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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
idwrtótõ a, « , u v a , de U d* tevt**iro ae tuji) , , ^ L£ ^ -

A \ :\ Í ' 1110 HE J A N E I R O , 21 DE MAKOO DE 1036 

TRIBUNAL 
LITORAL 

Vorresiiohítcncia expedida 

Officio do sr . ministro presidente: 

N. 9.4/36 — Ao sr . ministro da Jusüca e Negócios ínle-
teriores — Cancellando parte do pedido de moveis e machinas 
para á Secretaria. 

Secretaria do TeSbimal Superior do J u s t i ç a fl*'.ic*.ítõi*at 

EKPKÜU--NTE DOS DIAS 18 E 19 Ot*. M.VROO Crt5 l^f» 

Primciri, Seeciu" 

.Papeis proíocallad'.^ 

N. i8í. — Teiegramma n . 5.Ü07, do Sr. Paulo sarazato 
F outros. • • 

N. 482 — Tciegrauiiíia n. 41. do SÍ'. Aitami.ro Guimarães 
— Florianópolis. 

N. 483 —Tclcgramma n-, 944, do Tribiu.-al Regional-Elei
tora! da Parahyba. 

N. 484 — Telegramma n . 9í8, do Tribunal Regional, ELe-i-
loral de Minas. - • 

N. 485 — Ratões, apresentadas ao recurso eleitoral nu 
mero 271 — classe 3* — pelo advogado do recorrido dr . A P -
thur Ferreira da Costa.-

N. 486 — RazScs apresentadas ao recurso eleitoral nu-* 
rfiero 271 —classe 3* '^ ( pélo dr . Alcy DetniUecamps, advogado 
do recorrente. ' " ' ' ' 

N. 467 — RazSes apresentadas a carta testémunhavel nw-
mero í .798 — classe G'—.pelo d r . Laerte Munhoz*. 

N. 188 — RazSes apresentadas ao recurso eleitoral nn- -
mero 270 — classe 3'<—<pèlo advogado do recorrente dr . Laerta 
Munhoz. 

N. 489 — Reclamação do dr . Hugo Carneiro e outro,. 
N. 490 •— Tclegrsmma ti. 102.000, ao: Tribunal 'Regional 

Eleitoral de Pernambuco. 

• N. 491 — Tologramma n . 158, do Tribunal Regional cia 
Acre. . . . . . 

IV. 492 — Tefôgramma n . 387, do Governador do-Ceará. 
N. 493 — Officio u . 1G2-S. do Tribunal Regional do 

'Ceará. 

N. 494 — Officio a . 163-3, do Tribunal Regional (ia ; 

Ceará. 
N. 495 — Officio u . 1Ô4-S, do Tribunal Regional do 

Ceará. 
N. 466 — Officio a . 420, da Imprensa Nacional. 
N. 497 — Officio a . 87, do Tribunal Regional de Per 

nambuco. 

N. '498 — Officio p . 33, do Tribunal Regional 'áo Ma-, 
ranlião. " ' . ' 

N. 499 _ Oíficto.a.. 308-S, do Tribunal Regional d# Dis
tricto Federal . . . , 

L , , t f . 600 - Offíciida. 3ÔÍ-S, do Tfibaaal Regional oVBia-
tr lc ío Feáecaí. 

N. "601 — Officio n , 108, io Tribunal Regional de A1&-

Officios do sr. director: 

N. 95/6 — Ao sr . director da Secretaria do .Tribunal Ke-
giona! do Paraná — Reclamando a remessa doa autos princi-
paes de uma-reclamação do Laerte Munhoz. 

N. 96/36 — Ao sr . director geral de Contabilidade do Mi
nistério da. Justiça e Negócios Interiores — Sobre sessões rea
lizadas pelos Tribunae.s Kegionaes para apuração de elei
ções. 

•Télegraminas do sr . ministro presidente: 

N . 7 0 •—Ao s r . coronel Otto F«io — Agradecendo com-
municação de haver sido nomeado executor do sitio no Estado ' 
do Maranhão. 

N. 71 — Ao s r . governador do Ceará — Agradecendo com-
aiunicação dos propósitos do governo sobre as eleições muui-
paes. 

TelBgraffimas do s r . director: 
N. \ d A o í r . director da Secretaria do Tribunal. Re-f 

gionaldo Rio Grande do Sul. 
N.. 41 — Ao s r . procurador regional do Ceará — Tran.s-

mittmdo resposta Á consulta n . 1.850. 
N. 43 — Ao s r . director da Secretaria do Tribunal Regio

nal do Píauhy. 

Accordão copiados para publicaçdo 

Recurso n . 24 — Classe 4" — Ceará Relator, sr . ministro 
Plínio Casado. 

Acta da 25* sessão orcüiiaria do Tribunal 

Autos distribuidor 

Recurso h . 275'— Classe 3* — Pará — Recorrente o "Par
tido Popular Chaviense" a recorridos Arlindo do Amaral Ca-' 
cella e outros — Relator, s r . desembargador Collarea Mo
reira.- • 

Recurso o . 276 — Classe 3 ' — Paraná — Recorrente, Da
niel Cleve e outros e recorridos, Sylvio Missino e outros; rela
tor, s r . professor João Cabral. 

Recurgp n . 277 — Classe 3* — Pernambuco — Recorrente, 
Ignacio Gonçalves Guimarães e recorrido, o Tribunal Regio-" 
nat; relator, s r . dr . - Miranda Valverde. 

Processo n . 1.852 — Classe 6* — Rio de Janeiro — Coti-' 
sulta da Associação dos Funccionarios Estaduaes do Estado do 
Rio de Janeiro — Relator, s r . professor João Cabral. 

Autos concluso* 

Ao s r . ministro Plínio Casado: 

Processo n . 1.SÍS — «Cíaxsse -G4 <— Minas Gcraes — Can-
*&Uamento -de ínseripooes tf<í el&itóres. . . . 

Processo n . í . 8 í 8 — Classe 0 ' — CearA — Gonsulta d<* 
Partido Republicano Progressista áft Cewâ,. 
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— Ao sr . desembargador José Linhares : 
Processo n . 1.850 — Classe 6 a — Ceará — : tíonspítã /ü» 

«r. procurador regional eleitoral do Ceará. 

— Ao s r . desembargador Collares Moreira: • • • 

Processo n . 1.815 — Classe 6" — Alagoas — Cancella-
mento.de inscripção de eleitores. 

Processo n . 1.821 —r Classe 0" — Rio Grande.do Sul — 
Gancellamento de inscripções' de eleitores. 

— Ao s r . professor João Cabral :•: 

Recurso n . 270 — Clesse 3" — Paraná -—.Recorrente, Au,-
nibal Virniond e recorrido, o Partido Municipal Independente 
de Guarapuava. "" r •• 

Processo n . 1.732 — Classe 6" — Districlto Federal — Re
gistro do Partido Politico "Alliança das Reservas da Defesa do 
Brasil". 

Processo n. 1.798 — Classe 6' — Paraná — Carta leste-
munhavel — Tertemunhante, Guataçara Borba Carneiro e tes
temunhado, Nelson Santos. . • ' • • -

Processo n . 1.816 — Classe 6" — Minas Geraes — Gan
cellamento de inscripções de eleitores. 

Processo n . 1.822 — Classe 6" — Rio Grande do Sul •— 
Cancellamento de inscripções de eleitores. 

—. Ao.sr. d r . Miranda alverde: 

Recurso n . 271 — Classe 3" — Paraná"— Recorrente, 
Francisco BassetI Júnior e recorrido, Euripedes Gareez do 
Nascimento. ' 

Autos com vista a Procuradoria Geral 

Recurso n . 275 — Classe 3* — Paraná — Recorrente, o 
Partido Popular Chaviense e recorridos, Arlindo do Amaral 
Caceüa e outros. 

iRecurso n . 276 - r Classe 3* — Paraná'. — Recorrente, 
Daniel Cleve e outros e recorridos, Sylvio Missino e outros. 

Recurso n . 277 — Classe 3° — Pernambuco — Recorrente, 
ígnacio Gonçalves Guimarães e recorrido, o Tribunal Regional 
de, Pernambuco. 

Autos devolvidos a Secretaria 

Pelo s r . ministro Plínio Casado: 

. Recurso n . 266 — Classe .3*—Parahyba—Recorrente, José 
Janduhy. Carneiro e recorrido, Francisco de Sá Cavalcante. 
., , Proaesso n , .1.795 Classe 6" — Maranhão — Modificação 
do plano eleitoral da Região db. Maranhão. . 

Processo n . 1.824 — Classe 6" — Rio Grande do Norte — 
Cancellamento de inscripções de eleitores. 

— Pelo s r . dr . Miranda Valverde: 

Recurso n.- 265 — Classe 3* '^- Pernambuco — Recorrente, 
Sizenando Guilherme de Azevedo è Tecbrrido o Tribunal Re
gional. 

Processo n . .1.823 —. Classe.3" ~ Rio de Grande: db Sul 
— Cancellamento de inscripções ..da eleitores. 

Accordãos publicados na Secretaria 

Pernambuco — Relator, 

Re-

Relaloç-, 

Recurso n. 265 — Classe 3* 
sr . dr . Miranda Valverde. 

Processo n . 1.817 — Classe-6 a — Minas Geraes 
lator, s r . dr . Miranda Valverde. 

. . ProOesso n, 1.820. — Class.e 6* —.. Paraná 
s r . desembargador José Linhares. , - „ 

Processo n . 1.823 — Classe 6* — Rio Grande do Sul — 
Relator, s r . dr . Miranda Valverde. 
', ' Proceáso h . 1.846 — Classe'6*'— Rio Grande do'Norte 

— Relator,' sr ? professor João Cabral , . ' " • " ' 1 " 

Segunda Secçao 

Documentos archivados 

Tres officios ns . 162-S, 163-S © 164-6, do Tribunal Re 
gional Eleitoral do Estado do Ceará* communicando a transfer 
rencia de eleitores na mesma região e de outras regiões Rara o 
referido Esíarf" 

Um officio n . 87, do Tribunal Regional Eleitoral do Es-' 
tado de Pernambuco, inclMala-Mpia da acta da sessão extraor
dinária. 

•i ' , ' • • , " • ' • . ' . . . • _ . • • 
Um officio n . l Ô ^ / d ò ^ í S v ^ a l .Rogional Eleitoral ao Es

tado de Alagoas, com 603 terceiras vias de títulos eleitoraes do 
município .de Santa .Luzia da-Xorte. ,. . 

Um officio n . 39I-S. do_ Tribunal Regional Eleitoral da 
' Districto Federal,, junto dnas çeguridas Vias de relações CÍJ 

óbitos;-'da "6a Pretória ÇSSd ChHsto.vãq} -'e 7 \ (Iraja, Jacara-
paguá /e .Penha) . • ' • '•"*' '• 

t; ;• Umj-ofíicion.;'2.-812,-- do. TrÁbnnaí. Regional Eleitoral do 
.Estado de-São-Paulo, cominualeando.a»jrecjtificaçSo de nome de 
um. elei tor ; ' 

Preparadas para. jcr&m-numSpradas 

•3,623 terceras vias do títulos oleiíepaes. 

Xumeração-de- tcr.iciras-n-ias 

1.000 terceiras-vias de-titui-os ;eleitoraes, 

Foram classificados pelo processa aipliabetico Uuodciuml 

••• 250 fichas, dó Archivo Ele-itora-S Nacional. 

Boletim ElcUovpl-

•••••Foi organizado é publicado o ;i. 33 ao Boletim via torno. 
•••'• -• Foram 'eommunicaclas aos Estados respectivos as se

guintes, transferencias de eleitores: 

Minas Geraes 

Gelina Silva, Benedicto Borges, Arlindo Pimenta, Beuo-
' d i è t o F ; de'Oliveira, Mario Vühena Faria, Manoel Luciano do 
Oliveira, BelizãTio F i n n i n o . d e Oliveira, João Rodrigues da-
Silva; .Geraldo' Pereira de Mello, Antonia 'Maria de Jesus, Au
gusto. Rocha e Oswaldo" Rodrigues, insçriplos eleitores, res-p?.-
ctivãriiênté, sob os números e zonas:"i'.053 na 119', 1.473 r a 
í(9", l . ;94Í'àia 119", 2.373 na 6ír\''-93'i "tiáM92\ 1.215 na 119". 
547 na.119, ,1.231 na 51-. 417 na 3i'\ 3.426 na 51*, 366 na 34* 

>'.2.19,4 na 93*, todos transferidos' par.á % i 11* zona de Cru-
zéjro.Sao Paulo. ' -' . ' 

João. Cláudio Barbosa, inscripto eleitor sob o n . 763 na 
•'8lk ama, para a 110" zona-de S. B...Sapucahy, São Paulo. • 

: -'Olegàrio de Mello, insdripto eleitor sob'o n . 39 na U" zona. 
pani a*r38°-zona de Conceição, São P^ülo-. 

. -'.Alfredo, de Carvalho, inscripio,.eleitor sob o n . 63 na 81* 

. zona,.fiará...a, 110" zona de S. B . SapucahjvSão Paulo. 

.'•< Sebastião -Fernandes, ins-eriptò'-eleitor sob o n . 3.623 na 
92" züna.' ;para a 7" zona da Belemznmp. São Paulo. 

Paraná''' 

'"Antônio M, de Oliveira, inscripto eleitor sob o n. 149 bit 
á0* zona de Ribeirão Claro, para a Sí* zona de Avsaré. Sã:} 

, Salvador de Campos, inscripto".eleitor, sob o n. 77 na. 24* 
«õn'a .do Ribeirão Claro, para a-i'4'-zona de Avaró, Sãu Paulo, 

". Vènturósá M. de Oliveira. insi.trTptp'eleitor sob o ti. 143 
na'20"';.z;ona de.Ribeirão Claro, 'liara ÍÍ 54* zona de Avavó, Sfr> 

' Paulo . ' " ' - - . '' • 

' ;Jaymo de • Oliveira» inscripto eleitor-;sob o n . 1.651- fia-
10" zana..de Ponta Grossa, para a 5"»* zona'de Itapetiningo. Sãs 
Paulo. - 'l ; -Í -, 

João Henrique. (íostaro. inscripto eleitor sob o n. 1. i2(r 
na í* zona, para a 6 a zona de Saúcle, São_Paulo. 

André Repka, inscripto eleitqrii,so|]„;i0-a. 161 na 13' Z O I K » , 

para a 6" zona de Saúde,' São Puuíò". '•*•'' '•* ' 

Jonas de Oliveira; inscripto elei.tor-;éob o n. 58 na - I I * 
zona, para a 102" zona de Ourínhos, São Paulo. 

Antônio Dacio R. do. Amaral, inscripto eleitor sob o nu-
(rne^o (496 na. 20" zona, nara a 108* zona dé Pennapolis, Ss" I 
Paulo . 
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A C T A S 

ACTA DA 25" SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DB 
•MARÇO DE 1.936 

PRESIDÊNCIA DO SH . MÍ.NJ1STBO âKRMKNBGlft>0 »fc BARRO9 

Aos dezeseis dias- do. mez de março do annò de mil nove
centos e trinta e seis,-ás 1 treze horas, ua /sa lá das.cessões do 
frribuunal Superior de" Justiça Eleitoral, presentes os .juizes, 
er*. .ministro Plínio Casado, desembargadores José Linhares 
« Collares Moreira,-clr-i MirandaValverde,-não havendo com
parecido o s r . prõerador':geral dr.. Armando 'Prado, è< o se
nhor ministro Laudo de Camargo, pelo presidente, s r . m i -
:Ti";tro Hcrmenegildo de Barros, foi declarada aberta a sessão. 
•E' lida e approvada a acta da sessão-anterior,. Relativamente 
a is casos 'em pauta para julgamento, o Tribunal resolveu: 
.1") responder á construa, do.Partido Republicano Progressista 
do Ceará (processo n. 1.84S, sendo relator o sr . ministro 
Plinio Casado), declarando:' a-;• que •••os 'títulos eleitoraes, no 
caso da consulta, não devem ser expedidos nos termos do 
ai-L .106, do Código Eleitoral, c;cooferbae---jéc -fm>i*estílvido por 
nccordão deste Tribunal, publicado no Boletim Eleitoral nu
mero 12. de 28 de janeiro do corrente ao-no£ •• &>>'que• osVTri-
bnnaes Regionaes não podem autorizar os juizes eleitoraes 
a expedir resalvas- aos. eleilnres» .-oas<-'Aeloições• munícipaes, 
conforme consta do Boletim Eleitoral n . 145, de 5 de dezem
bro do anno próximo..-passado .e n.- 23, de 22 de fevereiro do 
corrente anno, unanimemente; 2") responder á consulta do 
er . procurador regional .-eleitoral d^Cear^; .encaminhada ao 
Tribunal Superior, pelo sr. dr. procurador, .geral,..(processo 
n, 1.850, sendo relator o s r . desembargador Josg,Linhares) , 
declarando que os juizes eleitoraes não podem expedir resãí-
ves, para as eleições niunicipaes, aos eleitores de sua zona 
ou município, unanimemente; 3") recusar o registro pedido 
pelo Partido 'Alliança das Reservas da. Defesa ; do .,Brasil", 
p.-las tres razões adduzidas pelo s r . relato!;, professor, João 
Cabral (processo n. . 1.732), unanimemente;^^ '0. i |denãr/p. re
gistro dos cancella.mentos das inscripções .de eleitoras, áç. que 
trotam os processos ns . d.815 (Alagoas),',1,'81.7'é i',81$ '(sjjnas 
Geraes), 1.820 (Paraná), unanimemente;,.5°),'.cqnyertèr' ',ém 
diligencia o julgamento do.processo ri.'- 1.8Í6 (relator,''sr;.""pro
fessor João Cabral)..' que trata do 'caneellabiôntò djyçrfsas 
inscripções de eleitores no Estado de* MinasI Geraes";'pira; que 
venho acompanhada dos respectivos accordãos ç , 'Coniá . de
claração de já haver passado em julgado,' unanimemente; 
"6") ordenar o registro do cancellamento das inscripções de 
eleitores de que tratam os processos ns . 1.821 e l,.822v (Rio 
Grande do Sul), observando-se, porém, aosTr ibunaes .Regio
naes para que a com.municação dõ cancellamento deva vir acom
panhada do respectivo accordão e com a certidão de já haver 
passado cm julgado,- unanimemente. O' sr . ministro'-Plinio 
Casado, em meio da sessão, sujeitou á consideração do 'Tri
bunal uma petição dos candidatos a deputarão federíü, pelo 
Território do Acre,. Hugo Ribeiro Carneiro e Mario de Oli
veira, recorrendo da decisão deste Tribunal que julgou va
lidas as eleições das duas secções dc Tarauacá. Unanime
mente, o Tribunal não admittiu o recurso, no caso, adian
tando, porém, que do parecer indicativo poderão os interes
sados reclamarem o que fòr de seu direito. Ainda o sr . mi
nistro Plinio Casado apresentou, no final da sessão, como 
parecer indicativo, o mappa. levantado pela secretaria, rela
tivo ás eleições do Acre, e já publicado no Boletim Eleitoral, 
n . 31, de 14 de março cio corrente anno. O s r . professor João 
Cabral compareceu á sessão quando se ia julgar o processe 
v. 1.850, tomando parte neste e nos julgamentos subsequen
tes . Nada mais havendo a 1 ratar, o s r . ministro presidente 
encerrou a sessão, convocando outra, ao mesmo tempo, para 
o dia 18 do corrente, ás 13 horas. Do que para constar la
vrei a presente. Eu, Raul Pacheco de Medeiros, auxiliar da 
secretaria, a escrevi. E eu, Agripino Veado, secretario do 
Ttibunal, a subscrevo. — Hcrmenegildo de Barros, presi
dente.. 

J U R I S P R U D Ê N C I A 

Estado de Santa Catharin& 

Recurso Eleitoral n . 42,— Classe 4* do a r t . 30 do Reg.. Int . 

Accordãos do Tribunal Regional Eleitoral do Estado "do 
Rio de Janeiro, confirmados pelas conclusões do Tribunal' Su

perior de Justiça* Eleitoral, approvadas na sessão de 9 de maio 
de 1935: 

Accordam no Recurso Parcial n. 6.165 (Estado do Rio de 
Janeiro) 

Visto e discutido o presente recurso, verifica-se que foi 
0 mesmo interposto pelos delegados do Partido Popular Radi
cal da decisão do Dr . Juiz Presidente da 5* Turma apurador.t-, 
que deliberou não proceder á apuração de votos dos eleitores 
da 7* secçâo da 12" Zona, com fundamento nos dispositivos 
do a r t . 90, n . 7 do Código Eleitoral, por motivo da coaecão 
exercida, sobre o eleitorado e comprovada pelas declarações da 
Mesa receptora, constantes da acta do encerramento. 

Instruíram os recorrentes o seu pedido com a certidão fia 
• acta de encerramento. 

No dia do julgamento, requereu o Delegado da União 
Progressista Fluminense, a juntado do documento a folhas. 

Deferida, preliminarmente, pelo Tribunal a juntada do 
documento, para ser tomado na consideração.que merecer, tmo 
obstante a impugnação dos recorridos, nos debates oraes: 

Considerando que o fundamento da decisão recorrida foi 
a existência de coação que se induziria das declarações cons
tantes da acta referida, in verbis: ' 'Deixaram de votar cei-f-i 
numero de eleitores que se achavam presentes, por se terem 
recusado a receber a senha e entregar os títulos, de acordo com 

,,o art , 32 e dentro do horária.estabelecido n,o mesmo, devido 
a conselhos .de chefes part.ida.rios que obstaram a referida 
entrega." - -

Considerando que das duas espécies de coacção: a phi-
sica e a moral — vis absoluta et vis compulsiva, somente f 
de apreciar-se no caso, em apreço, a segunda; e esta resuh;» 
da intimidação que possa incutir no animo do paciente fun
dado' temor, de damno grave, c imminénte á sua pessoa, á 
sua família ou aos seus bens, de accordo com o'conceito ju 
rídico expresso em nossa legislação civil (Cod. Civ. ar t . 9S/ 
quo crystalisa o clássico conceito romano: Môiüs qni- (..>! •.-•: 
in visum constanfcem cadere (Cod. cont. 615» n:.-X) 'Metum 
acçipiendum nom quemtibet, sed majoris malitalis (Dig. fr. 
1 quod- melus causa) . » 

Considerando que, em face da narrativa feita na acta dc 
encerramento, a intervenção dos chefes políticos, que ob>tou 
a entrega dos títulos- por parte dos eleitores seus partidários, 
não teve o caracter de ameaças nem de intimidação, mas con
sistiu em conselhos, elementos de persuação, .que não impli
cam antes excluem a coação, e podem ter tido como caus:, 
determinante, aliás, injustificada e contraria a direito, a falta 
de confiança na Mesa a cujas mãO$ não teriam querido fazei 
entrega dos títulos, como lhes cumpria para que pudessem 
votar, desde que se dera o advento do "horário 1 pstnbeleeHu 
no ar t . 32", como diz a acta-; 

Considerando que o doe. junto pelos recorridos, ' alia?, 
gracioso e sem valor jurídico, se refere a factos novos não 
arguido.^no recurso e que, despidos de qualquer prova habi', 
não podem ser tomadas em'consideração nesta pbasp do pro
cesso: 

Accordam os Juizes do Tribunal dar provimento ao re
curso para mandar proceder á apuração dos suffragjos con
tidos na urna da 7" secçâo da 12" Zona. 

Niclheroy, 7 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, Pre
sidente. — Abel de Magalhães, Relator. 

Accordam no Recurso Parcial n. 6 .210 (Estado do Rio dc-
Janeiro) 

Vistos estes autos de Recurso Elciioral. em que é .Re
corrente o Partido Socialista Fluminense, por seu Delegado, 
relativamente á apuração da 9" secção da 12" Zona, cuja nul-
lidade pede, por não terem sido rubricadas pelo Juiz compe
tentes respectivas folhas de votação. 

Examinando caso idêntico já decidio o Tribunal Regional 
que, tendo sido pela carência de tempo para a intervenção dn 
Juiz eleitoral substituto, rubricadas pelo Suplente do Juiz 
Eleitoral de Macahé (12 Zona) as folhas de votação de toda--
as secções do município, esse acto, meramente preparatório da 
eleição, não constitua nullidade. delia, conforme recente deci
são do E . Superior Tribunal . Em conseqüências: 
Accordam no Recurso Parcial n. 6.386 (Estado do-Rio d* 
Rio de Janeiro em negar - provimento ao Recurso. 

.Nietiíeroy. 22 de dezembro de 1931. — Eloy Teixeira, 
Presidente. — Coelho Portas. Relator. 
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Accordam no Recurso Parcial n. 6.386 (Estado do Rio de Accordão no Beciw*; Pãfrftil" ^nJ '(Estado do Rio do 
Janeiro) Janeiro) 

Vistos e t c . : 
I — o recorrente interpoz recurso da apuração dos suf-

fragios contidos, na urna da 10 a secção da 12 a Zona, município 
dc Macahé, porque: 

a) Os papeis e documentos destinados ao processo da elei
ção não foram authenticados pelo Juiz Eleitoral competente; 

b) Fiscaes de candidatos, eleitores de outras secções" vo
taram sem observância do a r t . 30 § 6 das Instrucçõés,' e 
outros'o fizeram na hora do enceramento dos trabalhos"elei
toraes; -

c) • Esses trabalhos foram terminados as 23, 45 sem jus
tificativa para tal retardamento. 

Tudo examinado, digo o recorrente juntou' ás suas rasões 
a certidão de fls. e outro interessado as.de fls. e fls. 

II — A primeira questão suscitada consiste em saber- se 
constitue nullidade da eleição o facto de ter sido as folhas 
de votação rubricadas pelo supplente em exercício do Juiz 
de Direito. • 

Não advem desse acto qualquer nullidade, como em caso 
egual já reconheceu o Superior Tribunal, por isso que aquello 
Juiz supplente o praticou no exercício do cargo de substituto 
do juiz de direito efíectivo e attendendo a exiguidade do prazo 
e para não crear qualquer difficuldade na realisação das 
eleições (Accordão de 1933 no Boletim Eleitoral de 13 de • 
dezembro de 1933). 

Aliás, o mesmo Tribunal em outros julgados tem admittido 
os juizes eleitoraes leigos, como preparadores,- para os actos 
de mero preparo, como o que se aprecia. (V. João Cabra!, 
Cod. Eleitoral, pags. 71-72). 

M o ha qualquer duvida sobre a procedência e authenti-
cidade das folhas de votação requisitadas pelo Juiz Supplentes . 
e a elle remetiidos por este Tribunal, ao qual, o mesmo, juiz, 
antes da eleição, participou por telegramma o lançamento de 
sua rubrica naqullas folhas. 

Longe, entretanto, de nullificar a eleição, esse acto do 
juiz mais lhe imprime validade. 

III — Quanto á segunda arguição, referente a inobser
vância do a r t . 30 § 6, das Instrucçõés, a exigência desse dis
positivo não comprehendé os fiscaes, eleitoraes de outras se-
cções, os quaes, nos termos do a r t . 69 do Cod. Eleitora) 
"podem votar perante as mesas em que servirem, ainda que 
alistados em outra secção. E' mesmo acceitado que se lhes 
mitorgue a faculdade de votar perante a mesa em que servem, 
sem necessidade da tomada de seu voto em separado, e sem 
as cautelas do citado artigo 30 das Instrucçõés. E nem a falta 
da folha apropriada, conseqüente de ter sido a assignatura 
dos fiscaes apposta somente na folha de votação communi, 
constitue a nullidade prevista no ar t . 50 das Instrucçõés do 
não ser a urna acompanhada dos documentos do acto elei
toral. tt -

A lei se referiu a doeumeto essencial e sem o qual não 
seria possível a prova da validação daquelle acto. Elle 
vaiisou-se também quanto aos fiscaes, e tanto assim que, na 
folha modelo Í6-A, que assignaram, foi feita a respectiva 
annotação na columna de observações. (Certidão de f l s . ) . 

