senador Furtado n . 64. 
(Qualificação requerida.) 

o.C-C-t, Alber-ico Fernandes Bandeira .(3.108), filho de Bene-
clicto Alberto- Bandeira e de Maria Rosa Fernan
des, nascido a 13 de março de 1907, em Guarapary, 
Estado do Espirito Santo, commercio, solteiro, -com 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i 
juca e residência á rua Glovis Bevilacqua n . 55» 
(Transferencia.) 

3.€57. Fri te Vimmer (3.109), füLo de Jacr-b Vimmer e de 
Anna Vimmav, nascido a 27 de dozombro de 1903, 
na Allemanha (naturalizado brasileiro), procura
dor do Banco Germânico da A. do Sul, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca c residência á rua Dezeinbargaclor Izidro 
n . 114. (Qualificação requerida.) 

3.008. Irene da Silva Machado (3.110), fiiha de José Cláu
dio da Silva e de Flauziná Carolina de -Souza, 
nascido a 5 de abril de 1904 no Districto Federal, 
doméstica, viuva, .oom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal .dc Tijuca e residência á rua São 
Francisco "Xavier n . 6 3 . (Qualificação requerida.) 

3.W59. Cioíllde da Fonseca Freitas (3.111), filho de Antônio 
Borges tle Freitas e do Maria Fonseca Borges <de 

*• Freitas, nascida a 14 de julho -de 1904, no Distri
cto Federal, domestica, solteira, eom domicilio elei
toral no districto municipal -de Tijuca o residência 
á rua São Francisco Xavier n . 63 . ^Qualificação 
requerida.) 

K.070-. Uenedicto Augusto de Campos Bueno (3.112), filho 
de Arthur Augusto de Campos Bueno e de Brazi-
lina Ferreira Alves Bueno, nascido a O de abril de 
\ 892, em Amparo, Estado de São Paulo, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca e residência á rua 
Conde de Bomfim n . 402. (Transferencia.) 

.3.071. Vic-o Taddoi (3.113), filho do Hugo Taddei e de Ma
rina Taddei, nascido a 16 de março de 1905, na 
Itália (naturalizado brasileiro), funecionario mu
nicipal, casado, corri domicilio eleitoral no districto 
municipal de Tijuca e residência á rua íle#o Lopes 
n . 61 . (Qualificação requerida.) 

3.07.2. Mario Fernandes de Oliveira (3.114), filho de José Fer
nandes «de Oliveira e de Anna Pinto de Oliveira, 
nascido a 22 àe outubro de 1917, no Districto Fe 
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca e residência á 
rua Conde de Bomíim u . 233. (Qualificação r e 
querida, ) 

3.071'. Joaquim Mendes Ramos (3.115), filho de Antônio Ra
mos Martello c de Josepha Mendes de Moraes, nasci
do a 18 dc fevereiro de 1892, Ouro Preto, no Estado 
do Minas Geraes, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Velho e residência á rua Senador Furtado n . 82. 
(Qualificação requerida.) 

ij .G?í, Almerinda Belmira Gomes (3.110), filha de Belmiro 
J U S U I U O e de Maria Ignacia da Conceição, nascida 
•a 25 de março de 1903, cm Barreiros," no Estado 
de Santa Catharina, empregada- municipal, casada, 
t-oífj domicilio eleitoral no districto municipal de 
Eng..-nUy Velho e residência á rua Senador Fu r 
tado xt. 99. (Qualificação requerida.) 

S.07S- Paulo Pereira da Silva (3.117), filho de Virgílio Pe
reira da Silva e de Ercilia Taveira Pereira da 
Silva, nascido a 21 de outubro de 1911, no Distri
cto Federal, medico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca o residea-
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cia á m a Dezembargador Izidro D . 15. (Qualifi
cação requerida.) 

3.076. Venancio Alves da Silveira (3.118), filho de Manoel 
Antônio da Silveira e de Eurydice Alves de Cas
tro, nascido a 26 de junho de 1903, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Velho e re
sidência á rua Sergipe n . 12. (Qualificação re
querida.) 

3.077. Cyro da Costa Araújo (3.119), filho de Olympio César 
de Araújo e de Sophia Ferreira da Costa Araújo, 
nascido a 26 de janeiro de 1915, em Campanha, 
no Estado de Minas Geraes, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua Uruguayana n . 453. ; 

(Qualificação requerida.) 

1.078. João Pereira da Silva Filho (3.120), filho de João 
Pereira da Silva e de Henriqueta, nascido a 17 de 
abril de 1912, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Velho e residência á rua Doze 
de Dezembro n. 26. (Qualificação requerida.) 

1.079. Dario Tavares Gonçalves (3.121), filho de Porphirio 
Gonçalves e de Anna da Conceição Tavares Gon
çalves, nascido a 17 de março de 1906, no Distr i 
cto Federal, engenheiro, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca e residência 
á rua Marechal Trompowsky n. 42. (Transferen-

3.080. Iracema Maria Portella Ottoni (3.122), filha de Chris-
tiano Benedicto Ottoni e de Iracema Portella Ottoni, 
nascida a 18 de fevereiro de 1916, no Districto 
Federal, domestica, solteira, com domicilia elei-

. . toral no districto municipal de Tijuca. \Quaiif i -
cação requerida.) 

3.081. Carlos Gago Torres (3.123), filho de Carlos Torres 
Cabreza e de Clara Gago Torres, nascido a 20 de 
de maio de 1907, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca e residência á estrada Velha da 
Tijuca s|n. (Qualificação requerida.) 

3 .082 . Patmyra Braga Passos (3.124), filha de João Joaquim 
da Costa Braga e de Antonia Maria Xavier Braga, 
nascida a 27 de janeiro de 1889, no Districto Fe -
áeral, professora de musica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e res i 
dência á rua Bom Pastor n . 30. (Qualificação re 
querida.) 

3 .083. Marjarma de Lorcna Moreira Bastos (3.125), filha de 
José Moreira Bastos e de Elza de Lorena Bastos, 
nascida a 13 de outubro de 1913, no Districto F e 
deral, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Tijuca e residên
cia a rua Conde de Bomfim n . 67. (Qualificação 
requerida.) 

3.084. Donaciano de Barros (3.126), filho do José Donacia-
no de Barros e de Zulmira Anna Falcão, nascido a 
27 de outubro de 1912, em Guarapary, Estado 
do Espirito Santo, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no -districto municipal de Engenho 
Velho e residência á rua Antunes Maciel n . 22. 
(Qualificação requerida.) 

3.085. Clara Mirancos (3.127), filha do Antônio Pinto Mi-
rancos c de Emilia Mirancos, nascida a 12 de agos
to de 1917, no Districto Federal, domestica, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Tijuca e residência á rua Conde Bomfim n. 233. 
(Qualificação requerida.) 

3.086. Horacio Guimarães (3.128), filho de Ismael José Fe r 
nandes Guimarães e de Emilia Alvares Guima
rães, nascido a 18 de junho de 1909, no Districto 
Federal, commercio, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Tijuca e residência á rua 
Conde Bomfim n. 233. (Qualificação requerida.) 

3.087. Maria Mirancos (3.129), filha de Antônio Pinto Mi
rancos e de Emilia Rosa de Oliveira Mirancos, 
nascida a 27 de julho de 1910, no Districto F e 
deral, domestica, solteira, eom domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca e residência á r ua 

Conde Bomfim n, 42. (Qualificação reauer ida . l 

3.088. Jacy Cecilio Carneiro de Almeida (3.130), filho da 
Eleuzipo da Silva Cecilio e de Delphina Delgodina 
de Figueiredo Cecilio, nascido a 1 de fevereiro de 
1906, no Districto Federal, enfermeiro, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i 
juca e residência á rua Conde de Bomfim n . 43i . ; 

(Qualificação requerida.) 

3 .089. Durvalina Fraguciro Roméro (4.131), filha de Miguel 
Fragueiro Roméro e de Etelvina Maria Conceição 
nascida a 12 de setembro de 1875, no Districto F e -
leral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Tijuca e residência á 
rua Almirante Cockrane n . 45. (Qualificação r e 
querida.) 

3.090. Joffre José Lopes (4.132), filho de Joaquim José 
Lopes e de Ny-mpha Germânico Lopes, nascido a 
10 de outubro de 1917, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis* 
tricto municipal de Engenho Velho e residência á 
rua Santa Rita n . 37. (Qualificação requerida.) 

3 . u a i . Antônio de Mello Rollemberg (3.133), filho de Josá 
Lourenço Rollemberg e de Fausta Julia de Mello 
nascido a 18 de fevereiro de 1888, em Muraim, 
Estado de Sergipe, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Velho e residência á rua Gonçalves Crespo n . 1-1.. 
(Qualificação requerida.) 

3.092. Lúcio Brasil Júnior (3.134), filho de Lúcio Corrêa da 
Mello Brasil o de Maria Lima Brasil, nascido a 1 
de setembro de 1897, em Garanhus, Estado do 
Pernambuco, commerciario, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Tijuca e resi
dência á rua São Francisco Xavier n . 22. (Quali
ficação requerida.) t 

3.093. Caio de Aguiar Braga (3.135). filho de Juvenala da 
Aguiar Castro, nascido a 5 de fevereiro de 1918, 
no Districto Federal, commercio. solteiro, com do-
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Velho e residência A rua Mello Mattos n . 14. 
(Qualificação requerida.) 

3.094. Aracy Henriques Lannes (3.130), filha de Porphirio 
Henrique da Silva e de Sophia Mendes da Silva, 
nascida a 23 de abril da 1897, em Itaperuna, ' 
Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Ti
juca e residência á rua Maria Amalia n . 27. (Qua
lificação requerida.) 

3.095. William Melsert (3.137). filho de Gabriel Pieter 
Melsert e de Afra Moreira Melsert, nascido a 11 da 
de janeiro dc 1918, no Districto Federal, commer
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Tijuca o residência á. rua General 
Rocca n. 44. (Qualificação requerida.) 

3.096. Milton Ribeiro Pires (3.138), filho de João Carlos 
Pires e de Alice Gomes Ribeiro, nascido a 5 de 
dezembro de 1917, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Tijuca e residência a rua Conde Bomfim 
n . 177. (Qualificação requerida.) 

3.097. Eduardo de Albuquerque Paes (3.139), filho de Carlos 
Ballivester D. Albuquerque Paes e de Alice Costa 
de Albuquerque Paes, nascido a 24 do novembro 
do 1894, no Districto Federal, commercio, casado, 
3om domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tijuca e residência á rua Silva Guimarães n . 50', 
c 2. (Qualificação requerida.) 

Rio ue Janeiro, 27 dc julho de 1930. — Pelo escrivão 
3. Pcrry, escrevente no impedimento do escrivão. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

Do ordem do Dr. Jui/s Eleitoral da Sétima Zona, UA R:C-
gunda Circumscripção Jo Districto Federal, faço publico, para 
conhecimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

8.873. Durval Alves de Oliveira (8.977), filho de Zencfino 
Alves de Oliveira e de Laura Lemos de Oliveira, 
nascido a 2 de novembro de 1912, no Districto F e -
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deral, offieial de Marinha Mercante, solteiro, com 
domicilio eíèitorat áo districto municipal de Santa 
Anna e residente; à* ruafGeáerat Çaldweü n . 210. 

8.877., Honorina Margarida de r^anfAnna (8.978)', filha de 
Margarida Huíina, nascida a l 7 dè setembro de 1898, 
no Estado cíe Miòas-Geraes, (domestica,, casada, com 
domicilio eleifOfat no'distr icto municipal je Santa 
Anna e residente á' rua; General' Pedra ú . 44. 

5.878. José Xavier dç-Souza (8.9,79),.fílfto de Antônio Xavier 
de Souza e! de, Axnelia,-Bellesà'Xavier, nascido a 25 
de novembro de 1913, no Estado de 'Minas Geraes, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral -no dis
tricto municipal de E&pirilo Santo o residente: a rua 

• Orestes n. 9. / .• • ;-• .•• ; 

5.879. Jeronymo Fe^feír^âe-Moraes (8,980), filflb.de Apri-
gio Ferreira;-âe Bjüfaes. è de Amélia Alves do Moraes, 
nascido a ltde" abril, de 1908, no Estado dè Pernam
buco, operário, Solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto mífiucípat-de Espirito-Santo *e residente, a 
rua Antonid-Josi n.. 18. . 

5.880; Raul Pinto Lisboa; {8\ 981), filho'de Manoel Pinto Bar
be ria e de.ciaria'Joaquina Lisbéa, nascido à 20 de 
novembro cit;' 1.899., no Districto -Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral 'no districto muni
cipal de Espirito Santo e residente â r u a "Pereira 
Franco n. 25. : ... - ', >.•••• 

B.88J. José de Olivejra, ($i982); filho de Condido Belisarlo 
de 01iveira re de Felisberta Maria da Conceição, nas
cido a 3 de julho 1 'de 1907, nó Estado de.Minas Ge-

• . raes, commercio, solteiro, com .domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo e residente 
á rua Orestes. 

8.882. Rodrigues da Veiga Cabral (8.983), filho de 'José da 
Veiga Cabral e de Loocadia Carvalho Cabral, nas
cido a 23 de janeiro de 1902, no Estado de Matto 
Grosso, bancário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo, é residente â 
rua Monte Alverne n. 51 . 

8.883. Leonidio de Oliveira e Silva (8 .984), filho de Fran
cisco de Paula, Oliveira e Silva, e de Florença Fer
reira dos Santos, nascido a 30 de setembro de 1910, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no; districto municipal de Espirito 
Santo e residente á rua Carmo Netto n . 285. 

8.884. Vicente Costa (8.985), filho, de Mathilde Festanata, 
nascido a 12 de.outubro de 1903, no Estado do Rio 
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e re
sidente á rua S: Cláudio n . 4 1 . 

8.885. Augusto Mattos Coelho da Silva (8.986),.filho dc Da-
vid Coelho da Silva, nascido a 19 de agosto de 1894, 
em Portugal, motorista, solteiro, com domjcjlio elei
toral no districto municipal de SanfAnna e resi
dente á rua João Caetano n . 38. 

8.886. Mareio Gavans Gouvéa (8.987), filho de Manoel Be
zerra Gouvéa e de Irene Gavans Gouvéa, nascido a 
24 de maio de 1907, no Districto Federal, euarda-
livros, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e residente â rua Cor
rêa Vasques n . 52. 

8 .887. Napoleão Joaquim Gonçalves (8.988), filho de Rasílio 
Joaquim Gonçalves e de Niobé Elizabeth Gonçalves, 
nascido a 14 de novembro de 1906, no Estado de 
Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Sant'Anna e r e 
sidente á rua Frei Caneca n . 46. 

8.888. Lafavette Meyçr (8 .989), filho de Frederico Augusto 
Theodoro Meyer e de Luiza Augusta de França 
Meyer, nascido a 19 de janeiro de 1896, no Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residente â rua Estacio de Sâ n . 115. 

8.889. Antônio Conceição Rocha (8 .990), filho de Plinio Con
ceição Rocha e de Maria Conceição Rocha, nascido a 
6 de janeiro de 1905. no Districto Federal, funecio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna e residente á rua 
General Pedra n . 1 1 . ' 

8 .890. Newton Borgerth Ferreira (8.991), filho de José La 
borim Ferreira e de Cecília Borgerth Ferreira, nas
cido a 21 de abril de 1895. no Districto Federal, 
bancário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
múnieipal.de Espirito Santo e residente á rua Nery 
Pitíheíro n . 84. 

8 .891 . Hilário da Ericarnação (8 .992\ filho de José da En-
carnação e de Maria Luzitana da Enearnação. nas-

' cído a 22 de junho de 3912, no Districto Federal, 
• \ :. éommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

" • tríetò municipal de Espirito Santo e residente á rua 
^ -, D r . Piragibe n . 39. 

8,'892,. Joaquim Ribeiro (8.993), filho de Antenor Ribeiro n 
de Natalina Rocha Ribeiro, nascido a 21 de abril da 

.... 1907, no Districto Federal, commercio, casado, com . 
(Jomjcilio eleitoral no districto municipal de Espí-
rito^San^d e.residente' á rua Fanusi n . 30. 

8.8t?3. .Osaiy Ferreira dos Santos (8-.994J, íilho de Luiz Fe r -
• i . " .. r e i r a ' dos Santos e .de Hortencia-Ferreira dos San-

; tos, nascido a 2 de maio de 1918, no Districto F e -
. ' deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 

íio districto 'municipal de Espirito Santo e residente 
- ,à rua Miguel; de -Frias n . 50. 

8.89Y. Élpjdio Raphael da Silva (8,995), filho de Gustavo de 
,. .Souza, e de Anna Rozina* nascido a 2-6 de outubro 

" de, 1910, np Estado de Minas Geraes, operário, sol
teiro, com' domicilio eleitoral no districto municipal 

•de-Espirito "Santo e residente â rua Senador Euze- ' 
. bio n . •326; » 

8 .895. Idalina" Silva 'Santos (8-996), filha de Bcnedicto da 
. .. Silva Santos e,de Cezaria Maria de Souza, nascida s 

19 de janeiro de 1892, no tistado do Rio de Janeiro 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal- d.e Gamboa e residente á rua Har
monia n . 36. 

8.896. Geraldo dos Saídos. (8.997), filho de Antenor Rodri
gues dos Santos o de. Sylvina dos Santos, nascido a 
1 de julho de 1917, no Districto Federal, operário, 
solteiro,'com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residente á -rua Júlio do Car
mo n . 29. 

8.897. Napoleão Marques Noronha (8.998), filho de Alfredo 
Marques Noronha e de Elelvina Maurício da Con
ceição, nascido a 1 de abril de 1911, no Districto 
Federal, electricista, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residente á 
rua de SanfAnna n . 40. ... 

8 .898. Nair Alves do Rego (8.,999), filha de Domingos An
tônio Alves do Rego e de Senhorinha Alves do Rego, 
nascida a 16 de abril de 1910, no Districto Federal, 
chapeleira, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto-' municipal" de Espirito Santo e residente á 
rua Souza Neves n . 12. 

8 .899. Agostinho Luiz Duarte (9.000), filho de Joaquim Lui? 
Duarte e de Albina Moreira da Silva, nascido a 20 
de dezembro de 1894, em Portugal, contra-mestre, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residente á rua Júlio do Carmo 
ü. 25 . 

8 .900. José Pinto Monteiro (9.001), filho de José Pinto Mon
teiro, nascido a 1 de abril de 1894, no Estado de São' 
Paulo, eòmmercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo e residente 
á rua Pereira Franco n . 105. 

8 . 90 Í . Orlando Gomes da Silva (9.002), filho de Júlio Gomes 
da Silva, e de Izabel Moretel da Silva, nascido a 3. 
de março de 1918, no Districto Federal, operário 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gamboa o residente á rua Souza Barros 
numero 8. 

8 .902. Anna Guimarães Maia (9.003), filha de Antônio Ro
drigues Maia e de Laura , Guimarães Maia, nascitíí 
a 27 de fevereiro de 1913, no Estado do Rio de Ja
neiro, commercio, solteira, com domicilio : eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo e residenti 
á rua São Christovam n . 171. 

8 . 903 . ' Josué de Aguiar (9.004), filho de Emílio Trancoso d( 
Oliveira e de Izabel Francoso de Jesus, nascido a lt 
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de março de 1 8 9 4 ^ 0 Estado do Espirito Santo r ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de SanfAnna o residente á rua Senador 
Euzebio n . 128. 