IV — Alguns fiscaes. não votaram na hora do encerra
mento dos trabalhos, ás 23,4.5, como allega o recorrente,, mas 
ás 17. 45, em seguida ao recolhimento dos títulos dos eleito
res que não haviam ainda votado. A .faculdade de poderem 
votar como os mesarios, no inicio, dos trabalhos, é questão de 
regularidade dos mesmos trabalhos e de deferencia da lei 
para os fiscaes presentes naquelle momento na secção. E 
essa deferencia se justifica desde que se considera a fiscali
zação a mais importante das garantias que rodeiam o acto elei
toral . -

V — Relativamente ao ultimo facto arguido pelo recor
rente, por vezes tem decidido este Tribunal que não consti
tue nullidade do acto eleitoral, cujo retardamento tem a sua 
justificativa com a própria eleição. Seria mesmo impossível 

Vistos estes autos de recurso eleitoral em que é recor* 
rente o candidato Dr. José .Monteiro Soares Fi lho: _ • 

Considerando que submettido 0 presente recurso a Jul
gamento, o reeorrente declara que não/jqçrou a vistoria quo 
esperava de molde a mostrar .que d 'iftVsa receptora e gabi
nete iridevassavel deixaram de's"er'irístáUadfts em local próprio; 

Considerando que. os dpmumfmtos,,juntos a respeito são 
éontradiétòrios e deficientes: . ' , .. • 

'Considerando que este Tribunal", ''em suas decisões, con-
.cluiu pela ̂ competência do supplente ,do juiz de Direito, em 
.exercício, relativamente á. rubrica- das,fo.llnjs de votação; 

Considerando que o facto de serem tomados os votos dos 
. fiscaes em.sobrecárta.modelo. XVII,. con>,inobservancia do ar t . . 

30 das Instrucçõés,; não constitue nullidade,, antes, simples irre
gularidade: . . . , - ' , '-. ,-!'•.,o 

Accordam os juizes do Tribunal, Rçgiqnal Eleitoral negas 
provimento ao recurso para-.cflnfirniíir,, como confirmam, a 
decisão do-Dr. Juiz Presidente"dá r15".-jT ,-' i r r n a apuradora aí t i-
nente a eleição procedida] na 11° Seeção>da/12* Zona, Município 
de Mjjcahó. , . . ,." • •'• .-• T; 

. Niçtheròy, 18 de dezembro de 1934.' .— Eloy Teixeira* 
. Presidente.. — Macedo Soares, Relator; vn 

Accordão no Recurso Parcial n. 6.2.76 
Janeiro) -, 

;,(Estado do Uío de-

12' estes; autos- de recurso da 13" secção da 

o recurso não está devidamente ins-

. - . Visto. 
Zona etc. 

Attendendo a que 
truido; 

Attendendo a que esse Eggregio Tribunal orn recurso ante
riores sobre a mesma matéria tem entendido que a rubrica 
das. folhas de votação feita pelo juiz dc direito, supplente, 
em exercício, não é nullidade. 

Aecordam os Juizes deste Tribunal <mi negar provimento-
ao recurso, sendo, assim valida a apuração feita cm apreço. 

Nictheroy, 29 de dezembro de 1931. — Eloy Teixeira,-
Presidente . . —Athayde Parreiras, Relator. 

Accordão no recurso parcial h . 6.228 — (E. do Rio de 
Janeiro.) ' • • 
.' -Vastos, discutidos e relatados os recttrsos que, da deei-

Hío do Dr . Juiz Presidente-'da 4* turma- apuradora. resol
vendo apurar a eleição procedida na -19* secção da 12* zona, 
interpuzeram os delegados do Partido Socialista Fluminon.se-
e da Lnião Progressista Fluminense',- com fundamçmk» na 
nullidade da votação: a) por violação do sigillo absoluio do 
voto, por terem sido as sobrecartas contidas na urna nume
radas seguidamente em correspondeiícia"coiri a numeração-
dos eleitores nas folhas de votação; bj por ter sido o recinto 
da mesa invadido por eleitores; c ) . por. não se terem to
mado votos dé eleitores "devido á extineção do tempo", como-
«onstn'-da ;ácta do encerramento. ; ' 
,-: - 'Aecordam os Juizes do Tribunal dar,provimento aos re-
: cursos; pará declarar nulla a votação" colhida na secção r e 
fer ida; 'nos termos do a r t . 97. n . .6 dn Cod. Eleitoral, & 
a r t . 50,- letra "f" das •Tnstrucções1',' ptelos seguinte.; fun
damentos: 

I — E', principio cardeal do systomacde eleição iusüUiido 
pelo» Código— art . 56 — o .-"voto secreto," que a Constituição-
vigente. mantém, declarando-o "absolutamente indcvassavel" 
(ar t . 181);. - - - -: ; .v.it 

II Para resguardar o sigillo "do vqiri. estabeleceu o Có
digo uma série de. providencias, entre as1 quaes "o uso de so-

' brecarta-s officiaes, "uniformes". opaçaS/^muneKwfas de 1 n 9; 
ém'Séries, pelo presidente da mesa, a mVriída que são entregues 

. aos eleitores" (art . 57, I, n- 1) 
Iir — Em saneção deste preceito..decretou no a r t . 97, n u 

mero "é,-a:-nullidade'da votação "quando'se provar violação do-
[siêiilo'absoluto do voto"; ' 

, I V " — N a eleição, em apreço, —• H\a provado — não se 
guardou ã providencia determinada ho ;irt. 57, n. 1. Ao en-
véz de numerar as sobrecartas, ém séries de 1 a 9, o presidenta 

a fixação.vda hora final dos trabalhos, por isso que estes 'só \ d á mesa \is numerou seguidamente. acompanhando essa nume-
wdeni. ser concluidos depois de votar o ultimo eleitor, como 
na espécie. 

Por estes motivos, decidem os Juizes deste Tribunal Re
gional negar provimento ao recurso, para que subsista a de-
slsão recorrida, e, consequentemente, a apuração e validada 
dós suffragios na urna em questão^ 

Nctperoy, 1.2 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, 
presidente. — Anicçfo tfè Medeiros Gerrêa, Relator- -

ração 'a ordem numérica dos eleitores "qüe ! se apresentavam a 
votar. 

Dessa forma se tornou, possível a identificação do voto do! 
eleitor, estabelecida que foi a correspondência entre o «eu nu
mero na folha de votação e o numero dâ sobrecarta de, que 
u s o u / A violação formal d o V x t o expresso da lei, o desrespeito 
é providencia que çlla considerou necessária para resguardar 
o segredo do voto, inmorta em quebra do sigillo absoluto d » 
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suffragio. Incorreu, pois, a votação incriminada'na nullidade 
decretada pelo ar t . 97, n . 6, do (Código. 

V — Decretada a nullidade da eleição e, consequentemente, 
s insubsistencia da apuração respectiva, pelo fundamento ex
posto, prejudicado fica o conhecimento das outras allegações 
dos recursos. >, 

Nictheroy, 21 do dezembro de 1931. — Eloy Teivcjra, Pre
sidente. — Abel de Magalhães, Relator. 
Accordão no recurso "parcial n. 5.903 [E. do Rio de Janeiro; 

Vistos estes autos de rpcursn, .da decisão da 11" turma 
apuradora, sobre a,apuração da 20a secção da 12*. zona eleitoral. 
(Macahéj, e t c , etc. 

O Partido Socialista Fluminense impugnou a eleição pro
cedida na 20" secção da 12" zona, (Macaliét. pelos seguintes mo
tivos: ' 

1°, porque os documentos e demais papei? destinados a 
eleição não foram authenticados pelo Dr. Juiz eleitoral da 
Zona; 

2o, porque os votrts tomados cm separado foram apurados 
em commum com os^fos demais eleitores da secção. 

Declara o recorrente que as Instrucçõés, no ar t . 13, diz 
"as folhas de votação-"{modelos 16, 10-A.-16-B P 21) serão ru 
bricadas pelo ,T\iiz eleitoral; que as folhas de votação que ser
viram na secçâo Cm apreço não foram rubricadas pelo Juiz da 
Zona, e, sim, por A, Santos, 2° supplente de Juiz de Direito de 
Macahc. E assim o recorrente qualifica de nullos os snffra-
gios, como infringentCtí, do dispositivo do ar t . 4 1 das Instru
cçõés, porque foram fólios em folha õé votação falsas ou frau
dulentas. 

O segundo fundamento rio recurso é que diversos eleitores 
que votaram em separado, foram pela turma apuradora toma
dos em commum com os demais eleitores da secção, e, assim 
houve por parte da turma apuradora inobservância das cau
telas exigiveis pelo art . 43, § 3° e 48 das Instrucçõés. Concluo 
o recorrente pedindo para ser declarada nulla a votação apu
rada na referida secção. 

Pelo Partido Progressista Fluminense foram junfns- ns pu-
blícas-formas. onde se vê. que estava em exercício do Juizado 
de Direito de Marnhé, Álvaro Borges dos Santos, em vista de 
achar legalmente em gozo de férias forenses e licenciado pelo 
Exmo. Sr. Presidente desto Tribunal o titular efíeetivo da 
comarca. 

Isto posto: 
Considerando ,-qu-e.. esse Egrégio Tribunal Eleitoral jsi so 

pronunciou sobre a impugnação allegada, e, em sua maioria 
absoluta, tendo apenas contra o voto do Juiz Costa e Silva, de
liberou não constituir nullidade para fulminar a votação não 
ter sido rubricada a folha respectiva pelo juiz de direito cm 
•exercício, por se tratar, de acto preparatório: 

Considerando que. por sua vez. o Egrégio Tribunal Su
perior em accordam. publicado no Boletim Eleitoral de 13 de 
dezembro de 1933(. reconheceu que esse facto não inquina de 
nula a votação, pois. a-ttenríe ,1 exiguidade do prazo para o fim 
da não errar diffieuldade á realização do pleito; 

Considerando qu,e, no caso vertente, se daria a mesma liy-
potlipse, porquante, o Juiz vitalício substituto é o da Comarca 
de Campos, e. na véspera da eleição, como se vé das providen
cias constantes das publicas formas de fls. a fls. dos autos, se 
tornaria impossível preencher toda a formalistica eleitoral, 
•Visto como, além do avulfado numero de seeções do Município 
de Mncahé, algumas dellas distam oito ou mais léguas da sede 
do Município; 

Considerando.que, segundo, a expressão literal das fnstru-
cções, ar t . 44, ora necessário fosse provada que a folha de vo
tação tivesse o vicio de falsidade ou fraude, o que não acon
tece na espécie, a!Iegando-se ter sido rubricada pelo juiz p re 
parador, e, desfarte firmando a sua authenticidade; 

Considerando que o segundo fundamento do recurso, po
deria ser quando muito uma irregularidade, mas, em absoluto 
nulidade taxativa prevista no Código Eleitoral e nad Instru
cçõés. 

Por esses fundamentos accordam os juizes, do Tribunal 
Eleitoral negar provimento ao recurso por unanimidade de vo
tos, para manter a decisão' do Juiz da 14" turma, apurando os 
íuffragios dos eleitores da 20" secção, da 12" Zona Eleitoral. 

Nictheroy, 14 de dezembro de 1934'. —Eloy Teixeira, P re 
sidente. — Àthay^e Parreiras, Relator. . ' 
Accordão no recurso parcial n, 6.127 — (E. dò Rio de Janeiro) 

Vistos estes autos de "Recurso Eleitoral" em que 6 Recor
rente o Partido Socialista Fluminense, e t c 

At tend*do a que pela leitura de todo o teor da, acta de 
encerramento dos.tr.ahalhos da 1" secção da. 13* Zona Elp.itpr.nl, 
se vê que a declaração de terem sido encerrados os.trabalhos 
fis 3 horas, sem sé mencionar ahi 3 horas da madrugada ou MJ 

da tarde, se percebe desde logo, que houve, no caso. simples 
equivoco da Mesa Receptora; 

Attendendo a que a interrupção da votação foi devido a 
falta de luz pelo accidente ocorr ido na energia electrica. como 
está declarado na acta no= termos exisidos pelo ar t . 31 das 
Instrucçõés; 

Attendendo a que, com referencia ás outras alIegaçõc-3, u 
recorrentenão demonstrou que houve fraude capaz do inva
lidar a eleição effectuada na referida set"ç5o eleitoral; ~ 

Assim: 
Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Es

tado do Rio,, negar provimento ao recurso. 
Nictheroy, 20 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, Pre

sidente. — Oldemar Pacheco, Relator. 
Accordão no recurso parcial D . C. 195 — (E. do Rio de Janeiro; 

Vistos — O Tribunal Eleitoral do Estado do Rio de. Ja
neiro, tendo em vista o recurso interposto pela União Progres
sista Fluminense, do acto do Presidente da 1" Turma Apura
dora que resolveu apurar a urna da 9* Secçâo da 13* Zona. 

Aecorda em negar provimento ao dito recurso. 
Da acta do encerramento dos trabalhos da secção, junta 

ao*'autos, se vê que esses trabalhos"foram encerrados ás 17 ho
ras e 45 minutos, termo legal dellc*. 

E quanto aos votos tomados a onze eleitores enjm nomes 
não constavam da lista de chamada, a mesma acta expfiCít que 

. um delles era membro da mesa, outro era fiscal de candidato, 
outro votou com resalva e os restantes eram eleitores do mes
mo districto da secção. A tomada desses votos, mesmo sem 
que. taes eleitores tenham assignado folha especial — e sim a 

\ destinada aos eleitores da secção — não está eomprehendida 
entre os motivos de nullidade ennumerados nas Instrucçõés dt» 
31 de julho do corrente anno. 

A lei estabelece certas regras por motivo de, ordem e uni
formidade do serviço, sem'que a sua inobservância acarrete a 
nullíídade do acto. e, especialmente quanto á distribuição dos 
eleitores por seeções, se deve entender como tendo em vista 
armar a mesa receptora da faculdade de recusar o voto do 
eleitor estranho á secção impedindo assim o accumulo de elei
tores em uma sé secção. sem que o não uso dessa faculdade 
importe em nullidade da votação. 

Nictheroy, 10 de dezembro de 19341. — Eloy Teixeira, Pre
s i d e n t e . — Coelho Portas, Relator, designado. 

Accordão no recurso parcial n: 6.200 — (E. do Rio de Janeiro) 
Vistos. Accordam em Tribunal Regional do Estado do Rio 

de Janeiro em negar provimento ao- presente recurso inter
posto pelo Dr. Prado Kelly, Delegado- da União Progressista 
Fluminense, contra a apuração da 1'0" spcçâo da 13" Zona Elei
toral; visto os motivos allegados não constituírem nullidade da 
votação, conforme já tem decidido este Tribunal . 

Nictheroy, 20 de dezembro de 193'í. —.Eloy Teixeira,Pre
sidente. — Coelho Portas, Relator. 
Accordão no recurso parcial n. 0.492'— (E. do Rio de Janeiro) 

Vistos estes autos de "Recurso eleitoral" cm que cí Recor
rente o Partido Socialista Fluminense, etc . 

Attendendo a que se procede a> aHegação de que não fora 
remellida ao Tribunal a folha devotarão dos eleitores de 10* 
secção da 13" Zona, em face da própria certidão junta peto r e 
corrente ás folhas 7, pais, desse documento consta o contrario 
do que se allega; 

Attendendo a que a folha de- votação deve realmente ser 
em duplicata, por isso que a lei manda que uma das vias seja 
encaminhada ao Tribunal e outra ao juiz eleitoral, e dahi, não 
terem vindo ao Tribunal as duas vias; 

Attendendo a que o motivo de tprem votado eleitores de 
outra secção, sem que os seus votos tivessem sido tomados em 
separado, seria procedente* si o recorrente houvesse demons
trado que a Mesa Receptora, assim procedendo agira de mâ fé, 

> isto % si houve fraude para poder constituir motivos de nul
lidade; ' 

Assim: 
Accordam, os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Es

tado do Rio de Janeiro, negar provimento ao recurso, para con
firmar a decisão recorrida. 

Nktheroy. 22 de dezembro de 1934. —Eloy Teixeira, P re 
sidente. -*• Oldemar Pacheco, Relator. 
Accordão no recurso-parcial n. 6.162 — (E. do Rio de Janeiro) 

istos estes autos de "Recurso Eleitoral" em que é Recor
rente o Dr. Laurindo Lemgmber Filho, etc. 

Attendendo a que está provado pela certidão de fls. que 
as sobrecartas encontradas na erna estavam numeradas segui-

•• damenle c não de um a nore, como manda a lei; 
Attendendo a que, assim sendo, houve a quebra do sigillo 

absoluto do voto, o que oon^itqe a nullidade prevista .-pelo-ar-
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ligo 50, letra f) das Tnstrucçfies, e, portanto, bem procedeu o 
Dr. Juiz "a quo" não apurando a urna ; 

Nestas condições*. 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do E s 
pado do Rio de Janeiro, negar provimento ao recurso, para man
ter a decisão recorrida por seus jurídicos fundamentos. 

Nictheroy, 2 de Janeiro-do 1 9 3 5 . — Eloy Teixeira, P re 
sidente. — Oldemar. Pacheco, Relator. 
Accordão no recurso parcial n . 6.279 — (E. do Rio de Janeiro) 

Vistos estes autos de recurso eleitoral, em que é recorrente 
a União Progressista Fluminense contra á apuração da 12* Se
cção da 13" Zona. 

E, attendendo a que a mesa receptora da secção encerrou 
os seus trabalhos ás 17 horas, como se vê da respectiva acta; 
importando essa antecipação em nullidade da votação, como 
já tem decidido o Tribunal . 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral, dar 
provimento ao recurso, para declarar nulla a votação apurada 
na 12* secção da 13* Zona. 

— Eloy Teixeira, .Prei? 

(E. do Rio de Janeiro) 

Nictheroy, 3 de janeiro de 1935. 
«üdente. — Coelho Portas, Relator. 
lecordão no recurso parcial n. 6.055 -

Vistos, e tc . 
Accordam os membros deste Tribunal Regional Eleitoral • 

negar provimento ao recurso paça que subsista a decisão re 
corrida. 

O recorrente não offereceu provas do seu atlegado, e 
mesmo os factos por elle allegados não constituem nullidade 
este Tribunal. 

Nictheroy. 19 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, P re 
sidente. — Aniceto de Medeiros Corrêa, Relator. 
Accordão no recurso parcial n. 6.277 — (E. do Rio do Janeiro) 

Vistos estes autos de "Recurso Eleitoral" em que é Recor
rente o Dr. Jáyme de Figueiredo, e relativo á apuração da 4* 
secção da 14* Zona. 

E, considerando que as allegações do recorrente se acham 
desacompanhadas de qualquer prova. 

Accordam os Juizes do Tribuna! Regional do Estado do 
Rio de Janeiro, em negar provimento ao recurso. 

Nictheroy, 22 de dezembro de 193-i. — E l o y Teixeira, Pre
sidente. — Coelho Portas, Relator. 

Accordão no Recurso Parcial n . 6.050 — (Estado do 
Rio de Janeiro) 

Vistos os presentes autos, de recurso eleitoral em que é* 
recorrente o candidato Dr . Ruy Guimarães de Almeida e r e 
corrido o Dr, Presidente da 13" Turma Apuradora: 

Accordam os Juizes deste Tribunal Regional Eleitoral n e 
gar provimento ao recurso para que subsista a decisão r e 
corrida, por iso que alem de não ser o recurso instruído pelo 
recorrente, os factos por elle allegados constituem irregula
ridades e não nullidade da eleição, como por vezes este T r i 
bunal teriT decidido. 

Nictheroy. 19 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, 
Presidente. — Aniceto de Medeiros Corrêa, Relator. 

Accordão no Recurso Parcial n . 0.093 — (Estado do 
Rio de Janeiro) 

Vistos estes autos de "Recurso Eleitoral" — em que é 
Recorrente o Partido Socialista Fluminense, etc. 

Attendendo a que os trabalhos eleitoraes foram encer
rados precisamente ás 17 horas..e 45. m. , como determina o 
ar t . 31 das Instrucçõés, e, depois de ter votado o ultimo eleitor, 
segundo consta do doe. junto pelo próprio Recorrente, e a s 
sim, não procede a allegação de que os trabalhos da 8" secção 
da 15" Zona Eleitoral foram encerrados antes da hora fixada 
pela lei; " • • 

Attendendo a que o facto de terem votado eleitores cujos 
nomes não constavam das listas de chamada e de não terem 
Bido esses votos tomados em separado, não ha duvida Que 
constitue grave irregularidade -por parte da Mesa Receptora, 
mas, por si só, não é motivo para a nullidade da eleição, desde 
que não se demontrou a fraude pelo recebimento de taes votos; 

Accordam, os Juizes do Tribuiíal Regional Eleitoral <K» 
Estado do 'Rio, negar próviífteiitò* ao recvJrso. 

Accordão no Recurso P a r c i a r n . 5.904 — (Estado do 
Rio de Janeiro) 

"Vistos estes autos de "Recurso Eleitoral" em. que é Re* 
corrente o Partido Socialista Fluminense, eto. : ; v ' 

Attendendo a que são improcedentes os dois pr imeirõí 
motivos — "de terem sido-.os trabalhos eleitoraes encerrados* 
depois da hora legal" de "terem votado eleitores de outras) 
zonas sem resalva", desde que, não se demonstrou que pSfai 
taes violações dá lei houvesse concorrido a fraude por partfll 
da Mesa Receptora; . 

Attendendo a que o terceiro fundamento do recurso tam* 
bem não é procedente, porque consta da acta do encerramento* 
que votaram' 215 eleitores inclusive um eleitor do outra sè-* 
cção, voto este que foi recebido depois de encerrada a vota'-í 
ção de 214 eleitores da secção, numero que coincide com ç» 
declarado na acta; 

Attendendo a que não foi apurado o voto do eleitor da? 
outra secção, que, aliás, vaio em separado, isto é, não foi aber
ta a sobreenr t a que continha- .esse; voto,; de modo que, nullo 
que fosse tal voto, não invalidou o votação dos eleitores da 
secção; 

Assim.. 
Accordam,. os Juizes do Tribunal :Rcgimial do Estado do' 

Rio de -Janeiro, negar provimento jao recurso, para manter a 
decisão .recorrida. . , , .. 

Nictheroy, 5 de janeiro de 1935; — jn0y Teixeira, Pre* 
tíidente. — Oldemar-Pacheco, Relator.. 

Accordão 'n'o Recurso Parcial fl. 6.593 — (.Estado do 
• Rio de Janeiro)-

- Vistos, examinados e discutidos estes autos de RecursJ 
.Eleitoral, em que é recorrente o delegado do partido Socia
lista Fluminense, Oiordano Bruno Pinto, e recorrido o p re 
sidente da 10" turma apuradora, sobre a apuração da 4* secção* 
da 16" zoha eleitoral; e 

Considerando que são de todo improcedentes os motivõst 
allegados pelo recorrente para justificar o presente recursoí 

Accordão os membros do Tribunal Reg-ional Eteitoral Cttij 
negar-lhe provimento, para confirmar a decisão recorrida1.; 

Nictheroy, 4 de janeiro de 1935. — Eloy Teixeira, Prcsi* 
dente. — Herotides A., de Oliveira, Relator. 

Accordão no Recurso Parcial s/n. — (Estado do 
Rio de Janeiro) 

Vistos estes autos de recurso eleitoral, cm que é recor* 
rente o candidato Dr. José Monteiro Soares Filho da decisão, 
da 8" turma apuradora: 

Accordam,' os Juizes do Tribunal Regional não conheceí( 
do' recurso por' se não achar devidamente instruído. 

Nictheroy, 31 de dezembro de 1034. —> Eloy Teixeira, 
Presidente. — Mo.cedo Soares, Relator. 

Accordam no Recurso Parcial n . 6.534 — (Estado dc 
Rio de Janeiro) 

•Vistos esles autos de Recurso Eleitoral em que~ é recoiS» 
tento o candidato José Monliro Soares Filho. 

O Dr . Presidente da 19" Tur.ma de .apuração apurou emi 
reparado a votação da 10" secção da • 16" zona, sob o funda-» 
mento de terem tomado parte nos trabalhos da mesa receptora' 
duas pessoas estranhas a ella. i 

Mas-considerando que as pessoas a que se refere a cer-i 
titíão de f l s . . . , eomquanto admittidas nu mesa, não tiveiani 
nenhuma parte ou interferência nós trabalhos eleitoraes daj 
sécçãò: * 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional dar provimento! 
ao récuíso e mandar incluir no computo geral das elciçõeaf 
de 14 de outubro, a votação apurada da 10" secção da 16" 
zona. ' ' 

Nictheroy, 2 de janeiro de 1935. — Eloy Teixeira, Pre-< 
sidente. — Coelho Portas, Relator. 

Accordam no Recurso Parcial n. 6.221 — (Estado do 
. . . . Rio de Janeiro),. 

Visto, relatado e discutido o recurso interposto pelo Dou-« 
te r Eduardo Duvivier da decisão proferida pelo Dr . Juiá 
Presidente da 1«* turma apuradora, no sentido de não apurSa 

Nictheroy, 20 d* dezembro de 1934» — Mhy JPrfcPíip», a^otaç&o da t f sèccao da 16» zona, por julgat-a nulla, notr. 
m M t a U . — Clâtnwr Ptuh*t<ft Jtefetof» - • • » • taimrtb a r t . 97, h . s. úo Código EíWtrçal;,. 
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Accordam os Jaizer v áo*: ^ a j u n ã í í negar provimento ao 
recurso, para nan t e r a decisão recorrida, pelos seguintes fun
damentos : 

f — I'.' princiidtt-rsTSlKjfrTfli! sygfeina. do 'e le içãoes tabe le 
cido pelo Código arf*. « H A -secíeloj quê ^'Constituição 
v lufMi.!• mautew, dechw&bi • "-absolnlànhefntè indevã&savel":1 

JT — Para resgjiardac,' o 'sigillo do vota f 'estabeleceu, o. 
Código uma serie de providencias, entre' as.,<ifia^s:'^0 usp< de 
çobrei-artas ot.ficiae-;, iitui$i<i*ines, ..opacas, füiylefjulQfi, 'a 
: \ e m series, pelo pnísifferifc, Itii^cãida. qiiè.srlq, entregues Ctpp, 
pteittnps" (art . 57, 1,,/;., l / ; ,Ê 'm sapçção deste .preielíb, 'ije.-, 
c f íon . , n o ar t . 97. I J . \ç .4^.Y.ulJidade'.'dji' votação,, "quando., se 
•provar' *a violação d o Íii/,Ufi>- <>%ç?t{/ó db voto."..,:, ;• "i 

1(1 — Na oleiçfii, ".r a[ r<-çd — está pit>Yadd'-—^?i>âo Bé> 
puit:-":'>u n | iro\ ' i f ícnçia - iblerni innda -no ar-t. 57,oli:•''!•.;;A*rf en-
vez de imi!i»rar roíi svH"-'.--'!!»1" 1 n;ô» •as-'sobrpc.airtas','>&>Pt<psi-
«••Tiíe da i i i ' - j a recbplora- ff?' nrt!n'eroú;'se^aid»mento ; aeom* 
j m c l u M i c l i i iuuft«i^çf>(i: -ordeni numérica dos eleitores-
q u e »» apresentarão: u M . t a r . Dessa forma, se torn.m possível' 
a identificarão do voto do eleitor, estabelecida que foi a cor-
respoüdenria ctitrr o > e u numero na folha d e votação e o 
numero dr. «ohrpea?hri'Ho- que -usou* O'desrespeito formal ao 
texto expresso cU. It4 .fi ' Violação- da providenci» que?-e!hi- con-
•sidf-roí! uec:w-a'-i!i para r e s v A i a i - f a r o segredo dj:> voto; impbrtít 
CTV violarão do «IçHln ahSnhfto- do voto. A eleição'' írteurreu, 
pp-K i n mi!!io,'o'r i!e;-iv1a'}S rpe!o ar t . 37,' -n. (5. '""'-:..'• 

IV —• Não procede o argumento de. que, na espoçio.. se 
poderia c\ ilüd" 'a revelarão rio, volu com a providencia 
tuaj;"i'iiia á turma apuradora. pelo recorrente, de cancellar 
á íiaukin o s i<iiíucfo« das snbrecartas antes de. abril-áts, d o i -
inando. assii > in^u^-ive! eslabelecer-se a ligação' entre ' p»«un 
niero iio vohirte e u da sohrecarta. -E não pruç.erie,, porque 
a violarão sigillo do voto tem um conceito muito, :tnáis 
-amolo do qre <.. que lhe aüribue o argumento..,'Fala. ü, lei, 
com. imita iijTprieilade, em violação do sigillo absoluto,.-para 
significai' que o seu objeetivo 1 U*U ) , ; »penas resguardar o 
segrtoti ,W<(í('(••.< d o voto roticrelo, impedindo a sua'revelação, 
ma? tem uibi'»v ainiditude: visa üeleniler o siuilio absoluto, 
j . - t o t\ o siyiUn uiii/.e<indicifiiui''.> á relatividade -das .çjréuín-
«staucias cfiicrcta* u-úo ,r irs \emiem o voto. dado. Com o mesmp 
intuito a Constituição, mantendo o \oto secreto, o exige áb-
solutamriiti' inflecitss.ucel (art . 181), Ha quebra cio sigillo 
absoluto do votu, d e s d e que se nâo guardem as providencias 
q u e a lei expressamente, "tu. ar t . 57, deierminou fossem ctim-
priíias para o r e ^ f i y ú n . Este rigor na npplicação rio dis
p o - l o no ar í . 97. n.,('\ ii? in»p.r»p, daila n legitima, compri-hensàp 
tio princípio d o vê-lo secreto. Para medir o campo de ínei-
rtencia da lei, cietiryiUir-lhe -com certeza o alcance,..força « 
üo interprete sncco^rer-Sf» dos seus elementos teleologicos, 
íitteiitai- na sua finatiilTtoe, porquirir os objrctivos que cila visa 
realiza.'. O- dispo-dlm* c»m que se desdobra, a lei, tendem á 
satisfação d e determinada* exigências suciaes ou á tutela de 
rprtos in t e r e - s e s . E^e.» motivos finalisticos inspiram o lext(» 
legal e por i s s n mesmo devem servir para fixar-lhe o alcance 
e determina--lhe a eompreliensão. Qual a finalidade do voto 
secreto? Assegurar,.;; liJ.erdade do voto, cm toda a sur.- ple-
nilu< Não tendi-, ;jpeii;..s. -a g.arantir o -eleitor contra n com-
pressãt" política, contra a intimidação ou violência, mas, 
ainda a inoraHzar-ibe o voto, pondo-o a salvo das' solicitações 
do suborno, da venalidade, dos conchavos; e até mesmo a. 
ivental-o das infliieiieias iiessoaes de amizade, do respeito' ou 
subordinação moral; de modo que, dado, com inteira liberdade 
psyrhica. no recesso.da consciência do eleitor, tenha o. voto o 
j-equisito da espontr.iMddadp. Por isso, as providencias acau--
leiadoras do sigillo. rio voto (art . 57) protegem o-eleitor-no 
acto ria votarão para. dando-lhe a certeza de que o seu. voto 
•não poderá ser descoberto, assegurar-lhe a liberdade- de es
colha da cédula. Si.se. pão guardarem as providencias tegnes. 
pôde. o votante ter o receio de que se desvende o, segredo e 
votará, constrangido; de accordo com o compromisso ou sobre 
» pressão do mediu Fica assim violado o sigillo absoljtito do 
voto. porque se frustou a .realização do seu objeciivo"ppecj-» 
puo: a espontaneidade do voto. Foi o que se deu na espécie, 
no .julgado. 

Não importa que sp tivesse podido evitar a revelação do 
volo graças á medida. tomada na apuração. Ao deposital-o 
na. u-na. podia o dÇilpf'_ter'o justo receio ! dé que Viesse; ser 
j-cVplado. Era dev^ssaVíl4, pois, e a lei quer ,q\ie se-já&so/tí^ 
Plhti-ntc :in'lerassaf?t\ fjârr,t//18t'' dá Co^nstitiuçao-),; '\)|Vlír,rdrie-
Veja livre; porque'-s^fttenje^o Vofto liyre' ^ ' 'va l íd .o^^^Mí^feé 
apurado. \. d-vassíffirFâfede^tia vofaÇãò em a^reíe* ffarim&U 
r.olciriiíi do seu bigillo, eivam-na da suspeita de não ser es

pontânea, de não ser livre, e, assim, a invalidam deante do 
conceito jurídico do segredo do voto. 

Nictheroy, .18' de dezembro de 1931. — Èloy Teixeira, 
Presidente. — Abel de Magalhães, (Relator. 

Accordão• \no (Recurso Parcial s/n — (Estado do 
Rio de. Janeirq 

Vistos,- etc-. 
".-O Partido- Socialista Fluminense impugnou â apuração da 

urna 'da -"B* sebÇãô da 17* zona; (Valença) e interpoz o pre 
sente recurso no prazo legal. 

;- São'esses òs fundamentos do recbrso: 

•V os trabalhos -íor.am encerrados depois da .hora fixaaa 
pela lei1;' ' ' . • - . 

• .. b), os fiçaes, eleitores, de zona diversa votaram sem re -
sáíya, ç os seus.votos-não foram, tomados em separado; 

c) votaram sem resalva eleitores de outras zonas;, 
d) os votos fiscaes .não foram tomados no inicio dos t ra

balhos; • • ' - • ' " ' 
e) não vieram com os do'cum<?ntos~' do processo eleitoral, 

as procurações dos eleitores que figuram nas folhas de vota
ção como. tendo votado como fiscaes de . candidatos, 'nem as 
rêSSlvas dbs eleitores, zonas e' que ãlli votaram; 

" /) a mesa receptora e os fiscaes ássignaíam apenas em' 
uma lista de votação. 

Isto posto, • 
-Considerando que houve por parte da Mesa receptora a. 

infringraicia do art . 81 do Código Eleitoral e não.foram ob
servadas as formalidades, exigiveis pelo ar t . 33 das- Instru
cçõés. mas, o direito do3 eleitores segundo se vé-da acta de 
encerramento -nao fora sacrificado; • 

Considerando que, segundo a acta. de encerramento foram 
encerrados os trabalhos ás 20 horas e meia depois de ter vo
tado o ultimo eleitor, sendo que votaram nessa secção 303 
eleitores c deixaram de votar 69 eleitores, sendo os seus no
mes riscados pelo Presidente da Mesa; 

. Considelando que desfarte-fora observado o ar t . 33 das 
Instrucçõés porquanto o Presidente declarou encerrados os 
trabalhos depois de ter votado o ultimo eleitor; 

Considerando que os demais fundamentos do ' presente 
recurso são, de facto, irregularidades, nias, não viciam o' 
neto eleitoral, de molde a se annullar o direito do mais de 
treséntos votantes; 

Considerando ainda que dessas inobservancias processuaes 
e acautelatorios, se não deduz a demonstração probante de 
frnuri/e, conforme é expresso."o dispositivo do a r t , 50 letra g, 
das Instrucçõés; 

Considerando que para ser fulminada pela nullidade aci
ma alludida é necessário, não, as inobservancias processuaes, 
conforme, a determinativa da lei que textualmente declara 
"são millos ns suffragios quando se provar fraude, ,que altere 
ó resultado final do plei to ." • ' 

'' Considerando, finalmente, que hão ha no presente recurso 
uma prova dessa natureza. 

Accordam os Juizes deste Egrégio Tribunal Eleitoral do 
Estado do Rio de Janeiro P m negar provimento ao recurso 
p mantei í> apuração feita pelo Presidente da 6* turma apu
radora . 

Nictheroy. 28 de dezembro de. 1934. — Eloy Teixeira, 
Presidente. —- Athayde Parreiras, Relator. 

Ac-córdão no recurso parcial som numero — (Estado do Rio 
•de Janeiro* -

, . Vistos estes autos de recurso .eleitoral em que é recor
rente, o Partido Socialista Fluminense, e t c : 

Attendendo a que não procede a matéria allegada pelo 
recorrente.para o fim de se annullar a eleição, da 5* Secção-
Eleitoral da 18" Zona, porquanto, não estando provada a> 
fraude, não se<jpode consideral-a como nullidade; 

Atàondendo a que,: em <.taes .casos, só havendo fraude é 
que. constituo a nullidade da eleição, como está expresso nas 
Instrucçõés; ..- -

, Attendendo a q u e o documento de folhas. 5, exhibido pelo 
próprio...recorrente, prova• o- contrario do allegado; 

'̂ Vssiín-; ,' 

Accordam os J.ãizes, .do',TriBuiml Regional Eleitoral negar 
provimento aq recurso, ,para manter a decisão do Dr. Juiz 

Nictheroy, 18 é&-êsêêÍkbê&Wh^3fr«'s&* moy^Mtiíei^ 
Presidente, — Oldemar Pacheco, Relator. 

Original ilegível 
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Accordão no recurso parcial sem. numero 
de Janeiro) 

Vistos estes, autos de recurso eleitoral, em qué, é recor
rente o Partido Socialista Fluminense, por seu delegado Gior-
dano Bruno Pinto: 

• "Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral ne
gar provimento ao recurso interposto com fundamento- nos 
ar ís ; 9-5, do Código Eleitoral, e 45 das Instrucçõés, de 31 de 
julho de 1934, em face da jurisprudência deste Tribunal , 

Nictheroy, 19 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, 
Presidente. — Ribeiro de Freitas Júnior, Relator. 

Aceórdão no recurso parcial n . 6.227 — (Estado do. Rio • 
de Janeiro) 

Vistas estes autos de recurso eleitoral interposto pelo 
Partido Socialista Fluminense, da decisão do Presidente da 
13" Turma Apuradora: 

As razões do recurso consistem: 
a) votou um eleitor sem a apresentação do titulo; 
b) outro eleitor, cujo nome não consta da lista, lambem 

votou; 
c) os fiscaes votaram no inicio, no meio e no fim dos 

trabalhos. 
Da folha de votação vê-se a assighatura do eleitor José 

Marinho, n . 1.006,. que votou, sem titulo, por constar da lista 
de chamada. Assim observou o Presidente da Mesa. rece
ptora. O ar t . 81 do Código Eleitoral traça normas para serem 
observadas no acto de votar, qual a apresentação do titulo 
pelo eleitor ao Presidente, o qual poderá ser examinado 
pelos fiscaes e delegados de partidos. . . 

O exame do titulo pelo Presidente é necessário tanto quo 
só entregará a sobrecarta depois de o achar em ordem. Essa 
formalidade é de rigor, imprescihdivel porque o título indica 
o eleitor, mostra o seu domicilio, indica o local onde exercer 
o voto, authentica o voto, impede o eleitor, pela annotãção 
que faz o Presidente no verso, de votar mais tarde em-'outra 
secção. O Presidente da Mesa admittiu José Marinho ao voto 
porque o seu nome consta da lista. Não basta. A lei exige 
que o cidadão mostre a sua qualidade de eleitor com a exhi-
bição do titulo que é a prova, dessa qualidade. O Presidente 
dispensou na lei, o que a ninguém é licito. O voto desse ci
dadão' em sobrecarta menor, misturada, os demais contami
nou toda a votação. 

O nosso Tribunal.-admitte que o eleitor exerça o direito 
de votar desde que apresente o seu titulo, embora o seu-nome 
não conste da lista. Não procede, portanto, o segundo fun
damento do recurso. Sem titulo é que não pode votar, por
que, sem titulo, o cidadão não é. eleitor. Os fiscaes votaram 
na oceasião própria, após, a Mesa. 

Isto posto: 
Accordam os juizes do Tribunal Regional, desprezada a 

preliminar para que *e proceda a nova eleição, dar provi
mento ao recurso para julgar uulla a eleição procedida na 
21* Secção da 18° Zona Eleitoral, município de Santo Antônio 
de Padua. 

Nictheroy, 23 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, 
Presidente. — Macedo Soares, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 6.271 — (Estado do Rio 
de Janeiro) 

Vistos estes autos de recurso eleitoral, em que é recor
rente a Partido Socialista Fluminense, por seu delegado Gior-
dano Bruno Pinto: 

Accordam 'òs juizes do Tribunal Regional Eleitoral negar 
provimento ao recurso (interposto com fundamento na vota
ção, na 1* Secção do 1* districto da 19" Zona, de eleitorea de 
zonas differehtes, das 3" o 26*, sem exhibição de'resalvas, o 
no encerramento dos trabalhos fora da hora fixada em lei) 
em face da jurisprudência deste Tribunal . 

Nictheroy, 2o de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, 
Presidente. — Ribeiro de Freitar Júnior, Relator, 

(Estado de Rio de^papel forte'CdUad&iS- ná5 pttífe e*terna-da,,urna; b) por nã» 
' «erem todas-as sobrecartas •authenüeail*» pelo Presidente; 

Considerando que -d. irregularidade, apontada no 1" itens, 
não sanceioftodaexpressamente pela. lei ,com a declaração de 
nullidade, não indica-fraude e explica-se pela circumstancia 
de não 'cOnStoffi do art.. 33, a, das •"ínstruaçces" de que um 
exemplar, io i enviado a cada mesa receptora para sua orien
tação • .—,-.••referencia á assignaturà do<presidente e, tão so
mente, a dos fiscaes, .delegados e..fisoaea, cm que fez com que 
varias,.mesas, como' oceorreu com ,a da, secção impugnada, se 
limitassem-a authentiear as tiras com-ás assignaturas de fis
caes e candidatos; ; 

Considerando que do exame &eio 'Tribunal de todas as 
soorecárlas encontradas na urna-e exhibidas, a requerimento 
nos interessados, na sessão do julgamento, se verificou esta
rem iodas autlientieadas, ou, na sua quasi totalidade, pelo 
presidente ou, > em pequeno numero, pelo I o supplente que. 
razoavelmente, se pôde entender autorizado a authentical-as, 
eun face da-attribuição que lhe dá a lei de "auxiliar o pre
sidente"'-(art . 66 do Código), não se devendo, portanto, pre
sumir- •-maliciosa- a pratica desse-acto; ' ' 

Accordam os juizes do Tribunal- negar provimento ao re
curso e"'-julgar validas a eleição e apuração impugnadas. 

Nictheroy, 7 de janeiro de 19-35. '-— Eloy Teixeira, Presi
dente; ^+ Abel de Magalhães, Relator, 

Áccordão no recurso parcial sem numero 
de Janeiro), 

(Estado do Rio 

Visto c discutido o" recurso interposto pela União P ro 
gressista Fluminense contra a apuração dos votos da 3* Secção 
da 19* Zona, com fundamento-na nullidade da votação: a) por 
falta de assignaturà do Presidente da mesa receptora nas tira» 

Accordão no;recurso parcial sem numeío 
cte Janeiro) 

(Estado d o Rio 

Vistos--e -examinados estes autos de recurso eleitoral, ení 
que 4 recorrente o delegado do Partido Socialista, Giordano 
Bruno- Pinto, e recorrido o Presidente dá 12" Turma Apura
dora," d a decisão proferida por este, resolvendo proceder a 
apuração.'dá urna da 3* Secção da 19" Zona Eleitora! (Ma
ricá), não -obstante o protesto feito pelo recorrente de ser 
uulla a•-votação pelos seguintes motivos: 

íi) -poc-terem sido os trabalhos encerrados depois dá hora 
legal;-. -

b}x por 'terem votado eleitores do outras zonas sem as 
respectivas, .resalva*; 

c) por não ' t e rem sido as sobrecartas rubricadas pelo 
Presidente da Mesa;, .,' 

d),"por, não terem sido topados de .aceprdo com a lei os 
votos dós 'fiscaes;' 
mas r . • ', 

Considerando que os motivos allegados.' pelo recorrente, 
quando iòs^eini verdadeiros, não consütuirjam qualquer das 
tíullidadès previstas nas instrucçõés do Tribunal Superior de 
Justiça 'Elei toral ; . . . . . 

Considerando que a matéria de ma'ior"relevancia, refe
rente a não terem sido as sobrecartas rubricadas pelo Presi
dente,da. Mesa Receptora, não ,foi prqvada pelo recorrente; 

Considerando que, conforme s e . v è p e l a acta do encerra
mento, cuja certidão se acha junta aos autos, foram obser-
vdas, ,pe)á '.Mesa Receptora todas as preáeripções recommen-
dadas pel ,alçi ; ' 

Açeordaiti os membros do Tribunal Regional 'em -negar 
provimento, ao presente, recurso para confirmarem a'decisão 
recorrida, unanimemente. 

•Nictheroy, 20 de dezembro de 1034. — Eloy Teixeira, 
Presidente, — Berotides A. de Oliveira,.Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 6.272 — (Estado do Rio, 
d? Janeiro) 

. Vistos é. devidamente examinados estes autos de recurso 
eleitoral, em. que é recorrente Frederico Cí'é Azevedo e recor
rido b. 'Presidente da 3" Turma Apuradora j e 

Considerando que, conforme está provado pela certidão 
de fls, .4, Joaquim da Rosa Garcia, não é funecionario publico, 
demissivel. atl nutum, e sim praticante lechnico contractado;. 

.Considerando que, nestas condições, é de todo improce
dente, io motivo allegado pelo recorrente,, de não se haver 
constituido. .a Mesa pelo modo prescripto em lei, por ter feito 
parte .'delia,' como supplente, um funcóionario demissivel 
ad nutum: 

..Considerando que também não procede o outro fuiida-
imenté de não estarem rubricadas pelos membros da Mesa 
as cintas que. envolviam a urna; . . . " 

Recordam' 03 membros do Tribupal Eleitoral em negar 
provimento, ao recurso • para' eonfirmarérh a'decisão recorrida, 
ünaniibeniénie.'•' 

Nictheroy.'3- de janeiro de 1935; Eloy Teixeira,' P r e 
s idente . -— Kerotide* A. de Oliveira, Relator. 
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Accordão no récurfeo parcial sei» numero — (Estado do Rio 
dá Janeiro) 

Vistos estes autos de.recurso eleitoral, em que 6 recor
rente o dr. Laurindo Lemgruber Filho, e t c : 

Attendendo a gue não consta do processo a decisão recor
rida, e, portanto, não pôde o Tribunal apreciar os motivos 
pelos quaes ó dr . juiz a quo houve por bem indeferir a im-
pugnação do recorrente; 

Attendendo a que, embora o Tribunal possa julgar o re 
curso independenteimente da resposta do dr . juiz a quo, to
davia, não o pode fázier sôm ter conhecimento da " decisão 
recorrida ,afim de examinar se o recurso foi ou não inter
posto logo após a decisão proferida e se. dentro de 48 horas, 
foi o mesmo fundamentado por meio de petição escripta ou 
dactylographada, nos termos do ar t . 45, § 1°, das Instrucçõés. 

Assim: 
* 

Accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral, não 
conhecer do.recurso por não estar devidamente instruído, 
isto é, por não constar dos autos a decisão recorrida. 

Nictheroy, 10 de dezembro de 1934. — JSfov Teixeira, 
Presidente. :— Ol4ema,r Pacheco, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 5."842 — (Estado do Rio 
de Janeiro) 

Visto c riisc.uí-iáo ò recurso interposto pelo candidato 
dr . Laurindo Lcmgruber da decisão do dr. presidente da 1" 
Turma, que apurou a votação da 3* Secção da 22" Zona, sob 
a allegacão dc não constar da acta o numero exafito. de elei
tores que votaraiii' eribí sobrecartas maiores: ' "' 

Considerando que a ioi não exige a menção, do numero 
de eleitoras que votam com sobrecartas maiores na acta da 
eleição (art . 3 3 , e, das Instrucçõés) o, aliás, da acta consta 
serem oito os eleitores de outras serções e oito são .as sobre
cartas encontradas na urna (certidSo a fls. , item 2°); 

Accordam os juizes do Tribunal negar provimento ao 
recurso para considerar valida a.eleição impugnada e & apu
ração fe i to . ' 

Nictheroy, 28 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, 
Presidente. — AbeJ, de. Magalhães, Relator.. 

Accordão no recurso parcial n. 5.845 — (Estado do Rio • 
•de Janeiro) 

vjs-ios estes autos- de recurso eleitoral ' Interposto- • pelo-
candidato Laurifidò Lcmgruber Filho da decisão -do- Presi
dente da U" Turma Apuradora referente á apuração.da urna 
da G" Secção da'^2*''Zona,. município de Rezende:'. 

Fundamentos,*.do recurso: ' ' 
a) eleitores de o.u.tras $ecoõ.es não votaram- na-..ÍOÍÍIA.pró

pria, mas na do iinodeió 16 A; ,. i. „.„,;. 
6) as foihas modèbs 19 A 25 e 16 B não trazem a rubrica 

do juiz eleitoral. , . , . • . > „|. .i .... 
Submeltido ò. recurso' a .'julgamento, allega a inda 'õ re

corrente a quebra 'do eigiiíO' do voto resultante da falta de 
numeração nas 20 primeiras sobrecartas que focam entregues 
aos eleitores e depositadas,.na, urna sem. essa formalidade 

Casos nn-alogos ao primeiro fundamento hão sido aprecia
dos e desprezados, PQC. constituírem simples, irregularidade*. 

E a Mesa reççptpra não sbservou a formalidade dos. pa-
ragraplios 5° e 6* ar t . 30 das Instrucçõés por não' lhe ha
verem sido rcmettidas as folhas de votação, modelo 21 (ar t i 
go 9 ,̂ n . 2 ) . •> . , . . , • < . . 

Não procede o segundo fundamento de que as folhas da 
votação se enconlramt authehticadas com a rubrica do dou
tor juiz eleitoral, pouco importando essa falta nas -falhas re
servadas ás actas de installação e encerramento porque essas 
trazem as assignaturas dos membros da Mesa e a dos fiscaes. 

A quebra do sigillo dp^voto, no caso, resulta.impossível-. 
As 20 sobrecartas a que àllude o recorrente siquer foram 
abertas. A T u r m a ' Apuradora, por cautela, deixou-as in ta
ctas, sendo & decisão trazida ao Tribunal em recurso inter
posto pelo Partida Republicano Fluminense, •pór' eignaí, não-
conhecido. < <• • - - i • . 

Isto posto": 
' Accordam os juizes, do Tribunal Regional Eleitoral co - ' 
áhecer dos factos allegados, "ainda o ultimo, éixt plena sessão 
do julgamento, para julgaí-os improcedentes; portanto, ne-
ffam provimento ao' 'recurso-para julgar valitía'á 'ôl.èielG' : pro
cedida na alíudida sécçao. .• . . 

. Nictheroy, .3,de. janeiro de 1935,. — Elo^.Teíxfi*^ P re -
Mtfente. —Macedo'Soares. Relator. 

Accordão no recurso parcial sem numero — (Estado do Ri*' 
de Janeiro) 

Vfetos estes autos de recurso eleitoral, em que é recor 
rente o Partido Republicano Fluminente, por seu delegados 
Dr. Norival Soares de Frei tas . 

Versando o recurso sobre a não apuração de trinta e 
uma sobrecartas, pela 14 a Turma Apuradora, da urna da 5' 
secção da 22' Zona Eleitoral, devia a impugnação ao acto 
do Presidente da Turma ser feita no acto da recusa da apu
ração e constar da respectiva acta, como é expresso no artigo 
91, n . 5, do Código Eleitoral e ar ts . 44, 2° e 3° e 45, § 1" 
in fine das Instrucçõés de 31 de julho de 1934. 

E como da informação do Presidente da Turma a fls. 5 
c da cópia da acta a fls. 7 se evidencia nenhuma impugna
ção, protesto ou reclamação ter sido feito em tempo hábil: 

Accordam os Juizes do Tribunal Eleitoral do Estado do 
Rio de Janeiro em não conhecer do recurso. 

Nictheroy, 5 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, pre
sidente. — Coelho Portas, relator . 

Accordão no recurso parcial n . 385 — (Estado do Rio <*• 
• Janeiro) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso e !o-
toral sob n. 385, em que é recorrente o Dr . Jayme' dos Santos-
Figueiredo: 

Accordam os. juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Rio de Janeiro em negar provimento ao recurso 
intentado contra a apuração da votação da 10" secção da 22* 
Zona Eleitoral. Dois são os fundamentos do recurso: • ••• 

., í.°. Terem s d o encerrados antes da hora legal os t r a 
balhos eleitoraes. 

2.° Terem votado eleitores que não o haviam feito na 
eleição de 10 de outubro do anno passado. 

Nenhuma de=sas allegações tem procedência. Como se vft 
da acta do encerramento da secção (fls. 6) este se deu- ás 
17 horas e 45 minutos, o que está de accordo com o disposto 
no artigo 31 das Instrucçõés de 31 de julho de 1934. 

Em mesa, ag-se discutir o recurso, foi declarado ter sido 
a eleitora,Benedicta Alves de Lima quem não votara na elei
ção, de 14, de outubro. Ora,, das folhas de votação ...desta 
ultima eleição consta ter esta eleitora votado com o seu ^pri-

. mitivo nome de Benedicta Alves Teixeira. 

A semelhança, da graphia das assignaturas, (as folhas de 
votação de uma e outra eleição estiveram presentes em mesa)',. 
H identidade do seu" numero de inscripcâo "e a circumstáhcia-

"de ter tido em niãbs o presidente da Secção o titulo da elei
tora, onde vem a sua' photographiay tudo demonstra não ter 
havido 'duvida-' quanto & sua identidade. 

: Esta é qüe é essencial -nò caso Vertente. 

Nictheroy, 9 de fevereiro de 1935. — Eloy Teixeira, pre
sidente. — Benio.rdino de Almeida, relator. 

Accortffto no recurso,parcial n . 6.278 — (Estado d o , Rio, de-
; ' Janeiro) 

Vistos estes autos de recurso eleitoral, interposto pelo-
Dr . Jayme dos Santos Figueiredo, candidato, da decisão do> 
presidente da 3" Turma Apuradora -

Accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral, n5e> 
conhecer do recurso-por se não achar devidamente instruido> 

Nictheroy, 3 de-janeiro de 1935. — Eloy Teixeira, p r e 
sidente. — Macedo Soares, relator, 

Accordão-no-recurso-parcial sem numero — (^Estado do Rio 
de Janeiro) 

Vistos estes autos de recurso eleitoral, sendo recorrente, 
o P r . Laurindo Lemgruber Filho, que- pieitea- a annullaçao â& 
votação, da 2" secção da 23* zona, com a-allegaeão de ahi. t e 
rem votado pessoas que se diziam fiscaes d e candidatos,..sem 
oue tivessem-exhibiáo o respectivo mandato. E,.. 

Considerando que nenhuma prova existe nos autos, d* 
referida aliegação: . 

Accordam em Tribunal Regional do Estado do Rio da 
.Janeiro negar, provimento.ao recurso. 

Nictheroy, • ÍQ-de dezembro de 1334.. — Elpy f«i*eir%. 
• presidente:, —£oeiho Portw,>reator. 
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Accordão no recurso' 'parcial sem numer<r— (Estado do Rio 
de Janeiroj 

Vistos, e t c . ; 

Accordam os' juizes- deste Tribunal em negar provimento 
por não constituir "o" allegado, nullidade substanciar prevista 
nas Instrucçõés e no Código Eleitoral, : e'aihda por ,não, estar 
o recurso''devidamente instruído ou por outra não estar ins-
truido. 

Nictheroy, 3 de janeiro de 1935. — Eloy Teixeira, p re 
sidente. -— Athayde Parreiras, relator. 

Accordão no recurso parcial n . 6.531 — (Estado do Rio de 
Janeiro) ' " ' " " ' . ' 

.Vistos e examinados estes autos de recurso eleitoral, cm 
que" 6 recorrente o Dr. José Monteiro Soares Filho é recorrido 
•o presidente da 2* Turma Apuradora, no qual pede o recor
rente a annullação cio pleito da 6" secção, da 23"' Zona Elei
toral (Barra Mansa), por ter a votação -se. encerrado antes 
da hora legal, conforme consta da acta de encerramento dos 
trabalhos, e . 

Considerando que realmente consta da acta de encerra
mento terem os trabalhos da referida secção eleitoral se en
cerrado dezenove minutos antes da hora legal; 

Considerando que o encerramento dos trabalhos antes da 
hora legal é nullidade prevista no ar t . 50 letra b das Instru
ções do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral e como tal 
tem sido considerada por todos os Tribunaes Eleitoraes; 

Considerando que a rectificação constante dos autos, 
posteriormente feita pelos membros da mesa receptora, af-
firmando ter havido engano na acta. da qual consta 17 horas 
e 26 minutos, ao énvez de 18 horas e 26 minutos, por ser 
uma declaração graciosa', não pôde ser admitüda para o ef-
feito de alterar a acta, que é um documento official: 

Accordam os membros do Tribunal Eleitoral cm dar pro
vimento ao presente recurso para, reformando a decisão r e 
corrida, cnsiderar nulla a apuração,do pleito na mencionada 
secçâo eleitoral 

Nictheroy, 18 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, 
presidente. — Herotides A. de Oliveira. 

Accordão no recurso parcial sem numero — ("Estado do Rio 
de Janeiro) 

Vistos esles autos de recurso eleitoral em qüe é recor
rente ,o candidato Dr . Ruy Guimarães de Almeida: 

Accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral negai 
•provimento ao recurso interposto, por não estar devidamente 
instruído. 

• Nictheroy, 20 de 'dezembro d e 1 9 3 4 . ' — Eloy Teixeira, 
presidente. — Ribeiro de Freitas Júnior, relator . 

Accordam no recurso parcial sem n u m e r o , í ~ (Estado do Rio 
de Janeiro) 

Vistos estes autos de recurso eleitoral, interposto pelos 
candidatos José Monteiro Soares Filho e Antônio Roussoulié-
•res, da decisão do presidente da 12" Turma Apuradora: 

. Fundamento do recurso: as sobrecartas. vêm/numeradas 
seguidamente, e, não em sénies-de 1. a 9, o que redunda na 
quebra do sigillo do voto. 