8.904, Benjamin Guedes Monteiro (9.005), filho de Pedro 
Guedes Monteiro e de Leonor Francisca da Cruz 

'. Guedes, nascido a 8 de agosto de 1892, no Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo o 
residente á rua Presidente Barrozo n. 40. 

tf. 905, Manoel Demetrio Alves (9.006), filho de João Leoncio 
Alves e de Vitaiina Alves de Almeida, nascido a 21 
de novembro de 1906, no Estado de Pernambuco, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de SanfAnna e residente á rua Frei 
Caneca t i . 45. 

8.906. Heitor Ferreira Drumond Filho (9.008), filho de Hei
tor Ferreira Drumond e de Felina Vieira das Neves 
nascido a 12 de setembro de 1911, no Districto F e 
deral, operário, casado, com domicilio eleitoral n't 
districto municipal de Espirito Santo e residente á 
travessa Souza n. 12. 

8.907. José Lúcio da Cruz (9.009), filho de José Raymundo 
da Cruz e de Maria Feliciana da Cruz, nascido a 1' 
de fevereiro de '1904, no Estado de Minas Geraes 
jommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residente â rua 
Dr. Piragibe n. 74. 

8.908. José Francisco Corrêa (9.010), filho de Antônio Fran
cisco Corrêa o de Maria Marques Corrêa, nascido a 
9 de setembro de 1905, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e, residente á rua Ma
chado Coelho n'. 81 . 

8.909. Maria José Ferreira (9.011), filha de Benjamin Ber
nardo Ferreira c de Maria Rosa Ferreira, nascida a 
19 de março do 1909, no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal.de SanfAnna e residente á rua Marquez 
de Pombal n. 18. 

8.910. EIvira da Gloria Caetano (.9.012), filha de Seraphim 
Antônio e de Maria Crytoleira, nascida ã 15 de agosto 

. de 1912, no Districto Federal, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residente á rua Machado Coelho nu
mero 24. 

8.91.1. Oswaldo Pal-hares dos*Santos (9.013), filho de Manoel 
Thomaz dos Santos e de Maria Rabina dos Santos, 
nascido a 1 de março de 1910, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo, residente á ave
nida Salvador de Sá n . 33. 

8.912. Manoel Alves. (9.014), filho de Altamiro Alves e do 
Amélia Conceição Alves, nascido a 24 de outubro de 
1913, no Estado do Rio de Janeiro,, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Espirito Santo e residente á rua São Christo-
vam n. 185. 

8.913. Nuno Martins Tavares (9.015), filho de Nuno Mar
tins da Silva Tavares e de Lydia Maria Martins Ta 
vares, nascido a 20 de maio de 1909, no Districto 
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residente á 
rua Frei Caneca n. 26. 

8.914. Joel Paulo de Azevedo (9.016), filho de Moysés Paulo 
de Azevedo e de Avelma Rosa de Azevedo, nascido 
a 7 de novembro de 1911, no Estado do Rio de Ja* 
neiro, dentista, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna e residente á rua 
Estacio de Sá n. 151. 

8.915. Cassio Campos Nogueira (9.017), filho de José de Bar
ros Nogueira e de Carmen de Campos Nogueira, nas
cido a 29 de agosto do. 1909, no Estado de São Paulo, 
medico, casado, com domicilio eleitora] no districto 
municipal de Espirito Santo e residente á rua São 
Diniz n . 2 1 . 

8 .916. "Diamantino Marques Filho (9.018), filho de Diaman-
tino Marques Gomes e de Cândida llonorina Gomes, 
nascido a 22 de abril de 1916, no Estado de Minas 

Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo e residente^ 
á rua Piragibe n , 24. 

8 .917. Laureano Ferreira Guimarães (9.019), filho de João> 
Ferreira Guimarães e de Augusta Nabuco Guima-* 
rães,' nascido a 4 de junho de 1909, no Districto F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo e residente 

&' á rua Pereira Franco n. 24. 

8.918. Ruy de Almeida (9.020), filho de Júlio de Almeida $ 
de Maria da Gloria Brandão, nascido a 12 de no
vembro de 1913, no Estado de Alagoas, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni-i 
cipal de Espirito Santo-e residente á rua Guapi nu-i 
mero 48. 

8 .919. Zilda do Couto Andrade (9.021), filha de Manoel José; 
de Andrade e de Noemia Couto de Andrade, nascida 
a 28 do novembro de 1914, no Districto Federal, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residente á ru* 

, Orestes n . 19. 

8.920. Jorge de Menezes (9,022), filho de Alfredo de Meiiezeê 
e de ízolina de Menezes, nascido a 18 de julho de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de Espi-; 
rito Santo e residente á rua Dr. Piragibe n . 26. 

8 . 921 . Gervasio Baptista' do Nascimento (9.023), filho de Ma-i 
noel Baptista do Nascimento e de Maria Pola dO> 
Nascimento, nascido a 25 de dezembro de 1901, no 
Estado de Sergipe, barbeiro, casado, com domicilio 
eleitora] no districto municipal de Espirito Santo- $ 
residente á rua Guapi n . 37. 

8 .922. Clarice Carvalho Guimarães (9.024), filho de F r a n 
cisco Monteiro Guimarães e de Adelia de Carvalho; 
Monteiro Guimarães, nascida a 19 de junho de 1912^ 
no Districto Federal, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito» 
Santo e residente á rua D. Minervina n. 2 1 . \ 

8.923. Cyreu Lurice de Alvarenga (9.025), filho de Luiz Xa
vier Pereira Lima e de Delnida de Paula Marinhei 
Pereira Lima, nascido a 5 de junho de 1913, no Dis
tricto Federal, professora, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo e 
residente á. rua Minervina n . 17. i 

8 .924. Orena Simões (9.026), filha de Manoel Simões e dé 
Guilhermina Simões, nascida a 16 de setembro dô; 
1911, no Districto Federal, serçideira, solteira, com! 
domicilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo e residente á rua.São Ghrislovam n . 136. 

8 .925. Maria José Bittencourt (9.027), filha de José Maurício 
Guimarães, nascida a 13 de maio de 1904, no Estadcí 
de Santa Catharina, domestica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residente á rua Pedro Alves n . 188. 

8 .926. Lindolpho de Oliveira Guimarães (9.028), filho da' 
Virgílio de Oliveira Guimarães e de Raymunda Car-
loto das Dores, nascido a 24 de julho de 1889, no, 
Estado de Minas Geraes, operário, casado, corn do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residente á rua Viscondessa de Pirassununga 
n . 40. 

8 .927. Isidoro Gomes de Paiva (9.030), filho de Duarte do 
Paiva e de Serminia Gomes de Paiva, nascido a §, 
de março de 1917, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni-», 
cipal de Espirito Santo e residente á rua Estacio 
de.Sá n . 122. 

8 .928. Lúcia Gomes Cabral (9.0-31), filha de Carlos Gomes 
Cabral e de Zulmira Maia Cabral, nascida a 2 de 
dezembro de 1913, no Districto Federal, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Espirito Santo e residente á rua Salvador, 
de Sá n. 95. 

8 .929. Augusto Rodrigues da Silva (9.032), filho de Ray
mundo Rodrigues da Silva e de Viánnise Rodrigues 
da Silva, nascido a 21 de janeiro de 1912, no Estado 
de Matto Grosso, motorista, solteiro, com domicilio^ 
eleitoral no districto municipal de "SanfAnna e re i 
sidente á rua João Cardoso n . 22. 
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8.930. Roberto Volto. (9.033), filho de Camillo Votto e de 
Maria da Gloria Votto, .nascido a 9_de abril de 1890, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residente á rua Conselheiro Leonardo n . 35, 

8 . 931 . Ernesto José Barbosa (9.034), filho de Manoel José 
Barbosa e de Maria Chcvalier Barbosa, nascido a 
27 de fevereiro de 1891, no Districto Federal, mo
torista, solteiro, com domicilio eleAoral no districto 
municipal de Espirito Santo e. residente á rua Es
tacio de Sá n . 122. 

8.932. Oscar Deodato dos Santos (9.035), filho de Maria da 
Cruz Silva, nascido a 15 de novembro de 1890, no 
Estado de Alagoas, sapateiro, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e r e 
sidente á rua Júlio do Carmo n . 60. 

8.933. Cezina Guimarães da Costa (9.036), filha de Antônio 
Gomes da Costa e de Arehangela Rosa Desterro, nas
cida a 15 de outubro de 1870, no Estado do Rio de 
Janeiro, domestica, viuva, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residente á 
rua João Cardoso n. 20. 

8.934. Mario Fernandes de Lima (9.037), filho de Carlos Li
ma e de Benigna Alves Lima, nascido a 21 de abri. 
de 1917, no Estado do Paraná, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residente a rua Frei Caneca n . 56. 

8.935. Olympio Canasoo (9.038), filho de Fernando Canasco 
e de Maria Sanapin Souza, nascido a 2 de abril de 
1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna, o residente á rua Júlio do Carmo n . 101. 

8.036. Oswaldo Fernandes Meirelles (9.039), filho de Manoel 
Freire Meirelles e de Guilliermina Fernandes Mei
relles, nascido a 7 de junho de 1914, no Districtc 
Federal, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral 
tio districto municipal de Espirito Santo e residente 
á rua Orestes n . 12. , 

íJ.Hsv. Murilo Gojal Freire (8\940). filho de Antônio Gon
çalves Freire Júnior e de Maria da Conceição Gojal 
Freire, nascido a 18.d«< outubro de 1914, no Estado 
de Alagoas, commercio.' solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gamboa e residente 
á rua Monte n . 3 . 

8,938. Oscar Schimidt (9.041), filho de Wiily Schimidt e de 
Helena da Rosa Schimidt, nascido a 3 de dezembro 
de 1911, rio Districto Federal, cirurgião dentista, 
solteiro, com domicilio eleitoral no ' districto muni
cipal de SanfAnna e residente a rua Senador Eu-
zebio n . 99.. 

.8.93.9. Manoel Ribeiro Machado (9.042). filho de Antônio José 
Machado e de Martha Maria Machado, nascido a 18 
de junho de 1902. no Estado do Rio de Janeiro, es-
criptivrario, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residente á rua Vis
conde de Itauna n. 205. 

8.940. Adaltira He Paiva Bahia (9.013), filha de Américo de 
Paiva Bahia e de Honorina. Alves Ribeiro Bahia, 
nascido a 8 de abril de 1918. no Districto T'ederat, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gamboa e residente á rua Santo 
Christo n. 145. 

8.941. Castalia Vianna (9.044), filha de Aífonso Martins Vi-
anna e de Eulinda Martins Vianna, nascida a 20 dt 
agosto de 1917, on Districto Federal, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de SanfAnna e gesidente á rua João Cardoso nu
mero 101. 

8.942. Antônio Francisco Gomes (9.045), filho de Antçnic 
Francisco Gomes e de.Leocadia Dias Gomes, nascidi 
a 13 de junho de 1874, no Estado do Rio Grande do 
Sul, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Espirito Santo e residente á 
rua São Christovam n . 63. 

8.943. Cezario Alvarenga de Souza Júnior (9.046), filho de 
Cezario Alvarenga de Souza e de Maria Monteiro 
de Souza, nascido a 8 de dezembro de 1909, no 
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com 

domicilio eleitoral no districto municipal de Santf 
Anua e residência á rua General Pedra n. 2 3 5 . " 

8 .944. Antônio Fructuoso de Brito (9.047), filho de CandidiJ 
Fructuoso de Brito e de Corina Martins de Brito; 
nascido a 15 de março de 1918, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residência 
á rua Senador Euzebio. 

8.945. Áurea dos. Santos Azevedo (9.048), filha de Juliõ 
Ferreira dos Santos e de Maria do Rosário Mor-
gado nascida a 1 de julho de 1902, no Districto 
Federal, domestica, viuva, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residência 
á rua de SanfAnna n. 168. 

8.946. José Joaquim Martins (9.052), filho de Joaquim 
Antônio Martins e de Floriana Maria de Jesus, 
nascido a 26 de fevereiro de 1903, no Estado de 
Santa Catharina, pedreiro, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo, 
e residência á rua Pedro Alves n . 188. 

8.947. Zeno "de Souza Gomes (9.051), filho de Martha Ri
beiro de Souza, nascido a 21 de fevereiro de 1908, 
no Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua João- Cardoso nu
mero 80. 

8 .948. Lauriano Beltran (9.050), filho de Vicente Beltrão.' 
e de Assuncion Caixalaz, nascido a 29 de junho 
de 1916, no Estado de São Paulo, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo e residência á Avenida 
Salvador de Sá n. 95. 

8.949. Eitel Drumond da Costa (9.049). filho de Nabor 
Drumond da Costa e de Carmen Drumond da 
Gosta, nascido a 6 de março de 1908, no Estado 
do Rio Grande do Sul, commercio, casado, com! 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua Frei Caneca n. 68. 

8.950. Affonso Moraes (9.053), filho de Mario Moraes e dè 
Alvarina .Ribeiro de Moraes, nascido a 14 de ou
tubro de 1913, no Estado de Minas Geraes, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência & 
rua Gupi n . 56. 

8 .951 . Abílio de Freitas Coutinho (9.054), filho de José 
Júlio de Freitas Coutinho e de Maria do Carmo 
de Freitas Coutinho, nascido a 9 de janeiro de 
1917, no Estado do Amazonas, encadernador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-

' ' ' cipal de Espirito Santo e residência á rua Doutor 
Piragibe n . 89. ] 

8.952. Zeina Teixeira (9.0551, filha de Adolpho Pinto Tei
xeira e de Victoria Teixeira, nascida a 6 de 
março de 1909, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto^muni-
cipal de Espirito Santo e residência á rua Mes
quita Júnior n. 8. i 

8 .953. ümberto Fillipaidi (9.056), filho de Giuseppe Filll-
paldi e de Mariana Petrucci, nascido a 17 de maio 
de 1892, no Districto Federal, 'pintor, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua de. SanfAnna n . 60. 

8.954. Manoel da Silva Pacheco (9.057), filho de Alberto de 
Souza Pacheco a de Carlota César Pacheco, nas
cido a 22 de abril de 1916, no Districto Federal, 
commercio. soMeiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de SanfAnna e residência $ 
rua General Pedra n. 15. 

8 .955. Waldemar Ahranles Pinho (9.058), filho de Delphim 
Ignacio de Pinho-e de Albertína Abrantes de Pi
nho, nascido a 22 de abril de 1918, no Districto 
Federal, commerciario, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residência á rua Pereira Franco n. 31 . 

8.956. Virgílio dos Santos Coelho (9.059), filho de Mar-
cellino dos Santos Gonçalves e de Virgínia Coelho 
dos Santos, nascido a 6 de fevereiro de 1916, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo e residência á rua Carmo Nétto nu
mero 219, 
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3.957* Ary Fernandes Ribeiro (9.060), filho de Henrique 
Fernandes Ribeiro e de Mathilde Ribeiro, nascido 
a 23 de dezembro de 1915, no Districto Federa!, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência á 
rua Sarah n . 14. 

Í.958. Malvina Amélia de Paiva (9.061), filha de Antônio 
José de Paiva e de Maria Amélia de Paiva, nascida 
a 12 de agosto de 1914, no Estado do Rio de J a 
neiro, commerciaria, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e 
residência á rua Pessoa de Barros n . 33. 

8,95?,. Eduardo Olavo Neves Canto (9.002), filho de João 
Olavo de Canto e de Carolina Neves Canto, nascido 
a 13 de julho de 1913, no Estado de São Paulo, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Sanlo e residência á 
rua D. Minervina n. 29. 

9.960. Hermogeneo Rezende da Silva (9.063), filho de José 
Pereira da Silva Júnior c de Thereza dos Santos 
Rezende, nascido a 19 de abril de 1890, no Dis
tricto Federal, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e 
residência á rua de SanfAnna n. 188. 

8 . 9 6 1 . Isidoro Aizic (9.064), filho de Salomon Aizic e ete 
Molca Aizic, nascido a 13 de fevereiro de 1894, 
na Rumania, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e 
residência á rua Machado Coelho n. 67. 

8.962.. arcinio Ferreira da Silva (9.065), filho de Vidal 
Ferreira da Silva, nascido a 21 de fevereiro de 
1908, no Estado de Minas Geraes. lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Espirito Santo e residência & rua Orestes 
numero 58. 

8.963-. Meridional Bonifácio França (9.0GC), filho de Ju
venal Bonifácio Franco e de Emilia Francisca da 
Cruz, nascido a 25 de abril de. 1912, no Districto 
Federai, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna e resi
dência á rua General Pedra n . 235 sob. 

8 .964, Manoel da Costa (9.067), filho do Joaé da Costa e de 
Maria de Jesus, nascido a 1 de outubro de 1917, 
no Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua Moncorvo Filho nu 
mero 42. 

8.965. Jusiimi da Cunha Consilio (9.068), filha de Joaquim 
Teixeira da Cunha e de Amai ia Cecília da Cunha, 
nascida a 9 de janeiro de 1912, no Estado do Rio 
de Janeiro, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal do Gamboa e resi
dência á rua Visconde da Gávea n . 32. 

8.960. Álvaro Gonçalves Bastos (9.069), filho de Agenor 
Gonçalves Bastos e de Julieta doa Santos Bastos, 
nascido a 31 de janeiro de 1898, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residência 
a rua Senador Euzebio n . 16. 

g.»67r Elzabeth Augusta de Azevedo (9.070), filha de An
tônio José de Azevedo e de Elvira Augusta de Aze
vedo, nascida a 27 de março de 1917, no Districto 
Federal, costureira, Solteira, com domicilio - elei
toral no districto municipal de Gamboa e residência 
á rua do Monte n. 3 . 

8.988. Jorge Faissal (9.071), filho de Uady Faissal e de 
Sophia Faissal, nascido a 7 de maio de 1917, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna 
e residência a rua Moncorvo Filho h. 42. 

8.969. Helena Maria Bersot e Silva (9 .072), filha de Abelardo 
Ignaoio da Silva e de Philomena Alves Bersot e 
Silva, nascida a 15 de setembro de 1916, no Estado 
do Rio de Janeiro, commercio, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gamboa e 
residência á rua America n . 35. 

£.970. José da Hora Pires (9.073), filho de Jacintho da Hora 
Pires e de Clara Maria Pires, nascido a 4 de janeiro 
de 1889, no Estado de Pernambuco, contador, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto mun i 

cipal de SanfAnna e residência d rua Júlio DO 
Carmo n . 97. 

8.971.- Oswaldo da Silva Gomes (9.074), filho de André da 
Silva Gomes, nascido a 16 de julho de 1915, no 
Districto Federal, operaro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gamboa e r e 
sidência á rua Leoncio de Albuquerque n. 30. 

8 .972. Helena do Souza Veras (9.075). filha de Antônio 
Ignacio de Souza e de Maria Augusta de Almeida 
Souza, nascida a 27 de novembro de 1909, no Dis-
tricto Federal, domestica,, casada, com domicilio' 
eleitoral no districto municipal de Gamboa e res i 
dência á rua Conselheiro Zacharias. n . 50. 

8 .973 . Maria da Penha Menezes (9 .076), filha de Antônio 
Ignacio de Souza e de Maria da Penha de Almeida, 
nascida a 14 de, setembro de .1906, no Districto -
Federal , domestica, casada, oom domicilio elei
toral no districto municipal de Gamboa e residên
cia á r ua João Alvares n . 53 . 