A. numeração tem por fim. evitar que o-eleitor, d e v o l t a 
do gabinete indevassavel..colloque .na.urna outra sobrecarta. 
• <..'. ;E seguindo-se. a numeração do l a 9 ' nenhum ^inconveni
ente apresenta, pois que. os eleitores, concorrentes, indo .além, 
as, sobrecartas misturam-se o que tqrna. impossível identifi-
cal-os, • ' . • • • " ' . 

o . • - . • • • • . • • • • 
Mas se a numeração das sobrecartas não guarda aquella 

íeriação, antes, vem seguida, o confronto com a folha de vo
tação,, desvendará o votante, num rápido golpe de- vista, pelos 
eandidaíos e mais interessados presentes a apuração.. 

• O sigillo do voto, base do systema eleitoral vigente, re-
juttará seriamente compromettido e os;eleitores sujeitos"ás 
'conseqüências que a lei. quiz evitar. Isto posto: : 

,;Accórdam os juizes do Tribunal Eleitoral, desprezada a 
preliminar quanto á'NOVA eleição, dâr prtovímentb áb recurso 
para declarar nulla a 'eleição procedida ria 8 a secção da, 23' 
«ma, município de Barra Mansa. 

Jtictheroy, 26 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, 
j»rèsidente. ;-~ Mateedo:Soares, relator. 

&;ei§rd3ó-'&õ"^ do Rio efe 
Janeiro) ;• ' 

'.' Vlstb". e disouüdoj-o.TecurSQ^que dfs âeafcao do Dr. .presi
dente da 6 a Turma, proferida no sentido «dfciproceder á apura-

ição Vd&»õra* da" 1* secção da -.?3"czona-,£;iiif erpoz • o candidato 
Dr . José Monteiro;Soares.'Füho^íionjT.Êundamento: a,) -na il-

. legal constituição da; m e s a ; 6): ipontuão .estarem authenticadas 
por juiz eleitoral .as- folhas d e :Vota:çâg,itinstallaçã,o e encer
ramento; c) por. não serem authenticados os títulos dos clei-
íores; • ' • • • • - : - } r .. • •*<,< 

Considerando que, da primeira e da terceira allegação, 
iormuladas em termos vagos, não se deu a menor prova; 

. " Cbnsi.deratfdo que,'-quanto áo 2" 'fundamento, ha prova de 
quedos documentos-foram'authenticado'S> pela autoridade judi
cial 'competente:* ' ; ' " ' " "' ''; , '.' 

Accordam òs juizes do Tfibúhâl'"'negar provimento ao 
•recurso. , • 

. . . . ' - - i ' - i • (-

- Nictheroy, 28;dé dezembro-de.-.1934,; — vEloy Teixeira, pre
sidente : Abel de Magalhães,. relator-.. 

Accordão no recurso parcial n . 6.049.-*f*- (E. do Rio de 
Janeiro) ;-, .• • 

Visto e discutido o recurso interposto' pelo Partido So
cialista-Fluminense contra â 'apuração dos'1 votos da primeira 
secção dá 24 a zona, procedida p o í o r D r . juiz presidente da 8" 
turma; . . ' , : ' '"• ' , f t " '' 

Considerando que allèga o recorrente 'a nullidade da vo
tação por ter sido lançada em papel commum, e-não na folha 
official, a acta de installação; 

'" Considerando que a lavratura da aeta.'ém papel commum 
e não no modelo official é de presumir-se seja devido a equi-
yoeo ou ao extravio ou inutilisação accidental desse modelo, 
e, assim, não constitue motivo do nullidade, a menos que 
decorram oircumslancias de que so possam induzir dolosos, 
,ou fraudulentos nessa substituição, e, na espécie, taes oir-
-curnstancias não. foram provadas nem siquer indicadas; 

Accordam os juizes do Tribunal negar provimento ao. 
recurso e julgar validas a eleição e.apuração impugnadas. 

Nictheroy, ,3 de janeiro.de 1935. —- Eloy 'Teixeira, pre
sidente. — Abel de Magalhães, relator, 

Accordão no recurso parcial sem-numero •'— (Estado do ftic 
de Janeiro) 

J • , 

Vistos estes autos de recurso eleitoral, em que é recor
rente o Part ida Socialista Fluminense, por seu Delegado Gi-
ordano Bruno Pinto: .-<*• 

',Accordam os.juizes do Tribunal Regional Eleitoral negar 
provimento ao recurso interposto com fundamento np artigo 
17, letra b, das Instrucçõés de 31 do .julho de 1934, por ter 
servido-como- mesario na 2 a secção da §4*. zpna o cidadão An
tônio Ribeiro Taeques, funecionario. dp' Departamento Nacio
nal do Café,-.-visto não se haver comprovado, tendo-se em con
sideração a organização especial desse s,ery,iço e os dispositi
vos' constitucionaes sobre a- estabilidade ido funecionalismo 
publico,ra-arguição feita. ' > 

•., NitíUíeroy. .17 de dezembro de: i9M:.,f— Eloy Teixeira, 
presidente.. — Ribeiro de Freitas Júnior, relator. 
Accordão no recurso parcial n . 6.006 •— (E. do Rio de Janeiro) 

-Vistos estes autos-de 'recurso* eleitoral, em que-é recor
rente o Partido Socialista Fluminense 'por seu delegado G.iõr-
dano -Bruno Pinto', contra a apuração • da- 3 a secção da 2'j" 
zona. ' - • " : ••• '*-* 

E considerando que são improcedentes' as razões invoca
das pelo. recorrente, para a annullação da votação dessa 
secção;. v ' " ' . . ' • ' ' • ' 

A .primeira porque dos autos hão ha prova' de que o Dr. 
Aristóteles db Oliveira Nunes, que. Tez pbrte da mesa rece
ptora, seja. funecionario demissivel dd hutüm; nem mesmo de 
que possa ser considerado funecionario : publico, no sentido 
próprio, da expressão.. : '•"•""-• 

A segunda porque já este Tribunal tem decidido não iih-
portar em nullidade da votação a circumstancia de ser admit-
tido a, votar, sem resalva um eleitor de. outra zona ou secção 
da mesma.região. ... ..''• • . 

A terceira porque, como já foi informado o Tribunal, não 
tendo o Dr. juiz eleitoral da 24 a zona recebido, para uso das 
mesas receptoras, o modelo das folhas de installação,. organi
zou-se em papel• commum. authejníicandp-os com a-sua rubr i -
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fea e quando mesmo essa diligencia houvesse sido adoplada 
pela mesa receptora, não constituiria motivo de nullidade. 

Em conseqüência!" . . 
Accordam os: juizes do Tribunal Eleitoral da Estado do 

Rio de Janeiro em negar provimento ao recurso. 
Nictheroy, 29 de dezembro de 1934. —• Eloy Teixeira, 

presidente. — Coelho Portas,-relator, designado. 

aiumllár a-, votação feita perante a Mesa Receptora da 8* 
Secção da 24" Zona Eleitoral, e, mandar que se proceda a nova 
eleição nos lermos da lei, enviando-se ao Dr. procurador re
gional cópia authentica dos autos, para que se apure a respon
sabilidade de quem de direito. 

Nictheroy, 20 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, 
presidente. — Oldemar Pacheco, relator designado. 

Accordão no recurso parcial n. 6.213 (Estado do Rio de Janeiro) Accordão do recurso parcial n. 6.090 (Estado do Rio de Janta»)) 

Vistos, etc . ' 
O Dr. José Monteiro Soares Filho, delegado do Partido 

Popular Radical, impugnou a apuração da 7*. secção,da 24* 
zona (Angra dos Reis) por fazer parte da Mesa .receptora da 
referida secção Nejison Adolpho Nazario da Costa, funecionario 
municipal. ~ ' ' " ' ' \ ' ' . 

Está provado que Nelson Adolpho Nazario da Costa é 
thesoureiro da Prefeitura' Municipal dá Angra dos Reis, cargo 
-para o exereicio do qual prestou fiança,1 sendo nomeado em 30 
de junho do anno corrente, exercendo anteriormente sua 
actiridade no ccmmarcio; 

No ha prova nos autos se o funecionario em questão é 
demissivel ad nutum, e, mesmo se o fosse segundo o parecer 
do Dr. Renato Tavares, publicado-no. Boletim Eleitoral em 6 
de setembro de 1953; õ-facto de fazer par te da ; Mesa-receptora 
um funecionario (demissivel ad nutum não pode trazei*/como 
conseqüência a nullidade da votação procedida regularmente 
perante a Mesa. (A .nomeação foi feita por autoridade.compe
tente, concluindo o alludido parecer daquelle illústre procura
dor gera!, que esse motivo não pôde 'prejudicar o interesse 
geral dos eleitores, que, por sua vez não pódé .soffrer"coin o 
erro de quem fez a nomeação. ' 

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral .'em irthumeros 
julgados, apenas com o voto divergente do illústre juiz Mon
teiro Sallés não cosidera motivo de nullidade ;ò -facto dff ver 
presidida a Mesa receptora por funecionario'demissivaFító 
nutum, matéria essa vencedora em mais de 'um ' ju lgamento 
quando o Tribunal Superior Eleitoral decidiu b -recurso' das 
eleições a Deputados á Constituinte por este Estado.- * 

A' vista desses fundamentos aceroda-m "eá*-'juizes-deste 
Tribunal Eleitoral "em- negar provimento ao recurso para 
•considerar valida a apuração procedida. - ' ; 

Nictheroy, 17 de dezembro de 1934. — Eloy Teixeira, 
presidente. —Athaydc Parreiras, relator. . ':)-... 

Accordão no recurso parcial n. 6.090 (Estado do Rio de Janeiroj 

Vistos estes autos"-de '-Recurso Eleitoral' ' em que .-é re 
corrente o Partido Socialista Fluminense, e tc . 

Attendendo a.,que, ex-vi da let. o do art. 17 das Ins t ru
cçõés, não podení.sér nomeados presidente e supplentes das 
Mesas Receptoras os candidatos -e seus parentes consangüineos 
oU afflns, até o 2" gráo civil, inclusive; 

Attendendo a que a infracção dessa disposição, constitue 
a nullidade prevista pela letra a do art. 50 das ditas Instru
cçõés, isto é — "são nullos os suffragios,será nulla a votação 
feita perante a Mesa Receptora constituída por modo diffe-
lenfe do prescripto no Código Eleitoral, o que importa dizer, 
do prescripto nas Instrucçõcs, porque, estas, são o propric 
Código com os supplementos julgados necessários, pelo Supe
rior Tribunal, nos termos do § £° do art. 3° da Constituição 

Federal; 
Attendendo a que está provado pelo doe. de folhas 4 que 

O eleitor Octavio Norval M.oc Cormick, fez parte e funecionou 
como 1° supplente da Mesa Receptora da 8' Secção da 24" Zona 
Eleitoral, sendo, entretanto, candidato devidamente registrado 
na Secretaria do Tribunal, para a eleição da Constituinte 
Estadual; 

Attendendo a que não ficou provado que tivesse havido 
fraude no registro do referido candidato, registro que, aliás, 
foi effectuado com todas as formalidades legaes, inclusive a 
devida publicidade no Diário Official do Estado; 

Attendendo a que, porém, houve fraude, dolo, por parte 
do alludido candidato em tomar parte na Mesa Receptora, 
sabendo que, como candidato, não o podia fazer, o que tam-
•bem. constitue a nullidade mencionada em a let. g do art. 50 
das Instrucçõés; 

Attendendo a que o recurso em appenso, interposto pelo 
Dr. José Monteiro Soares Filho, fica prejudicado pela sua 
idsntica matéria, em face da decisão proferida no actual 
recurso; 

Assim': 
Accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral ao 

Estado do Rio de Janeiro, dar provimento ao recurso, para 

Attendendo a que João Monteiro, o nosso maior processua-
"lista, ensina que os chamados embargos de declaração não 
são, no rigor scientifico, propriamente embargos; 

Attendendo a que taes embargos nunca deverão ser r e -
peltidos, pois, por elles apenas se faz clara a sentença para 
quo seja executada; por elles não se procura a reparação do 
er,% ou injustiça da sentença, e,-da-hi, não serem propriamente 
um recurso no sentido technico do remédio, senão o único 

-.meio'de logicamente- desbravar 'a execução de -difaculdades 
futuramente prováveis; * •-•" • 

Attendendo a .que , embora a petição de folhas -12"» não-
possa ser considerada-como embargos, toda da , deve ser acceita 
como reclamação ou representação, meio. legal facultado pelo 
art. 97 do Reg. Interno dos Tribuaaes -Regionaes da Justiça 
•Eleitoral;-

• Attendo a--que "o accordão de ,tolhas 9, foi lavrado de 
«ccôrdo com, o-voto vencedor do Tribunal,-.jsto é, mandando 
se proceder a; nova^-eleição nos ler-mos-da lei íôr verificada 
a hypothese do àrfc.t,5i das. Instrucçõés; 

Assim:, . . . . . 
• . Accórdácn os juizes-do £rii»ún'ai ftcgioiuu .Eicuorál ..'no 
Estado 'do Rio.xle Janeiro, .conhecer 'qo pedido de folhas' 12, 
como reclamação,, e, indefcril-a pela £u'a mahífesia iiiu-rüce-
dencia. • . - , , " ' 

. Nictheroy, 7 dé, janeiro de '1933 .J— Eloy Teixeira, pre
s i d e n t e , — Oldemàf Pacheco, relator. -

Estado do Ceará 

Recurso Eleitoral n . .24 — Classe- 4",do art. 30 do uc-g. Int. 

, Accordão 

Vistos, relatado.* e discutidos es ies auin- em que Antônio 
Pitta, brasileiro, funecionario .publico. i-c.«inenle no munici-
pio de Joazeiro, Estado, cio Ceará e ali .ínsçriplo eleitor sob 
o n. 79, vem, usando do direito de representação e fundado 
110 artigo 83, letra ç. da Constituição da Republica, arguir a 
incompatibilidade do Dr. IVaymundo d e Monte Arraes, eleito 
e diplomado deputado federal pr-ln, mpraeijado Eslaflo. para 
exercer o respectivo mandato, visto quç.-^eni-o Chefe.-da Se
cção da Censura Theatraí da Directoria Gend d 1 Cutunuwil-
cações e Estatística-da Policia Civil do Districto Federal, 
oecupa um carg-3 publico, de que. c demissivel ad nuium, no 
entender do supplicante, incidindo, de conseguinte, no dis
posto no ar t . 33, §" 1", n . 2, da Constituição da Republica. 

Isto posto: 
Considerando que 0 Dr . Raymunõo de-Monlé Arraes conta 

mais de dois annos de et'1'ectivó exercício do supracitado car
go, para o qual foi nomeado pelo Chefe do Governo Provi
sório; 

Considerando que esse cargo é de accesso e um dos de 
maior graduação, na ordem hic-i-arebica, fétido mesmo o pe
núltimo posto da carreira, só ucccssivel, em tempos o condi
ções normaes, aos que a tenham iniciado mediante concurso, 
ex-vi do disposto nos a r t s . 4.47 e 107 òo decreto n . 24.531, 
de 2 de julho de 1934; 

Considerando que o Chefe dn Governo Provisório, usando 
do seu poder discricionário, nomeou o-Dr. llaymuudo de 
Monte Arraes para o referido cargo, collocando-o no mesmo 
pé de igualdade com todos, os demais Chefes de Secção e con
ferindo-lhe a mesma categoria e a mesma segurança de di
reitos e garantias desses funecionarios superiores, cuja pr i 
meira investidora nos postos de. carreira »e eífeetua mediant4 
concurso, e cuja destituição só poderá ser feita, em virtude 
de sentença judiciaria ou mediante processo administrativo, 
regulado por lei, e no qual lhes será assegurada pierm defesa," 
(Constituição Federai, a r t . 169); 

Em summa: 
Considerando que, ex-vi dos textos constitucionaes rege-

dores cia espécie sujeita, o Dr . Raymmida de Mor-te. Arraeg. 
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Dão "occupa cargo publico, de que seja demissivel ad nutum", 
Os juizes do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 

accordam declarar que se não verifica, na hypothese vertente, 
a incompatibilidade arguida pelo reclamante. 

E assim decidem, por unanimidade de votos. 

Rio de. Janeiro, 10 de maio de 1932. — Hermenegitão de 
Sarros, Presidente. — Plinio Casado, Relator. 

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL 

EOITAES E AVISOS 
O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 

do Districto Federal faz publico que pelo Sr. Presidente do 
Partido Nacional Evolucionista, foi indicado como delegado 
desse Partido junto ás Varas Eleitoraes o Sr. Tercilio do Nas
cimento Gomes como tal registrado neste Tribunal, Dado e 
passado na cidade do Rio de Janeiro, dezoito de março de mil 
novecentos e trinta e seis. 

Pelo Director — Modesto Donatini Dias da Cruz. 

O Director da Secretaria do Tribun-il Regional Eleitoral 
do Districto Federal, faz publico para conhecimento dos in
teressados que o Accordão proferido nos autos de exclusão 
n . i — relativo ao eleitor João de Deus Menna Barreto, filho 
do Marechal de Campo José Luiz Menna Barreto e de D. Rita 
de Cássia Menna Barreto .natural do Estado do. Rio Grande 
do Sul, profissão — militar — fallecido em 25 de 1933, ins
cripto na sexta zona sob o numero 106 ex-officio, é do teor 
seguinte: Vistos e t c : Attendendo quo o cancellamento da ins-
cripção pode ter logar, entre outros casos pelo fallecimento 
do eleitor: (art. 50, inciso 5° cod. e 'eitoral); Attendendo que 
pela informação da Secretaria deste Tribunal, consta a morte 
do eleitor inscripto General João de Deus Menna Barreto; 
Accordam os Juizes do Tribunal Regional da Justiça Eleito
ral do Districto Federal, decretar a exclusão do referido Ge
neral João de Deus Menna Barreto, da lista dos eleitores ins-
criptos. Cnmmunique-sc esta Jecisüo ao Tribunal Superior 
para os fins de direito. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1934. 
(Moraes Sarmento — P . Souza Gomes, relator. Dado e pas
sado na ciflade do Rio de Janeiro, em dezoito de março de mil 
novecentos e trinta e seis. . 

Pelo Director — Modesto Donatini D'as da Cruz.,* 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
m Districto Federal faz publico, para conhecimento dos in
teressados que o Accordão proferido nos autos de exclusão 
n. 2 — relativo ao eleitor — Ataualpa \ idigal. filho de Pau-
lino Corrêa Vidigal e de D. Julia Dúfrayer Vidigal, natural 
do Estado do Rio de Janeiro, profissão — funecionario da 
Inspectoria do Águas e Esgotos, fallecido em 21 de maio de 
1933, inscripto na 4* ozna, sob o n . 94 — é do teor seguinte: 
Vistos, etc.: Attendendo que o cancellamento da inscripção 
pode ter logar, entre outros casos peto fallecimento do eleitor; 
(art. 50, inciso ; 5°,-cod. elei toral) . Attendendo que pela in
formação da Secretaria deste Tribunal, consta a morte do 
eleitor inscripto Sr. Ataualpa Vidigal; Accordam os juizes 
do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do Districto F e 
deral, decretar a exclusão do referido Sr. Ataualpa Vidigal, 
da lista dos eleitores inscriptos. Communique-se esta decisão 
ao Tribunal Superior para os fins de direi to. Rio de Janeiro, 
14 de agosto de 1934. — Moraes Sarmento. — P . Vicente 
Piragibe, relator. Dado e passado na cidade do• Rio.de J a 
neiro, em dezoito de março de mil novecentos e trinta e sais. 

Pelo Director — Modesto Donatini Dias da Cruz. 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos in
teressados que"o Accordão proferido nos autos de exclusão 
n . 3, referente ao eleitor, Mario Behring. filho de José Ri
beiro Behring e de D . Francisca Marinho Behring, natural 
do Estado de Minas Geraes, profissão, funecionario publico 
— fallecido em 14 de junho de 1933, inscripto na 5* zona, sob 
n. 70, — é do teor seguinte: Vistos etc.: Attendendo que o 
•ancellamçnto da inscripção pode ter logar ( entre outros casos. 

pelo fallecimento do eleitor, (art . 50i'inciso 5°, cod. eleitoral) 1, 
Attendendo que pela informação da'Secretaria deste Tribunal 
consta a morte do eleitor inscripto, Sr . Mario Behring; 
Accordam os juizes do Tribunal •Regionali da Justiça Eleito
ral do Districto Federal decretar-a exclusão do referido senhor, 
Mario Behring, da lista dos eleitores inscriptos. Communique-* 
se esta decisão ao Tribunal Superior para os fins de direito.; 
Rio de Janeiro 14 de agosto db 193i;' 1-^' Moraes Sarmento. —« 
P . Castro Nunes, relator. Dado e passado na cidade do Rio 
de Janeiro, em dezoito de- í r iã íçcde 'mil'novecentos e trinta 9 
seis. ' i - / •. 

Pelo. Director — Modesto Donáiini Dias da Cruz 

O Director da Secretár ia 'do 'Tr ibunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico, pára conhecimento dos in
teressados que o Accordão proferido nos autos de exclusão 
n . 4 '—.referente ao elei tor/^- Augusto Nogueira Pinto, filho, 
de Felix de Albuquerque Freitas, e do D. Marianna Nogueira 
Pinto, natural do Districto Federal, profissão, guarda livros 
da Contabilidade Central dá Republica', ^fallecido em 18 de 
abril de 1933, inscripto na 6* Zona, sob o n. 50, é do teor 
seguintes: Vistos, e tc: Attendefido : que o cancellamento da; 
inscripção pode ter logar, ehtrV outros pelo fallecimento do 
eleitor; (art . 50, inciso 5 o cod. eleitoral); Attendendo que pela 
informação da Seccretaria deste Tribunal, consta a morte do 
eleitor inscripto Sr. Augusto Nogueira-'-Pinto; Accordam os 
juizes do Tribunal Regional da-Justiça-Eleitoral do Districto 
Federal, decretar a exclusão do referido Sr. Augusto Nogueira 
Pinto, da lista dos eleitores inscriptos. :Communique-se esta 
decisão ao Tribunal Superior para os fins de direito. Rio do 
Janeiro, 14 de agosto de 1934. .—• Moraes Sarmento. — P . 
Jayme Pinheiro de Andrade, relator. — Dado e passado na 
cidade do Rio de Janeiro, em dezoito de março de mil nove
centos-e trinta e seis. 

Pelo Director — Modesto Donatini Dias da Cruz. 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz publico que pelo Sr. Presidente deste 
Tribunal foi indeferido o pedido de cancellamento das dele
gações dos Srs . Manoel Pereira Alves de Whitc e Maurício 
Waistman como delegados do Centro Civico 4 de novembro, 
pedido esse feito por Manoel Delphino. '— Dado e passado 
na cidade do Rio de Janeiro, .em dezenove de março de mil 
novecentos e trinta e seis. 

Pelo Director — Modesto Donatini Dias da Cruz. 

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

Primeira Circiunseripção 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

(Districto municipal de São José) 

Juiz — Dr. Martinbo Garcez Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemande figueiredo 

RECTIFICAÇÃd 

flelio Gomes Cruz e não Heíio,.,Jones Cruz, como sahíu 
no "Boletim Eleitoral" n . 19, de 13 d.o- fevereiro de 1936. . 

Matbias de Oliveira Roxo e não, Mathias de Oliveira Roso, 
como sahiu no "Boletim Eleitoral" n . 111, de 13 Je fivereiro 
de 1936. , • <r-

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 
(Distríctos municipaes de Santa Rita, Sacramento • 

São Domingos) 

J u j 2 — Dr. Francisco de Paula Rocia Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar*<de Figueiredo 
- QUALIFICADO POR DESPACHO DE 13 DE MARÇO 

D E 1936 

3 .073. Álvaro Marques de Carvalho. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE l i DE MARÇO 
DE 1936 

3 .471 . José Callisthenes. 
3.472. Ignacio Moreira. 
3.473. Cai-los Pinto da Silva. 
3.474. David Ferreira da Costa. 
'Í .575, Maria de Lourdes Paes Leme. 
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3.4-76. Manfredo Bento.XIcüiçaLvea^ 
Í .477. Manoel Loureiro. 
3 .478. Joselito de SaüfAnqa Pra ta . 
3 .479. Mario Delgado Motta. 

QUALIFICADOS' POR ^DESPACHO DE 16 DE MARÇO 
DE 193& 

iS.,480. João Valeria dos Santos. 
S J 8 i . Marcelino Vieira, da Silva. 
3.482. Dulcinéa Rosa d? Andrade. 
3.483. Adalberto da Fonseca Araújo. 
3.184. Geny Rosa de Andrade. 
3.485. José" Ferreira Guimarães. 

Districto Federal, 18 de marco de 1930. — Pelo escri
vão, Maurício Teixeira de Mello. 

QUALIFICADA POR DESPACHO DE 11 DE MARÇO 
. ' • DE 1936 

4.081. Maria Luzia Costa Mattos. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 12 DE MARÇO 
DE 1936 

4.082. Accacio Francisco Chagas., 
4 .-083. AguinalclOiJo.se Bosisio. * . 
4.084. Altamiro Gonçalves 'Ferreira; , 
4.085. Álvaro Jo.tó-.DÍcis. 
4.086. Alzira Cândida Sobral. 
4.087. Américo Luiz Pereira. 
4.088. Anlonio Duarte Pinto . 
4.089. Antônio d'01iveira. 
4.090. Antônio Santos. 
4.091. Arlindo Barbosa Fi lho . 
4.092. Arnaldo Pereira Bahia. 
4.093. Gyrillo Quaresma Netto. 
4.094. Durval Nieolan. 
4.095. Esperanlo Tucchi 
•5.096. Guerino Corte. 
4.097. Irene Occhjom.' 
4.098. Joaquim Barbosa, dos Santos. 
4.099. José Rego.. 
4 . 1 0 0 . Júlio Affonso Carrapito. 
4 .101. Juiio Duarte. 
4.10S. Leomar Cardoso" Araújo. 
4.103. Manoel da Silva. -
4.104. Marcellino jGufdP Bugini. 
4.105. Mar-io LaureMl-Rib1 do Souza. 
4.106. Raulino Correia de Oliveira. 
4.107. Theophaneç Ribeiro Pessoa de Mello. 
4.108. Yolanda Correia de Oliveira. 
4.109. Antônio Gonçalves Carneiro Jiiníor. 
4.110. Áureo Lyra Aceioly. 
4 .111. Carlos Bruno. ' «. 
4.112. Clodomir Feydit Dias. 
4.113. Ito Dolabellfl. 
4.114. Ilydio Guimarães. 
4.115. João da Silva Dias 
4.116. Jorge Delamare. 
«1.117. Justina Machado Marcello. 
4.118. Joaquim Tavares Pereira. 
4.119. Lucilia Ferreira Machado. 
4.120. Mario Crietófaro. • • 
« ,121. Nilo Salvador Galid. 
4.122. Celestino Antônio de Almeida. 
4 .123. Laura Belbèr "Dias. 

Rio de Juneiro, .18* de março de 1933. — O escrivão, 
A. Abreu. 

Terceira Circumscripção 
DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

<Districtos niunicipaes de São Christovão « Enflenho Novo) 

Juiz — Dr , Magarino Torres 

Escrivão — Dr. Plácido Modesto de Mello 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 27 DE JANEIRO 
DE 1936 

;i.4G9. José Antônio Guimarães.. 
J , .401. Antenor Abel, 

4.4.02. Florentino Pedro Guimarães. 
4 .403 . Antônio Carlos de Moraes. 
4 .404. Iza Rocha. 
4.405. Clayr da Silva Guimarães-, 
4.406. Ruy : Carneiro de Oliveira Mello. 
4.408. Celina Teixeira. 
4.409. Guiomar de Oliveira Alcant 

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 28 DE JANEIRO 
DE 1936 

t.í 10.. • Antônio Santos Carneiro, 

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE M DE JANEIRA 
DE 193D 

4.443. Nicolau. Alves Vieira. 
4.444. Airgusto Faustino de Souza, 
4.445. Francisco-Manoel das Chagas. 
4.446. Cezar Piragibe. 
4.449. Virgínia Drummond Cardoso. 
4.450. Edith Cardoso Rangel. 
4 .451 . Risoleta Dr.umond Cardoso. 
4.452. Thereza Martins Jatobá. 
4 .453. Antônio Alegria. 
4 .456. Antônio de Araújo Lemos. 
4.459. Delso Correia Pimenta. 
4.460. Serapbim Ferreira Vaz. 
4 .461 . LumeviUe Brichele dos Santo,?. 
4.462. Orlando de Souza Ramos. 
4.464. Alfredo Cavalcanti. 
4 .465. José Cardoso, de Souza. 
4.466. Moacyr Possidonio .Santos. 
4.469. Emílio Santiago Vida] Lopes. 