8.974. Rita Ferreira Guimarães '(9.077), filha de Paulo Fer
reira Lemos e de Julia Ferreira Lemos, nascida 
a 15 de dezembro de 1911, no Districto Federal, 
domestica, casada^ com domicilio' eleitoral nò dis
tricto municipal de SanfAnna e residência á rua 
de SanfAnna n . ' 337. '• 1 

8.975. ; Vicente Pereira Verae3 (9.078), filho de João Pe
reira Veras e de Maria Pereira Lyra, nascido a l i 
de março de 1903, no Estado do Rio Grande do 
Norte, militar, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gamboa e residência á rua 
Conselheiro Zacl iar ias 'n . 50. 

8 .976. Abo] da Silva Doederlein (9.079), filho de Walter 
Doederlein e de Petronilha Francisca da Silva, 
nascido no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna c residência á rua General Caldwell nu
mero 181. 

8.977. Álvaro Gomes Veras Sobrinho, (9.080). filho de Nestor 
Gomes Veras e de Emigdia Camptis Veras, nascido 
a 7 de julho de 1912, D O Estado de Maranhão, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e re-idencia á rua 
Senador Euzebio n . 134. 

8.9T8. José Lemos (9.081), filho de Augusto Trindade de 
Lemos e de Maria da Conceição, nascido a 6 de 
julho dc 1917, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domieilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residência â rua Visconde de 
í tauna n . 111, casa 16. 

8.979. F i rmo Nisolan do Nascimento (9Í082).' filho de 
Luzia Joaquina do Espirito Santo, nascido a i de 
junho de 1896, no Estado de Alagoas, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do SanfAnna e residência á rua Frei Caneca 
numero 19. 

8 .980. Walter Gonçalves (9.083), filho de José Gonçalves 
e de Alice Gonçalves, nascido a 19 de outubro de 
1904, no Estado de São Paulo, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua Marqucz de Pombal 
numero 32. 

8 . 981 . Ramiro da Costa Brandão (9.084), filho de Antônio da 
CoiSta Bradão e do Alzira da Costa Brandão, nas
cido a 28 de junho do 1911, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residência á rua 
Frei Caneca n . 35 . 

8.962. Júlio Chaves (9.085), filho de Horacio, Chaves e de 
Antonía Marques, nascido a 25 de dezembro da 
1896, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua Visconde de Ítauna nu
mero 130. j 

8.983. Júlio Chaves Mello d'Albuquerque (9.086), filho de 
Heriwone Mello d'Albuquerque e de Maria Chaves 
r'Albuquerque, nascido a 4 de abril de 1915, no 
Districto Federal, funec. publico, solteirp, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo e residência á rua Pedro Rodrigues 
numero 23. 
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8 . 981 . Cecília Machado Leivas (9.087), filha de Otto Ma
chado Loivas e de Saturnina do Espirito Santo 
Leivas, nascida a 23 de fevereiro de 1906, no Dis
tricto Federal, operaria, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gamboa e resi
dência á rua da America n . 217. 

8.985., Wencestau Ferreira (9.088), filho de Manoel José 
Ferreira e de Barbaba Chame, nascido a 21 de 
agosto de 1917, no Estado de Minas Geraes, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral n o - d i s 
tricto municipal de SanfAnna e residência á rua 
Visconde de ítauna n. 62. 

8.986. Manoel Machado Cardoso (9.089), filho de Alexandre 
Machado Cardoso e de Maria da Gloria, nascido a 12 
de. setembro de 1896, no Districto Federal, eom-
nercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência á 
rua São Christovâo n. 106. 

8 .987. André Gomes de Souza (9.090), filho dc Albreto-Ave
lino de Souza e de Encarnação de Jesus Gomes, 
nascido a 8 de outubro de 1913, no Districto F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna c residência 
á rua Marquez dc Sapucahy n . 138. 

8.988. Eduardo Peregrino (9.091), filho de Pedro Pelegrino 
e de Eugenia Cat.aldo Pelegrino, nascido a 30 de 
agosto de 1905, no Distr icto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residência á rua Frei Ca
neca n . 69. 

8.989. Arlindo Teixeira (9.092), filho de Rita Teixeira, 
' nascido a 13 de setembro de 1913, no Districto Fe 

deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residência á 
rua Senador Euzebio n . 98, casa 2. 

8.990. Lourival Ferreira (9.093), filho de Manoel Joaquim 
Ferreira Júnior e de Deolinda de Mattos Ferreira, 
nascido a 3 de maio de 1904, no Districto Federal, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc Gamboa e residência á rua 
Sacadura Cabral n . 307. 

8 .991. Jorge Abdalla. Gabriel (9.094), filho de Abdalla Ga
briel e de .Tulia Chamarelli, nascido a 27 de setem
bro de 1917, no Districto Federal/commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residência á rua Marquez de 
Pombal n . 19. 

8.992. Pery Brust, Palmeirim (9.095), filhe de João Valentim 
de Carvalho Palmeirim e de I.eontína Brust 
de Carvalho, nascido a 13 de marco de 1911, no Es
tado do Rio de Janeiro, éommercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es 
pirito Santo o residência á rua São Christovâo nu
mero 32. 

8.993. Arthur Pereira Campos (9.096), filho de Etelvino 
Pereira Campos- e de Corina Campos, nascido a 15 
de maio de 1912, no Estado do Rio do Janeiro, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residência á rua 
Visconde de ítauna n. 102. 

8.994. Norival da Costa Guimarães (9.097), filho dc Amaury 
da Costa Guimarães e de Isé da Silva Castanheíra 
Guimarães, nascido a 20 do setembro de 1905, no 
Districto Federal, funec. publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Es
pirito Santo e residência â rua Pedro Rodrigues 
numero 23. 

8 .995. Baptista de Souza Figueiredo (9.098), filho de Fran
cisco Corrêa Lopes de Figueiredo e de Honorina 
Pedrosa de Souza Figueiredo, nascido a 29 de 
agosto de IP95, no Districto Federal, operário, ca
sado, com domicilio- eleitoral no districto muni -

. cipal de SanfAnna e residência á rua Senador Eu
zebio n. 86. 

8.996. Aldo de Carvalho (9.099). filho de ArisMdes de Car
valho e de Caroiina Francisca da Silva, nascido 
7 de dezembro de 1908. no Estado da Bahia, com
mercio, casado, com domicilio 'eleitoral no dis
tricto municipal de. SanfAnna e residência á rua 
Senador Euzebio n . 38. 

8.997. 

8.998. 

8.999. 

9.000. 

9 .001. 

9.002. 

9.00tJ 

9 .00Í . 

9.005. 

r.000. 

9,007-

S.008. 

9.00!). 

9.010. 

Idalina Britto Monteiro (9.100), filha de Samuel 
Britto e de Sophia Britto, nascida a 27 de se
tembro de 1904, no Estado da Bahia, domestica, 
:asada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna o residência á rua General Cal-
dwell n . 173. 

José Antônio Netto (9.101), filho de Antônio José 
Netto e de Rita Francisca de Jesus, nascido a 8 de 
setembro de 1895, no Estado-de Minas Gerae3, mo
torista,, casado, oom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residência á rua 
dc SanfAnna n. 188. 

Roberto Pinto da Fonseca (9.102), filho de Alfredo 
Pinto da Fonseca e de Ermetinda Soares Pinto da 
Fonseca, nascido a 9 de dezembro de 1893, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gamboa e resi
dência á rua do Livramento n . 117. 

Fernando Jorge '(9.103), filho de Felip.pe Miguel 
Jorge e de Maria Alves Jorge, nascido a 30 de maio 
dc 1911, no Districto Federai, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua Visconde de ítauna 
numero 60. 

José Caetano de Abreu (9.104), filho de Manoel Cae
tano de Abreu e de Maria Ignacia de Jesus, nas
cido a 25 de janeiro dc 1908, no Estado do Es
pirito Santo, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residência á rua Guapi n . 36. 

Esmeraldina Bastos (9.105), filha de Victorino Vi
cente de Almeida e de Rosa da Silva Pinto, nascida 
a 7 de junho de 1877, no Districto Federal, do
mestica, viuva, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Espirito Santo c residência á rua 
D. Minervina n. 35. 

Ângelo Ribeiro (9.100), filho de Antônio Augusto 
Ribeiro e de Maria Cândida Ribeiro, nascido a 18 
de abril do 1914, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna. o residência á rua Moncorvo 
Filho n. 88. 

Joaquim da Costa 'Rayol (9.107), filho do Feüppe 
Santiago Rayol e de Joanna Francisca. da Costa 
Rayol, nascido a 18 do agosto de 1885, no Estado do 
Pará, marítimo, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gamboa e residência á rua 
do Livramento n. 18. 

José Miranda Filho (9.108). filho de José Miranda 
Júnior o de Maria Bueno de Miranda, nascido a 2 
de outubro do 1917, no Estado de Minas Geraes, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência á 
rua Pf.-íòa de Barros n. 29. 

Octavio Azevedo (9.109), filho de Octavio Victorino 
de Azevedo e de Maria Dolores Gonçalves, nas
cido a '14 de junho de 1907, no Estado do Rio de 
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no di-st-rieio municipal de SanfAnna e residência 
á rua João Caetano n. 95. 

Francisco Pinto Ribeiro de Carvalho Júnior (9.110), 
filho de Frnnoise > Pinto Ribeiro cio Carvalho e de 
Alzira ri'-1 Jesu? Carvalho, nascido a 12 de agosto 
do 1507. no Dtstricto Federal, commercio, sol

teiro, coin domicilio eleitoral rio districto muni
cipal de SanfAnna e residência á rua Senador Eu
zebio n. -3?. 

H w n W l n Saraiva Valentim Magalhães (9.111), filho 
de Alexandro Valentim de Magalhães e de • Nair 
Saroíva do Magalhães, a 30 de julho de 1915. no 
Districto Federal, estudante, solteiro, eom domicilio 
(dmforal no districto municipal de Espirito Santo 
o residência á rua Machado Coelho n . 105. 

ííduaído Rocha dos Santos (9.112), filho de Joaquim 
Francisco dos Santos e de Antonia Rocha dos San
tos, nascido a 8 do janeiro de 191 í, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral nó districto municipal de SanfAnna e r e 
sidência á rua do SanfAnna n. 68. 

Rubem Joaquim Coelho (9.113), filho do Manoel Joa
quim Coelho c de Deolinda da Rocha Gomes, nas-
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cido a 25 de dezembro de 1916, no Districto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitora' •ai, commercio, solteiro, com domicilio e 

districto municipal dc SanfAnna c resiá no 
rua Visconde dc í tauna u . 7 1 . 

Í A E N C I A s 

l a ç o seiente que os títulos serão entregues, r.a forma es
tabelecida pela lei, a quem restituir o recibo de inscripcão. 

Rio do Jar.eiro, 9 de j; , lho de 1936. — Pelo escrivão, 
'Ivane Evpvisto de Oliveira, ^ 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

De crdem do Dr. Juiz Eleitoral da Sétima Zona, da 
.Segunda Circumscripção do Districto Federa;, faço publico, 
-para conhecimento dos interessados, que foram expedidos os 
-titules cl( itwaes dos seguintes cidadãos: 

9 . 0 ; ? . Mr.r.r-e! S':are? (9.114», filho de Francisco Soares o a% 
Maria da St-kdade Suarei-, nascido a 30 de r.ovem-

• b":. fie 1902, no Districto Federa'., operário casada, 
com domicilio eleitoral no disur-icto municipal de 

. Sui.fAnua o residência á rua Visconde de í tauna 
n . 130. 

'C-.0Í2 Josi ' Soares (911õ), filho de Francisco Soares e do 
Maria da Soledade Soares, nascido & 4 de agosto de 
190Í. no Districto Federal, operário, casario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna o. reside aeia á rua Visconde de í tauna tui-

• mero 130. 

'j.Qll. Rrulioo Jacintho da Silva (9110), filho de Aristides-
Jaeintho cia Silva, nascido a 16 de dezembro de 
19-09, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Santo e residência á rua Luiz Pinto 
n. 38. 

Í . G t í . Edgard Borges de Andrade (9 117), filho de Oofaviant 
de Moura Andrade e de Lconor Borges de Andrade, 
nascido a 1 do março de 1912, no Estado dc São 
Paulo, commercio. solteiro, c o m domicilio eleitoral 
t:o districto municipal de SanfAnna e residência 
& rua de SanfAnna n . 12C». 

ü .Oi : . Álvaro de Olheira Martins (9.118), filho de João Ber-
nardino de Souza o de Maria de Oliveira, nascido a 
3 de dezembro de 1913, no Estado de Minas Geraes, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Esipirito Santo e residência 
á rua Machado Coelho n. 118. 

9.010. Amorna Taboas (9.419), filha de Baptista TabOas 
Rcdrigues e de Victoria Maria Gomes, nasrida a 
20 de outubro tíe 1905 no Districto Federal, ope
raria, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gamboa e residência á rua Major 
Sayâo n. 2G. 

9.017. G* ira Pereira Lima (9.1201, filha de Luiz Xavier Pe 
reira Lima e de Deolinda de Paula Marinho Pe 
reira Lima, nascida c 6 de setembro de 1916, no 
Districto Federa!, professora, solteira, c o m domi
cilio eleitoral no districto municipal de 'Esp i r i to 
Santo e residência á rua Minervira n. 17. 

•9.020. Flora das Neves Pinto (9.121), filha de Antônio da 
Almeida Pinto e de Laura das Noves Meirelles, nas
cida a 18 de maio de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gamboa e residência á rua 
Harmonia n . 15. 

-&.0ÍT.', EaroTdo Assumpção Lopes (9.122), filho de Fran
cisco Manoel Lopes e de Maria Barbosa Lopes, 
nascido a 11 de agosto de 1915, no Districto F e 
deral, commercio, solteiro, e o m donJeilio eieiíoraí 
no districto municipal de Gamboa e residência- á 
rua do Monte n . 86. 

r'5L'022. Henrique Cerqueira (9.123), filho de Marianria Cer
queira, -nascido a 8 cie julho da 1912 no Districto 
Federal, comrneroto, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAm?»' e resi
dência á rua João Caetano n . 47. 

Oswaldo Bento Domingos (9.124). filho de Üeoelecio 
Berto Domigos e de Marictta Ainanoin. nascido a 
2 de maio de 1913, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

municipal de SanfAnna (o- residência á -ru» Viô-
eonde de-rtauna n . 125. 

9 .021. Paulo Ignacio dc Oliveira (9.125). filho de Aiistido-í 
Ignacio do Oliveira, nascido a 29 de janeiro de 
1913, no Estado de Minas Geraes, pintor, solteiro, 
com demicilio elei toral 'no districto ..municipal ds 
SanfAnna c residência á rua Júlio do Carmo n. 19« 

9.0*5, Claudionor Francisco Lima (9.126), filho dp João 
Francisco Lima e de Deolinda Francisca do Lima, 
nascido a 5 de novembro de 1909, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, cóm domicilio eleitoral 
no districto municipal de . SanfAnna e res.densia» 
â rua Senador Euzebio n . 72. 

8.026. José Lacerda Yurle (9.127), filho-do Sumueí de La
cerda Yurle e de Victorina do Lacerda Yurle, nas-> 
cido a 4 de junho de 1907, no Ks<ado do lüo de 
Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S.mfAmu o rrsidenc-is 
á rua General Pedra a . 235. 

9 .028. Annibal Santos Pereira Filho (9.128), filho de Aa-
nibal dos Santos Pereira e de Maria dos Prazeres 
Oliveira, nascido a 12 de julho de 1914, no Dis
tricto Federal, maritimo, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna '6 
residência a rua Senador Euzebio n . 222. 

O.QÜO. Alderico Alvite (9.129), filho de Adolpoo Tbieres o 
de Maria Augusta, nascido a 3 de março de 1915, 
no Districto Federal, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua Marquez dc Pombal n . 54, 

9.030. Florencio Borges Monteiro (9.Í30), filho d-j Izidro 
Borges Monteiro Filho e de Maria Sylvia Borges 
Monteiro, nascido a 3 de março de 1912, no Dis
tricto Federal, operário, solteiro, com d micilio 
eleitoral no , districto municipal de SanfAnna a 
residência a rua Frei Caneca n. 115. 

9 . 0 3 1 . Severino Victor (9.132), filho de Francisco Victor o 
de Felippa Manoela-da Conceição, nascido a 15 de 
fevereiro de í90l, no Estado da Parahvba do 
Norte, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no- districto municipal de SanfAnna o residência á-
rua Marquez de Sapucahy n. 125. . 

9.032. A b j t Miranda (9.133), filho de José Miranda Júnior' 
e de Maria José Bueno <ls Miranda, nascido a 26 
de janeiro de 1915, no Estado de Minas Geraes, . 
estudante, solteiro, eom domicilio eleitoral no dis- '» 
íricto ruuíiieipal de Espirito Santo o resiJcpcia á 
rua Pessoa de Barros ri. 23 . 

9.Ü3ÍÍ. Mario Sanches ' (9 .134), filho de -Antônio Jr-aquim 
Sancn.es e de Maria das Maravilhas Sanehcs. nas
cido a 15 de setembro do 1912, no Districto F e ~ " 
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Santo « resi
dência & rua Guapi n . 36. 

9.034. Luiz de Paula - Oliveira (9.135), filho de Fiancisco 
de Paula Pereira e de Maria Rita de Oliveira, nas
cido a 14 de julho de Í907, no Estado de São Paulo, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral vo dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência à 
rua Sara n . 5 . 

5.027. Eleuterío Moacyr da Silva (9 . Í36); filho dc Arthur 
Deodato da Silva e de Julia Cdrreia da StWa. nas
cido a 20 de fevereiro de 1915. no-Estado do Rio 
de Janeiro. Fríburgo, cummercio. solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal d-; Santa 
Anna e residência á Praça da Republica n . 36. 

SL035. Sebastião Marfins (9.137). filho de Henrique Msrüns 
e de Adelaide Martins, nascido a 00" de janeiro de 
1903, no-Districto Federal, "eommercio. casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência a rua SanfAnna n. í í . 

9.036. Ângelo Pr-enhotalto (9.138), filho de Domingos Pre-<^ 
uholatto o do Virgínia Prcnhólntto. nascido a" CE" 
de julho de £915, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitora! no districto muni
cipal- de G a m b o a o residência ã r m Leoncio do Al-
taiquerquo n. 17. 

9.037. Silvério Antônio de Azevedo (9.139;, filho de Ante-* 
mo Azevedo e cie Joscpuiaa Deolinda da Conceição. 

http://Sancn.es
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33038, 

5.039. 

9,040. 

9.042, 

nascido a 22 dc julho de l t - l i , no Districto F e 
deral, funecionario publico, solteiro, com domi 
ciliú eleitora:! .no districto municipal de SanCAnn 
c residência á rua Visconde de t tauna n. 64, 

Domingos Francisco Mondrone (9.140), filho de Ciro ' 
Mondrone o de Maria Aneonia Romano, nascido a 
9 de junho de 1901, no Estado do Paraná, Gurityba 
empregado publico, casado, com domicilio elei
tora l 'no districto municipal de SanfAnna e res i -

' dencia a rua General Caldwell n . 241 . 

Georgina Apparecida Corroa Rezende (9.141), jflha de 
Antônio Martins de Rezende n de Guilhermina 
Corrêa de Rezende, nascida a 22 de novembro dc 
191o, no Districto Federal, commercio, sidteira, 
eom. domjcilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo o residência a rua Machado Coelho 
n. 105. 