QUALIFICADO'? POR DESPACHO-DE 3 DE FEVEREIRO 
DE 1936 

4 .471 . Fiaulina Coelho. 
4. 4.74.-Maria dos A n j o e Lacerda. 
4.476. Saturnino de Suuza Ramos Fi lho. 
4.478. Dacio Moreira da Cunha. 
4.479. Aldovrando Guimarães Lemos, 
4 .483. Alfredo .Moreira. 
4.484. ' Álvaro de Castro Carvalho. 
.4.48.2. Florjanó Fontes 'Teixeira Pitanga.. 

Indeferidos: 

4 .407. Aristides Laurpiitino da Silva.. 
4.472. Guasco Graccho Pereira . 
•4.473.. Walter do Amaral Pinlo. 
4.470.. Luiz Alves de. Oliveira. 
4..475. CieerO Tolles de Nogueira Cravo. 
4.480. Victoria de Oliveira Costa. 

Rio de Janeiro. 17 de março de 1930. — Nepomuccno 
Júnior, escrevente, em commisfão. - . 

EDITAIS DE INSCRIPÇÃO 

Primeira Cireumscripção 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

^Districto municipal de São José) 

Juiz — D r . Martinho Garcez Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

Faço publico, para os-fins dos-.arls.- 48 do Código e 25 do 
Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, qiie por este 
cartório e juízo da Segunda Zona Eleitoral, estão sendo pro
cessados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos; 

JOSÉ' DOMINGOS DE OLIVEIRA (3.644), filho de Francisco 
Domingos de Oliveira e de Rita Ferreira da Conceição, 
nascido a 7 de "julho de 1887, nio Porto, Portugal, den
tista, casado com domicilio eleitoral do districto muni
cipal de São José. (Qualificação.requerida. B . E . nu
mero 2.071.) 

NAIR DE OLIVEIRA (3.645), filha de José Domingos ide. Oli
veira e de Elvira Lisboa de Oliveira; nascida a $ de fa-
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neiro de 1914, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida. B . E . 128, n . 1.677.) 

LYDIO MONTEIRO LEITE (3.646), filho de Manoel Pereira 
Leite e de Philomena Monteiro, nascida a 20 de julho de 
1915, em Santos, Estado de São Paulo, commorcio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida. B . E . 144, numero 
1.935.) 

ANTÔNIO DA SILVA (3.647), filho de Antônio da Silva e de 
Augusta Francisco da Ora, nascido a 4 de março de 1911, 
no Districto Federal, commerciò, solteiro, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifi
cação requerida. B . E . 24, n . 2.307.) 

RENATO AFFONSO NOGUEIRA ((3.648), filho de Antônio 
Affonsa Nogueira e de Georgina Ribeiro Nogueira, nas 
cido a 11 de julho de 1907, na Capital da Bahia, Estado 
da Bahia, commerciò, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Transferencia.) 

OCTACILIO GOUVEIA (3,549), filho de José Gouveia. Oli
veira e de Josephina Rosa Gouveia, nascido a 30 de agosto 
de 1910, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, commerciò, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São José. (Qualificação requerida. B . E . 24, numero 
2.294.) 

ANTÔNIO NASCIMENTO DE JESUS (3.650), filho de Roberto 
Francisco de Jesus e de Regina Nascimento de Jesus, 
nascido a 6 de agosto de 1909, em São Salvador, Estado 
da Bahia, electricista, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B . E . 27. n . 2,353.) 

ADELINA FERREIRA TORRES (3.651), filha de Antônio de 
Abreu Monteiro Ferreira e de Adelina de Paiva Monteiro 
Ferreira, nascida a 17 de novembro de 1907. no Districto 
Federal, dactylographa, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação r e 
querida. B . E . 24. n . 2.314.) 

PEDRO ALEXANDRE LOBO (3.652), filho de Mario de Souza 
Lobo e de Thereza Ernestina Lobo, nascido a 18 de se
tembro de 1910, em Jaraguá, Estado de Santa Caí.harina, 
medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José. (Qualificação requerida. B . E . , nu
mero 2 .015) . 

MILTON DIAS MOREIRA (3.653), filho de David Dias Mo
reira e de Gniomar Teixeira Moreira, nascido a I de 
agosto de 1916, no Districto Federal, escripturario, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida. B . E . 27, n . 2.348.) 

EDUARDO F . DE MELLO COUTINHO MERCIER (3.654), fi
lho de Luiz Hengesck de Mello Coutinho Mercier de Al
meida e de Maria Paulina Fausoux Mercier .nascido a 8 
de abril de 1899, no Districto Federal, commerciò, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida. B . E . 112, n . 1.472.) 

FRANCISCO PIETROLUANGO (3.655), filho de José Pet ro-
luango e de Ida Bellucci, nascido a 30 de março de 19.12, 
no Districto Federal, commerciò, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifica
ção requerida. B . E . 112, n . 1.472.) 

APRIGIO DE ANDRADE (3.656), filho de Antônio de An
drade e de Fernandina da Costa Andrade, nascido a 14 
de maio de 1914. no Districto Federal, commerciò. ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida. B . E . 27, n . 2 .354.) 

ARLINDO LOPES (3.657), filho de Antônio Lopes e de Del-
finá Araújo Lopes, nascido a 22 de. abril de 1916, no Dis
tricto Federa], commerciò, solteiro, 'Com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida. B . E . 133, n . 1.705.) 

FRANCISCO DE PAULA ARAÚJO (3.658), filho de Pedro 
Ignacio de Araújo e de Maria Sabina de Araújo, nascido a 
3 de abril de 1916. no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto. municipal de 
São José . (Qualificação requerida. B . E . '14, n . 2.147.) 

ISOLINA TEIXEIRA LEITE (5.659), filha de Narciso Tei-
1 xeira Leite e de Maria Souza Leite, nascida a 3 de fe

vereiro de 1915, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida. B . E . 27, n . 2.364.) 

l U I Z HENRIQUE CANELHAS (3.660), filho d e Eduardo An
tônio Canelhas e de Beatriz Lopes de êamtialo, nascido a 
M de-setembro de 1900, em Petropòlis, Estado do Rio de 
jfanelro, funecionario da LigM, casado, com domicilio 

eleitoral no districto municipal -f le-Sãõ 3 José. (QualifU 
cação requerida. B . E . 124, n . 1.559.) 

WILTON GONÇALVES (3.6661), filho de Mario Gonçalves P e 
reira da Silva e de Lia Ribeiro Gonçalves, nascido a 12, 
de maio de 1916, no Districto Federal, estudante, solteiro^ 
com domicilio eleitoral ' no districto municipal de São" 
José. (Qualificação requerida. B . E . 24. n . 2.325.) , 

HENRIQUE MARTINS (3.662), filho de Lucidio Martins e dei 
Maria Martins, nascido a 14 de junho de 1902, no' Dis.iJ 
tricto Federal, commerciò, solteiro,' com domicilio elei
toral nó districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida. B . E . 27, n . 2.359.) " 

HENRIQUE PRATA PEIXOTO (3.663), filho de Antônio José. 
Peixoto e de Maria Prata Peixoto, nascido a 24 de se 
tembro de 1903, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal d e . São 
José. (Qualificação requerida-. B . E . 14, n . 2.166.V 

ETELVINA DE BRITO LYRA LEMOS WMl), filha de F ran 
cisco d e Brito Lyra e de Maria ; Herculano de Car
valho Lyra, nascida a 10 de janeiro de 1881, em Goyan-
na, Estado de Pernambuco, domestica, casada; com do
micilio, eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 148 n . 1.966). 

VICENTE CALAMELLI (3.665), filho d e ' Vitorio Calamelli 
•e de Rosa Alfi Calmelli, nascido a 5 de outubro de 1888, 
na Itália, commerciante, casado., com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Sãb José. (Qulificação reque
rida n . 2 .346) . 

UYRILLO SANTOS (3.666), filho de Eustachio Santos o do 
Laura Santos, nascido a 3 de fevereiro de 1917, em Ni
ctheroy, -Estado do Rio de. Janeiro, commerciò, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distreito municipal de São 
José4 (Qualificação requerida, B . E . 27, n . 2 .349) . 

HUMBERTO SALITURE FERRANTE Í3.667), filho de Abra-
hão Ferrarite e de Philomena Saliture nascido a 8 de 
agosto de 1907, no Districto Fderal, marítimo, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . . 2 4 n . 2 .291) . 

HERNANI GíTAHY DE ABREU (3.668), filho de Arthur 
Marques de Abreu e de Tranquiüna Gitahy de Abreu, 
nascido a 1 de janeiro de 1894, em Petropolis, Estado 
do Rio- de Jenairo, advogado, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. José. '(Qualificação re 
querida, B . E . 2, n . 1.977). 

CARMEN AYRES MENESCAL (3.669). filha de Bruno da 
Justa Menescal e de Ida Ayres Menescal, nascida a 22 
de agosto de 1915, em Fortaleza, Estado do Ceará, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 
24, n . 2 .310) . 

MARIA RISOLETA DA SILVA COSTA <3.670), filha de Ca-
millo Cespres Martins e de Maria da Silva Martins, nas
cida a 28 de setembro de 1899, no Districto Federal, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto mu-
niipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 19, 
n . 2 .233) . 

AYRTON MORAES 3.671), filho de Arthur Duarte Moraes e 
de Cenira Noli de Moraes, nascido a 30 de março de 1917, 
em Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São José. (Qualificação requerida, B . E . 10, nume
ro 2 .105) . 

ELLEN MARINETTE DA FONSECA LESSA (3.072), filha 
de Armando Rodrigues da Fonseca Lessa e de Odette 
Horta da (Fonseca Lessa, nsacida a 21 de novembro de 
1915, no Districto Federal, professora, solteira, com do-

, micilio eleitoral no districto .municipal de São José". 
, (Qualificação requerida, B . E . 24, n . 2 .331) . 

JOSÉ' DELGADO PONTES (3.673), filho de Antônio Pontes 
e de Raymunda Neu Pontes, nascido a 16 de agosto de 
1912, em Cuyabá, Estado de Matto Grosso, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São José. (Transferencia)". 

OSWALDO SOARES (3.674), fliho de. Ar thur Sylvio Soares 
e de Idalina Soares, nascido a 16, de junho de 1915, no 
Districto Federal, estudante, solteiro',, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifi
cação requerida, B . E . 137, n . 1.752). 

DALVA DO LAGO BITTENCOURT (3.675). filha da F ran 
cisco Augusto da Cunha Bittencourt e de Lívia dõ Lago 
Bittencourt, nascido a 23 de outubro jd,e 1895, S5o, Sal
vador, Estado da Bahia, • professora, desquitada, com do-
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micilio eleitÁràf ^/ng^"Hist'r.LC^ ^mjLj^içal.^de SãòrJoso. 
(Tránsferenda};.^'í> ,('.',, .-••/-' • { .-• 'V « A •'• 

ARTHUR OOELÔp' tp$^.V(£,Ô7@,""fi l feooáft Anlzjq Ribei
ro e de Noé.^a^Çd^ip, 1lil»5rflÔfipíi<5i(ÍO'-a -io--.de ,-4ezera-
•bro de 19irt^-iiqJ..jT)ií|.riçtõ ;F;edera^; cammea-çi-p", .fójteiro, 
com domicilio" gtejfto8^'Cno7-wlrict.Q. - nnmieipsl .<-.#» 'São' 
Jos*. (Qua!íTia'çaõ'requerida, B : E . 27,, n#-2.'.35ük' 

VÀIJEXTKA D E a í - E r ^ O , • V£. 677),.'. filha de • Porfirio -Ray-
mundo de 3^1o,^^c.fâfarg_ãrida..-Mariàrde-, Mello-: jaasci-
da n 14 de fevereiijou$e- l;9l 1, ijcf Districto :-Èed<y?aÍ,-- do
mestica, casada.--.comCdomicijio • 'eleitoral" -n"f* .dísíficfa 
municipal do, ,S3o í l é s í ^ (Qa.nlificaèüo 'requerida.,- iB'; É . 
19. n . 2 .240; . ',. r • - „"-: 

OLGA TEIXEIRA.. DE ÇÍG.UYÉA' (.3-,ê?fl). .filha de -tose de 
Castro Teiseíça "«fce ftoüyÓiiV j?.-rté. Laur# 1 Cy.ss>n Teixeira 
de Gouvea, íj^soi^a :ar.7Í:crfn .jálho de/ 'l-SSSiVtioi-Di.-ítriStQ' 
Federal, funfiçí^iari.a í,p.ub'íicá,.casada; conv-domicilie- elei
toral no riistric.tql.ia*un?cipnl de São. Jqsé, :-.--(Q»al-ifisção 
requerida R'. TEÚ-i ' !^".- . '1 • 76.8).<.. .:-,-•-; - . 

T A H O I S I O L A G E j í S ^ i S Í . (fil-ho de"Ovidw ijflgri; e fe'Maria 
Dantas Laget'hasciiip*e a>5 de -março-de ..i^i6í-nct. Distri
cto Federal, RCOJBPMERCIO,'. solteiro, i<eonr;,d»mieilio Tehnto-
raí no districto immeilpâl ,d'e .Sãp,,í.oséji(Qualif i ação* re
querida, B. -E. ,Í44. ,n.-sl-,9293-..*.-- .. >-,«.;, -

NIVALDO DE V,|S.CONCtíl.LOS (3;.080>v f i lho,.d&;Ernesto 
Vasoncellos p de Maria Vnseonccllos. ...nascido a 10 d>n 

abril de 19QÍ), em:- Aracn.iú, E-dtvdo d e rSp?-efii.f\ c.ommer-
cio. solteiro, ê.onvdamieilio eleit-onal no districto muni
cipal de São,--Tose'.. (Qualificação, requerida, B--. 27, 
n, 2.362) . " r . >'. "•' 

ALOYSIO FFRRÈIÍRA CARNEIRO (3.681), filho, de -Alcides 
Ferreira Carneiro e de Celina Vaz Pin'o Ferreira .Car
neiro, nascido a 25 de .inibo de 1903. no .DisVicln Fe--' 
deral. rornmercto. oosarto, com DOMLCILTÓ "elèítoraj no 
distrito municipal de São José. (Qualifiaçãò requerida, 
B. E. 27, n . 2.368 x . . . . . 

MARIO FRANCISCO RAMOS (3.682). 'iliio de Francisco -Ru
fo? e de Laura Franrisca das Mercês, nascido a..22 de 
maio de 1910, no. Districto Federal estampad/r, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de. São 
José. (Qnalificaèao requerida n... 2.200); 

8KVEHO FERRAZ DE CASTRO (3.683), filho-.de. Antônio 
Ferraz de Castro e de, Philomena Ferreira dít' SilVaL.".nas
cido a C de novembro'de 1910.no Districto Federal, em
pregado .publico, viuvo,, com domicilio eleitoral no dis-
h-ic-fo municijial. de S. José. '(Qualificação requerida, 
D. 2.196 - . ; '..' . . . . 

CARLOS VASCONCÈLLCvS WÍCKBOLT (3.684);. filho d?/ Au
gusto Frederico Wiekbolt p de Relmira Yaseoneellos Wic-
kholt.nascido . n 11 de outubro de 1889, na cidade do R.Gran-
de, Estado- do Rio Grande do Sul, commerciò, casado, 
• tw domicilio eleitoral no districto municipal dé'- S. José. 
(Transferencia). . • 

JOAQUIM PAULTNO DOS PASSOS SERRA JÚNIOR (3.685). 
filho de Joaquim Paulino dos Passos Serra e de Zulmira 
de Almeida Serra, nascido a 28 de-novembro de 1902, no 
Districto Federal, commerciario. casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de -S. José. (Qualifi
cação requerida, B. E. 2í, n . 2 .316) . 

FRKUERTCK ALBERT ALLEN (3.686), filho de Albert Allen 
e de Y.erena 'Allen. nascido a 21 de' agosto de 1888, no 
-Districto Federal, conimerciario, casado: com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualificação 
requpridai B . E . 144; n . 1.903). 

CIT,ENCINA CONDE' ALLEN (3.687), filho de Jacintho Ro
que Conde dos Santos -è de Maria Gomes Conde dos San
tos, nascida a 20'de novembro de 1891, no Districto Fe 
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal flé S\ José. (Qualificação requerida, B. 
E. 144, n . 1.902)-; ' " " . 

ROBERTO DE SOUZA PORTO (3.668), filho de José Fran
cisco'de Souza porto E D E Maria Euler DE Souza..;Porto, 
nascido a 10''Í3e setembro, DE 1896, no" Districto Federal, 
despachante aduaneiro, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S, José. (Qualificação requeri
da, B. E. .14, n i r s . 151). \ ! . . ""• 

YvALTER DE SOUZA,'(3.689), ; filho DE José Paplo de/Souza 
p DE Leonidi4/Gi-|fiáf"DE.Souza, nascido,a'á'Jde agog,fo DE 
1916. no Distr^çtòt Federil , éstüdftiuA" èojtèjiâ), '.jsomi do
micilio eleitoral fio dis tr ic to ' municipal" DE S. "José. 
(Qualificação requerida, B . E . : 10, n . 2.073) t 

ÁURÍLIO PlIíÈS-MOTZ-Í3.690), filho de João da Gunha'Mu-
.niz. e de Oroveza Lucy Muniz, nascido a- 29 de fevereird 
de 1896, em Caxias,. Estado do Maranhão, machinista, sol
teiro,.-cem domicilio eleitoral no districto municipal do 
S-, José. fTfansferenc-Ia).. - • 

FRANCISCO PINTO'COELHO (3.691), filho de Thepphiló 
Pinto Coelho e de Francisca Augusta Pinto Coelho, nas-
e i d o a 25 dé outubro de 1901, em Mar de Hespanha,Esta
do de'Minas Geraf-s,-enfermeiro, solteiro, còm domlèilio 
e-leitoral no districto municipal de S. : José. (Qualifica
ção requ-erida, R. E. 3, n. 2.037-)'. ' ' ' 

JOSÉ* MARTA SOARES DA FONSECA. (3.692). filho de An'?-, 
-tonio 'José da Fonseca Saraiva e de Margarida dn Fortsecá 
Sorfres-Sa,rhpaio, ;'nascido' a' 15 de fevereiro de 1908. no 
Districto 'Federal, coriimer-cio, casado, com domiciljo' elei
toral no distfièfn. mimicipal de S. José. (Qualifienção 
requerida, %. E . 24. n . 2.840V. 

GILBERÍTJ SANTOS "STLYA (3.693);-, filho de .Túlio Manoel 
da'Silva e de Ida-Sanfds Silva, nascido a 17 de outubro de' 
•190-7; em Curityba.. Estado do P"araná,'.Commerciò,..soltei
ro, com'domicilio eleitora! no 'dis.fricto municipal de São 
José. ' (Qualifièaçâo requerida. B . E. 122, n.' 1.610)'-

ANTO.NIO.. THOME'.. T>E CASTRO FILHO, (3,694), filho-do 
Antônio Thomé do Castro é de" Alzira de Almeida Castro, 
tiapcioVà. 18 de setembro de t90\l, no Districto .Federal, 
commerçiri,' solteiro, com dominiio eleitora! no dislrjclo 
municipal dé S. José. fQualificarão requerida. B. E. i 12. 
n . 1.453) . • •'-" 

ALFREDO GOMES .(3.6851. filho de.;Francisco Gomes e de 
Maria Franrisca Gomes, nascido a 15 de jbri l . de 191-5, no 
Districto Federal, commerciò. casado, poni domicilio elei
toral no districto municipal de. S. .José.-'(Qualificação 

... r e m e n d a . B . E . 14. n . 2.1391. 
ARGEMIRO DE ALMEIDA (3;696).. filho de Florentino de 

Souza, nascido a 29 de junho de- 1.915. no Districto: Fe 
deral,-commerciò. solteiro, com domicilio eleitoral . n o 
districto municipal de S. José. (Qivilificaeão requerida, 
n . . 2 . 0 8 7 a . . . ' . ' • . . - • • . ' 

VICTOR FARA.H (3.697). .filho de Djb Jorge Farah e d e Na-
hyr Farah. nascido r\ ? rio maio de 1917, em Pelotas, Es
tado do Rio Grande do Sul. commerciò, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de . S . José. 
Qualificação requerida, R, F . l.'i-'i. n . 1.897). • 

FERNANDO 'DOMTNGUES FFJRNANDF-S r3.698), filho . ' d e 
'Mnfbias Domíngué-s Fernandes e d e Antonia Peres Sfd-
nhoz. nascido a 12 de outubro de 1898, no Districto Fçj. 
deral, funecionario municipal, Casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualificação 
requei-ida, n . 2 .1521. 

SYLVIA RIBEIRO (3.699). filha dé-Josué Alves Ribeiro p. de 
Maria da • Conceição -Ribeiro, 'nascida a 15- de. oiitubro.de 
Í9Ó9, no Districto Federal, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Quali
ficação r e q u e r i d a ' ; B . E . 139, n . 1.848). 

\T.MTR COLLARFJS 'CHAVES (3.700). filho de Juvenal 'Col-
lares Chaves e de Carmen Collares Chaves, nascido a 8 de 
agosto de 1911, em Nictheroy. Estado do Rio de Janeiro; 
bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. José. (Qualificarão requerida, B . E . 
137, n . 1.780) . 

ANDRÉ' ANTÔNIO GARCIA (3.701). filho de José Antônio § 
de 'Maria' Ignacia. Antônio, nascido a 23 de dezembro do 
1904, no Districto Federal, commerciò, solteiro^com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Qua
lificação* requerida, B . E . 19, n . 2 .245) . 

MARTÍNHO FERMINO. (3.702), filho de Antônio Fermiano 
e de Anna Maria Conceição nascido a 6 de março, de 1900, 
em Cantagallo,; Èsljado do Rio de Janeiro, empregado 
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José. (Qualificação ;requerida, n . 2 .199) . 

MARTA ALVES DOS SANTOS- (3.703): l i iba dè Antônio Alves 
dos Santos, e de Laurentina da Silva. Santos, nascida a 
7 de outubro "de- 1915, no Districto Federal, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral nq districto municipal 
de São José! (Qualificação requerida n.^ 1,.«18.) -. .< 

CLOVIS LUIZ DEcEIMA RODRIGUES^f3.'704), filho.de Clo-
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FRANCISCO JOSÉ' RAMALHO (3.705), filho de José Magia. 
Raiíialho e de Antonia Luiza Raiiialho, nascido a 10 dé 
janeiro de 1870, no Districto Federal, machinista, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal .de São 
José. (Qualificação requerida, B . È . '24, n . 2.34'4,) 

••OSWALDO BARBIERI, (3:700)., 'filho de "Antônio Bafbier i 'e 
de Maria Pampuri, nascido a 27 de setembro de 1916, no 
Districto Decieral, commerciò,- soltairo, com domieilioi 
eleitoral no districto municipal de São José. (Q-uaiifioa-
ção requerida, B . E . 122 n . 1,602.) •••• 

LUIZ FERNANDES PINTO (3.707), filho de Mermilho Fer
nandes Pinto e de Anna Adelia de-Mello Pinto,-nascido 
a 16 de novembro de 1909, em Arruda-Estado de Per
nambuco, commerciò, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação requerida 
B. E . 3 n . 2.017.) 

RUTH DE BARROS PERESTRELLO DE CARVALHOSA (3.708), 
filha de Modesto Perestreilo de Carvalho e de Zulmira 
Barros de Carvalhosa, nascida a 28 de abriPde 1917, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação reque
rida, B . E . 19. n . 2,257.) 

NELSON CAVALCANTE (3.709), filho de Alipio Gomes Ca
valcante e de Leonor de Mello Cavalcante, nascido a 11 
de agosto de 1915, no Districto Federal, commerciò, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 89, n . 1.192.) 

ANTÔNIO MARTINS MOREIRA (3.710), filho de José Martins 
Moreira e de Maria Clara de Almeida" Moreira, nascido 
a 18 de fevereiro de 1897, no Districto Federal com
merciò, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 31 
n . 2.382.)© 

LÚCIO SÉRGIO TAVARES (3.711). filho de Pedro Augusto 
Tavares Júnior e de Heloisa Feydt Tavares, nascido a 
22 de julho de 1911, no Districto Federal, estudante sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida B . E . 31, n . 2.403.) 

JOSÉ' MENDONÇA (3.712), filho de Isaura Mendonça, nas
cido a 2 de agosto de 1916, no Districto Federal, fun
ecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José. (Qualificação requerida 
B . E. 31 n. 2.391.) 

AVU.TKR MUNIZ RODRIGUES (3.713), filho de . Francisco 
Muniz Rodrigues c de Marcelina Evard Muríiz Rodrigues 
nascido a 31 de janeiro de 1918, no Districto Federal, 
desenhista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 
27, n . 2.365.) 

MANOEL JACINTHO DE ALBUQUERQUE (3.714), filho de 
Estacio Jacintho de Albuquerque e de Maria. Izabel de 
Albuquerque, nascido a 21 de novembro de 1915, no Dis
tricto Federal, funecionario federal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida ,B. E . 2, n . 1.943.) 

DONALDO RIBEIRO DE CERQUEIRA LIMA (3.715), filho de 
Alberto de Cerqueira Lima e de Maria Riheiro-de ,Ger-
queira Lima, nascido a 3 de dezembro de 1902, em Ube
raba, Estado de Minas Geraes, commerciò, solteiro., com 
domicilio eleitoral no districto. municipal de São José. 
Qualificação requerida, 'B. E . Í9, n . 2.249.) 

MARIA NISIA SOARES RIBEIRO (3.716), filha de Paulo Amé
rico Ribeiro e de Lydronetta Soares Ribeiro, nascida a 
16 de janeiro de 1911, em Uberaba, Estado de Minas Ge
raes, professora, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José. (Qualificação requerida 
B . E . 19 n . 2.234.) 

ALTA1R NEPOMUCENO COSTA (3.717), filho de Leopoldo 
Nepomueeno da Silva e de Maria Amélia da Costa, nas
cido a 13 de junho de 1911, em Barbacena, Estado de 
Minas Geraes, commerciò, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida B . E . 31 n . 2.377.) 

ANYSIO DE AGUIAR (3.718), filho de Antônio d'Aguiar Jú 
nior e de Adelaide Simões de Aguiar, nascido a 26 de 
abril de 1907, no Districto Federal, commerciò, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida B . E . 31 n . 2.376.) 

JVALTER DA SILVA CABRAL (3.719), filho de Carlos Simões 
Cabral e de Julia Adelaide da Silva, nascido a 12 de julho 
de .1912, em Manáos, Estado do Amazonas, commerciò. ca
sado, com domicilio .eleitoral no- districto municipal de 
São. José. (Qualificação reouèrida, B. # E . .31 n . 2 .372.) 

Fí>RrVELi NIGRO PITTA (3.i720>; filho-tfe 'í©3 o da Rocha Pifeta 
•te. der-Arminda -Nigro Pitta, líasoidd a Í8 de outubro do 
IQlS.iejir.OHffida, Estado de Perd&mbuob^auxiliar commer
ciò,-solteiro,-com domicilio" eleitoral no districto muni 
cipal de. São José. (Transferencia.) <'»' 

JOÃO. BERNARDO• DA CUNHA FILHO "(3:721), filho de. João 
Bernardo da Cunha é de Maria dá' Conceição da Cunha, 
nascido a-19: de junho de 1912,' no Dístíicto Federal, com
merciò, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José. (Qualificação requerida B . E . 31 
n è '398 ) ' ' " ' 1 ' 

MARTÍNHO D ô ESPIRITO SANTO (3.722), filho de Mathias 
do Espirito Santo e de Lourença doEsp i r i to Santo, nas
cido a 30 de janeiro de 1912, no Districto Federal, con
tinuo, casado com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida B . E . 31 
n . 2.400.) 

JOSÉ MARIA GOMES LOMBA (3.723), filho de José Fran
cisco 'Gomes Lomba e de Maria Rosa Pereira, nascido a 
2-4 de maio de: 1877, em GuntiazeSj Portugal, mestre, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 19, n. 2.278.) 

JOSÉ ARLOS DE ALMEIDA SERRA (3.724), filho de Leonel 
Mariani Serra e de Carmen de Almeida Serra, nascido a 
26 de outubro de .1912, em Juiz de Fora, Estado de Mi
nas Geraes, funecionario municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B . E . 19,-n. 2 .278.) 

MAURÍCIO DA SILVA (3.725), filho de Antônio Ferreira da 
Silva e de Georgina de Oliveira Silva, nascido a 21 de ja
neiro de 1912, no Districto Federal, 1 perito-contador, sol
teiro, com domicilio eleitoral nO districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 2, n . 1.978.) 

FRANCISCO MEDEIROS DA COSTA (3.726), filho de Fran
cisco Antônio da Costa e de Amélia de Oliveira Costa, 
nascido a 28 de março de 889. em Angra dos Reis, Es
tado do Ri ode Janeiro, funecionario publico, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Transferencia.) 

ALZIRA BONIFÁCIO DE AZEVEDO (3,727), filha de Isabel 
Maria do Rosário, nascido a 6 de julho de 1913, em Barra 
Mansa, Estado do Rio de Janeiro, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 31, n . 2.390.) 

ANTÔNIO DE PADUA SILVEIRA LIMA (3.728), filho de Ar-
celino Dourado de Lima e de Maria Silveira Lima, nasci
do a 13 de junho de 1917, em Santos Dumont, Estado do 
•Ceará, commerciò, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do São José. (Qualificação requeri
da, B, E . 31, n . 2.379.) ' , 

StEPHAN SHAGUBATOFF (3.729), filho de Constaulin 
Shagubatoff e de Olga Shagubatofí, nascido a 22 de ju
lho' de 1884, em Caucase, Rússia,,, Commerciò, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 31, n. 2.997.) 

ARMANDO BABAYOF (3.730), filho de Isac Babayof e de 
Sarína Babayof, nascido a 27 de julho de 1915, no Dis

t r ic to Federal, commerciò, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal d eSão José, (Qualificação 
requerida, B . E . 137, n. 1.766.) 

CLEONICE DURÃO PEREIRA (3.731), filha de Manoel Ro
drigues Pereira e de Elisa Durão Pereira, nascido a 26 
d eabril de 1915, no Districto Federal, professora, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 2, n . 2.044.) 

ALDEMAR PALÁCIO LOPES (3.732), -filho de Ráphael Pa
lácio Lopes e de Adelina Ferreira Lopes, nascido a 26 de 
janeiro de 1914, no Districto Federal, commerciò, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José. (Qualificação requerida, n. 2.107.) 

LUIZ DE FREITAS ARAGÃO (3.733), filho de Joaquim 
Eranklin de Souza e de TheOtomira JPreitas Aragão, nas
cido a 13 de dezembro de 1900, em, São Luiz, Estado do 
Maranhão, ferroviário, casado, com, domicilio eleitoral 
no. districto municipal de São José. (Qualificação reque
r i d a / B . E . 128, n . 1.699.) 

YOTAN MARIA DE CASTRO, filha de Rapbael Maria de Cas
t ro e de Corina Wright de Castro, nascida a 14 de no
vembro , de 1909, no Districto Federal, commerciò, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal do 
São José. (Qualificação requerida, B . E . 116, ri. 1.509.) 

BALB1NO DA SILVA (3.735), filho de paes incógnitos, nas-
cMo: a 12 de outubro de-1889,' em Lisboa, Portugal, com
merciò, casado, com domicilio eleitoral no districto mu-
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nnicipaJ de São José. (Qualificaião requerida, B«' £ , 31, 
n . 2.370.) • 

ANTÔNIO. APOLLINARIO RIBEIRO (3.736), filho de João 
Apollinario Ribeiro e cie Amia Muria da Conceição, na.s-* 
cido a >24 de agosto de 1881, em São João da Barra, Es 
tado do Rio de Janeiro, machinista, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifi
cação "ex-offieio", B . E. 70, n . 28..174.) 

VICTOR EM MANUEL ANTÔNIO AUGUSTO SANTORO ,3.737), 
filho de Joseph Roque Sanlor-o e de Catharina Dalbora, 
nascido a 26 de maio de 1910, em Varre-Sahe, Estado 
do Rio de Janeiro, commerciò, solteiro, com domicilio 
eleitoral no. districto municipal de São José. (Qualifica
ção requerida, B . E . 31, n . 2.-402.) 

RENATO FALCÃO (3.738), filho de Manoel Marinho Falcão 
Sobrinho e de Josephina Braga Falcão, nascido a 11 de 
janeiro de 1917, em Mirnhy, Estado de Minas Geraes, 
commerciò, solteiro, com domicílio eleitoral no districto 
(municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E . 
31, n. 2.371.) 

DINORAH DE MORAES PASSOS (3.739), filha de Luiz de 
Siqueira Passos e de Belisa de Moraes Passos, nascida a 
25 de março de 1914, em Canhotinho, Estado de Per
nambuco, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José. (Qualificação requeri
da, n. 2.404.) 

RUY LISBOA DOURADO (3.740), filho de Mecenas Doura
do e de Carmen. Lisboa Dourado, nascido a 1 de janeiro 
de 1917, em Belém, Estado do Pará, estudar 'e, solteiro, 

: com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José. 'Qualificação requerida, B , E . 19, n. 2.180.) 

EDISON RIBEIRO DE AMORIM '3.742), filho de Marcelino 
Ribeiro de Amorim e de Leopoldina Savelha de Amorim, 
nascido a 4 de novembro de 1916, no Districto Federal, 
commerciò, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. rQuaIificacão requerida, B . E . 
139, n. 139, n . 1.788.) 

MANOEL PINTO DE VASCONCELLOS (3.741), filho de José 
Pinto de Vasconcellos e de Januaria Mendes de Vascon-
cellos, nascido a 21 de março de 1911, no Estado de São 
Paulo, operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B. E. 19, n. 2,282.) 

Districto Federal, aos 18.de março de 1936. — Pelo Es
crivão, Maria Zaluar, t 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

Juiz — Dr. Francisco de Paula Rociia Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldeinar de Figneiredo 

Faço publico, para fins do a r t . 69, § 2' ds lei t>, 43, de 
i de maio de 1935, que, por este Cartório e Juizo da 3 a Zona 
Eleitoral estão sendo processados os pedidos dc transferencia 
uos seguintes cidadãos: 

WALDEMAR DA SILVA FREIRE (4,679), filho de Antônio 
da Silva Freire e de Alzira Miranda Freire, nascido a 1 
de janeiro de 1917, no Districto Federal, commerciò, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. Domingos. (Qualificação requerida, 3" zona, n. 3.440.) 

NEWTON MEDEIROS (4.680), filho de Júlio César de Me
deiros e de Carlota do Carmo Medeiros, nascido a 2 de 
dezembro de 1898, em Ribeirão Preto, Estado de S. Paulo, 
eontadqr, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal' de São Domingos. (Qualificação requerida, 3* 

• zona. n. 3.436.) 
l-JJIZ FERREIRA LIMA (4.681), filho de Ernesto do Rege 

Lima e de Amélia Rosa de Lima, nascido a 8 de -setem
bro de 1907, em Muricy, Estado de Alagoas, perito-con-
tador,' solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n . 3.432.) 

EDUARDO MAYA FERRETRA (4.682), filho de Carlos Maya 
Ferreira e de Marieta Miranda Ferreira, nascido a 21 de 
outubro de 1916. no Districto Federal, funecionario mu

nicipal, solteiro; com domieilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3" 
zona, n . 3.382.) 

CARLOS GARCIA DO AMA1UL (-4.083), filho de Joaquim do 
Amaral Figueiredo e de Eliza Garcia, nascido a 9 de no

vembro de 1906, no Districto Federal, marítimo, soltelrÁ 
com domicilio, eleitoral no districto municipal de S. Do
mingos. (Qualificação requerida, 3 a zona, n . 3.381.) 

KtLTON DE OLIVEIRA SOARES (4.684), filho de Manoel 
Caetano de Oliveira Soares e de Domethila Reis Soares, 
nascido a 29 de dezembro de 1915, no Districto Federal, 
commerciò, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3* 
zona, n . 3.434.) 

JOSÉ' RODRIGUES DE SOUSA SOBRINHO (4.685), filho dé 
Geraldo Rodrigues de Sousa e de Verdolina Maria de Sou-^ 
sa, nascido a 22 de setembro de 1910, em Paty do Alferes, 
Estado do Rio de Janeiro, funecionario municipal, soltei-i 
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sãó 
Domingos^ (Qualificação requerida, 3 a zona, n . 3.302.)í 

AVELINO FERREIRA DA SILVA ARÊAS (4.686), filho de 
Abilio Ferreira da Silva Arêas e de Ermelinda Gonçalves; 
Pinto Áreas, nascido a 16 de outubro de 1891, no Distri
cto Federal, commerciò, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Domingos, (Qualificação 
requerida, 3 a zona, n. 3,397.) 

A N T O N I O BERTO FILHO (4.687), filho de Antônio Bertõ e. 
de Anna Berto, nascido a 16 de janeiro de 1910, em Villa 
Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul, commerciò, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de,' 
São.Domingos. (Transferencia do Estado, de São Paulo, 
titulo n. 7.879.) 

AUGUSTO FERNANDES MARTINS (4.688), filho de Joaquim 
Fernandes Martins e de Anna Fernandes, nascido a 14 de 
novembro dc 1895, no Districto Federal, commerciò, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal' de 
São Domingos. (Transferencia do Estado do Rio, titulo 
sem numero.) 

CARLOS DE OLIVEIRA FILHO (4.689), filho de Carlos Oli
veira e de Anna de Oliveira, nascido a 11 de agosto do 

1913, no Districto Federal, funecionario municipal, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do 
São Domingos. (Qualificação requerida, 3* zona, n. 3.335.)| 

RAMIRO DE BARR.OS (4,690), filho de Antônio Roberto F e r 
reira de Barros e de Anna Rosa Laura Barros, nascido a 
20 de janeiro de 1887, em Queluz de Minas, Estado de 
Minas Geraes, agente commercial, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Domingos.; .(Qua
lificação requerida, I a zona, n . 875.) 

ANTÔNIO DE LUNA (4.691), filho de Tancredo de Luna Mi
randa e de Eliza de Paiva Luna da Silva, nascido a 15 de 
dezembro de 1914, em Muzambinho, Estado de Minas Ge
raes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 
3 a zona, n . 2.474.) 

J O S É * MATHEUS DE BARROS FILHO (4.692), filho de José 
Matheus de Barros e de Anizia Maria da Conceição, nas
cido a 17 de outubro de 1901, em Parahyba, Estado da 
Parahyba do Norte, maritimo, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação 
requerida, 3 a zona, n . 3.260.) 

PORFIRIO SILVA (4.693), filho de José David e de Izidia 
Maria da Conceição, nascido a 18 de agosto de 1896, em 
Entre Rios, Estado do Rio de Janeiro, sargento do Exer
cito, casado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Rita. (Transferencia do Estado do Rio, t i 
tulo n . 3.063.) 

ARAMÍS VIEIRA PENNA (4.719), filho de Pauhno Vieira 
Penna e de Maria José Deiró, nascido a 1 de outubro de 
1917, no Districto Federal, commerciò, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São Domingos.-
(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 3.416.) 

(EPNESTO JOSE' DE LACERDA (4.720), filho de Sinval José 
Cupertino de Lacerda e de Alfíza Nunes Rocha, -nascido & 
6 de setembro de 1911, em Tanguá, Estado do Rio de Ja
neiro, funecionario da Light, casado, com domicilio e le i 
toral no.districto municipal de São Domingos. (Qualifi
cação requerida. 3 a zona, n . 3.190.) 

A B Í L I O LOPES (4.721), filho de Albano Lopes e de Carlotade 
Jesus, nascido a 27 de setembro de 1915, no Districto Fe
deral, commerciario, solteiro, com domicriio eleitoral no 
districto municipal de São Domingos. (Qualificação r e 
querida, 3" zona, n . 3.310.) 

AUGUSTO DAMASCENO (4,722), filho de Joaquim Damas-
ceno e de Anna Cândida Damasceno, nascido a 26 de julho 
de 1905, em Chapéu d'Uvas, Estado de Minas Geraes, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Domingos. (Transferencia do Estado de'Minas 
Geraes. titulo n-. 6.446.) , . 

-TOAO PERES OE MENDONÇA (4.723), filho de Miguel.Pferès 
Garcia- e de Eliza Mendonça, nascido a 8 de març» de 1912. 
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ao Districto Federal, cbinmçrcio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do Sãg/Doniingos. (Qua
lificarão requerida, 3 a zona, 11. 3.409. / ' 

ÀTTILIO MAZZ1N1 (4.724),, filho de Vic.lorio. Mazzini e de 
Terciliá Vecchia, nascido a 13 de abril de 1915, em Am
paro, Estado de São Paulo, estudante, solteiro,.com domi-», 
cilio eleitoral no d.islríc-to municipal de Sacramento. (Qua
lificação requerida, 3* zona, n . 2.418.) . 

ÍTELIO OOHEN (4.725), filho, de Alberto Colien <? de Maria 
"M.qzaton, nascido a 20 de maio de 1907. no Districto Fe 
deral,' commerciò, casado, com .domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos, tQualificação reque
rida, 3" zona, n. 3.277.) 

ADAIL TAVARES DiE MAGALHÃES '(4.720), filfio do José Ta
vares'Cardoso c de Amélia da Silva Cardoso, nascido a 19 
de Setembro .de 1911, em João Pessoa, Estado da Parahyba 
do Norte, bordado ira, 'casada, com• domicilio -eleitoral no 
districto municipal de São Doiiiingos. (Qualificação re
querida, 3" zona. u . 3.235.) 

BERENICE CORRÊA DA SILVA (4.727), filha de José Corrêa 
da Silva e de Francisca..Corrêa da- Silva, nascida a 1 de 
setembro dc 19.13. em. Jaraguá, Estado de Alagoas, costu
reira,' solteira, com. domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3" zona, 
n 3 239.) -

IRÉNIO SILVA AZEVEDO (4.728), filho de Justina do Amor 
Divino, nascido a 1 de março de 1908, no Districto Fe 
deral, loperario, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto. municipal' de Santa Rita,. (Qualificação requerida, 3 a 

zona, n . .2.121 . ) • ' • ' 
JORGE SOUSA VIEIRA (4.729), filho de Salustiano José Viei

ra, e de Maria Augusta Sousa Pántas. /nascido a"4-de 
inarço de 1899, no Districto Federal, operário, casado, com 
do.miciliò eleitoral no districto municipal de, Santa Rita. 
(Qualificação requerida, 3 a zona, ri. -3.365.)' 

GUIÜMARINO MALCHE' DA SILVA (4,7.30). filho de Raymun-
do Laurindo da Silva.o de Àdalgíza Malché da Silva, nas 
cido a 22 de março dc 1911, em -Belém, Estado do Pará-, 
commerciò, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita. (Qualificação-requerida, 3 a zona, 
n . 3.07'9.) 

MANOEL DE MATTOS (4.7.31), filho de Agostipho«de Mattos 
e de Umbelina de Jesus Oliveira, nascido a .19 de julho 
de 1913, no Districto Federal, .operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal . de,,..'Santa Rita. 
(Qualificação requerida, 3" zona, n . 2.948.) . • * 

MANOEL CÍCERO DOS SANTOS (4.732), filho ^de- João Fel is 
do Nascimento c de Frnncollina Rosa dos .Santos, nascido 
a 7 de março.de ,1891, cm Santa Rita, Estado.de Sergipe, 
.commerciò,' casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação..requerida, 3 a 

zona, n. 3.461.) 
JOÃO FRANCISCO. JOORIS FILHO (4.733), filho de João 

Francisco Jooris e de Helena Stael, nascidoa 13 de janeiro 
de 1907, no. Districto Federal, commerciò. casado, com do-' 
micilio -eleitoral no districto municipal de São Domingos. 
.(Qualificação requerida, 3 a zona, n . 3.428.) • 

BOACELIO OORRfeA NETTO (4,734), filho de Qzorio Corrêa 
Netto e de Alexandrina Santos Net.to, nascido a 7 de-, no
vembro de 1914, em Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro, 
commerciò, solteiro, com domicilio eleitoral-no districto 
municipal de, São Domingos. (Qualificação requerida, 3 ' 
zona, n . 3.450.) " 

MANOEL DA COSTA MACEDO (4.735), filho de José Gonçal
ves da Costa Macedo e dé Albina da Conceição Campos, 
nascido a 22 de junho de 1909,, em Portugal, (naturali
zado), funecionario publico, casado, com domicilio elei
toral po districto municipal d e São Domingos. (Qualifi
cação requerida, 3 a zona, n . 3.462.) - .-:' 

EARIA DA GLORIA FERRJEIRA (4.736), filha de Affonso Nar
ciso Ferreira è de Maria -do.Espirito Santo Ferreira, nas
cida a 27 de. janeiro de 1905,. no Districto Federal, enfer
meira,-casada, com domicilio-eleitoral 'no dis t r ic to 'muni
cipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 a "zona, 
n . 3.396.) _ 

MANOEL RODRIGUES (4-.737J, filho de Manoel Rodrigues e 
de Angelina Rodrigues, nascido a 23 de março de 1940, no 
Districto Federal, carpinteira; 'Casado, com domicilio' elei-
'tbral , ln& districto municipal de" São- Domingos. (Qualifi-
^oaçSO'i i'équ«FÍdõ,'3";zónà7'H.'!â ;.463.)' *••'.• •-,:•'•.'••;-'•-•; '' -' •• 

VICENZIO CARNAVAL -.'(ÍÍY.TSS.)',; f i l h o m Caímiiiè';-Ca.rrtavaI-;e 

JOSE' T;Hl^TQNP.Í5ÍOG"0..' '(i;7#K-'-|l%ji) cie. Manoel Thep|0'< 
nio',Corrêa e'"de,Lti.izá.Nunes.dà^Sllvá,.nascido á 18 da! 
naarijo de '1-903, no Districto.. ÉederaL- marítimo, solteiro* 
com" domicilio, elcitorab.no .d^strietp.-munieipal de Santg 
Rita, (Qualificação requerida,,. 3 a zona, n-,. 2>:;.3:82.) 

ALARICO SILVEIRA (4,7.40);,, filho-de-,Jorge Augusto da SiU 
veira e de Maria Eliza Silveira, nascido a .5 de abril, d$ 
1911, em-Capiyáry, Estado de S. P.auto, médico, soltéiròjfc 
com domicilio eleitoral no districto^municipal de S5a" 
Domingos. (Transperencia do Estado de Si 'Paulo , TITULA 
n>. 3-.'527.) ''•'. j .- •' '>'• ' "• '--• 

FIRMf.NO; JOSE'' DE - CARVALHO (JÚNIOR- (4.T41-), filho de] 
Fir.mino José de- Carvalho e de-Ermelinda Cândida Rodri* 
gues de Carvalho, nascido a 45 d e ' m a r ç o dfe 1908,, nqt 
Districto Federal, commerciò; solteiro, com. domicilio' 
'eleitoral nb districto' municipal'dó' São Domingos. (Qua
lif icação-'requerida, 3" zona, n . ,3.458.) :'•' 

OCTAOILIO DE OLIVEIRA (4.142), filho dé'Antônio de Oli
veira-e de Firmina Maria da Conceição, nascido a 20 de. 
junho de 1914, no Districto FÒderaí,'.'typographo,.solteiro,-. 
com i :domicilio eleitoral no' districlb Vmnnicipal de Santa 
Rita3. (Qualificação requerida 1.1* zona, 'n. 2.526.) 

JÒSE" CARNEIRO DE FREITAS (4.743}, filho de Francisco 
Jeronynio de Freitas É. dé I.dálina Carneiro de Freitas, 
nascido a 1.0 d e abril "dfe 1.907, em Ifabayana, Estado dá 
Parahyba do Norte, commerçiario, solteiro', com domicilio 
eleitorcl no districto. municipal de -S. Domingos. (Qua-«. 

. .. lificação requerida, 3" z'ona, ii. 3.4.08.,) 
JOSE' MOREIRA DE SOUZA. (4.7-44), filho de Joaquim Mo* 

re i ra .de Souza e de Laurontina Soares de Souza, nascido 
à 12 de dezembro de 1917,.no Districto Feedral, commer
ciò, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3" zona, 
n . 3,4.70.) 

JOÃO DE DEUS ARAGÃO (4,745), filho de Lino Satyro de 
Aragão e de Maria das Mercês Elyot, nascido a 4 de mar
ço de 1905, em Vüla do Amparo, Estado da Bahia, com
merciò, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de. São Domingos. (Transferencia, do Estado da 
Bahia, titulo sem numero.) < 

ÁLVARO DIAS DA COSTA (4.746), filho de Octavio Dias d a 
Costa e de Leonor Mariante da Costa, nascido a 6 da 
fevereiro de -1900, em Porto Alegre,-Estado do Rio Gran
de do Sul, commerciò, casado, com domicilio' eleitoral no 
districto municipal de Santa Rita. (Transferencia do E s 
t a d o d o Riq_Grande do Sul, titulo sem numero.) 

Districto Federal, aos 18 de-março de 1936, — Pelo es
crivão, Maurício Teixeira de Mello. 

cação Tequerida, 3 a zona, n . 3.449.). 

E X P E D I Ç Ã O D E T Í T U L O S 

Primeira Circumscripção 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 3 a Zona da I a Cir-
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram mandados expedir pelo 
MM. Juiz os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos; 

4.423, Príncipe Poeta Brasileiro Cinelli (4.522), filho da 
Antônio Sinelli e de Antonieta Iorio Sinelli, nascido 
a 15 de fevereiro de. 1912, no Districto Federal, 
residente a rua dos Ourives, n . 1 l i , commerciò, 
solteiro, com domicilio' eleitoral no districto m u 
nicipal dê São Domingos. (Jualificação requerida, 
3" Zona, n. 2.872.) 

4.424. Alfredo Gomes do Amaral (4.523), filho de José Go
mes do Amaral e de Maria Nazareth do Amaral, 
nascido a 16 de julho de 1897, no Estado de Mina? 
Geraes, residente á rua da Alfândega n . 214, com* 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São Domingos. (Qualificação re* 

... "querida, 3 a Zona, n . .2,610.) 
''4.U25t:''Ã«tófSta de Almeida Sobrinho (4.524), filho de Agofr 

' tiiíhQMe Almeida e 'de Carmeiina a e Almeida, naâ* 
cido a v 24 de abril dé Í902,. em Arouca. Portugal* 
(naturalizado), residente á r uá dos Ourives n . 75, 
«obrado, commerciante, casado, com domicilio elefr* 
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loral no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação requerida, 3* Zona, n. 3.321.) 

Í1426. Maria Oympia Barehco (4,525), filha de Olympio Jos* 
da Silva e de Sabina de Souza Silva, nascida a 14 
de julho de 1886, em Livramento, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua da Conceição n. 101, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, 3* Zona, n . 3.307.) ' 

| \ .427. Milton Sebastião dos Santos (4.526)', filho de RítS 
Marcondes, nascido a 1 de setembro de 1915, no 
Districto Federal, residente á rua Regente Feijó 
n. 126, sobrado, funecionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida. 3* Zona. nu
mero 3.007.) 

3 .428. Guiomar Humildes dos Reis (4.527), filha de Hercili* 
Humildes dos Reis, nascida a 30 de novembro de 
1905, no Districto Federal, residente á rua da Al
fândega n . 178, commerciò, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São Domin
gos. (Qualificação requerida 3* Zona. n . 3.209.) 

4.429. Napoleâo Bonaparte Jendiroba (4.528), filho de A n 
tônio Heitor Jendiroba e de Anna Passos Jendiroba, 
nascido a 8 de agosto de. 1915. no Districto Federal, 
residente á rua .Regente F è i j ó n . 140, funeciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida, 3' Zona, n . 3.303,) 

4;130. Dariolina Duarte Pereira Borges (4.529), filha de 
Dario Pereira e d e Angelina Duarte Pereira, nasci
da a 28 de junho de 1908. no Districto Federal, 
residente á rua dos Ourives n . 72. sobrado, do
mestica, ' casada, comi domieilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida, 3" Zona, n . 3.205.) 

4 .431 . Arthur Balinho 14.530), filho de Ignacio Balinho e 
de Rosalina Pirres Balinho, nascido a 9 de junho 
dc 1914. no Districto Federal, residente á rua São 
Pedro n . 226. sobrado, commerciò, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida. 3* Zona, nu-
3.279.) 

4.432. Virginio Ferreira de Almeida (4.531), filho de Fran
cisco Ferreira de Almeida e de Rita de Almeida, 
nascido a 15 de abril de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua São Pedro n. 84, commerciò, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3* 
Zona, n . 2.679.) 

4.433. Antônio de Souza (4.532). filho de Atto Assis de 
Souza e de Thereza de Souza, nascido a 4 de se
tembro de 1916. em São Gonçalo, Estado doRio de 
Janeiro, residente á rua São Pedro n . 317. sobrado, 
typogrnpho, solteiro, com domicilio eleitora] no 
districto municinal de São Domingos. (Qualifica-* 
cão requerida, 3 a Zona, n 2.827.) 

4.434. Odefíe Gomes Rogério (4.533). filha de Cândido An
tônio Gomes e de Violeta Pinto Gomes, nascida a 
27 de março do 1907. em Ouatys, Estado do Rio 
de Janeiro, residente ;l rua São Pedro n . 235. do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distrietc 
municipal de São Domingos. (Oualificação reque
rida, 3 a Zonn. n . 3.250.) 

4.435. Guilherme Knndor Fleisehomann (4 .534 / filho de 
Aloys Fleischnmann e de Eve-Iina Fleisehomann. 
nascido a 20 de agosto de-19-14, em Itajahv. Estado 
de Snnta Cafbarina. residente á rua da Alfândega 
n . 302. estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municinal de São Domingos. (Quali
ficação requerida, 3 a Zona. n . 2.889.) 

'4.436. Eduardo de Barros f4.535). filho de Roberto de Bar
ros e de Fernanda Wilson, nascido a 27 de junho 
de 19H, no Districto Federal, residente á Avenida 
Rio Branco n. 52. 4o, pmpregado da Lighf, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Domingos. (Qualificação requerida, 3* Zbna, 
n . 3.206.) 

r4.437. Francisco Iorio (4.536), filho de Eugênio Iorio e de 
Rosa Strino, nascido a 4 de junho de 1898, no Dis 
tricto Federal, residente á rua da Gonceiçfio n.84, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingo». (Qualificação 
requerida. 3* Zona, n. 3 .242.) 

«.438. Sarai Coelho [(4.637), filha de Deocleciano Plyrópl* 
goelho e de ,DuvaIgiza Coelho, nascida a 17 de 
maio de1 1917, no Districto Federal, residente * 
rua Lopes Trovão n . 3, commerciò, solteira, coní 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida, 3" Zona, nu
mero 3.«27.) 

.4.499. Francisco Velloso Perdeneíras (4.538), filho de Fran
cisco Velloso Perdeneiras e de Maria Elisa Nogueira 
Pederneiras, nascido a 5 de outubro de 1917, ao 
Districto Federal, residente á rua Lopes Trovão, 
n. 4, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação reque-? 
rida, 3" Zona, n . 3.306.) 

4 .440. Manoel. Firmino de Lima (4.539), filho de João F i r -
mino de Lima e "de Filomena Maria de Lima, nas 
cido a 19 de abril de 1900, em Fortaleza, Estado 
do Ceará, residente á rua da Conceição n . 66. com
merciò, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Domingos. (Qualificação reque
rida, 3 a Zona, n . 3.317.) 

4 .441 . Antônio Amaral (4.540), filho de José Maria do 
Amaral e de Felicidade Marques, nascido a 4 de. 
abril de 1912, no Districto Federal, residente á r ua 
Uruguayana n . 224, commerciò, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Do
mingos. (Qualificação requerida, 3 a Zona, n . 3.056.); 

4.442. Adolpho de Assis Vieira (4.541), filho de Fernanda' 
Cândida de Carvalho, nascido a 5 de setembro de 
1881,- no Districto Federal, residente á rua Acre-
n . 42, commerciò, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Domingos. (Quali
ficação requerida, 3* Zona, n . 3.268.) 

1.443. Jayme Pinto da Souza (4.541), filho de José Pinto 
de Souza e de Maria Silva, nascido a 30 de junho 
de 1911, no Districto Federal, residente á Avenida 
Thomé de Souza n . 155, alfaiate, solteiro, com do
micilio eleitoral nd districto municipal de São 
Domingos. (Qualificação requerida. 3 a Zona, nu
mero 3.110.) 

4.444. Sylvio Lopes de Lima (4.543), filho de Mario Lopes 
de Lima e de Idalina Mendes de Lima. nascido a 
27 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, r e 
sidente á rua da Conceição n . 55, commerciò, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3* 
Zona, n . 3.147.) 

4.445. Moacyr Tamborim Guimarães (4,544), filho de Sebas
tião Tamborim Peixoto Guimarães e de Hortencia 
Becker Guimarães, nascido a 19 de maio de 
1916, no Districto Federal, residente á rua São Pe
dro n . 179, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação requerida, 3 a Zona, n . 3.247.) 

4.446. Tbeobaldo de Almeida Prado (4.545), filho de José 
do Prado e de Maria Emilia Prado, nascido a 28 
de maio de 1913, em Tucano, ' Estado da Bahia, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domigos. (Qualificação 
requerida, 3 a Zona, n . 9.320.) 