Tzaac Feldirian (9.142), filho de Saleman Fcldman o 
rle Clara Feldman, nascido a 21 de abril de 1913, 
no Districto Federal, funecionario municipal, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Espirito Santo u residência a rua Machado 
Coelho n* 76. 

Emerson Tavares Kneipp (9.143), filho do Occaviano 
Kneipp Ladeira e de Rosina Tavares Kneipp, nas
cido a 17 de fevereiro de 1915, no Estado d? Minai 
Ger.-u-ç, commerciario, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito San 1 o e r e 
sidência ;'i rua Mesquita Júnior n . 57. 

João BaptMa da Silva .,9.144), filho de Manoel Her-
culano da Silva e de Emiliana Florinda de Jesus, 
nascido u 20 de outubro de 1903 no Estado dc 
Sergipe, Maroim, 2° sargento da Armada, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Espirito Santo e residejicia a rua Miguel do Frias 
n . 76. 

9.043. Benjamin Constam da Costa (9.145). filho d.1 Antô
nio da Costa ò dé Maria Juliá da Costa, naicido a 
7 do. novembro de 1889, no Estado do Rio de J a 
neiro, commerciario, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Espirito Santo e r e 
sidência ú rua Pessoa de Barros n . 33 . 

0.044. Nouracy Moraes da Costa Barreto (9 140). filho de 
Francisco da Costa Barreto e de Georgina de Mo
raes Barreto, nascido a 13 de outut ro de 1911, no 
Districto Federal, commerciario, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residência á rua Estacio de Sâ n. 157. 

. 9,.Q4b. José Moraes (9.147), filho de Joanna Moraes, nasci
do a 13 de março do 1909, no Estado dc Minas Ge
raes, empregado publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e 
residência & rua Júlio do Carmo n. 2§. 

P.,046. Calimelio Galvão do Oliveira (Ü.M8), filho -It Ce
nário Galvão de Oliveira e de Francisca Analia de 
Oliveira, nascido a 7 de junho dc 1910, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna o residência 

. a rua João Caetano n. 18. 

D.047. Luiz Moure (9 .149.) , filho do João Bento Mouro e 
do Maria do Moraes Moure, nascido a 12 de maio 
de 1900, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residência á rua Souza Nunes nu
mero 49. 

f . 048 . Gilberto Correia de Mello (9.150), filho de Jostí Be
zerra de Mello e de Alice Correia de Mello, nascido 
a 27 de junho de 1914, no Estado dé Alagoas, com
merciario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-. 
tricto municipal de Espirito Santo o residência á 
rua Pereira Franco n . 24. 

#Í049, Acyr Gomes Barreto (9.151), filho de Seraphim Go
mes Barreto e de Seraphina Gomes Barreto, nas
cido a 5 de Julho de 1915, no Estado do Rio de 
Janeiro, solteiro, com domicilio eleitoral r o dis
tricto-municipal de Espirito Santo e residência á 
rua Deolinda n. 18. 

3U050. Ignacio Pereira Lima (9.152T, filho de Antônio Pe 
reira Lima e de Marietta Benedicla Felix. nascido 

9.051, 

9.032 

0.053. 

9.054. 

9 .055. 

0.036, 

9.057, 

a 16 de mirço de (906, no Estado dc São Paulo, 
motorista, viuvo, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna c residência & rua 
Júlio do Carmo n . 44. 

Miguel José de Britto - (9.153), filho do Maria Izabel 
das Virgens, nascido a 29 de setembro dc 1871, 
nn Estado da Bahia, alfaiate, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de SantAnna 
e residência ã rua João Caetano n . 97 . 

Manoel Izidoro da Rocha e Silva (9.154), filho do. 
Izidoro da Rocha e Silva e de Semirnme da Rocha 
0 Silva, nascido a 31 de agosto de 1901, no Dis
tricto Federal, casado, operário, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SaüfAnr.a o r e 
sidência á rua SanfAnna n . 176. 

Job Derzi (9.155), filho de Armindo Derzi e de 'Ro
sina Soares Peixoto, nascido a 6 de fevereiro de 
1905, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal do Espirito Santo e residen.ua á rua Pedro 
Rodrigues n . 23 . 

Fernando Bourdon (9.130), filho do Il-mriquj Bour-
don e de Hermezilia Bourdon, nascido a 4 de de
zembro do 1900, no Districto Federal, bancário, 
casado, com domicilio eleitoral no di-'rioí > muni
cipal de Espirito Santo o residência Á iva Ma
chado Coelho n . 118. 

Nelson José da Silva (9.157), filho >b ^ . . l i l Jose 
da Silva e de Maria Fedelis da >ilva, nas.ddo-a 
4 de setembro de 1914, no Districto Federal, fun
ecionario publico, solteiro, com demicilio eleitoral 
no districto municipal do Espirito Santo e resi
dência á rua Dr. Piragibe n . 72. 

Ary Luiz cie Oliveira (0.158), filho do PauIi«o Lub 
de Oliveira e. df Laurmtina de Oliveira, naccidõ a 
1 de abril do 1918, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no clislriff;, muni
cipal de SanfAnna e residência ú i ::a Visconde do 
ítauna n. 18. 

TiiarU°y Moreira da Silva (9.159), l ::hu de Octavio 
Moreira da Silva e de Franaisrn Maria da Con
ceição, nascido a 23 Io janeiro de 1900, n-.; Estado 
do Rio do Janeiro, .Ttipirauã, íunecu-uario do Lloyd 
Brasileiro, cisado, com d miicilio lioitoral no dis
tricto municipal ue SanfAnna c r e d í e i r i a á rua 
General Pedra n. 235. 

,058. Nelson Antunes (9.100), filho Io Anl.-v.ii> Bc-.i&rdino 
Antunes o \ i e Izaura Bittencourt Antunes, nascido 
a 10 do maio do 1010, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do SanfAnna e residência á rua 
SanfAnna n. 173. 

9 059. Quirino Sanzono (9.101), filho de Domingos 'Sanzono 
e de Conceição Dina. nascido a 20 do julho do 1899, 
no Districto Federal, solteiro, maivoneiro, eom do
micilie eleitora, no distnc-r. munio.pal de Gamboa 
o residência á rua dos Cajueiros n . 28, 

9.0G0. João Antônio Pimentel (9.162), filho de Antônio 
Joaquim Pimentel e de Eduviges de Jesw Dias,, 
nascido a 7 'te fevereiro de 1918, no Districto F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal do SanfAnna o residência 
á rua Visconde do í tauna n . 112, 

J . 0 6 1 . Antonia Sapiocza Campello (9 163), filha âe Carlos 
Sapienza o de Camella Mazzea, naseida a 21 de 
julho de 1883, no Districto Federal, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de SanfAnna e residência á rua Senador 
Euzebio n. .210. 

0.-002. Antônio Faria Netto (9.164), filho de Joãoi AntteiiO 
de Faria a de Eulalia Lima de Farias, nascido a 
19 de setembro de 1907, no Estado dq>Ri3 de J a 
neiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districta municipal de SanfAnna. c residência' 
a Praça da Republica n . 195. 

9.063. Armando Rodrigues de Castro (9.165)', filhtr de: Jbsé 
Manoel de Castro e de Anna,Emilia de Castro; nas
cido a 10 de novembro de 1912, no Distrieío Fe
deral, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral 

http://residen.ua
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no districto municipal de SanfAnna e residência â 
rua Frei Caneca n. 52. 

5.064. Theophilo José de Abreu- (9.1(35), filho de Honoiato 
José de Mello e de Luzia Tavares de Abreu, nas
cido a 10 de abril de 1917. no Districto Federal, 
funecionario da caixa econômica, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gamboa 
e residência ú rua da Harmonia a. 53 . 

9.065. Jayme de Azevedo Machado (9.167) filho de Antônio 
Muniz Machado e de filaria Magdaloiia de Azevedo 
Machado, nascido a 17 de novembro de 1607, no 
Districto Federal, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal do SanfAnna 
e residência á rua João Caetano n . 36. 

9.066. Lafayetto Rodrigues Pereira Sobrinho (9.16S.:, filho 
de Gastão Rodrigues Pereira e de Maria 0'Azeyedo 
Rodrigues Pereira, nascido a 27 de abril tit 1915, 
no Estado de São Paulo, estudante, soltein., com 
domicílio eleitoral no districto municipal de E s -
pi í i to Santo e residência í rua Carlos Gorues nu-
mero 70. 

9.067.. Manoel de Freitas Amorim (9.169), filho de Manoel 
Henrique de Amorim e de Clmspiniana de Freitas, 
Amorim, nascido a 25 de agosto de 1913, no Es 
tado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo e residência á rua Dr. Piragibe n . 26. 

9.068. Armandino Giudece (9.170), filho de José Salvador 
Gindece e de Laura Giudece, nascido a 15 de junho 
de 1906, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto muniv-pal de 
Espirito Santo e residência á rua Carmo Netto 
n. 166. 

9.069. Luiz Francisco N u n e 3 (9.171), filho de Carlstiano 
Francisco e de Anna Cbsrretc-, nascido & 19 de 
agosto de Í889, no Rio de Janeiro, lavrador, casado, 

- com domicilio eleitoral n j aist-ricto municipal de 
Espirito Santo e residência á rua Conselheiro 
Leonardo n. 28. 

9.070. Carlos Mzvtias Monteiro (9.175), filho de Antônio 
Monteiro e de Eimlia Martins., nascido a 10 de 
junbo de 1917, no Districto Federal, commerciario, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Espirito Santo e residencia^á rua Souza 
Neves n . 36, casa III . 

9.071. Maria Antonieta de Brito Alves (9.173), filha de An
dré de Brito AWes e de Carmên de Brito Alves, 
nascida a 25 de março de 1910, no Districto F e 
derai, dactilographa, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal dc Espirito Santo e 
residência a rua Machado Coelho n. 64. 

9.072. Salirn Miguel (9.174), filho de Pedro Miguel e de 
Maria Clara Miguel, nascido a 23 do maio de 1911,. 
no Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Espirito Santo e residência á rna .Guape n . 27. 

9.073. Hudsoa de Carvalho (9.175), filho de José Pereira dt 
Carvalho e de Minervina de Carvalho, nascido a 
11 de março de 1913, no Estado de Minas Geraes, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência á 
rua Estacio do Sá n. 115. 

8 .074. .Vespasiano Gomes dos Santos (9.175). fiiho de Palma 
Gomes dos Santos, nascido a 8 de 'dezembro ' de 
1890, no Estado do Rio Grande do Sul, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de- Espirito Santo e residência á rua São 
Christovâo n. 125. 

9.075. Braz Coelho (9.177), filho de Agostinho Coelho e d* 
Izabel Caldas Coelho, nascido a 6 de fevereiro de 
1904, no Estado do Rio Grande do Sul, 2<> Sargento 
da Armada, casado, com domicilio eleitoral no dis-: 
tricto municipal do Espirito Santo e residência a 

-.' _ rua de São Christovâo n . 9 1 . 

0.075. Gentil Ramos de Campos (9.178), filho de Claude-
. miro Lourenco de Campos e de Eloiza da Silva 

Ramos, nascido a 10 de novembro • de 1915, no 
Districto Federal, funecionario publico, solteiro, 

eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residência a rua Miguel de Frias 
numero 32. 

9.077. Carmen Soares Fontes (9.179), filha de José Soares 
e de Carmelina Rocha, nascida & 3 dc fevereiro 
de 1902-, no Estado de Minas Geraes, domestica, 
casada, cem domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Espirito Santo c residência á rua Ma
chado Coelho n . 85. 

9.078. Maurício Muniz das Dores (9.180), filho de Philer-
monio José das Dores e de Ignei Muniz das Dores, 
nascido a 25 de junho de 1914, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Espirito Sauto e resi
dência á rua Souza Neves n . 49. 

9.079. Cláudio Pinto Cardeano (9.181), filho de Guilherme 
Pinto Cardeano e de Anna Izabel Cardeano, nas
cido a 7 de março de 1903, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no. 
districto municipal de Gamboa e residência á rua 
Barão da Gamboa n . 82. 

9.080. Alcindo Francisco Monsores (9.182), filho de Fer
nando Francisco Monsores e de Cândida Maria da 
Conceição, nascido a 20 de outubro de 1905, ne 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua Frei Caneca n, 40. 

9 .081 . Paulo Roslindo Campos (9.183), filho de Waldemiro 
Souza Campos e de Perna Roslindo Campos, nas-

' cido a 28 de outubro de 1915, no Estada de Santa 
Catharina, funecionario publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo e residência á- rua General Pedra n.. 253. 

9 .082.. João Soares Palmeira (9.184), filho de Mario Soares 
Palmeira e de Maria Cândida Soares Palmeira, 
nascido a 2' de julho de 1899, no Estado de Alagoas, 
advogado, solteiro, com domieilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência á 
avenida Salvador de Sá n. 182. 

$.•083. Luiz Affonsc Moreira Fenmnrles (9.1*5), filho dè 
José Moriera Blamco e de Consuela Fernandes 
Blamco, nascido a 13 de abril de 1915, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipat de SanfAnna e r e 
sidência á rua General Caldweli n . 66. 

9.084. Alcides Vieira Carneiro (9.186), filho de Vicente 
-• Vieira Carneiro e de Maria de Azevedo Carneiro, 

nascido a 11 de junho de 1906, na Parahyba do 
Morte,. curador massas fallidas, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna, e residência á m a Moncorvo Filho o. 101» 

9 .085 . Sebastião Alcântara (9.1875, filho de Francelino. 
Satyro de Alcântara e de Carolina Custodio do 
Brito, nascido a 18 de maio de 1910, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
tora! no districto municipal do Gamboa c resi
dência á rua Cunha Barbosa n . 08 . 

9.086. Nelson Gomes Vaz (9.188), filho de Arthur de Jesuu 
Vaz o dc Bernardina Gomes Vaz, nascido a 23 de 
abri! de 1918, no Districto Federa!, commercio, 
solteiro, com domicilio, -eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo e residência á rua Men
donça n. ,30. 

9.087. José Ramiro Ramos (9.189), filho de Luiza da Franca" 
Oliveira, nascido a 5 de janeiro de 1904, no Es
tado da Bahia, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residência á rua de São Christovâo n . 185. 

9.088. Filadélfia Milatasi Almeida (9.190), filha de Nazato 
Almeida c de Dionizia Milarssi, nascida a 15 de 
maio de 1914, no Estado do Rio dc Janeiro, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Espirito Sanío e residência Á. 
rua Fonseca Lima n . 2-2. 

9.089. TJlyses Pereira (9.191), filho de Avelino José doí 
* Santos e do Maria Pereira dos Santos, nascido § 
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5 cie agosto" de 1900, no Estada de 'Sergipe, nego-
. ciante, casada, com domicílio eleitoral ao d i s -

lricto municipal de Espirito Santo a residência á 
rua Cordeiro da Grafa n, 42. 

9.090. Franca Lanaro (9.192) filha de Benedicto Di Ciomma 
e de Siagdalena Niizzolese nascida a 1 de janeiro 
de 1903, no Estado do São Paulo, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto' municipal de 
Espirito Santo e residência á rua Visconde de P i -
rassinunga n. 23 . 

fc,09t, J o a q u i m Ribeiro Duarte (9.193), filho de Miguel Ri
beira Duarte o de Ãotonia Moreira, nascido a 2 de 
março de 1903, no Districto Federal, pedreiro, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirtio Santo e residência á rua São 
Christovâo n. 125. 

fcrOâÈ, Lourival 3o-' de Campoa. (9.194), filho da Rsgmaido 
José dt? Campos e de Autcnia Maria de Campos, 
aassktc a 14 ie T.ovemí>r<j de 1916, Í O Districto F e -

• deral, lustrado?, solteiro, com dciticilio eleitoral 
no distriito municipal de Espírito Santo e resi
dência Á rua Mach&do Coelho n . 1.4. • 

9..-0Í3. Maria-das Dores Cruz (9.195), filha de Júsué Gassi-
miro úa ' ÃiYva e â e - l iaria írasHàsea tb ^ivstxm-

- c e l l 0 5 r nascida a S de. maio de 1911, no Estado de 
Minas Geraes, pre/idas domesticas, (casada, com 
domicilio. elaiic-ral no^ districto municipal de Es
pirito Santo o residência-á rua Júlio do Carmo nu
mero . í V*. . . . . . 

9.094. Lucic Monteiro (ÍI.JD01, filho de Z a e j i a r i a 3 Monieire 
e de Ro-a <!» Jesus Mor loiro, nasoide a S de março 
de J9ÍS, no Districto Federal, eommereio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
SanfAnna o residência á m a Frei Caneca n*. 243. 

9 .095. Antônio Soares da Luz (9.197), filho de Ozorio Alvéf 
da I-uz e de Alice Soares da Luz.: nascido a 8 de 
julho "de 1917, no.Distr icto Federal, commercio, 
srtltéi3-o',-.'coni domicilio eleitoral no districto muni-

• cipnl <h> SaufAmm o-residência si rua Senador Eu-
/.evio n . ' 3 8 / 

%O&fiV :Ju!io' ;Bu telho-do Amara! Fi-ho (9.198), filho, de Júlio 
Botelho do Amaral è' de Viciaria Amaral, nascido 
a 22 de março do 1913, tio Districto Federal, eom-

• ô t e r c í o : solteiro, com .domicilio • e l e i t o r a l no dis-
f. ejeto m:ini-:-.rpaI de Sá.hfAnca » resldanoja á rua 
•jenauor fòuebto n • '28. 

,9.097.- Antônio .Atallba. da Silva (9.199j, filho de Felippe 
Raníos.da. Silva e. de Maria Costa--.ria Silva, nas- , 

F> a 23 de .fevereiro, de 1911, no Estado do Pará, 
. operário, solteiro, com domicilio- eleitoral no dis- v 

trieto. municipal de SanfAnna o residência á rua 
João Cardoso n. 78. 

J>;G98. Emilio Silva Juiúor ' mio clv" Ximifio "Silvais 
• de Anna Carolina dá "'Silva, nascido- a 5 de marco 

do J90i, no" Estad-o "do Rio -de Janeiro, operário, 
.casado, VCIM.'dcbLÍcilão eleitoral NN -<1ístrietd mun i 
cipal de Sa.TtfATi.na e r-e=ürlcrrc.ia á riía João Cae-
lano U : 23 .-

9 102 Ar.tar.io Monteiro Pinto C.23Í . filho da Ar.for.fci 
Monteiro Pinto a de Eaiil a Barbosa Pinto, nascido 
a 14 de junho de 1918, no Districto Federal, com-
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna o RP^idenoia á rua 
de SanfAAnna n . ?9-

•9.103. Alcides Martins (9.205), fiilio de Joaquim Martins, 
nascido a 26 de outubro de 1885, no Estado do Rio 
Grande do Sul, sub-official da Armada, _ solteiro, 
jom domicilio eleitoral no districto municipal â&. 
Espirito Santo e residência a rua São Christovâo 
numero 195. 

9.104. Olga Maria Braz ^9.206), filha de Joâu Vieira Nunes 
e de Eudoxa Maris da Conceição, nascida a 2 de 
marco de 1911, no Estado do Rio de Janeiro, âo-
nestica, casada, com domicilio eleitoral no dis-, 
ri cio municipal cie Espirite Santo e residência 

á rua ?e3ro Rodrigues n." 43 . 