4:447. Noríval Macedo (4.546), filho de Lupercio Macedo e 
de Alcides da Nobrega Macedo, nascido a 24 de 
janeiro de 1908, em Magé, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua dá Conceição n. 66, com
merciò, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida, 3 a Zoria, n . 3.121.) 

4.448. João Marques de Moraes (4.547), filho de Sophia 
Thereza da Conceição, nascido a 19 de fevereiro 
de 1904, no Districto Federal, residente á rua São 
Pedro n . 214, pintor, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos. 
(Qualificação requerida, 3* Zona, n . 3 .314.) 

Diftricto Fedural. aos 13 de março de 1936.—Pelo escrivão, 
Maurfcio. Teixeira de Mello. 

QÜIÍfTA ZOHA ELEITORAL 

, De ordem do Dr . juiz da 5" Zona Eleitoral da 2" Circums-
cripçâo do Districo Federal, faço publico para conheeimenip 
dos interessados que Jor este cartório e jüiao foram «pedfe* 
dos gs títulos eleitorajf doe seguintes cidadãos? 
31011. Polycarpo Marlfas de Souza* filho ôe Antônio MarWn* 

<Je Soviz* • 4« rraricisca Martins Pereira, BMOMO Í> 
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27 de de janeiro de 1911, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Áurea n . 60,- funecionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

2 .012. Qlegario Pereira dos Santos, filho de Manoel Pereira 
dos Santos e de Salustiana Maria de Jesus, nascido 
aa 5 de março de 1915, em Agua Fria, Estado da 
Bahia, residente á rua Almirante Alexandrino nu 
mero 122, commerciò, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3 . 013 . Rosa Moreira da Silva, filha de Octavío Moreira da 
Silva e de Maria Antonia de Abreu, nascida a 1 de 
fevereiro de 1914, no Districto Federal, residente 
á- rua Áurea n . 30, estudante, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa The
reza. (Qualificação requerida.) 

8.014. Aristides Ferraz, filho de Brazilia Ferraz, nascido a 
8 de outubro de 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua Dias de Barros n . 38, commerciò, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

8.015. Ernesto Rapallo, filho de José Rapallo e de Assumpta 
Rapallo, nascido a 20 de setembro de 1891, em Pas
sagem,, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Carvalho Monteiro n. 17, chimico industrial , sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

3 .015. Januário Francisco dos Santos, filho de Do na to José 
dos Santos e de Maria Gomes dos Santos, nascido a 
10 de julho de 1880, em Recife, Estado de Pernam
buco, residente á rua Philadelphia n. 8, typogra-
pho, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
rida .) 

3.017. Nelson Velasco, filho de Rozembourg Paulo Velasco e 
de Izaura de Menezes, nascido a 28 de junho de 
1910, no Districto Federal.residente á rua Tava
res Bastos n. 21, casa 29, commerciò, solteiro, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza; (Qualificação requerida.) 

3 .018. Alcides Bezerra, filho de Victor Bezerra e de Amélia 
Cardoso Bezerra, nascido a 3 de janeiro de 1878, em 

Belém, Estado do Pará, residente á rua Magalhães 
n . 24, funecionario publico, casado, com domicilio 
eleitora] no districto municipal de Santa Thereza. 
'Qualificação requerida.) 

3.CH9. Dalmo Silva Filho, filho de Dalmo Machado Silva e de 
Leontina Amaral Silva, nascido a 3 de outubro de 
1913, no Districto Federal, residente á rua do 
Oriente n . 39, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza, 
^Qualificação requerida.) 

3.020..Hélio Pires Magalhães, filho dé João da Cunha Ma
galhães Filho e de Lavinia Pires Magalhães, nasci
do a 19 de agosto de 1917., em Olinda, Estado de 
Pernambuco, residente á ' r u a Áurea n. 34» estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Thereza. (Qualificação re 
querida.) 

3 . 021 , Manoel de Cavalcanti Mello Filho, filho de Manoel de 
Cavalcanti Ferreira Mello* e de Joaquina Souto 
Maria de Cavalcanti Mello, nascido a 25 de agosto de 
1888, em Teixeira, Estado da Parahyba do Norte, 
residente a rua André Cavalcanti n . 45, engenhei
ro, casado, com domicilio eleitoral no districto mu

n i c ipa l de Santa Thereza. (Qualificação reque
r ida . ) 

3 .022, Maria Alayde .Bello, filha de Raymundo da Graça 
'Bello e de Maria Bello, nascida a 16 de outubro de 
1895, 'énVSão Miguel dos Milagres, Estado de Ala
goas, residente >'á rua" Áurea n . 100, funecionaria 
publica, solteira, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Santa Thereza. (Qualificação r e 
querida . ] 

Í . 0 2 3 . Accaeia .Pinto Teixeteai, filha de. Accacio Augusto Tel-
x e i r » e de Caraen P í k I o Ramalho, nascida a 15 de 
setembro de . 1908, no Districto Federal, residente 
'S t u a Áurea n . 185,-negociante, solteira, com 4tt-
tnicUiB eleitoral %o dis tr ic to municipal de Santa 
Thereza.. .(Qualificação requerida.). 

3 .025. 

3 .024, Adhemar de Andrade, filho de Adriano de Andrade t 
de Adalgisa de Andrade, nascido a 11 de julho de 
1005, no Districto Federal, residente á rua Áurea 
n . 90, commerciò, casado, com domicilio eleitoral 
no disticto municipal de Santa Thereza. (Quali
ficação requerida.) 

Paulo de Faria Lemgruber. filho de Flavio Lemgru-
ber e de Judi th de Faria Lemgruber, nascido a 2 
de agosto de 1905, no Districto Federal, residente 
á rua do Oriente n . 39, commerciante, solteiro, com 
domicilio eleitoral iw districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3 .026. Mario Lima Campos, filho de Arthur Lima Campos e 
de Sizinia Fragoso de Lima Campos, nascido a 17 
de maio de 1898. em Lorena, Estado de São Paulo, 
residente á rua das Laranjeiras n . 318, funeciona
rio publico,, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria, (Qualificação reque
r ida . ) 

3.027. Edmundo Augusto Sà. filho de Augusto de Sá Filho e 
de Floricea Malta Sá, nascido a 15 de julho de 1915, 

•«m Castello Novo-Ilheon, Estado da Bahia, residen
te & rua do Tnutnpho n . 30, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.028. Benedicta de Andrade, filha de José Monteiro de An
drade e de Clotilde Monteiro' de Andrade, nascida 
a 19 de fevereiro de 191 í. em Belém, Estado do 
Para, residente á rua Monle Alegre n. í'83, com
merciò, solteira, 'com domicilio eleitoral nu distri
cto municipal de Santa Thereza. (Qualificação re
quer ida. ) 

3.029. Adolpho Carneiro, filho de Francisco Gonçalves Car
neiro e de Zulmira Mariante Carneiro, nascido a 
23 de julho de 1876, em Porto Alegre, Estado •lo 
Rio Grande do Sul, residente á Praia do Botafogo 
n. 68, engenheiro-civil. casacio. com domicilio elei
toral no districto municipal de Gloria. (Transfe
rencia.) 

3.03-0. Altamiro Raymundo O Oliveira Tavares, filho de Al
berto José Raymundc o de Christina Laúra cie Oli
veira Raymundo. nascido a 22 de novembro de 1912, 
no Districto Federal, residente â rua José de Alen
car n . 119, commerciò, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3 .031. Adahil Coelho dos Santos, filho de Domingos Coelho 
dos Santos e de Lulza Alves dos Santos, nascido a 
23 de março de 1902, uo Rio de Janeiro, residente 
ã rua Miguel de Rezende n. 151, perito contador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

Honorina Pelucio Pinto, filho dc Caetano Pelucio e de .032. 
Maria de Seixns Pereira, nascido a 24 de fevereiro 
de 1902, em Baependy, Enfado de Minas Geraes, r e 
sidente á rua Monte Alegre n . 323. domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.,! 

3 .033. Antônio Augusto Ferreira, filho de Paulo Ferreira e de 
Cândida Augusta, nascido a 28 de fevereiro de 1898, 
no Districto Federal, residente a rua Dias de Bar
ros n . 38, operário. 'solteiro, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal de Santa Thereza. (Qua
lificação requerida.) 

3.034. Eunice Virmond Werneck, filha de Frederico Vir-
mo nd de Lacerda Werneck e de Annn Joaquina Vir
mond Werneck, nascida a 7 de fevereiro de 1917, 
em Guarapuava, Estado do Paraná, residente á rua 
Fallet n . 60, estudante, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

5 .035. Solon de Camareo filho de João -de Camargo e de 
Amélia de Almeida Camargo, nascido a 27 de junho 
de 1912, em Alphenas, Estado de Minas Geraes, re
sidente á rua OcGidental n . 74, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 

• Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 
3 .036. Raul ©bino, filho de Arthur Obino e de Esther Obino, 

nascido a 12 de setembro de 1912, em Contyba, Es
tado do Paraná,- residente á rua Andrade Pertence 
n. 46, advogado, solteiro, com domicilio eleitoral na 
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•districto municipal de Santa Thereza. (Qualifica
ção requerida.) . ' 

3V037. José Alexandre Coelho do Valle, filho de Antônio José 
Coelho do Valle e de Maria Coelho do Valle, nasci
do a 31 de julho de 1882, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Coelho Netto n . 10, funecionario mu
nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de G l o rh . '.Qualificação requerida.) 

3.-638; Sebastião- Bibiano Torres, filho de Alfredo Emiliano 
Torres e de Fr ano isca Bibiana Torres, nascido a 10,. 
de fevereiro de liMò, no Districto Federal, residen
te á rua Monte Alegre n . 98, commerciò, solteiro, 
com domicilio ' eleitoral no districto "municipal do 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.039. João José da Silva Júnior, filho de João..José da Silva. 
e-dc Argentina Felicidade, nascido a .6 de abril de 
1912, cm Canuigallo, Estado do Rio d? Janeiro, 
r-jsidente á rua Cruzeiro do Sul n . 64, operário,-
solteiro, com. donilciVio eIeito"al no- districto -nu-
nicipal . de Sinta Thereza. Qualificação reque
r ida.) \ 

3.040. Jacomo Nazario, filho do Domingos Xa*ario e de «.on-, 
• chetta Lombardi, nascido a 7 dc- maio cie 1911, em 
Bom Retiro, Estado dc São Paulo, resid-mte á rua 
Paula Mattos n . 108,' medico, casado, com domi
cilio eleitora! no districto municipal dc Santa The--, 
reza. (Qualificação, requerida.) • 

3,011. José Fonseca, filho dc Bertholdo Antônio da Fonseca 
e dc Francisça Lessa da Fonseca, nascido a 9 de fe
vereiro de 1912, na Capital Federal, residente a rua 
Idaliua n. 150, pedreiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3.042. Alexandrina Santos, filha de .Antônio Lisboa e de.Vir
gínia Santos, nascida a -4 do outubro de 1914, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Benjamin Constant n. 120, servente, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.043. Elvira Fernandes da Costa Braga, filha de Manoel João 
Fernandes c de Amélia Guiomar, nascida a 10 do; 
março de 1977, no Districto Federal, residente a 
rua Therezina n. 5, capitalista, viuva, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa The- ; 
reza. (Qualificação requerida.) 

3.044. Pelagio Valentim do .Nascimento Varella, filho de An- . 
lonio Valentim do Nascimento e de Máxima Ro
drigues Valeu!im. nascido a 23 de fevereiro de 
1886, na Capital Federal, residente a rua Almirante. 
Alexandrino n. 381, advogado, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.045. Sebastião1 Barreto, filho de José Joaquim Barreto c d e , 
Orminda da Gloria Coelho, nascido a 15 de agosto, 
de 1900, no Districto Federal, residente á rua Pays-
sandu' n. 80, commerciò; casado, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Quali-. 
ficação requerida. ' 

3.046. sebastião Maia, filho de Luiz Gonçalves Maia e de 
Luiza Emilia Lento, nascido a 10 de abril de 1908,' 
no Districto Federal, residente á ,rua. Leone do Al
meida n. 125, mecânico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3.047; Maria. Sylvia Guimarães,, filha de João da Costa Cam
pos Guimarães e de Maria da Gloria- de Figueiredo' 
Guimarães, nascida a 20 de junho de 1911, em 
Varre-Sâe, .Estado do Rio de Janeiro, residente áV 
rua Buarque de Macedo n. 73, commerciò, solteiro'; 
com domicilio eleitoral no districto' municipal dé 
Gloria. (Qualificação requerida.) ' ' 

8.048. Octavio Fonseca Pinto, filho de Viriato da Fonseca' 
Pinto e de' Jovita Rodrigues dé Medeiros Pinto, 
nascido a 22 de março de 1897, em Campo Limpo. 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Occiden
tal n. 74, commerciò, solteiro, com domicilio elei^. 
toral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

9.M9. Olympio Mendes, filho de José1 Maria Mendes e de Risa 
da Silva Pereira, nascido a 26 de março de 1905, 
na Capital Federal, residente á rua Corrêa Dutra 

n . 95, industrial, casado, com domicilio, eleitoral 
no districto municipal de'Gloria. (Qualificação r e -
requerida.) 

3.050. José Vieira Cardoso Filho, filho de José Vieira Car
doso e de Antonietta-Cardoso, nascido a 25 de ju 
lho de 1914, na Capital Federal, residente á rua 
Dias de Barros n. 80, commerciò, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3 .051. José Abrahão da Silva, filho de Abrahão José da Silva 
p. de Antonia Maria Ro?a da Silva, nascido a 20 de 
março de 1877, em S. fldefonso, Portugal, residen
te á rua Dois de Dezembro n . 110, commerciò, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Glona. (Qualificação requerida.) 

3..052.. Walter Manso Sayâo. filho de Raul Manso Sayão e 
de Carlota Reis Sayão, nascido a 8 de julho de 
19.16, no Districto Federal, residente a rua Car
valho Monteiro n. 17, acadêmico de direito, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

'31053.. Ha-roldo de Lomds Bastos, filho de Alberto de Lemos 
Bastos e de Hylda Pereira de Lemos Bastos, nasci
do a 3 de outubro de 1909, em Paris, França (bra
sileiro), residente á rua Magalhães n. 22. advogado, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
r ida.) 

o.054. Hernani Bittencourt Paiva, filho de Américo d'Araripe 
Paiva e de Clarinda Bittencourt Paiva, nascido a 
23 de agosto de 1914, no Districto Federal, resi
dente á rua Ypiranga n. 21, funecionario municipal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.055. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, filho de Luiz 
Gonzaga Nascimento e de Cândida de Oliveira Na
scimento, nascido a 8 de setembro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente, á rua Pedro Américo n. .86, 
commerciò, solteiro, com domicilio eleitoral nò 
districto municipal de Santa Thereza. (Qualifica
ção requerida.) 

O.ü-56.. Carmen Ribeiro, filha dc Francisco Luiz Ribeiro e 
de Lueilia Walker Ribeiro, nascida a 14 de março 
de 1912, no Districto Federal, residente á rua 
Miguel Rezende n. 152, domestica, solteira, com d o 
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.057. Octavio. Fonseca Ramos, filho do Trajano da Fonseca 
Ramos e de Izabel da Fonseca Ramos, nascido a 
18 de março de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua São Salvador n. 74, ferroviário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.Ú0&. Ruy Estrella. filho de AstrogiIdo, Valente Estrella e 
de Olga Lima Estrella, nascido a 19 de junho de 
1913, em Nictheroy, Estado do Rio, residente á rua 
Corrêa Dutra n. 166, funecionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.059. Gesner de Wilton Morgado, filho de João de Wilton 
Morgado e de Marietta Nunes Morgado, nascido a 
10 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua Paula 1 Mattos n. 168, commerciò, sol
teiro, com .domicilio eleitoral no districto munici
pal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

.'3.060. Tolentino Vicente Ribeiro, filho de Isaac Vicente Ri
beiro e de Marja Balbina db Amor Divino, nascido 
a 10 de seternbro de 1902, na. Bahia, residente á 
rua Dias de Barros j \ . 65, empregado da Light, sol
teiro, com ddrnicflio eleitoral no districto. muni
cipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3 . W I . Carlindo Brazzi, f i lho'de Nicoiéo: Bruazi e de Maria 
Linhares Bruzzi, nascido a 14 de. março d? 1906, 
era São Domingos, Estado de Minas,, residente á 
rua Corrêa Dutra n. 76, commerciò, solteiro com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

3'.€62. Cândido Manoel 'lM\. s, filho de José Manoel Lopes 
e dc Delfirá dV Castro Lopes, nascido a 9 de agosto 
de 1914, no Districto Federal, residente no becco 
do Bragar-a n, l i , funecionario municipal, solteiro, 
comrdomicilie"'«fletiarat no districto' municipal de 
Santa Tb**»/a. (Qualificação requerida.) 
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Idrteü José dá Silva, 'filHS dé fiütfiS Rõ®5 HuíRSs, na** 
ecido a '28 de agosto de 1908 no Distrioto Federal, 
residente & rua Occidental n. 4, empregado da Light, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni-i 
cipal de Santa Thereza. "(Qualificação requerida.)} 

3.064. Elisa de Oliveira Ferreira, filha de Alfredo Thome, 
Ferrei ra e de Josephioa de Oliveira Ferreira, na
scida a 12 de janeiro de 1912, em Sumidouro, E s 
tado do Rio, residente á r ua Gago Coutinho n. 25, 
commerciò, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria. (Qualificação reque
r ida . ) 

0.055. Carlos Marie Cantão, filho de Raymundo Perminio 
Ferreira Cantão e de Celina de Andrade Marie 
Cantão, nascido a 19 de dezembro de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua do Cattete n. 150, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Gloria. (Qualificação reque
r ida . ) 

3.066. Alfredo Emílio de Cerqueira Lima, filho de Pedro Emi-
lio de Cerqueira Lima e de Anna Novaes de Cer
queira Lima, nascido a, 11 de janeiro de 1881, em 
São Salvador, Estado da Bahia, residente á rua 
Ferreira Viam)a n. 49, cirurgião-dentista, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.067. Carlos Taylor da Cunha e Mello, filho de Affonso da 
Cunha Mello e de Lily Taylor da Cunha Mello, 
nascido a 18 de novembro de 1913, no Districto Fe 
deral, residente á rua São Salvador n. 81, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.068. Joaquim' Valladão Monteiro, filho de Antônio da Fon
seca Monteiro e de Maria Valíadãò Monteiro, na
scido a 15 de outubro de 1907, no Districto F e 
deral, residente á ruà das Laranjeiras n. 48, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.069. Paulina Imiza Salazar Pessoa, filha de Gastão Sala-
zar e de Nicota Paiva, nascida a 29 de maio de 1916, 
em Tambahú, Estado de São Paulo, residente à 
rua Conde Baependy n. 124, professora, solteira, 
Com domicilio eleitora], no districto: municipal de 
Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.070. Jorge Magaraia, filho de Victor Magarava e de Bene
dicta de Paula Maragaia, nascido a 25 de setem
bro de 1916, na Capital Federal,-residente á rua 
Oriente n . ,23, commerciò. solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3.071.. Mario Rutowitsch, filho de Maurício Rutowifsch e de 
Guilhermina Leitão Rutowiths, nascido a 7 de abril 
de 1914, no Distdicto Federal, residente á rua 
Marquez de Abrantes n . 12, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

3.072. Rubem Brasil Botelho, filho de Sebastião Cardoso Bo
telho e de Carolina Brasil Botelho, nascido a 24 de 
junho de 1916, no Districto Federal, residente á 
rua Farani n . 86, mecânico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Quali
ficação requerida.) 

3.073. Domingos César, filho de Antônio César e de Izabel 
de Assumpção, nascido a 30 de maio de 1898, na 
Capital Federal, residente á rua Miguel de Paiva 
n. 157, commerciò, viuvo, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Thereza. (Qualifi
cação requerida.) 

3.674. Jefferson Andrade dos Santos, filho de Manoel Andra
de dos Santos e de Joanna dos Santos Andrade, 
nascido a 7 de janeiro de 1917, no Districto Fe
deral, residente á rua Gago Coutinho n . 3, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

1.975. Oswaldo Bastos, filho de Octavio Bastos e de Anna de 
Oliveira Bastos, nascido a 10 de dezembro de 1899, 
Districto Federal, residente á rua Almirante Ale
xandrino n . 209, guarda-livros, íolteíro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

i.OTfô. Manoel Hemeterio de Oliveira Paraná, filho de Manoel 
Paraná e de Julia de Oliveira Paraná, nascido a S 
de março de 1913, em Nictheroy, Estado do Ri», 
residente á rua Marquez de Abrantes n . 18, me-
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Gico, Solteiro, com domicilio leitdral no districto. 
municipal de Gloria, (Qualificação requerida. ; 

9.07J. Luiza Bittencourt Menezes, filha de Constantino José 
Bittencourt e de Rosa Menezes Bittencourt. na.scid» 
a 29 de -março de 1902, na Capital Federal, resi
dente á rua Nabuco de Freitas n. 133, commerciò, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3 .078. Josepha Miceli, filha de Baptista Miccli e de Fran
cisça Lanza, nascida a 18 de agosto de 1917. no 
Districto Federal, residente a .rua Oriente n . 33, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Sabia Tliereza. (Qualificação 
requerida.) 

a 079. Manoel Chagas de Almeida, filho de João Bapí.ista 
•Nunes da Almeida c 'de Virgínia Chagas de Al
meida e de Chagas de Almeida, nascida a 12 de 
setembro de 1912, em Caxias- Estado do Mara

n h ã o , residente á rua Marques'do Abrantes nu
mero 200, estudante, solleiro.-oom domicilio eleito
ral no districto municipal de Gloria. •(Qualificação 
ex-officio <) ' •' 

'3 .080. Luiz Ribeiro Guimarães, 'filho de "Luiz de Freitas Gui
marães Sobrinho e de'Latira Ribeiro Guimarães, 
nascido á 18 de janeiro, de 1916. no Districto Fe
deral, residente á rua rio Cattete, ir. .92. casa 0, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal do Gloria. (Qualificação ex-officio.') 

"3.'081.' 'Alfredo Antunes Pereira, filho de Alfredo Medeiros 
Pereira é .de Deolihda Mamede, Antunes Pereira, 
riasciÜo a ^13 de janeiro' dVl"905. "no Districto Fe
deral, residente á rua da Concórdia n. 48, commer
ciò, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
rida .) 

3.082. 'Antônio Firmo Lima, filho de Antônio Rodrigues Li
ma e" de Thereza Maria de Jesus Lima, nascido a 
14 de março de 1893, em SanfAnna. Estado do 
Ceará, residente a rua da "Lapa n. 52, commerciò, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Thereza.: (Qualificação requerida.) 

3.0.83. Joaquim José da Silva, filho de.José Carlos da Silva 
e de Francisça Maria do Nascimento, -nascido a 17 
de abril de 1907, no Districto. Federal, residente á 
rua Manoel Carneiro n .i 80, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.084. -Delio Bedei, filho de Epaminondas Bedei e de Carmelia 
. Polloni, nascido a 21 de agosto de, 1911, em Curi
tiba. Estado do Paraná, residente á rua Francisco 
Muratori n . 98, medico, solteiro, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

2.085. Corinto Barbosa, filho de Nesíor Gomes Barbosa e de 
Adelia de Oliveira Barbosa, nasoido a 23 de julho 
de 1905. em Macueo, Estado do Rio, residente á rua 
Marquez de Abrantes n . 146, empregado da Light, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.086. Jair Spangemberg Pires, filho dc Pedro Spangemberg 
Pires e de Maria Cnfvalhiriu Pires, nascido a 7 de 
agosto de 1914, em Morro do Carmo, Estado do Rio, 
residente á rua Áurea n . 40, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.087. Carmen Campos de Albuquerque Sá, filha de Eduardo 
Cavalcante de Albuquerque Sá e de Maria Thereza 
Campos Sá, nascida a 12 de dezembro de 1916. em 
Barbacena, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Almirante Alexandrino n. 27. estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipai de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3:088. Antônio Tavares Fonseca, filho de José Tavares Fon
seca e de Maria Arminda, nascido a 14 de outubro 
de 191 í, no Districto Federal, residente á rua SSo 
Salvador n. 50, commerciò, solteiro, com domicilio 
'eelitoral no districto municipal de Gloria. (Quali
ficação requerida.) 

'3,089. Yvonnc Jardim da Fonseca, filha de Gustavo Alberto da 
Fonseca e de Arlinda Jardim da Fonseca, nascida 
a 14 de dezembro de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua Payasandú n . 80, professora p r i 
maria, solteira, com domicilia eleitoral no districto 
municipal de Gloria. (Qualificação ex-officio.) 
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de Oliveira e de Hilda Brandão Marques de Oli
veira, nascido a 15 de'"mar^'ó\d/e'.'<í9'il,.,em Campos, 
•Estado'dó*Rio, residente .á rua ' ,SV Salvador n , 51, 
rnçdico, spjtéirp', cbip domicilio' eleitoral nd dis
tricto municipal, dá Gloria. (Qualificação reque
rida.) 

3.091.'."'Fernando José Mattos" Vieira, filho de Custodio Vieira 
Sobrinho.e de OIivia.de Mattos Lima, nascido a 
30 de setembro, do 1913, em S, Antônio de Por-
ciuncitla, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
r.ua Paula Mattos n . 50, estudante,, solteiro, com 
domicilia eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza... (Qualificação requerida.)- . 

3.092. Ubaldino vAntunes de Sanf-Anna, filho de Júlio An
tunes do SanfAnna e de Amélia Antunes de 
S.anfAnna, nascido a 11 de abril de 1909, em Ala-
goinhas, Estado da Bahia, residente á ruti Bento 
Lisboa n-. 80, conduetdr, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

3.093. Augusto Lourençp, .filho de Hyppolito Lourenço e do 
Maria da Conceição, nascido a 2 de agosto de 1913, 
em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Therezina n . 39, funecionario municipal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza., (Qualificação reque
rida.) 

3.095. Oswaldo dos Santos Ney, filho dc Francisco Cara-
ciolo Ney e de Dahyl dos Santos Ney, nascido a 8 
de novembro de 1910, no Districto Federal, resi
dente á rua Occidental n . 18, commerciò, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.096. João Ribeiro Pinto, filho de Modesto Ribeiro Pinto 
e de Francisca Maria da Conceição, nascido a 24 
de junho de 1900, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Occidental n . 35, com-* 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

3.097. José Nathan Portella Nunes, filho dc Eustaquio, Por-
tella Nunes e de Maria Ferreira de Deus Nunes, 
nascido a 20 de dezembro de 1916, em Valença, 
Estado do Piauhy, residente á rua das Laranjeiras 
n . 519, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal da Gloria. (Qualificação 
requerida.) 

3.098. Mario Lacerda Lyra da Silva, filho de Carlos Rodri
gues Lyra da Silva e de Julia do Lacerda Lyra 
da Silva, nascido a 25 de fevereiro de 1916, no 
Districto Federal, residente á rua S. Salvador 
n. 20, commerciò, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal dc Gloria. (Qualifica
ção requerida.) 

3.099. Paulo de Oliveira Pimenta, filho de Antônio de Souza 
Pimenta e de Adelaide Pinlo de Oliveira, nascido 
a 28 de agosto de 1917, no Districto'Federal, r e 
sidente á rua Occidental n . 18, commerciò, sol
teiro, com domicilio eleiotral no districto muni
cipal dc Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.100. José Campos, filho de Manoel Rodrigues de Campos 
e de Lúcia Custodia de Almeida, nascido a 10 de 
fevereiro de 1909, em Atibaia, Estado de S. Paulo, 
residente á rua Eleonor de Almeida n . 27, com
merciò, solteiro', com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc Santa. Thereza. '(Transferem-

• cia.) 
3'. 101. Antônio Emiliano, filho de Roque Antósio Emiliano 

é de Helena Finella, nascido a 17 dé'-julho de 1913, 
na Capital Federal, residente á rua Pedro Amé
rico n . 6, casa ; 7,' marceneiro, solteiro, com do
micilio eleitoral' no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) ... • •. . 

3 .102. Raymundo José Vieira da Silva, filho de Luiz Antô
nio Vieira da Silva e de Zilda Passos Vieira da 
Silva, nascido a 19 de março de 1915; no Districto 
Federal, residente á rua Áurea, n., 30, advogado,, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
rida.) • 

3 .103. João Baptista de Andrade Souza, filho de Ângelo de 
•Andrade -Souza -e de Rita Franco de Andrade 

Souza, nascido a 24- de junho de- 1910, enr Juir 
de Fora, Estado, de Minas Geraes, residente & rusi 
Buarque de Macedo h , 69, medico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
r ia . (Qualificação requerida.) 