9 .105. Carlos Alves Vieira ( í .307) , filho do idclinc Alves 
Vieira, nascido a k de novembro do 1911, no Es
tado do Rio de Jafieiro. lavrador, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Espi
rito Santo o reside-wia a m a Nalmro de Freitas nu
mero 73 . 

9.106. Raul Souza (9.208), filho do José PcJro de Souza 0 
de Josephina dc Sr>uza, nascido a í de fevereiro ã& 
1906. no Estado do* Alagoas, alfaiate, solteiro, corú 
domicilio e! si tora! no districto municipal de Es ' 
piriío Santo c residência á rua Cordeiro da Graça 
número 45, 

%A$l, Pedra Paulo dr. Pai-,a Atuímos ^.2-19,', rlllio rio Tf-m-' 
ricfue Odnriro Antunes e do Laura de Paiva An--
t.unes, nasi-ido a 2l de dozornljro do 1915, no Es--
tado do Rio do janeiro, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districln iminicipal de E s ' 
pír.iío Santo o residt-riçia á rua. . \ c r y Pinheiro nu-

'" mero 54. 
9;. 108. Cyro Alvarenga Vianna (9.210). rilbo de José Ma-

vmi da Chata, Vianna e de Branca do Alvarenga 
Viatma, nasí-ido a 29 do marco de 1900, no Estadí» 
do Rio do Janeiro, commerriò, casado c residência 

';• & rua Pereira Franco n. 134', 

S..1Õ9: Adelino Pires Gonçalves (9.211), filho Jo -Mio PireS 
Gonçalves n de Bulhiüa' Mon-eiro. nascido a 18 dC 
aíiríl de 1917. no" Districto Fv ral. bombeiro by* 
draulico. >-jlteiro. com doirdrili'. Í>:i»;'l3ral no dis-

"' "• tricto 'municipal "de SanfAnna •> o-sidencia á ru? 
General Pedra n. 40. 

f .C95. AnÉonio Amadeu Ferons (9.201),-filho de Estanislau 
Fencre c de Virgínia-Limbo, nascido a 19 de de
zembro de 1911; ao -Districto F«dcral, commercio, 
rasadq,-com doraicüio eleitoral no districto muni 
cipal de Sant Anna e. residência ã rua Visconde d? 
ítauna n . 141. 

-f .100.:Gastão Alves da Silva (9-202), filho de'Antônio Alves 
da Silva e de Chrístina Alves da.Silva, nascido a 
22 de _ dfzembro do•• 190-6, no . -Dis t r ic to Federal, 
operário, solteiro, - com domicilio eleitoral no diç-
tricto municipal de SanfAnna e residência á rua 
General Pedra n , 36. 

| . Í 0 1 f Oljm.pio Argibay C01T0 {9.S03), - filho de Francisco 
•Argibay Corro e de Grania Ferreira Corro, nas
cido a 2 de julho de 1905, no Districto Federal, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de SanfAnna e residência a rus 

-. Visconde de I launa-n . - í l l . 

.110 :Antônio Rodrigues.Guedes (9.212), tilho dc Januário 
..Alves Corrêa * de -Maria Adelaide Rodrigues Güe-

desy nasc-ido a-5.de abr]l de 1917. no Districto F e ' 
deraf. commercio. solteiro, com1 domicilio eleitoral 
no districto municipal de SanfAnna e residência 

' A rv,^ S&wfAsvvã n> 146. 

9.111: Jfí?í Alfredo. 'Ra-sile'.(».íl3), ffirsn Io Vi^nle Basile o 
de Resuali.la Laíiissa, pascirl-o ?, 3 dc dozembro d & 

. 1915, no _ Districto Federa!, r o í m i - m o , . solteiro» 
com domicilio eleitoral"™ DISLRIFTE íntiaic-ipál d& 
SanfAtma.lé • residi ene fa ,,á 'rua Vi.*"-nde -de Ttao.ua-

1. " numero 58'.' "'j 

•S.l-Sí. TRPTIP Capaiienía .de. Sauza Pi^wvt^-itu (6.214), iliba 
de Mititão Othan Capanema e de- Piesoiiiana Ca-

, . panema, nascida .3 13,do julho Jo -1-BÇ4, D O DiS-
; tricto -Federal,, .profeisbra municipal .casada, toVH 

domicilio .cieitoial. no districto municipal de Sant* 
Anna e residência á rua ' Senador. Euzebio n, 86-' 

9.113. Izãr Gomes Romm (9.2.15), filha rio Aloisio Gomes 
Roque e de Margarida da Silva Roque, nascida a 
31 de março de 1915, no Distrk-V-o Federai, eoio-

. - • • .ínercio, solteira, cotí.' domicilio eleitoral no dis
tricto municipal .de Espirito Santo o residência * 
.rua Orestes n . ' 3.6...." ' 

Ô.113. Pedro Romülae de -Souza fl>.21G\ filho de Emilió 
Gabriel de Souza è. de'"Ignes Romirlao de Souia» 
nascido a 20 de maio de 1910, no Districio Federal 

• '- funecionario publico, casado, com domicilio- "elei
tora! ao -districto : municipal de. SanfAnna p resi
dência á rua Mon^orvo Filho R>. HI">, 
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f . 1 1 5 . Nelson Aloysio de Almeida Pinto (9.217), filho de 
Estevam de Almeida Pinto e de Eudoxia de Al
meida Pinto, nascido a 25 de janeiro de 1901, no 
Estado de São Paulo, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua Viseonde de í tauna nu
mero 60. 

9.116. Jorge Tavares de Almeida (9.218), filho de José Ta-
. vares de Almeida e de Josepha Teixeira de Al

meida, nascido a 23 de dezembro de 1911, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral nò districto municipal de SanfAnna e 
residência á rua Senador Euzebio n . 84. 

9.117. Rosa Dias (9.219), filha de Antônio Dias e de L u -
cinda Moraes Dias da Cruz, nascida a 11 de j a 
neiro de 1914, no Districto Federal, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo e residência á rua Carlos 
Gomes n. 70. 

9 .118. Wasington Coelho Pinto (9.220)*, filho de Bernardo 
Coelho Pinto, nascido a 6 de dezembro de 1907, 
no Estado de Minas Geraes, guarda-livros, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residência â rua São Christovâo 
numero 38. " • 

9.119. Benjamim Alves de Brito (9.221), filho de João Alves 
de Brito e de Maria José Anselmo da Veiga, nas
cido a 19 de agosto de 1896, em Portugal, nego
ciante, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gamboa e residência á rua Marquez 
de Sapucahy n. 64. 

9 .120. Júlio Duram Filho (9.>»'2), filho de Júlio Duram e 
de Gertrudes Fernandes Duram, nascido a 10 de 
setembro de 1910, no Estado de São Paulo, com
mercio, casado, com domicilio eleitora) no dis
tricto municipal de SanfAnía e residência á rua 
Moncorvo Filho n. 69. 

9 .121. Clemente Lopes Gomes (9.223), filho de Abilio Lopes 
Gomes e de Conchita Gentil, nascido a 9 de julho de 
1917, no Districto Federal, commercio, solteiro 
com domicilio eleitoral no districto municipal dfc 
SanfAnoa e residência á rua SanfAnna n. 115. 

9.122-, Wilmar Garcia Paredes (9.224), filho de Maria Garcia 
Paredes, nascido a 5 de agosto de 1914, no Dis-
triclo Federal, conunercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua Visconde de ítauna n. 68. 

9.123. José Aulicinio (9.225), filho de Arthur Antônio Au-
licinio e de Marianna Januaria da Sjlva, nascido 
a 15 de agosto de 1912, no Estado de Minas Geraes, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Espirito Santo e residência, á 
rua Pessôo de Barros n, 33. 

9.124. João Passos (9.226), filho de França Passos e de Ma-
thilde Passos, nascido a 24 de junho de 1908, no Es
tado de Sergipe, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Es
pirito Santo e residência á ruâ Pereira Franco nu
mero 68. 

9.125. Flavio de Mello Baracho (9.227), filho de Zacharias 
de Brito Baracho e de Francisca de Mello Baracho, 
nascido a 22 de novembro de 1913, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de SanfAnna e resi
dência á rua Frei Caneca n . 42. 

1ft.l26> Guaracy Henriques Pombal (9.228), filho de Paulino 
José Pombal e de Adelaide, nascido a i de julho 
de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Espirito Santo e residente á rua Pessôo 
de Barros n . 33. 

f .127.- Antônio Rodrigues de Carvalho (9.229), filho de Gal-
dino Rodrigues Freire e de Maria Rosário de Car
valho, nascido a 29 de janeiro de 1903, no Estado 
do Ceará, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo e 
residência à rua São Christovâo n . 138. 

9.128. Josué Nunes do Amaral (9.230), filho de José Nunes 
• do Amaral e de Eudoxia Nunes do Amaral, nascido 

a 7 de novembro de 1916, no Estado do Rio de Ja* 
neiro, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de SanfAnna e resi
dência á rua Júlio dó Carmo n. 25. • *. . 

9.129. Antônio Marques da Silva (9.231), filho de José Mar
ques da" Silva e de Maria Gloria da Silva, nascido 
a 27 de julho de 1904, ho Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no" dis
tricto municipal de Espirito Santo e residência á 
rua Machado Coelho n. 157. 

9.130. Lúcio dos Reis (9.232), filho de Bento cios Reis e de 
Franeica Almeida dos Reis, nascido a 21 de j a 
neiro de 1913, no Disricto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no, districto. mu
nicipal de Sanf Anna e residência á rua Marqiíez 
de Sapucahy n . 213. 

9 .131 . Olympio da Silva Pereira (9.233), filho de Olympío 
Francisco Pereira e de Zulmira da Silva Ferreira, 

\ ••• nascido a 5 de 'maio de'1912. no Districto F e 
deral, commercio. -solteiro, com domicilio eleito-

• •: ral no districto municipal de Espirito Santo c re 
sidência á rua Minervina n . 41. 

9.132. Hermes Goudim (9.234), filho de Theophfo Goudim 
e de Antnnia Goudim, nascido a 17 do abril de 
191*1, .no Estado do Ceará, oonitnevoin, solteiro, 
com domicilio eleitoral iio. districto municipal de 
SanfAnna e residência á rua João Cardoso nu
mero 88. 

9 .133. Natalina Ribeiro da Silva (9.235), filha de José 
Ribeiro de Azevedo e do Maria da Silva Barreto, 
nascida a 2 de junho de 1884, no Estado do Rio 
do Janeiro, domestica, viuva, eom domicilio elei
toral no districto municipal de Espirito Santo o 
residência á rua Estacio de Sá n. 106. 

9.134. aMnoel Borges dos Reis (9.236), filho de Mathous Bor
ges dos Reis e de Maria de Souza Borges, nascido 
a 24 de setembro do 1917, no Districto _ Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Sanf Anna e residência á 
rua João Cardoso u. 8. 

9.135. Cid Berthoux (9.237). filho de George Berthoux e de 
Pedrina da Rocha Berthoux, nascido a 11 de agos
to de 19.10, no Districto Federal, mecânico, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Espirito San Io o residência á rua D. Minervina 
n. 35. 

9.136. Noemba Costa Corrêa de Mello (9.238), filha, de An
tônio José. da Costa e de Maria Amélia da Costa, 
nascida a 21 de junho de 1892, no Districto Fe 
deral, funecionaria publica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo 
e residência á rua Nery Pinheiro n . 25. 

9.137. Plácido Cunha (9.239), filho de Rosalina da Silva 
nascido a 5 de junho de 1904, no Estado do Rio de 
Janeiro, funecionario publico, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e 
residência á rua Frei Caneca n . 311. 

9.138. Ismar da Conceição (9.240), filho de Euzebio da 
Conceição e de Marianna da Conceição, nascido a 2 
de outubro de 1912, no Estado de Minas Geraes, 
alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Sanf Anna e residência á 
Moncorvo Filho n . 40. 

9.139. João José Dias (2.941), filho de Antônio José Dias 
e de Laura Ribeiro da Costa, nascido a 29 de agosto 
de 1907, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gamboa e residência á rua Major Sayão n . 23. 

9.140. Albano da Silva Soares (2.942), filho de Alberto da 
» Silva Soares e de Maria da Gloria da Silva, nasci

do a 24 de outubro de 1911, no Districto Federai, 
districto municipal de Sanf Anna e residência á 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral, no 
rua General Pedra n. 61 . 

9 .141 . Salvador Pawazio (2.913), filho de Francisco Pn.wazio 
e de Maria Thereza Calabrete. nascido a 22 dn =»-
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têmbro do 1914, no Districto. Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni-! 
cipal do SanfAnna e resideueia á rua Marquez de 
Pombal n . 10. 

©.142. Joaquim de Andrade (2.944), filho de Maria Caetana. 
de Miranda, nascido a 25 de março de 1914, no . 
Districto Federal, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Sanf Anna 
e residência á rua General Pedra n . 85 . 

' 9 .143. Antônio da Conceição (2.945), filho de Irineu Olym
pío da Conceição e de Gertudes Maria da Concei-' 
ção. nascido a 21 de dezembro de 1896, no Estado 
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral iin districto municipal de Sanf Anna. 

0 .144. Antônio Luiz Ferreira (9.240), filho de Joaquim Lui2 
Ferreira e de Rosa Soares Ferreira, nascido a 1 de 
fevereiro de 1905, no Districto Federal, mecânico, 
solteiro, com domicilio eleitoral .no disrticto m u 
nicipal de Sanf Anna e residência á rua Senador 
Euzebio, n . 52. 

9 .145. Waldemar Fausto dos Santos (9.247), filho de Flau-
sina Fausto dos- Santos, nascido a 13 de abril de 
1905, no Disrticto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua cie SanfAnna n. 42. 

9 .146. Fabricio José de Sá (9.248), filho de Honorio José 
de Sá e de Margarida Rosa dc Sá, nascido a 7 de 
novembro de .1914. no Estado do Rio de Janeiro, 
operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sanf Anua e residência á rua 
João Cardoso n. 30. 

9 .147. Ewaldo Pereira de Mello (9.249), fílh.i de Belarmino 
Pereira de Mello e de Thereza Maria.de Jesus, nas
cido a 15 de fevereiro de 1902, no-Estado de Per 
nambuco, empregado publico, solteiro, com domi
cilio eleitora] no districto municipal de Santa 
Anna. e residência á rua do Souto. 

9 .148. Thomaz Togeiro (9,250), filho de Tbomaz Togeiro 
Casquoiro e dc Maria Josepha Togeiro, nascido a 26 
de novembro de 1895, no Districto Federal, com
mercio, casado, .com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Espirito Santo e residência á rua 
Alpha n , 34. 

(9 .149. Elpidio Rodrigues Gonçalves (9.251)., filho de Lino 
José Gonçalves e de Del/ides Rodrigues da Costa, 
nascido a 4 de setembro de. 1908, no Districto F e 
dera!, funecionario municipal, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de. Espirito 
Santo e residência á rua São Christovâo n . 54. 

9 .150. Paschoal SI umbu (9.252), filho de Antônio Stumbo 
e de Carolina Serpa, nascido a 8 de dezembro de 
1916. no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Espirito Santo e residência á rua Amoroso Lima nu
mero 3 ! . 

$.151 . Rosa Negri (9.2-53), filho de Thomaz Negri e de Er-
nestitia Alves Rosa, nascida a 6 de junho de 1918, 
no Districto Federal, commercio, solteira, com do
micilio eleitoral no disiricto municipal de Espirito 
Santos e residência á rua Machado Coelho n u 
mero .22. 

5.152. Moacyr Pereira de Mattos (9.254), filho de Antônio 
Pereira de Mal tos.e de Engracia de Oliveira Mattos, 
nascido a í de julho de 1911, .110 Districto Federal, 
districto municipal de Espirito Santo e residência 
á rua Antônio José n. 18. 

« .153. Anlar Padilha Gonçalves (9.255), filho de Manoel da 
Silva Gonçalves e de Celina Padilha. nascido a O 
de março de 1916, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Espirito Santo e residência á rua Dr . 
Piragibe n. 42. 

9 .154. Antônio Carlos da Silva (9.256). filho de João Carloi 
da Silva e de Trindade de Magdalena Gomes, nas
cido a 1 de agosto do 1910, no. Estado do Espir i to. 
Santo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districlo. municipal de Espirito Santo c residên
cia á rua Pessoa de Barros n . 27. 

8.155. Sristides Ribeiro Nunes (9.257), filho de Américo Rtí 
beiro Nunes e de Elvira Ribeiro Nunes, nascido | 
4 de ji í c de 1911, no Districto Federal commer^ 
cio, ca; RI. com domicilio eleitoral no districto! 
municipai de Espirito Santo e residência; á ruaj 
Sarah s,n. 

9 .156. Djatma França Pereira (9.258), filho de Ernesto d^ 
França Ferreira e de Cecília Magalhães de Francsjj 
Ferreira, nascido a 18 de maio de 1904, no Estado, 
de São Paulo, engenheiro, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo) 
e residência á rua Pereira Franco n . 92. ; 

9 .157. Fernando Von Reickert (9.259), filho de Ernesto Votí 
Reickert e de Alice Von Reickert, nascido''a 27 de, 
novembro de 1916, no Districto Federal, estudante,, 
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto muni-r 
cipal de Espirito Santo e rseidencia á rua Dr. PW 
ragibe n. 26. •'• 

9 .158. Cinval Paulino dos Santos (9.260), filho de Severino 
Paulino dos Santos e de Belmira da Silva Santo,;' 
nascido a 31 de março de 1915, no Estado do Rio;' 
le Janeiro, guindasteiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districol municipal de Espirito Santo 
e residência á rua D. jnervina n. 32. j 

9.159. Álvaro de Vasconcellos (9.261), filho de Armando 
Ferreira Vasconcellos e de Marianna Pereira de' 
Vasconcellos, nascido a 28 de junho de 1907, no 
Disrielo Federal, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Espirito 
Santo e residência á rua Estacio de Sá n. 115. 

9 .160. João Atamiro (9.202), filho do Francisco Alamiro o 
de Gertudes Dias, nascido a 12 de outubro de 1909/ 
no Estado de São Paulo, operário, casado, com do-

' mieilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna e residência á rua Visconde de í tauna nu> 
m e r 0 111 e. 17. 1 , j 

9 . 161 . José de Souza Pinto (9.263), fiiho de Jose de Souza 
Pinto e de Cecilia Rosa de Oliveira Pinto, nascido 
a 27 de maio de 1908, no Districto Federal, moto
rista, casado, com domicilio eleitoral no districto. 
municipla de Espirito Santo e residência, á rua 
São Christovâo n . 225. • 

9.162. Benedicto Xavier da Rosa (9.264), filho de Laurindd 
Xavier da Rosa e de Eduarda Luiza da Conceição, 
nascido a 10 de março de 1894, no Districto Fe
deral, funecionario municipal, solteiro com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gamboa o 
residência ã rua da Harmonia n . 23. 

9 .163. Jayme Melzak (19.265), filho de Milret Melzak. e de' 
Sara Melzak, nascido a 16 de dezembro de 1903, 
na Polônia, commercio, solteiro, com .domicilio 
eleitoral no districto municipal de SanfAnna 6 
residência á rua Frei Canecoa n. 118. 

9 .164. Anna de Carvalho (9.266), filha de Joaquim Fernan
des Carvalho e de Thereza Gomes de Carvalho, nas
cido a 22 de fevereiro "de 1918, no Districto Fe
deral, escrevente, 'solteira, cnm domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sanf 9Anna e residência 
á rua de SanfAnna n . 142. 

9 .165 . Gustavo Deveily (9.267), filho de Júlio Develly e de 
Julia Develly, nascido a 24 de fevereiro de 1892, 
no Districto Federal, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no disrticto municipal de Gamboa 
e residência á rua da Harmonia-n. 55. 

0.166. Arlindo Caserio (9.268), filho de Francisco Oaserio 
e de Dominica Bugatti, nascido a 3 de fevereiro 
de 1903, no Estado de São Paulo, commercio, sol-' 
teiro com domicilio eleitoral no districto munici
pal de SanfAnna e residência á rua de Sanf Annaí 
n . 42. 

9 .167. Abrahão de Jesus (9.269), filho de Manoel Lopes So*. 
eiro e de Emitia Sampaio, nascido a 28 de setem
bro de 1916, no Disrticto Federal, commercio, sol
teiro, com domicílio eleitoral no districto munK 
cipal de Gamboa e residência á rua Livramento! 
n. 15,. . 1 

Faço sciente que os titulos serão enjregues, na forma-] 
estabelecida pela lei, a quem restiutir o recibo de- ins«f 
cripeão. .? 
. , Rio de Janeiro, 21 de julho de 1936. — O Escriylft 
ivane Evarista de Oliveira. 

http://Maria.de
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Terceira Circumscripção 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

De ordem dc Dr . Juiz Eleitoral da 10* Zona, da 3 ' Cir
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessadas, que foram expedidos os titulos elei
toraes dos seguintes cidadãos: 

''-4.642. Antônio de Oliveira (4.G05), filho de João ae Oliveira 
e de Virgínia Rosa de Oliveira, nascido a 25 do 
julho de 1905, no Estado do Rio de Janeiro, ope-

( rario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Residência á rua 
Monsenhor Amorim n. 10.) 

£.543. Augusto Rodrigues (4 .606), filho de Bernardino 
Rodrigues e de .Maria de Jesus, nascido a 15 de mar

ço de 1898, no Districto Federal, commer
cio casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovâo (Residência á rua São 
Luiz Gonzaga, 47.) 

ÍÍ.544-. Maria Sophia Cavalcanti (4.007); filha do João Mar-. 
celino Cavalcanti e de Francisca Petrolino Caval
canti, nascida á 18 de Setembro de 1905. no Esta
do da Parahyba do Norte, commercio. solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de S. 
Christovâo. (Residência a rua Bomfim n . 416). 

3.545. José de Almeida Bastos (4.608), filho de Francisco 
Ferreira Mavcelino e de Deolinda Rosa de Jesus, 
nascido a 8 de Agosto de 1881. em Portugal, capi
talista, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de São Christovâo. (Residência á rua 
Paula e Silva n. 8.) 

4.516. Carmem Ramos (4.609) . filha de Isaac Ramos e do 
Eelicia Maria da Conceição, nascida a 11 de julho 

• dc 1898, no D. Federal, domestica ca-sada. com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Residência á rua Anna Guimarães nu
mero 71.) 

4 .547. Nair Maria dos Santos (4.610). fillia de João Victo
rino dos Santos e de Maria José dos Santos, nas
cida a. 4 de agosto de 1910, no Districto Federal, 
districto municipal de S. Christovâo. (Residên
cia á . rua Escobar n. 97.) 

4.537. Maria José de SanfAnna (4.600), filha de Allredo José 
de SanfAnna e de Maria Pereira de SanfAnna, 
nascida a 20 de Setembro de 1917, no Districto 
Federal, estudante, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Eng. Novo (Residên
cia á rua São Francisco Xavier n. 657.) 

'4.539. Renato Valle Pires da Costa (4.602). filho de Álvaro 
Pires da Costa e de Antonieta Valle Pires da Costa, 
nasciao-a 8 do fevereiro de 1908. em Belém, Estado 
do Pará, funecionario publico, solteiro, com domici
lio eleitornl no districto municipal de S. Christovâo. 
(Residência á rua Curuzu n. 57) . 

4.540. Helena Daltro Ferreira (4.503), filha de Raul Elisio 
Daltro e de Aurelia de Araújo Daltro, nascida a 
24 de janeiro de 1905, no Districto Federal, capita
lista, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do São Christovüo. (Residência á rua 
José Christino, n. 63) . 

11.541. Alfredo Cezar Botelho (4.604.) filho de Francisco 
José Botelho e de Maria Alvina Cczar Botelho, nas
cido a 8 de março do 1882, no Estado da Parahyba 
do Norte, funecionario publico, casado com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovâo. (Residência a rua r ?igueira de Mello 402.) 

1.548. Walter Pereira da Cruz (4.611) .filho de Luiz Perei
ra da Cruz e de Sylvia Teixeira Pinto, nascido I 
TB de Maio do 1912, no Districto Federal, funecio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Christovâo (Residência a 
rua S. Januário n. 12) . 

1.549. Oswaldo Nery de Sá (4.612), filho de Tertulianc 
Nery de Sá e de Albertina Carvalho de Sá, nascide 
a 5 de Abril de 1916, em Friburgo Es t . do Rio 
corrtmercio, soltalino, com domicilio eleitoral no 

districto municipal de S. Christovâo '(Residência 
á rua S. Luiz Gonzaga n . 17) . 

4.550. Abilio Alves de Carvalho (4.613) . filho de Álvaro do 
Amaral Carvalho e de Ormezinda Alves de Carva
lho nascido a 8 de Novembro de 1916, no Districti» 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleiío-
ralno districto municipal de S. Christovâo (Resi
dência á rua Almirante Murialti n . 3 0 . ) 

4.551. Manoel Fernandes dc Mattos (4.614), íiího de Lucin-
da Antonia de Mattos nascido, a 11 de Janeiro de 
1905, em Campos 15. do Rio, lavrador,,casado,.com 
domicilio eleitoral no districto-municipal de Eng. 
Novo (Residência á rua.Miguel Ângelo n . 221). 

.4,552. Antônio Geraldo dos Santos (4-015), filho dc Virgiho 
Elias dos Santos e de Maria d&â Santos, nascido 
a 25 de Agosto de 1910, -no Estado de Minas Geraes, 
sapateiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S,.' Christovâo (Residência d 
rua Senador Alencar, jx. ;27.. ; 

4,553 João Augusto de Almeida .(4.616). filho ^do Arthur 
; Augusto : de Almeida, e de'Maria db CeO Monteiro, 

nasido a 18 de Mato de 1912, no Districto Federai, 
çonimereio, solteiro, com domicílio çièltoraT nd 
districto municipal . de S... rdíiristovao\ (Residência 
á rua Bella n . 28 ) . 

4.-554. Manoel Gomes da. Silva ( í , t í l7j, filho de Luiz Gomes 
da Silva e de Francieoã de ssis Andrade, nascido 
a 28 de Janeiro de ;l-882, no Estado de Maranguapé, 
Official de Marinha, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Eng. Novo (Residên
cia á rua Marechal Bi t tencou: ' . ) 

4J>55. Mario Gomes Cruz (4.018), filho de Arlindo Eloy Crua 
e dè Olympia Carolina Cruz, nascido a 28 de janei
ro de 1913, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de S. Christovâo (Residência á rua Senador 
Alencar, n . 62} . 

,4.506. Marietta Alves Mattosinhos (4.019), filho de Álvaro 
Porto Abreu e de Cesaria Rosa do Nascimento,, 
nascido a 8 de agosto de 1900, no Districto Fede
ral, operário, casado, eom domicilio eleitoral no 
districto' municipal de S. Chri-stovão (Residência 
á rua Jansen de Mello n. 92 ) . 

4.557. ÍSair de Almeida JJUI-n>a . Í . O i O , , íülia de lioberto 
Alves de Almeida e de Carmem Ramos do Almei
da nascida a 15 dc Maio de 1913, no Districto Fe 
deral, operaria, casada com donricilin eleitoral 
no. districto municipal de S. Christovâo (Residên
cia á rua Conde Leopoldina n . 134). 

4.558. Josepha do Amaral (4.621), filho de Antônio Villalva 
e de Dolores Ramos nascida a H de Julho de Í898,-
no Districto Federal.modisla casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de S. Christo
vâo (Residência á rua D. Carlos, 7 ) . 

4 559. Izaura Cardozo Lima (4.622), filha do Jeronymo Car
doso e dè Anna Cardoso nascida a 23 do Outubro 
de 1909, no Districto Federal, commercio, casada, 
ocm domicilio eleitoral no districto municipal do 
S. Christovâo, (Residência ;í rua S. Luiz Goa 
zaga n. 588). 

4.560. Iolanda Pereira Gomes (4.023), 1'Ilha dc Manoel Emy-
dio Pereira e de Delmira de Freitas Pereira, nas-

"cida a 8 de Janeiro de 1915. no Districto Federal 
domestica, casada com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Eng . Novo (Residência a rua 
24 de Maio n. 552) . 

.4.561. Luiz Monteiro Salgado Lima (4621), filho do Luiz 
Salgado Lima Filho e de Alice Monteiro Salgado 
Lima .nascido a 20 de Marco de 1913, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de S. Christovâo (Resi-,, 
dencia a rua Abilio n . 72 ) . 

4.562. Marietta Moura da Silva (1.625), filha de Antônio 
Moura da Silva e de Elisa da Silva, na-scida a 29' 
de Fevereiro de 1908: no Districto Federal, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovâo (Residência á rua 
líeíla o. W 
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ÍÉ.563. Irene Gonçalves (4.626), filha de Luiz Antônio José 
Gonçalves e de Carolina Rokloff Gonçalves, na-s-
cida a 10 de Dezembro de 1890. no Districto Fede
ral, funccionaria publica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovâo 
(Residência a rua Emercucianna n . 3 2 ) . 

;i.564. Waldir de Araújo Lima Rangel (4.627), filho de 
Francisco Carlos Rangel e de Oscarina de Araújo 
Lima nascido a 29 de Abril de 1915, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Eng. Novo (Resi
dência a rua Anna Guimarães n . 17 ) . 

4 .538. Cyro Luccobu da Silveira (4.601), filho de Octavio 
Henrique da Silveira e de Luccolina Burbier da 
Silveira nascido a 24 de Outubro de 1915. no Dis
tricto Federal, commercio solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovâo 
(Residência a rua São Christovâo n . 532) . 

1.565. Antônio da Rocha Neves (4.028), filho de Autonto 
Neves e de Adelia Pereira da Rocha Neves, nascido 
a 4 de Janeiro de 1912. no Districto Federal, co
mmercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovâo (Residência U 
rua Dr . Sá Freire n . 24) . 

.4,566. Dagmar Roza de Barros (4.629), filha de Julia Perei
ra de Barros e de Carmelita Roza de Barros, nas
cida a 19 de Fevereiro de 1917, no Districto Fede
ral domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Christovâo (Residência 
á rua General Padilha n . 53) . 

í . 5 6 7 . Argemiro Monteiro de Oliveira (4630), filho de Gus
tavo Thomaz de Oliveira e de Maria Alice Montei
ro de Oliveira, nascido a 28 de Junho de 1899, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral, no districto municipal de S. Chris
tovâo (Residência a rua Bella n . 28 ) . 

4 .568. . José Máximo de Campos (4.631), filho de Francisco 
Campos e de Anna Cândida Campos, nascido a 18 
de dezembro de 1899, em São João Del Rey, Esta
do de Minas , funecionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de S . 
Christovâo (Residência á rua Curuzú n . 57) . 

£ ,569. Antônio Victor Mattosinhos (4.632), filho de Antô
nio da Silva Mattosinhos e de Francisca Angélica, 
nascido a 3 de junho de 1933, no Districto Federal, 
commercio casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovâo. (Residência â 
rua Jansen de Melo n . 62 ) . 

4 .570. Boris Gonçalves Gabina (4.633), filho de Antônio 
Gonçalves Gabina e de Alcidie Pacheco Gabina, 
nascido a 9 de Março de 1917, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Christovâo (Residência ã 
rua Chaves Faria n . 95 ) . 

'4.571. Anna Bendia Telhada (4.634), filha de Virgílio Bem 
dia e de Ida Perozzi, nascido a 4 de Agosto de 1914 
no Districto Federal, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovâo (Residência á rua Bella n . 48 ) . 

Rio, 27 de Julho de 1936. O Escrivão Cid Vellez 

E D I T A E S D E T R A N S F E R E N C I A 

Primeira Circumseripção 

í Districtos municipaes.de Santa Rita, Sacramento S 
São Domingos ) 

Jniz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Pilho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar da Figueiredo 
Faço publico, para fins cio a r t . 69, § 2 o da lei n . 48 de 4T 

de maio de 1935, que por este cartório e juizo da 3 a Zona 
Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de transferencias 
dos seguintes cidadãos: 

S.387, Juvenal Garcia Pacheco do Aragão (inscripcão 4.407), 
filho de José Garcia Pacheco do Aragão, nascido a 

1 de julho de 1903, em São Salvador, Estado dí 
\ Bahia, policia do Cáe.s do Porto, casado. (Transfe

rencia do titulo eleitoral n . 4.676 da 4* Zona an-
• tiga (Gamboa) para a 3* Zona, Sacramento.) 

• a s o Octacilio Gwadelupe da Silva (inscripcão 552), filhe 
de Alfredo Ernesto Guadelupe Silva, nascido a 1É 
le maio de 1894, Districto Federal, conferente, ca-
ado. (Transferencia do titulo eleitoral n . 534 da 

2* Zona (São José) para a 3* Zona, São Domingos.) 

1.389. Ernesto Travassos Veras (inscripcão 4.818), filho d« 
Alberto Travassos Veras, nascido a 26 de dezem
bro de 1897, Estado do Rio, funecionario munici
pal, casado. (Transferencia do titulo eleitoral nu
mero 3.418 da 4* Zona antiga (Espirito Santo] 
para a 3 o Zona, Sacramento). 

1.390. Olindo Fernandes Maia (inscripcão 1.435), filho d' 
Francisco Fernandes Maia, nascido a 27 de feve 
reiro de 1907, Districto Federal, commercio, ca-
sado. (Transferencia do titulo eleitoral n. 1.39! 
da 2 a Zona (São José) para a 3° Zona, Sacramento.] 

1.391. Adalberto José Alves (inscripcão 42), filho de Luciam 
José Alves, nascido a 4 de fevereiro de 1910, Dis 
tricto Federal, commercio, solteiro, fTransferen-
cia do titulo eleitoral n . 48 da 5* Zona (Gloria! 
para a 3* Zona, Sacramento.) 

1.392. Roberto Barbosa do Nascimento (4.926), filho de Tho 
mé Barbosa do Nascimento e de Emilia Maria di 
Conceição, nascido a 20 de outubro de 1893, Sã* 
Matheus, Estado da Bahia, policia do Cáes do Por
to. (Transferencia do titulo eleitoral n . 4.700 di 
4* Zona (Gamboa) para a 3° Zona, Sacramento..' 

1 - 3 0 3 João Pontes (inscripcão 13.087), filho de Manoel Pon
tes, nascido a 3 de março de 1907, Districto Fe 
deral, funecionario publico, casado. (Transferen 
cia do titulo eleitoral n . 19.808 da I a Zona (Caa 
delaria) para a 3" Zona, Sacramento.) 

1.394. José dos Passos (inscripcão 1.110), filho de Manoe 
dos Passos, nascido a 11 de março de 1884, funecio 
nario publico, casado. (Transferencia do tituii 
eleitoral n. 1.077 da 2 a Zona antiga (Gloria) pan 
a 3 a Zona, São Domingos.) 

1.395. Norival da Silveira Monteiro (iffscripção 1.934), fi 
lho de Arthur da Silveira Monteiro, nascido a Z 
de fevereiro de 1902, Districto Federal, funeciona 
rio publico, casado. (Transferencia do titulo eiei 
toral n . 1.833 da 13 a Zona (Pavuna) para a 3 
Zona, Santa Rita.) 

Districto Federal, aos 28 de julho de 1936. — Pelo es 
erivão, Maurício Teixeira de Mello. 

Segunda Circumscripção 

QUINTA ZONA ELEITORAL' 

(Districtos municipaes de Gloria e Santa Thereza)! 

Juiz — Dr. Eduardo de Souza SantOF 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

Foram transferidos os seguintes cidadãos:' 

397. Alcebiades Ribeiro Catalão'(724), filho de Antônio Aí 
ves Ribeiro Catalão, morador á rua do Aqueduct 
n . 28, transferido da 7 a Zona — Piedade para Sant 
Thereza. (Titulo n . 614.) 

398. Ricardo Barbosa (4.061), filho de Leandro Barbos? 
morador d rua Paula Mattos n . 99, transferido d 
4 a Zona — SanfAnna para Santa Thereza. (TituL 
n . 3.659.) 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1936. — Pelo escrivãê 
A. Botelho Filho. 
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Terceira Circuniscripção 

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

íQisírictos municipaes de Jacarépaguá, Madureira, Anchieta 
e Pavuna) 

Juiz — Dr. Afranio Antônio da Cosia 

Escrivão — Dr, Plácido Modesto de Mello 

1.552. Joaquim d a Silva Mattos, inscripcão n. 468, l 8 zona, 
de Candelária para Pavuna. 

1.553. Francisco- Pereira Pacheco, inscripcão n . 18.664, 1* 
zona de Candelária para Pavuna. 

Í.W54. Aureüano Valverde, inscripcão n. 1,446, 1" zona de 
Andarahy para Pavuna. 

1.555. João Eugênio Gomes, inscripcão n . 1.590, 12° zona, 
de Penha para Pavuna. 

1.556. Domingos Vieira Pedrosa, inscripcão n . 2.849, 12" 
zona, de Penha para Pavuna. 

Í .557. Oswaldo Pinto d a Gama, inscripcão n . 7.859, 7" zona, 
de Piedade para Pavuna. 

1.558. Mario Francisco d e Britto, inscripcão n . 8.548, i* 
zona, de São José para Pavuna. 

1.559. Pedro Vianna, inscripcão n. 2.710, 8 a zona, d e Madu
reira para Anchiieta. 

1.560. Luciano Jacomo da Silva, inscripcão n , 1.843( 7 ' zona, 
de Piedade para Aichiela. 

1.561. Firmino d a Silva Lima, inscripcão n. 9.881, 5 a zona, 
de Engenho Velho para Anchieta. 

1.502. Paulo Pimenta, inscripcão n. 4.613, 5° zona, d o En
genho Velho para Anchieta. 

1.563. Alfredo Jacomo d a Silva, inscripcão c . 2.112, 8" zona, 
de Madureira para Anchieta. 

1.504, Themistocles do Nascimento, inscripcão n . 19.380, i* 
zona, d e Sacramento para Anchieta. 

1.555. Waldemiro Ferreira Vianna, inscripcão n. 1.174, 2 a 

zona, de São José para Madureira. 

1.566. José Carlos da Cruz, inscripcão n. 892, 5 a zona, ao 
Engenho Velho para Madureira. 

1.567. J o s é Lopes d a Silva, inscripcão n . 969, 12 a zona, a e 

Piedade para Madureira. 
t .558. Paulino Dias Delgado, inscripcão n. 4.583. 7 a zona, 

de inhaúma para Jacarépaguá. 

1.509. José Prextestaío Alves d a Silveira, inscripcão n. 6.073, 
4 a zona, d e SanfAnna para Jacarépaguá". 

(.570. Victor Pujol d a Silveira, inscripcão n. 12.247, I a z o 
n a , d e Candelária para Jacarépaguá. 

1.571. Moysés José Leite, inscripcão n . 8.S1S, 2 a zona, :a 
Gloria para Jacarépaguá. 

1.572. Gasparino Mariano d e Castro, inscripcão n . 7.087, ' i a 

zona, d e Penha para Pavuna. 
íj.573. Joaquim Alberto, inscripcão n . 280, 9 a zona, d e Campo 

G r a n d e para Pavuna. 

1.574. Manoel Joaquim, inscripcão n. 20.395, 1" z o n a , ãe 
São José para Pavuna. 

1.575. Virtulino Barcellos, inscripcão n. 2.043, 5 a zona, d e 
Tijuca para Pavuna. 

1.570. Belson Cícero d e Oliveira, iuscripção n . 3.363, 7 a s e -
z a , de Ira já p a r a Tijuca. 

{.577. Carlos Drulick Filho, inscripcão n . 289, 7 a zona, de 
Espirito Santo para Pavuna. 

[.578. Sebastião Barbosa d a Silva, inscripcão n . 229, 4 a so-
na, d e Ajuda para Pavuna. 

Í.579. Licinio Augusto d e Carvalho, inscripcão n . 192, f i e 

zona, d e Meyer para Pavuna. 

[.580.. Urano Gahleu Pelosi. inscripcão n. 0,502, 7 a tom, de 
Inhaúma nara Pavuna 

1 .581 . 

.1.582. 

1 .583. 

1.584. 

1.585. 

1 .580. 

1.587. 

1.588. 

1 .589. 

1 .590. 

1.591. 

1 .592. 

1 .593. 

1.594. 

1 .595. 

1.5.90. 

1.597. 

1.598. 

1.599. 

1.000. 

1 .001. 

1.C02. 

1.-603. 

1 .604. 

1.605. 

1.006. 

1.007. 

1.608. 

1.609. 

1,610. 

1.611. 

1.-612. 

1.613. 

1.614. 

Scveriano Miguel Archapjo, inscripcão n . 1.746, 12* 
zona, dcPiedade para Pavuna. 

Affonso José da Rosa, inscripcão T I . 2.297, 7 a zona, dft 
Inhaúma para Pavuna. 

Luiz Teixeira dc Barros, inscripcão n. 4.627, 4* zona, 
de SanfAnna para Pavuna. 

10.632, 2 a zona., de 

5 a zona, 

zona, w 

138, 4 a zona, de Espi-

Jacomo dc Luccas, inscripcão n . 
Santo Antônio para Pavuna. 

José Francisco Soares, inscripcão n. 1.093 
do Engenho Y e lho para Anchieta. 

Claudiano Ferreira, inscripcão n . 3.572, í 1 

Espirito Santo para Anchieta, 
Oscar Napoleão, inscripcão n 

rito Santo para Anchieta. 

Luiz de Moura, inscripcão n . 7,084, 2 a zona, de Saal© 
Antônio para Anchieta. 

Alipio de Barros, inscripcão n. 7.759, 4 a zona, de Es 
piri to Santo para Anchieta. 

Jaj rme Pinto da Fonseca Porto, inscripcão n . 9.969. 
0 a zona, de Andarahy para Anchieta. 

Alfredo Casado Ferreira, inscripcão n. 9.837, 5 a zona, 
de Engenho Velho para Anchieta. 

Eduardo Carneiro da Costa Guimarães, inscripcão nu
mero 11.448, I a zona, de Ilhas para Anchieta. 

Dionisio Vieira, inscripcão n. 0.986, 4 a ™ » de. Gam
boa para Anchieta. 

Antônio Rufino da Silva, inscripcão n . 6.100. 8 a zona, 
de Pavuna para Anchieta. 

Antônio Leonel dos Santos, inscripcão n. 3.566, 4* 
zona, de SanfAnna para Madureira. 

Antônio Amaro Alves Filho, inscripcão ç . 3.825. 7* 
zona, de SanfAnna para Madureira. 

Carlos Bastos Lopes, inscripcão n. 3.841, 7 a zona, de 
SanfAnna para Madureira. 

José Carlos de Lima Júnior, inscripcão n . 6.530, 7* 
zona, de Penha para Madureira. 

José Luiz Pacheco, inscripcão n . 11.189. ?.a zona. da 
Santo Antônio para Madureira. 

Luiz Cabral da Silva, inscripcão n. 9.409, 2 a zona, da 
Ajuda para Madureira. 

Adamastor Lopes Marinho, inscripcão n . .3.598, 2* 
zona, de Santo Antônio para Madureira. 

Pedro Lopes de Souza, inscripcão n. 6.825. 7 a zona, 
de Penha para Madureira. 

Donalclo Muniz Cordeiro, inscripcão n . 4.013, 4 a zona, 
de SanfAnna para Madureira. 

Anchyses Bartttermiller de Souza, inscripcão n. &«57. 
6" zona, de Andarahy para Madureira. • 

Danael Camissão Cordeiro, inscripcão 
zona, de Meyer para Jacarépaguá. 

Oscar Moreira de Almeida, inscripcão 
zona, de Penha para Jacarépaguá. 

Walter de Oliveira Paixão, inscripcão 
zona, de Meyer para Jacarépaguá. 

Dr . Álvaro Borges Dias,, inscripcão n 
de Tijuca para Jacarépaguá. 

Alfredo de Jesus Sobreira, inscripcão n . 1.929, 
na, de Piedade para Jacarépaguá. 

n. 2.056, 11* 

n. 1.334. 7 S 

n. 9.311, 6* 

5.562, 5 a zona, 

za-» 

Luiz da Fonseca Porto, inscripcão n . 
SanfAnna. para Jacarépaguá. 

104, 4 a zona, do 

Álvaro Augusto de Carvalho, inscripcão n. 3.548, í.15 

zona, de SanfAnna para Jacarépaguá. 

João de Araújo Filho, inscripcão n . 2.380, 7 a zona, .da 
Piedade para Jacarépaguá. 

Antônio Gomes Guimarães, inscripcão n. 2.-í£U..H* 
zona, de Inhaúma para Jacarépaguá. . 

Irene Saadock MaroeUo, inscripcão n. 5.389, ?J zona<. 
de Gloria- p&ra. Jacarépaguá. 
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' ? í ! ,8 í5 , Éuolides Rodrigues Martins, inscripcão n . 4.199, 9» 1.649. Augusto de Almeida Goulart, inscripcão n . 435, & 
, zona, de Santa Cruz para Jacarépaguá. zona, dc Engenho Velho para Pavuna. 

•'i'.6'16.' Álvaro Fernandes Netto, inscripcão n . 539, 8" zou», 1.550. José Dias da Silva Jardim, inscripcão n . 13.023, i' 
de Andarahy para ' Jacarépaguá. zona, de São José para Pavuna. 

M.G1T. Octavio Goulart <f..~rn, inscripcão. n . 3.459, 8* zona, 1.651. ltaphael Padilha da Cunha, inscripcão n . 897, «" zona 
de Andarahy para Anchieta. Gávea para Anchieta. 

• :R. '6'l8. José De,K^, m - s c r i M . - ã > n . 1.V74. 7a zona. de Piídad* 1.652. Miguel Dadecio, inscripcão n . 5.126, D zoua, Je Sãc 
para Ain-bt-ta. ' • Domingos para Jacarépaguá. 

1.619. Pellúgrl .o Mui'-, in<i - . ' .v-u u. 0.552. i" zona. de São 1.653. Iteynaldo de Azevedo Frei 'as, inscripcão n . 5.518, 8' 
J ú j í ;• ira Aiwhieia. zona, de Madureira para Jacarépaguá. 

"IVO^O. 'L>in\myr *D-i.vi.-it Me-DFK. ir-I\-i;i«jSú ! i . 5.207, 7* zo- 1.654. Gastão Cândido Gomes, inscripcão a. 7.417, 7 a zona, 
na, . H J»IR>DAILN pa -a Ma-Hreirâ. de Piedade para Madureira. 

-1 S*!. Traucis /o P ro i . ro lio l-igncs F i l V . ím^vjp -ào -i mie- 1.055. José Estaaislau, inscripcão n . 1.223, 5" zona, Je GIo-
ro 9. "5* , / - V Á . , 1; V. ir ;'.:iho N T V O pãvu \!adu- ria para Madureira. 
I-eirn. 1.056. Francisco Ximene.s de Menezes, irrscripção n . 2.693 

t.0?-.\ V-toni-j Mar''"vs da-: Santos inscrip.jfío o. 2.52?, 6" 2* zona, dc Santo Antmio para Madureira. 
.»;>' Z O V í í l > de Mey.-r pa-a Mn.fuTva. 1.657. João Gomes Ferreira Braga, inseripgao n . 3.726, 4' 
1,123. ^aíyro Ca? í.d.-o Ma-fiu--. insi-riv-çíto v . 19.506. I' •'.o- zona, de Gamboa para Madureira. 

' R I L ' R , I I A S L ' A : ' ! L i'íivuna. 1.658. Hyppolito Tavares Santos, inscripcão n . 3.263, 2* zo-
•1.021. José Pi . -s Fenv i ra Júnior, Í R Í U R I P C Í O n . -15.783, 1° na, de Gloria para Madureira. 

z.ouy. J i Sacranj-mlj paru Ma-LUBOFC-n. 1.659. Sebastião do Carmo, inscripcão n . í.592, 2 a ixii, df 
.1.0?">'.' Marcial Muv.dra Lima, msoripcTto n.' iS.15«3, I a « n a , Gloria para Madureira. 

de São José pa ia Müdarotra. 1.060. Dario Franco de Medeiros, inscripcão n . 5.013, 8' zo* 
1.020. .l:.-Iindo Almeida Rosa, Í I Í S C T > . - Ú - J n. 2.973, 4 4 zo- na, de Jacarépaguá para Madureira. 

na, Jo pfunf toa. :>ar& Madureira. 1.061. Antônio Pacheco Diniz, inscripcão n. 1.230, 10* zona 
•1.627. \}v.->s Ca do.-o d; Va.-con'ell^s, :'r..s.';-)pç.uo ri. 2.266. de Engenho Novo para Madureira. 

0 a zona, de Mej er pura Ma l.ireir-'. 1.002. Durval Guimarães, inscripcão n . 1.370, 7 a zona, ài 
1.028. J1tnúVrt.T TvVssoh-, ín-criprâo N . -J0.63S, (5a zona, de Espírito Santo para Pavuna. 

Mejer para Ma 1 m v i ? n . 1.663. José Guedes, inscripcão n. 5.424, 2" zona, Je Sanfí 
1.029. O-land.» l--i-re;;'ii. ;;..-v.i]i..;ão j». 0" '/.ma, ;!e Antônio para Pavuna. ' 

MVye- ;.'i:-a Mrwmvfra. 1.664. Nelson Mello dos Santos, inscripcão 0.639, Z* zom 
1.030. J O M J Varia Cava>au!.\ invrlpíílri - . r.,90", 8 a /.ona. do Engenho Velho para Pavuna. 

I L- J :-.'V' 'iiasua para Madurei:"-.. i 665. Ernani Alves de Moraes Coelho, inscripçãj n . 440. 
í .OU. .Insé da Silva- v"«!f- i, ii>->--nip.:~in n . í- 275. 7" zona. • Je 13* zona, do Anchieta para Pavuna. 

F-=pi.-i:,> Sanl.i para M:-!u.:eira. 1.666. José Ramalho de Oliveira, inscripcão n. 799, 12a zoi% 
•I..332. J:-suino licdrigurs Dantas, inscripcão n. 5.297, I a de Penha para Pavuna. 
. . . . zona, i.n.wVb via rara Madureira. 1.667. Luiz da Franca Moreno, inscripcão n . 7,123, 8* zoni, 
1.633. 'i-^.cili.i -Ir- S ; m ! . i - , fnscurçúo n . -1.179. 8 a zona, de de Pavuna para Anchieta. -

Ri-> '•• :n;.r'il> ,.a-'a Midri'v>irn. 1.668. Belmiro Fortunaío, inscripcão n . 19.607, I 1 zona, d*. 
1.0";. ^-..ar.v d0.5 Santos, inscripcão ti . 2.379, 1" 35o Domingos para Anchieta. 

/oaa. d,- Sacramento pa*n Madureira. 1.669. Manoel Martins da Silva Braga Filho, i n s c r i p t o nu-
1.0;:.". r-MUR-i-'-) C/irrAa de M<>!K Jospripção n. 4.474, 1 a mero 6.495, 6 a zona, do Meyer para Anchieta. 

zona, ,le S»o ^ para Àladnreira. 1.670. Álvaro Moreira Hyppolito, inscripcão n . 6.742, .8' 
1.03-'.. ,l,:,«é T,.i'.-en?o. inseripção r . 4.390,. 4 a ona, d» Sanf- zona, de Pavuna para Anchieta. 

Aima pnra Madureira. 1.071. Silvino Rodrigues Pinto, inscripcão n . 743, 13 a zona. 
-t .037. «Vrriqu-* Ellv-f, inscripcão P . 507. 4" -.ona. de Es - do Pavuna para Anchieta. 

imito ,<,»:»'> para Madu^i rn . 1.072. Domingos de Siqueira Costa, inscripcão n . 1.633, 13" 
l.C?-s. Früi.ri&co ela Silva Coalho, inscripcão n . 50.010, i- z o n a . de Pavuna para Anchieta. 

, vmn, de Cantl- 'aria para Madureira. 1.673. Alberto Moreira Hyppolito, inscripcão n . 7.423, 8' 
1.639. i""'o T ^ 5 : : e Í T . n P,,mbn Filho, jnwHpçúo n . 399. 3 a zona, / 0 n a > d a Pavuna para Anchieta. • • • 

M : ' " " a , 5 1 ' ' , r ! , n r w » Pavuna. 1.674. Henrique Laureano de Vasconcellos, inscripcão numo* 
1.6Í0. tlinbai-'*! Avnlio, inscripcão n. 2.300, 12 a zona, de ro 2.S95, 6 a zona, do Andarahy para Anchieta." 

, Penha para Pavuna. , 1.675. Francisco Fernandes dc Souza, inscripcão n . 429,. 6" 
1.641. Thomé ria Silva, inscripcão n . 4.298, 4 a zona, de zona, de Meyer para Anchieta. 

SanfAnna para Pavuna. í.m. Carlos Pinto, _ inscripcão n. 8.384, 7 a zona, de Ir a já 
1.6i?. Emanuel P.odripues d p Figueiredo, inscripcão' nume- para Anchieta. 

ro 20.1SR f zona, do São Domingos para Pavuna. £ 6 T 7 . C I A U D I O F C L I P P 3 Pinto, inscripcão n . 693, i3« zona, í e 
1.643. Manoel Moura Cabral, inscripcão n . 9,279, 4" zona, do Anchieta para Jacarépaguá. 

Espirito Santo para Pavuna. - 1 - 5 7 8 - J q s ô F r e i r o d o vasconcellos, inscripcão a. 6.551, 7" 
í .'543. Enrico Pacheco de Carvalho, inscripcão n . 68í„ Ô" zona, do Penha para Jacarépaguá. 

zona, de Engenho Novo para Pavuna. l i 6 7 9 > A l v a P 0 D i a 3 vianna, inscripcão n . 441, V rona, de . 
1.045. Arynaldo Alves SanfAnna, inscripcão n . 903, 14° zo- Ajuda para Jacarépaguá. 

na, de Guaratiba para Pavuna. J > 6 8 0 i z a c a r i a 3 Benedicto de Souza, inscripcão n . 2L172, 1* 
1.646. Laerte Villela de Oliveira, inscripcão n . 1.324, 13 a zona, de Santa Rita para Jacarépaguá. 

zona, de Anebieta para Pavuna. . , 0 1 „ . „ , . . . . , .. . 
„ , . . . . . . 1.681. Francisco Martins, inscripcão n . 4.597, a" zona, de Eií-» 

1.647. Manoel Antônio,^ .inscripcão n , .1.080, 1.1a zona, de genho Velho para Jacarépaguá. 1-5i8- ̂ "fo^iP^^^^^- 2-0^7, 7 a zona, ^ S l S ^ ' ' ' 9 7 ' ^ 

C o n f e r e c o m o O r i g i n a l 
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Í.G83. 

1.081. 

1.685. 

.1.686.. 

1.687. 

1.688. 

1.689. 

.1.690. 

1.691. 

1.692. 

1.693. 

1.694. 

1.695. 

1.696. 

Í .697. 

1.698. 

1.699. 

1.700. 

.1.701. 

1.702. 

1.703. 

1.704. 

-1.705. 

1.706. 

d. 707. 

1.708. 

1.709. 

1.710. 

4 .711 . 

a.712. 

jl.713. 

4 .714. 

1.715. 

1.716. 

1.717. 

Antônio Pitía Lessa, inscripcão n. 6.724,8* zona, de Pa
vuna para Anchieta. 

Antônio Civil de Souza, inscripcão n. 3.111, 9* zona, 
de Realengo para Anchieta.. 

Anizio Delmiro, inscripcão n . 1.164, 5* zona, de Ti
juca para Anchieta. 

André Gonçalves Pereira, inscripcão n. 4.962, 8* zona, 
de Madureira para Anchieta. 

Manoel Ramos Filho, inscripcão n. 9.482, 6* zona, de. 
Engenho Velho para Anchieta. 

Américo Pereira Cavalcante Sobrinho, inscripcão nu
mero 1.940, 6 a zona, de Meyer para Madureira. 

Benedicto Brazilino da Rocha, inscripcão n. 5,242, 4* 
zona, de Gamboa para Madureira. 

Alcides Izaias da Silva, inscripcão n . 8.888, 4* zona, 
de Espirito Santo para Madureira. 

Reynaldo Augusto de Menezes, inscripcão n. 4.211, 8* 
zona, de Jacarépaguá para Madureira. 

Cândido Acelino da Silva, inscripcão n . 237, 3 a zona, 
de S. Domingos para Pavuna. 

Manoel José de Almeida, inscripcão n . 2.324, 2 a zona, 
de Gloria para Pavuna. 

José Gonçalves Brazuna, inscripcão n . 7.737. 4 a zona, 
de Espirito Santo para Pavuna. 

Antônio de Araújo Pereira, inscripcão n. 7.346, 7 a 

zona, de Piedade para Pavuna. 
João Carlos de Carvalho, inscripcão n. 3.647, 2 a zona, 

de Gloria para Madureira. 
Laurindo José de Carvalho, inscripcão n . 131, 4 a zona, 

de SanfAnna para Jacarépaguá. 

1.615, 8 a 

1.001, 8 a 

Antônio Paulino Sebastião, inscripcão n 
zona,- de Madureira para Jacarépaguá. 

Joaquim Pereira da Costa, inscripcão n 
zona, de Madureira para Jacarépaguá. 

Juventino Ferreira Toledo, inscripcão n 
zona, de Madureira para Jacarépaguá. 

José Corrêa da Silva, inscripcão n . 2.281, 8 a zona, dé 
Madureira para Anchieta. 

Rubens dos Santos, inscripcão n . 1.071, 13 a zona, de 
Pavuna para Jacarépaguá. 

José Camaz, inscripcão n . 3.9.24, I a .zona, de S. José 
para Jacarépaguá. 

Jorge de Oliveira Ferreira, inscripcão n . 615, I a zona, 
de S. José para Jacarépaguá. 

Hermenegüdo Rodrigues do Nascimento, inscripcão 
n . 5.610, 8 a zona, de Madureira para Jacarépaguá. 

Antenor Francisco de Moura, inscripcão n . 5.209, 2 a 

zona, de Santo Antônio pnra Jacarépaguá. 
José Pinto Ramalho, inscripcão n. 17.054, l" zona, de 

Santa Rita para Jacarépaguá. 
Eduardo Soares, inscripcão n. 1.279, 12 a zona, de 

Piedade para Jacarépaguá. 
Manoel de Souza Neves Júnior, inserioção n. 1.296, S" 

zona, de Madureira para Jacarépaguá. 
Emydio Alves Costa, inscripcão n. 4.454, 4 a ' zona, de 

SanfAnna para Jacarépaguá. 
Joaquim Ferreira Dias Júnior, inscriD-jSo n . 107, 7" 

zona, de Espirito Santo para Jacarépaguá. 
Henrique Borges, inscripcão n. 1.215, 2 a zona, de São 

José para Jacarépaguá. 
Higyno Marques de Oliveira, inscripcão n. 735, l i" 

zona, de Guaratiba para Jacarépaguá. 
Joaquim Mariano Alves, inscripcão n 1.749, 2 ' zona, 

de Ajuda para Jacarépaguá, 
Albano Pinto •Conceição, inscripcão n. 3.G23, 4- -zona, 

de Espirito Santo para Jacarépaguá, 
Paulo Pereira, inscripcão n . 15.717, 1* zona, de Ilha 

do Governador para Jacarépaguá. 
Mario Pereira, inscripcão n. 1.324, 8* zona, de Anda

rahy nara Anchieta. 

1.718. Sebastião Pereira de Lima, inscripcão n. 1.575. 7 a zona, 
de Espirito Santo para Anchieta. 

11.719. José Barbosa, inscripcão n. 5.007, 8" zona. ÜA Madurei
ra para Anchieta. 

1.720. Arthurlino da Silva Simões, inscripcão n . 7.259, 8* 
zona, de Pavuna para Anchieta. 

1.721. Albino José Gomes, inscripcão n. 11.295, 0" zona, de 
Meyer para Anchieta. , 

1.722. Manoel Diniz, inscripcão n. 194, 13 a zona, de Pavuna 
para Anchieta, 

1.723. Oswaldo Santiago Rosa, inscripcão n. 1.541, 13* zona, 
de Pavuna para Anchieta. 

,1.724. Manoel Jovino da Silva, inscripcão n. 3.580. 4 a zona, 
de Espirito Santo para Anchieta. 

1.725. Egidio dos Santos Thomaz, inscripcão n. 3.011. 11* 
zona, de Meyer para Anchieta. 

1.72G. Fernando Bandeira Caldas, inscripcão n. 1.427, 13* 
zona, de Pavuna para Anchieta. 

Í.727. José da Cunha, inscripcão n . 804, 13 a zona. de Pavuna 
para Anchieta. 

1.728. Elpidio Borges de Freitas, inscripcão n. 3.547, 3 a zona, 
v de Copacabana para Pavuna. 

1.729. Antônio Figueiredo Lemos, inscripcão u. 2.826, 7" 
zona, de Penha para Pavuna. 

1.730. Nelson Telles de Menezes, inscripcão n. i . l õ l i 4 a zona, 
de Ajuda para Pavuna. 

1.731. Mario José da Costa, inscripcão n. 2.120, 4 a zona, de 
SanfAnna para Pavuna. 

1.732. Fernando Villela, inscripcão n . 2.647, 11 a zona. de. 
Meyer para Pavuna. 

1.733. Octacilio Bonifácio de Queiroz, inscripcão n. 1.427. 7* 
zona, de Piedade para Pavuna. 

1.734. Adriano Soares, inscripcão n . 2.418, 11 a zona. de 
Meyer para Pavuna. 

1.735. Oreste Fusco, inscripcão n . 1.566, 12" zona, de Pie
dade para- Pavuna. 

1.736. Viriato de Faria Láo, inscripcão n. 1.603, 4a zona, de 
Ajuda para Pavuna. 

1.737. Luiz Augusto Pereira (2 a ), inscripcão n. 4.347. 8 a zona, 
de Jacarépaguá para Pavuna. 

1.738. Alcides Barreto Saldanha, inscripcão n . .9.333. 4 a 

zona, de Espirito Santo para Pavuna. ' 
1.739. Adelino Rodrigues Guedes, inscripcão n. 1.903, 2 a . 

zona. de S. José para Madureira. 
1.740. David de Oliveira, inscripcão n. 353, 5a Tina, de Santo 

Antônio para Madureira. 
1.741. José Feliz de Araújo, inscripcão u . 14.948, 1* zona. dá 

Sacramento para Madureira. 
1.742. Anaclcto de Souza, inscripcão n . 7.39», 2" de 

Santo Antônio para Madureira. 
1.743. Heitor Soares, inscripcão n . 3.760, l t " zona, de Meyer 

para Madureira. 
1.744. José Manoel Pereira Júnior, inscripcão T : , . SáS. l i* 

zona, de Meyer para Madureira. 
1.745. José Ferreira.Alves, inscripcão n . 4.835, t i" «.ma. de 

Meyer para Madureira. 
1.746. Manoel Nunes'do Rego, inscripcão n. 315, t f zona, de 

Meyer para Madureira, 
2.747. Nair Mendes Guimarães, inscripcão u. 3 1.97. 11* zona. 

de Meyer. para Madureira. 
1.748. Salvador Porciano da Silva, inscripoin u 3.831, 11 a 

zc-ua, de Meyer para Madureira. 
1.719. Joaquim da Silva Santos, inscripcão n. 1.320. 11 a 

zona, de Meyer para Madureira. 
1.750. Leopoldino José Vieira, inscripcão n . 13,00!-:, >'••' zona, 

de Meyer para Madureira. 
1.751. José de Medeiros, inscripcão n. 4.255. 2' «uno. de Santo 

Antônio para Madureira, 
1.752. Alcirt da Silva e Souza, inscripcão n. "i . r i í n , 2" zona, de 

Gloria para Madureira. 
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Mario da Silva,'ih-erinçãó n . 1.070, 3 a zona, de S. D o -
• • mingos para .Jacarépaguá. 

1.754. Augusto Ferreira, inscripcão n . 6.767, 4\zona, de Es 
pirito Santo para Jacarépaguá. 

1.755. Gregorio Jaeintho da Silva, inscripcão u . 5.059, 4* 
zona, de Rio. Comprido para Jacarépaguá. 

1.756. Oscar de Almeida, inscripcão n . 4.201, 8 a zona, do 
Jacarépaguá. 

1.757. João Olinda da Silva, inscripcão n . 6.015, 4 a zona, de 
. , . - Espirito Sjuito para Jacarépaguá. 

1 .758. Samuel de Oliveira Pimentel, inscripcão n . 9.849, 6 a 

zona,, de Meyer para Jacarépaguá. 
1.759. Winnie Thire Bueno, inscripcão n. 7.423. 2 a zona, de 

Gloria para Jacarépaguá. 
1 .760. Antônio PaivaBordal lo , inscripcão Vi. 8.544, 7 a zona, 

í : de Piedade para Jacarépaguá. 
1 .761 . Edmundo de Oliveira Salles, inscripcão n . 1.484, 6* 

zona, de Meyer para Jacarépaguá.. 
1 .762. Gentil Gomes de Barros, inscripcão n . 1.881, 8 a zona, 

,-, , • .•• de Andarahy para Anchieta. 
1 .763. Firmo Pereira de Carvalho,' inscripcão n . 3.426, 8 a 

zona, de Madureira; para Anchieta. 
1 .764. Horacio de Mello, inscripcão 'n. ' 5.952-, 6 a zona, de An-

. . . . darahy para Anchieta,. .- . 
1 .765. João Ruas, inscripcão n. 9.468, 6" zona, de Engenho 

• - ; Novo para Anchieta. 
1.766. Álvaro Delfino da Costa, inscripcão n. 11.898, 6 a zona, 

de Meyer para Anchieta. , 
1 .767. Theodoro Pereira, inscripcão n. 7.447, 8 a zona, de Pa

vuna para Anchieta. 
1 .768. Etelvina Gomes Martins, inscripcão n. 690, 5 a zona, do 

Engenho Velho para Pavuna. 
1 .769. Oswaldo Gomes, inscripcão n . 8.256, 5 a zona, de São 

: I f •;Christovâo para-.Pavuna. 
1 .770. Octavio Elizeu Chaves, inscripcão ri. 4.680, 4 a zona, de 

SanfAnna para. Pavuna. •. . 
1 .771 . Agostinho Augusto Martins, inscripcão n . 1.482, 11» 

, \ zona, de -Meyer para Madureira, . 
1 .772. Mario Rodrigues Machado,-inscripcão' o, 5.612, 8" 
;.,. - zona, de Jacarépaguá; para Madureira . 
1 .773. João Pedro Goulart, inscripcão nl 4".450, 4 a zona, de 

Espirito Santo para Jacarépaguá. 
1 .774. Anhibal José da Silva, inscripcão n. 2.'288, 8 a zona, de 

Madureira para Jacarépaguá. 
1 .775. Affonso de Souza Cunha, inscripcão n . 584, 12 a zona, 

, , ' . . . de Piedade para Jacarépaguá. 
1 .776. Hernani de Carvalho, inscripcão 'n. 7.499, 6 a zona, de 

Meyer para Jacarépaguá.--.. 
1.777. José Augano Filho, inscripcão n . 1.877,'7 a zona, de 

Piedade para Jacarépaguá. 7 • 
1 .778. João Pereira-da Silva, inscripcão n. 9.358, I a zona, de 

Sacramento para Jacarépaguá* • • -
1 .779. Manoel de Souza, inscripcão n . 4.769, •7a zona, de Pie

dade para Jacarépaguá. : ." 
,1.780. Arthur Climaco Goltgtroy, inscripcão ú . 14.620, 1* 

-. t zona, de Sacramento para Jacarépaguá. 
.1 .781. Paulino Rodrigues dá Silva, • inscripcão n. 1.551, 7* 

zona, de Piedade para Anchieta. ' 
,1.782. Alfredo Celestino de. Barros, inscripcão n. 813, 5" zona. 

de Engenho Velho para Anchieta. 
1.783. Djalma da Rocha Vaz, inscripcão n . 12.754, I a zona, de 

... Candelária para Anchieta.-., 
J..784. Oscar Ferrei ra Paes, inscripcão n. 7.677, 5° zona, de 

Engenho-Novo para Anchieta. : 
1.785. Francisco Luiz Parreira Filho, inscripcão n . 4.061, 2* 

zona, de Ajuda para Anchieta . , ,; • 
1 .786. Bernardino Francisco da Silva, inscripcão n . 3.684. 7» 

zona, de Piedade para Anchieta. 
1.787.. Sylvio Teixeira, inscripcão á . 3,724, 4* ZÒna, de Santa 

Anna para Anchieta," , .«' 

i 
.788. Lúcio Monteiro, inscripcão n . 7.245, V 'o.ia, de Sacr$ 

mento para Anchieta. i 
.789. Marcellino Ribeiro Ramos, inscripcão r . 14.032, fi 

zona, de Candelária para Anchieta. 
.790. Manoel de Sá Ferreira Mello, inscripcão n . 5.738. lí 

zona, de Candelária para Anchieta. i 1 

. 791 . Annibal Calixto, inscripcão n. 6.233, 
Comprido para Anchieta. 

.792. Floriano Avelino da Silva, inscripcão n. 
de Pavuna para Anchieta. 

.793. Arlindo Salles Pereira, inscripcão n.' 7. 
Piedade para Anchieta. 

.794. Abelardo Sanches Renz, inscripcão n . 
de Espirito Santo para Anchieta. 

i J zona, de Hf4 

1.809, 8" zon§j 
i 

775, 7* zona, d, 
í 

2.129, 7* zona) 

.795. 

.796. 

.797. 

Manoel do Nascimento Pontes, inscripcão n , 2.505, 'Ê 
zona, de SanfAnna para Anchieta. i 

Jayde Medeiros Barbosa, inscripcão n, 7.371, 1 
de Sacramento, para Anchieta. 

João Bento de Souza, inscripcão n . 5 
S. Domingos para Anchieta. 

zon3 

511, I a zona, <M 

292. 2» zonãj 

.798. Cesolpino Rodrigues dc Freitas, inscripcão n. '4.28Õ 
I a zona, de S. José para Anchieta. 

.799. Benjamin Alves Maio, inscripcão n. 10.025, 5» zonS5 
de Engenho Velho para Anchieta. 

.800. Jayme Gomes da Silva, inscripcão n. 2.02^. 7» zona} 
de Piedade para Anchieta. 

. 801 . Gastão de Oliveira, inscripcão n. 751, 2 a zona, de Sâ<3 
José para Anchieta. 

.802. José de Freitas Campos, inscripcão n. 
de S. José para Anchieta. 

.803. Osmar de Oliveira Sobrinho, inscripcão n . 3.308, líí 
zona, de Meyer para Anchieta. 

.804. Agenor Pinto Duarte, inscripcão n , 3.303, 8 a zona, 'Ú4 
Madureira para Pavuna. 

.805. Hermano Cezar de Paiva, inscripcão n, 934, 12* zona , 
de Penha para Pavuna. 

.806. Januário Pinheiro Alves, inscripcão n. 1.933. 3 a zona, 
de Sacramento para Pavuna. 

.807. Victorino de Carvalho, inscripcão n . 9.005.. 4* zona. áê 
SanfAnna para Pavuna. 

.808. José Rodrigues Marmelleira, inscripcão n. 2.719, 8» 
zona, de Jacarépaguá para Pavuna. 

.809. José Martinho de Moraes, inscripcão n. 483, 6 a zona, tíã 
Andarahy para Pavuna. 

.810. João José de Souza, inscripcão n. 2.141, 8* zona, Qi 
Madureira para Pavuna. ' 

.811 . Durval Alves de Almeida, inscripcão n . 736, 11* zoná^ 
de Meyer para Pavuna. 

.812. Sabino Affonso da Silva, inscripcão n. 7,176, 8* zona1. 
de Jacarépaguá para Pavuna.. ' , 

.813. Paschoal Montoano, inscripcão n. 24.354, I a zona,. 8« 
Candelária para Madureira. , ' , 

.814. Luiz Gomes Jobim, inscripcão n . 2.442, 13" zona,. Qa 
Jacarépaguá para Madureira. ' ' '• 

.815. Felix Luiz de Souza, inscripcão n.. 19.553, zona, dé 
S. Domingos para Jacarépaguál' ''* 

.816, Manoel Tomaz, inscripcão n. 8,825, 2° zona, de Santo 
Antônio para Anchieta. 

.817. Aristophans Pereira Leite, inscripcão n . . 2.951. • 6* 
zona, de Engenho NOyo para Pavuna. -

.818. João dos Santos, inscripcão n . 17,163, 1" zona, dO/CailM 
delaria para Madureira. ".: " " 

.819. João Pinto da Silva Valle Júnior, inseripeão n. 13,474» 
6" zona, de Meyer para Madureira. - * < 

.820. Adelino José,de Oliveira, inscripção-,n. 1.664,, 4'-«>n»» 
de Espirito Santo para Jacarépaguá. 

.821. Joaquim Alves Pinto Guedes, inscripcão n. 30. 18* 
zona, de Madureira para Jacarépaguá. ' ""• 

,822, José Laurentino Ferreira, inscripcão. . n. 4,940/. 4*^ 
zona, de Espirito Santo para Japarénagitá. 

Confere com o Original 
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1.823. Ernestina Ribeiro da Silva, inscripcão n. 115. 12a zona," 1.837. Lino Favilla, inscripcão n. 1.598. 1" Z3r.a, de S. Jos« 
de Piedade" para Jacarépaguá. para Jacarépaguá. Ü 

1.824. Carlindo Ribeiro da Silva, inscripcão n. 4.530. 7 a zona, 1.838. Nair dos Santos Lara Filho, inscripcão n. Í.787, i l * 
de Inhaúma para Jacarépaguá. zona, de Meyer para Jacarépaguá. ! 

1.825. Antônio de Souza Cabral, inscripcão n. 1.380, 2 a zona, 1.839. Atanapha Silva, inscripcão n. 1.151, 6 a zona, de MeyêS 
de Santo Antônio para Jacarépaguá. para Jacarépaguá. . > 

'1.826. José Melchiades dos Santos, inscripcão n. 2.322. 8" 1.840. Heraldo Nascimento, inscripcão n . 3.493, 4" zona, <f6 
zona, de Madureira para Anchieta. SanfAnna para Jacarépaguá. . i 

1.827. Rosa da Silva Santos, inscripcão n. 642, 8 a zona, de 1.841. Manoel Moreira de Sanf Anna,- inscripcão m 3.851, "T* 
Andarahy para Anchieta. zona, de SanfAnna para Jaoarepaguá. • • -i 

d.828. Antônio Pedro dos Santos, inscripcão n. 637, 8 a zona, 1.842. Gelesio Júlio da Silva, inscripcão n. 3.817. 8 a zona, dé 
de Andarahy para Anchieta. Madureira para Jacarépaguá. >. 

1.829. Vicentina Paula de Souza, inscripcão o. 3.501. 7" zona, 1.843. Nacib Abrhão, inscripcão n. 933, 10a zona, do 65tí 
de Espirito Santo para Jacarépaguá. Christovâo para Jacarépaguá, i 

1.830. Antônio Bernabé de Carvalho Es tevês, inscripcão ffll- 1.844. Albino Martins Villas Boas, inscripcão n. 23.378, 1* 
mero '5.458. 6 a zona, de Engenho Novo para Ja- zona, de Candelária para Jacarépaguá. 

• oarepaguá. 1.845. José Couto da Costa, inscripcão n. 1.235. 3* zona, ás 
1.831. Octavio Gonçalves Leite, inscripcão n. 3.703, 4* zona, Sacramento para Anchieta. 

de SanfAnna para Jacarépaguá. 4 < 8 4 6 > N a i r d e oliveira de Abreu, inscripcão n. 1.324, 5 a zona, 
1.832. Antônio Azevedo, inscripcão n. 22.195, I a zona, de São de Gloria para Madureira. 

José para Jacarépaguá. | 8 4 7 c b r i s t i n o Anthero de Araújo, inscripcão n. 565, [V 
1.833. "Virgílio Campos, inscripcão n. 16.753, 4* zona. d 8 zona, de Ajuda para Madureira. 

Santa Rita para Jacarépaguá. i . 8 4 8 . Júlio Gomes de Figueiredo, inscripcão n. 993, 5' zòril, 
1.834. Enid Thiré Faria Rocha, inscripcão n. 22.001, 1* zona. de S. Christovâo para Jacarépaguá. 

de Sacramento para Jacarépaguá. { m Nicolau Augusto de Araújo, inscripcão n. 4.052, 8< 
1.835. Sotero Herrrçeto da Silva, inscripcão n. C.061, 4 a zona, zona, de Madureira para Jacarépaguá. 

de Espirito Santo para Jacarépaguá.. 1 > 8 5 0 ) A y r t o n Collin, inscripcão n. 2.718, 11 a zona, da Meyer 
1.836. Archanjo Raphael Gallo, inscripcão n. 6.418, 4" zona, para Jacarépaguá. 

de SanfAnna para Jacarépaguá. Rio, 28 de julho de 1936. — Pelo escrivão. / . fíergamini. 

Imprensa Nacional—Rio de Janeiro c 