3 .104. Francisco Carlos Grelle, filho de Carlos Grelle e de 
Anna Grelle, nascido a 13 de novembro de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua Corrêa de 
Sá n. 5, medico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Santa Thereza. (Qua
lificação requerida.) 

3..Í05. Magdalena dos Santos Cardoso, filha de Euclydes dos 
Santos Cardoso e de Leonor Salgueiro Cardoso, 
nascida a 2 de dezembro de 1915, no Districto 
Federal, residente á rua Gago Coutinho n . 25, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria. (Qualificação re
querida.) . 

3.106. Juarez de Paula Ramos, filho de Avelino José Vieira 
Ramos, e de Alzira de Paula Ramos, nascido a 15 
de fevereiro de 1911. no Districto "Federal, resi
dente á travessa do Mosqneira n. 18, commerciò, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
rida.) 

3.107. Maria Antonietta Simões Borges, filha de'Antônio .Lyra 
Borges e de Dolores Simões da Silva, nascida a 
7 de outubro de 1914, no Districto Federal, resi

dente á rua Gago Coutinho n. 25, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.108. Octavio Silva de Almeida, filho de Josepha dos Pra
zeres, nascido a 11 de abril de 1898, no Distrioto 
Federal, residente á rua Occidental n. 39,; com
merciò, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de. Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

. 3,109.. Joaquim Mendes Martins, filho de Francisco Mendes 
Martins e de Constância Moreira Martins, nascido 
a 7 de dezembro de 1913, na Capital Federal, resi
dente á ladeira do Castro n. 34, commerciò, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.110. Cid da Rocha Rezende, filho de José Augusto de Re
zende e de Isaura da Rocha Rezende, nascido a 9 
de novembro' de 1911, em Ubá,- Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Corrêa Dutra n . 148, mé
dico, solteiro, com domicilio eleitoral' no districto 
municipal de Gloria. (Qualificação ex-officio.) 

3.111. Alcina de Azevedo Fonseca Pinto, filha de José da 
Fonseca Pinto e de Lüiza de Azevedo Pinto, nas
cida a 24 de ' julho de 1913, no Districto Federai, 
residente á rua Tavares Bastos h . á l , casa 27, 
estudante, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza. ' . (Qualificação 
requerida.) " 

3.112. Álvaro Fonseca, filho dè Silvinó Gomes da' Fonseca 
e de Adelia Berrant da Fonseca, nascido a 17 de 
janeiro de 1909, em Rio Branco; Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Idalinan-, 80, commerciò, 
solteiro, com domicilio eleitoral 'no districto mu-

.nicipal de Santa Thereza. (Transferencia.) 
3.113. Alpheu Guedes Nogueira; filho de Olegário Nogueira 

de Mattos e de Thereza Guedes Nogueira, nascido 
a 6-de agosto de 1907, em Vietoriay Estado do 

•Espirito Santo, residente á rua ' Tavares Bastos 
n . 27, casa 15, estudante, solteiro; com domicilio 
eleitoral no districto'municipal de f Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) -". ' ," 

3.414. Francisco Haia, 'filho de' Francisco'Haia é de :JÓse-
phina Haia, nascido a 1'9 de setembro de 1901, em 
-Vienna, Áustria, residente á rua ' Visconde de Pa
ranaguá n . i77;''còmm'erciante,Volteirb^. com domi
cilio eleitoral no districto municipal de, Santa The
reza. (Qualificação' r e q u e r i d a ! ) . ' ' ; ' . ' ' . . t 

3.115; Alexandre peutsch; filho de MaüHcjp Deutsch"e de 
" ' ' Regina. fièutsch,;riá?cid'o 'a 16 de'no'venibro de 1897. 

em Budapest, .Hungria.,..residente'.á."rua Visconde 
de ..'Paranaguá..nf 7'i, comm.erciante,,' casado, com 
domicilio eleitoral-,no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

Sii.tSi •Maria- Julieta da Roeha -Furtado,'-"filha d c Marcos 
Furtado da Silva e'^de Maria de-Rezende Furtado, 
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nascida'a 13'dé março'de- 19*5, no Estado do 3.129". 
Piauhy, residente á rua Áurea n. 30, normalísta, 
solteira, com domicilia eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza.- (Qualificação reque
rida.) 

3.117. José Joaquim Pereira Júnior, filho de José Joaquim 
Pereira e de Amélia du Conceição Pereira, nascido 
a 21 de novembro de iyi4, no Districto Federal, o.idO. 
residente á ladeira Meireí les .n. 48, estudante, 
•solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
rida.) 

3.118. Nelson França da Silva, filho de Joaquim Cardoso da 
Silva e de Anta França da Silva, nascido a 4 de 
abril de 1914, no Districto Federal, residente & 
rua Oriente n. 39, professor, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.119. Orlando Felippe da Gama, filho de Manoel Felippn 
da Gama e de Maria de Almeida Gama, nascido 
a 20 de janeiro de 1906, no Districto Federal, 
residente á rua Almirante Alexandrino n. 187, 
commerciò, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Santa Thereza. (Qualifica
ção requerida.) 

3.120. Julieta Lopes, filha de Antônio Lopes Filho e de 
Amalia Lopes, nascida a 27 de dezembro de 1911. 
em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Almirante Tamandaré n. 27, commer
ciò, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.121. Orminda Garcia, filha de Miguel Garcia e de Bibiana 
Maria da Conceição, nascida a 30 de abril.de 1895, 
em Belém, Estado do Pará, residente.á rua Mar
quez de Abrantes n . 88, commerciò, viuva, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria. (Qualificação requerida.) 

3.122. Milton da Silva Sarmento, filho de Manoel da Silva* 
Sarmento e de Maria do Carmo Pereira Sarmento, 
nascido a 5 de agosto de 1914. no Districto Fe
dera!,' residente á rua do Cattete n. 204, funecio
nario publico, tsolteiro. com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria. (Qualificação re
querida.) 

3.123.' Hélio Berenger, filho de Antônio Berenger da Silva 
e.êe Albertlna de Souza Berenger da Silva, nas
cido a 8 de outubro de 1915, no Dis.tricto Federa!, 
residente & rua do Cattete. n.. 166, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

3.124. Walter Silva, filho de Rubens Espíndola da Silva 
e de Januaria Rodrigues da Silva, naseido a -12 3,-137 
de maio de 1916, no Districto Federal, residente á 
rua José Bernardino n . 17, funecionario. publico, 
solteiro,. com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação reque
rida.) 

3.125. Maximiano Andrade Lins, filho de Antônio Pereira 
Lins e de Maria Sabiná de Andrade, nascido a 12 
de fevereiro de 1911, em Amaragy, Estado de'Per- -
nambuco, residente á rua Dias de Barros n. 137 
alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

3.126. Jflrdelino SanfAnna, filho-de Alfredo de SanfAnna 3.139 
e de Maria da Gloria SanfAnna, nascido a 12 de 
dezembro de 1905, em Cantagallo, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Occidental n. 153, 
operário municipal, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 3,140 

3.127. Leopoldina Salgueiro Rocha, filha de Antônio Alves 
Salgueiro e de Honorina dé Mattos Salgueiro, nas
cida a 7 de abril de 1911, no Districto Federal, 
residente rua Machado de Assis n. 5, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Gloria. (Qualificação requerida.) 

1.128. Pasoürale Salvatore Sagulo, filho de Raymundo Sagulo 3.141 
e de Thereza Castilho, nascido a 16 de abril de 1909, 
no Districto Federal, residente á rua. Oriente, nu
mero 34, commerciò, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Therejsa, 
(Qualificação requerida.) 

3.131. 

3.132. 

3.133. 

3.134. 

3.135. 

3,136, 

3.138 

Gilberto Carvalho Junqueira, filho de Caetano'Diníi 
Junqueira Guimarães e de Anna Emitia de Carva
lho Junqueira, nascido a 4 de maio de 1911, em 
Eloy Mendes, Estado de Minas Geraes, residente a 
Paula Mattos n . 1C1, medico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. 
(Qualificação requerida.) 

George Washington Ribeiro, filho de Waldemar Gomes 
Ribeiro e de Dinora Picotis Gomes Ribeiro, nas-
cisdo a 30 de agosto de 1914, em Nictheroy, Estado 
do flio de Janeiro, residente á rua São Salvador nu
mero 39, commerciò, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gloria. (Qualifi
cação requerida.) 

Floriaua de Gouvêa Medeiros, filha de Carlos da Silva 
Medeiros e de Izaura de Gouvêa Medeiros, níiscida 
a 3 de abril de 1913, na Capital Federal, residente 
á rua Cândido Mendes n. 75, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

Rosauro Mariano da Silva, filho de Rosalvo Mariano da 
Silva e de Deborah de Macedo Soares Silva, nascido 
a 28 de setembro de 1912, no Districto Fedur.ii-, re
sidente á rua Oriente n . 25, engenheiro civil, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal 'dc Santa Thereza. (Qualificação r equen t a . ) 

José Luiz Vianna, filho de Antônio Cândido Vianna e 
de Maria doí Saiüos Vianna, nascido a 13 de'abril 
de 1913, no Districto Federal, residente á run TUe-
rezina n. 5, bancário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Santa Thereza'.-Qua
lificação requerida.) 

Jucyra de Moraes Victoria, filha de Gastão viefocia 
e de Olympia Barbosa de Moraes Victoria, nascida 
a 28 dc janeiro de 1911, na Capital Federai, re
sidente á rua Augusta n. 35. dactylographa. soltei
ra, com domicilio eleitoral ho districto municipal 
dc Santa Thereza. (Qualificação requerida, j 

Amandina Lopes de Quintella, filha de Manoel Lopes 
Quintella e de Eulalía Cu.tharina Barbosa, ua^cida 
.a 1 de dezembro de 1912, na Capital Federa!, resi
dente á rua Oriente n . 36, custureira, solteír.á, com 
domicilio eleitoral no- districto municipal dç £aatft 
Thereza. (Qualificação requerida.) 

Adabíira Vieira Rodrigue:, filha de Joaquim doa .Santos 
Gouvêa e de Ponciana Vieira Gouvêa, nascida- a 5 
de julho de 1895, em S. Luzia de Garangobt, Esta
do de Minas Geraes, residente & rua Áurea n H 97, 
enfermeira, casada com domicilio eleitoral qo. dis
tricto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) 

- Guiomar da Costa -Chiafriuo, filha de Andrelino Ro
drigues da Costa e de Olivia Augusta, nascida a 27 
de junho, de 1905, em Campos, Estado do R.'o de 
Janeiro, residente á- rua Miguel de Rezende ii: 123, 
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) • 

João Cavalcanti Lins, filho de Silverio Tertulianò de 
Almeida Lins e dc Francisca Cavalcanti Lins,-nas
cido a 31 Je agosto dé 1903, em Maceió, Estado de 
Alagoas, residente á rua Augusta n . 35, cirurgião 
dentista, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requerida.) ' • . 

, Henrique Borchet, filho de Oscar Borchet e de Maria 
Antônio Galgani, nascido a 27 de fevereiro de-1886, 
no Districto Federal, residente á rua Clarice Índio 
do Brasil n . 19, gravador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Quali
ficação requerida.) 

, Durval Armando Torres, filho de Antônio Gustavo 
Torres e de Luiza Xavier Torres, nascido a .30 
de setembro de 1892,. em Natal, Estado do. Rio 
Grande do Norte, residente á rua Áurea n . 30, phar-
maceutico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Santa Thereza. (Qualificação 
requer ida . ) ' 

. Zoroastro de Almeida Ramos, filho de Augusto 'liamos 
e de Débora de Almeida Ramos, nascido a 6 de 
agosto de 1914, no Estado do Ceará, residente & 
rua Santa Christina n . 41, commerciario, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal áe 
Santo' Thereea. (Qualificação requerida.) 
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3.142; Alcides de.Souza Martins, fiiho.de Antônio Martins do 
Valle e de Antonieta de Sonza Martins, nascido a 
9 de agosto de 1912, em S.. Rita do-Passa Quatro, 
Estado de São Paulo, residente A rua do Cattete nu
mero 198 sob., estudante, solteiro, com domicilio 

•eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qua
lificação requerida.) 

3.143.. Deme t r io ' Fernandes Ferreira Filho, filho de Deme-
trio Fernandes Ferreira e de Silvina Pinto Fe r 
reira, nascido a 24 dé maio de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Cardoso Júnior n . 444, 
commerciario,. solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gloria. (Qualificação r e 
querida.) 

3". 144. Euelydes de Miranda, filho de Jovino Cícero de Mi
randa Júnior e de Virtuosa Vieira dé Miranda, nas
cido a 15 de maio de 1915, no Districto Federal,-re
sidente á rua do Triumpho n.' 31, funcc. publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Santa Thereza, (Qualificação requerida.) 

3 . n o . , Luiz Pereira Peres, filho de Francisco Pereira de 
Souza e de Osoria Peres de Souza, nascido a 9 de 
maio de 1913, em Itu, Estado do Ceará, residente 
á Ladeira do Castro n . 34, barbeiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Thereza. .Qualificação requerida.) 

3.116. Joaquim Álvaro Ernesto Bandeira, filho de Caetano 
Augusto Bandeira e de Maria dos Martyres Cal-
liça Bandeira, nascido a 7 de novembro de 1904. 
em Portugal, naturalizado brasileiro, residente á 
rua Francisco Muratori n . 36, funcc. publico, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Thereza. (Qualificação requerida.) 

3.147. Léa Carneiro da Costa Guimarães, filha de a r t h u r 
Durval da Costa Guimarães e de Adelaide Carneiro 
da Cosia Guimarães, nascida a 4 de outubro de 
1914, no Districto Federal, residente á .P ra i a do 
Flamengo n . 400, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Gloria. 
(Qualificação requerida.) 

3.! ' .S. CJoülde Rangel de Abreu, filha de Edgard Rangel de 
Abreu e de Aida Rangel de Abreu, nascida a 3 de 
junho de 1910, no Districto Federal, residente á 
rua da Lapa n. 90, modista, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Santa The
reza. 'Qualificação requerida.) 

3.149. Alcino Chaves Xavier, filho de Júlio de Aquim Xavier 
e de Isaura Chave- Xavier, naseido a 3 de maio de 
1909. em líaníruna. Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á rua do Cattete-n. 332, commerciò, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Gloria. (Qualificação requerida..) 

Rio de Janeiro. 7 de fevereiro de 1936. — Pelo Escrivão, 
A Botelho Filho. 

Segunda Gircumscrtpçílo. 

S E X T A Z O N A E L E I T O R A L 

De ordem do dr . juiz eleitoral da 6 a Zona, da 2 a Circum-
seripção do Districto Federal, faço publico, para conheci
mento dos interessados, que foram mandados expedir pelo me-
ritissimo juiz, os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos : 

3.521. Etelvina Lopes de Lemos (3.517), filha de Arthur 
Trilha de Lemos e dc Alvina Lopes de Lemos, 
nascida a 17 de junho de 1911, em Dom Pedrito, 
Estado do Rio Grande do Sul, residente ú rua Sá 
Ferreira n . 39, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Copacabana. 
(Qualificação requerida.) 

-8.525. José Pinto Filho (3.518), filho de 'José Pinto da Sil
va e de Maria José Pacheco, nascido a 2 de ju
nho de 1906, em Leopoldina, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua Henrique n . 17, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto -munici
pal de Gávea. (Transferencia.) 

3.526. Moacyr Pimenfel (3.519), filho-de Heitor Pimento! e 
de Laura Carvalhaes Pimentel, nascido a 27 de 
abril de 1917,. no Districto Federal, residente á-
rua Faro n. 19, commerciario, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Gávea. 
(Qualificação requerida, ,n. 3.957.) 

3 .527. José Godoy Mendonça (3.520), filho de João Baptíff-
ta Mendonça e de Anna Godoy Mendonça, nascido 
a 17 de janeiro de 1912, em .Maceió, Estado de 
Alagoas, residente á rua Domingos Ferreira n u 
mero 42, auxiliar de commerciò, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Copa
cabana. ' (Transferencia.) 

3.528. Dinah Santos Valentim (3.521), filha de Luiz Tgna-
cib Valentim e de Joanna Adelaide Valentim, 
nascida a 1 de junho de 1908, no Districto F e 
deral, residente a rua S." Clemente n . 171, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Lagoa. (Qualificação reque
rida, n . 3.593.) 

3.529. Rosa Santos Valentim (3.522), filha de Luiz Igna-
cio Valentim e de Joanna Adelaide Valentim, 
nascida a 17 de agosto de 1905, no Districto F e 
deral, residente á rua General Polydoro n . 152, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Lagoa. (Qualificação reque
rida, n . 3.754.) 

3.530. Beatriz Barbosa (3.523), filha de João Barbosa e de 
Antônio Maria Barbosa, nascida a 16 de outubro 
de 1914, no Districto Federal, residente á rua São 
Clemente n . 173, domestica, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qua
lificação requerida, n . 3.451.) 

3.531: Humberto.Capitoni (3.524), filho de Domingos Capi-
toni e d e Paula Capitoni, nascido a 20 de setem
bro de 1914, no Districto Federal, residente á rua 
Caminhoá n . 7, commerciario, solteiro, com domi-
micilio eleitoral no districto municipal de Gávea. 
(Qualificação requerida, n . 3.808.) 

3.532. Maria Pereira (3.525), filha de Carlos Hingst « de 
Guilherminn Lima Hingst, nascida a 15 de n o 
vembro de 1891, em Brusky, Estado de Santa Ca-
tharinn, residente á rua General Severiano nu 
mero 136. empregada publica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. 
(Qualificação ex-officio, B . E . n. 57.) 

3.533. Ney Puerife Santos (3.520), filho de Américo de Oli
veira Santos e de Ercilia Puente Santos, nascido a 
13 de novembro de 1912, em Porto Alegre, Justado 
do Rio Grande do Sul, residente á rua General 
Polydoro u . 105, estudante, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto-municipal do Lagoa. (Qua
lif'cação requerida, B . E . n . 3.960.) 

3.534. Djanira Santos (3.527), filha de Antanho Santos e 
de Áurea dos Santos, nascida a 11 de agosto do 
1916. cm Mimoso. Estado do Espirito Santo, r e 
sidente á rua Parreiras n . 14, casa 3, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Gávea. (Transferencia.) 

3'.535., Daniel Souza Domingues (3.528), filho do-For tuna-
to Lopes Domingues e de Felisbinda de Souza Do
mingues. nascido a 17 de outubro de 1917, no Dis
tricto Federal, residente á estrada da Gávea sem 
numero, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal da Gávea. (Qualifica
ção requerida, B . E . n. 3.659.)-

3.536. Jorge Pinto de Lima (3.529), filho de Henrique Pin
to de L : ma e de Olga Marrot Pinto de Lima, nas
cido a 26 de janeiro de 1915, no Districto-Federal, 
residente í rua Macedo Sobrinho n . 46, medico ve
terinário, solteiro, com domicilio eleitoral -no dis--
triefo municipal de Gávea. (Qualificação reque
rida. B. E . n . 3.811.) 

3.537. Abílio Vieira (3.530), filho de Eduardo Vieira e de 
Rosatina Ferreira da Silva, nascido a 2 de setem
bro de-1913, no Districto Federal, residente rua' 
da • Passagem n . 95, commerciario, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto • municipal 1 de L a 
goa. (Qualificação requerida, B . E . n . .3 .922.) 

3.538. Almir Câmara de Matos Peixoto (3.531), filho de 
Carlos de Matos Peixoto e de Noemi Câmara Pe i 
xoto, nescido a 15 de setembro de 1914, em For
taleza, Estado do Ceará, residente â rua í>. Cle
men te -n . 168, estudante, solteiro, com* domicill© 
eleitora! no districto municjpal.de Lagoa., (Qual!» 
f reação -requerida, B . E . ..n... 3.7.92.) 

»• . l i ' . r 
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3,539. Joviniano, Alves da Silva (3.532), filho dc Hortencio 
Alves da Siíva q de Joanna Alves da Rocha, nasci
do a 9 de maio de '1913, mo Districto Federal, r e 
sidente á estrada S. Marinho n . 55,, commercia
rio, solteiro, • com domicilio e le i toral 'no districto 
.municipal de Gávea. (Qualificação requerida, 13. 
E. n . 3.640.) 

3.-540.. Joaquim Gomes Júnior (3.533), filho de Joaquim 
Gomes, e de Perpetua Rosa,, nascido a 24 de abril 
de 1897, no Districto Federal, residente & avenida 
Pasteur n . 250, empregado publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de La
goa. (Qualificação requerida, B . E . n . 3.906.) 

3.541v Ambrosina de Castro Araújo (3.534), filha de Joa
quim Ignacio de Araújo e de Elvira de Castro 
Araújo, nascida a 25 de julho de 1896, em Soro
caba, Estado de S. Paulo, residente á avenida Pas
teur n . 296, empregada publica, solteira, com-do
micilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. 
(Qualificação requerida, B. E . n . 3.959.) 

3.542'.'Antônio Francisco Chagas (3.535), filho de Thomaz 
Francisco Chagas e de Enrilia Venetilha, nascido 
a 12 de março de 1917,. no Districto Federal, r e 
sidente á rua da Escola n . 3, commerciario, sol
teiro, com domicilio eleitoral -no districto muni
cipal de Gávea. (Qualificação requerida, B . E . 
n. 3.450.) 

3..513. Orlando de Oliveira (3.540), filho de'Nicoláo de Oli
veira e de Florisbella Cardoso, nascido a. 20 de 
inaio de 1907, no Districto Federal, residente á rua 
Barão da Torre n . 496,. servente, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Copa
cabana. (Qualificarão requerida, B . E . n . 3.865.) 

3.544. Raul Fernandes dos Santos (3.537), filho de Manoel 
Fernandes dos Santos e de Bollarmina Francisca 
dos Santos, nascido a 18 de setembro de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua Marquez de São 
AMcente n . 220, cavoqueiro, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gávea. (Quali
ficação requerida, B . E . n . 3.667.) 

3 .545. Lino Pinto Garcia (3.538), filho de Manoel Ignacio 
Garcia Júnior e de Magdalena Pinto Garcia, nasci
do a 19 de setembro de 1894, no Districto Federal, 
residente á praia do Pinto n . ' 9 0 , operário, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Gávea. (Qualificação requerida, B . E . nume
ro 6.443.) 

3.546. Cândido Alves da Silva (3.539), filho de Francisco 
Alves da Silva e de Eulina Ribeiro de Campos, nas
cido a 8 de setembro cie 1904, np Districto F e 
deral, residente á rua Marquez de S. "Vicente n u 
mero 90, casa 4, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gávea. (Quali
ficação requerida, n. 3.521.) 

SÍ547. Augusto Antônio Ferreira (3.540), filho de Francisco 
José. d a E i r a e do Virgínia Rosa Baptista, nascido 
a 30 de. novembro de 1903, no Districto Federal, 
residente á rua Pacheco Leão n. 38, commerciò, 
viuvo, com domiiclio eleitoral no districto munici
pal de Gávea. (Qualificação requerida n . 3.657.) 

3 .548. Manoel Fonseca da Silva (3.541), filho de Rosa Maria 
da Conceição, nascido a 2 de julho de 1888, em,. 
Neves, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua ' 
Lopes Quinta n . 50, operário, casado, com domici
lio eleitoral,no districto municipal de Gávea. (Qua
lificação requerida, n. 3.941.) 

3.1549. Maria das Dores. Nazareth (3.542), filho de Júlio Silva 
•e de Camiiía Silva, nascido a. 22 de junho de 1911, 
em Maceió, Estado do Alagoas, residente á rua 12 
de Maio n. 99, operaria, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gávea. (Qualifica
ção requerida, n, 3 .624.) ' 

3...55P. Estevam Custodio de Sant/Anna (3 .543), filho de Ge-
tulio Cust.odip de SantAnna e de Clara Martinha 

de Sant'.A4nia;. nascido a 26, dé dezembro de 1896, 
em S. Salvador, Estado da Bahia, residente á rua 
Santa Ciará .n . .5.1, artista,"..casado, com domicilio 
eleitoral; no districto ' municipal " de '-'Copacabana. 
(Transferencia.) • • • • > • • 

3 .551. ' 'ftí&ò "Gonkàglsídò'1fôiite"(3'X4A1, filho'de Luiz Gonzaga 
do Moníc e d« Francisca Gonzaga c?o Monte, nascido 

3.554. 

a 15 de maio de 1895\-&m Gaá.rábiíl.'.Estado da 
Parahyba, -residente^i.Ymi Marquez de^S..- Vicente 
n.. 77, cas"a/l3,/'oiKM'ario', cariado, cotívdOmicilio elei
toral ritv districto-municipal de-Gávea; '(Qualifica
ção requerida; n.' 3''. 597.-) - ' < " ' - -

3.552.' Manoel..Fonácca" filho (3.5Í5)'!' filho de Manoel Fon
seca Silva; c'' de- .iram»a Fonseca-dós Sa'ntos. nasci
do a 21 de agostír ;(íe 191 i, 'no Districto Federal, 
barbeiro,, soüeirq. com-*domicilio' eleitoral -no'dis
tricto municipal-de- Ouvea.'' (Qil&lificaçáo requeri
da, rr. 3.818. r ; ' " ' ' - " ' • " ' • ' . « . 

3.553! Ozorio Sclilçder de 'Àfatijo .' C3.'5Vfr)v filho; de Pedro 
Xavier dé Ãrafijo e",de.Ainelia Schiedbr'dr Araújo, 
nascido a 31 de janeiro ífe 189"8. eiru • j*í-uarapuava. 
Estado 'do Párafíá. residente á praça "''Sáríto.s '"-Do-*-
mont h! Tift, 1* '.'juiriár,.'m<*dic'b,*cá'sado/com domi
cilio, eleitofitlv"nn. ílislriclb jminicipaf' : 'de Gávea, 
(Qualificação"requer-ila, n . 3 .75r.V •'•« 

Dávid dos Sa.nf(\s'AJ\-e"?\(3'.'5'i7)', filhoVle José dos San-
los e de. Juüa 'drr,N'a's.e'friiento, nascido 'a 1 de feve
reiro de 1897; n'o'l)islric"to Federal,- resíilente á rua 
Pacheco,-Leão nj coiimierciario; casado, com do
micilio elcitorái 'no-districto mtinicqiâl de Gávea. 
(Qualificação requerida,"'n'.' 3 .401. } "• 

3.555. Joaquim-' Bento - Corrêa (3.'581), filhei-dó'José Bento 
Corrêa;é do Càrinélintia de-Azevedo Corrêa, nasci
do a 27 de abrl l-dé ' 1917/ no-''Di.strk">U>- Federal; 
residepte-á- rua"''Barão da<-TORRE h. 286, operário, 
casado,' com domtcíltíV elejilorarno districto muni-

- c ipàr de-.Gopiicirhana-.-' .(Qualificação" : requerida, 
n . 3 .591/ ) - ' -* . . . . " 

5.556. Francisco Pereira (3 .549), filho de Martinho Antônio 
Pereira e de Esmeraldina Ramos Pereira, nascido a 
12 de novembro de 1914, no Districto-Federal, re
sidente á rua Haritoff n . 104, operário, splteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Copacabana. (Qualificação requerida, n . 3.896.) 

3.557. Oswaldo Mastrangelo (3 .550), filho de Carmelo Mas
trangelo.ede Eva Mastrangelo, nascido;a 20 de maio 
de 4914, em Petropolis,' Estado do Rip de Janeiro; 
residente á rua Pacheco Leão n . 390, .commercia
rio, solteiro, com domicilio eleitoral lio districto 
municipal de Gávea, (Qualificação requerida, nu
mero 3..982.) ; 

$.558... Augusto Francisco'da Silva-(3.551)-,- filho"dc Augusto 
Bastos da Silva é dê Francisca Rosa da" Silva, nas
cido a 5 de julho de '1905, em Cortcèiçãb do Matto 
Grosso, Estado do Rio de Janeiro, residente á ave
nida Niemeyer n . 789,-commerci'o, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. 
:(Qualificação requerida, n . 3.972.) 

3 . 5 5 » , JOÃO Venancio de Figueiredo (3.552), filho de Fran
cisco Venancio Figueiredo ;.e de MariaoVenancio' de 
Figueiredo, nascido a 9 de junho dc 1903, em Cam
pina Grande, Estado da Parahyba, residente á rua 
Henrique n. 17, comroeivcio,, solteiro-, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc" Gávea. (Trans
ferencia.) - . . •- i- .-. '.-

3.560. Rito Teixeira (3.553). filho de. João Nascente Teixei
ra de Araújo <: de.- C-arlo.ta Azevedo Teixeira, nasci-
do a 23 de fevereiro de 1910, em .Macahé, Estado 
do Rio.de Janeiro,- rftsidenie, á rua Faro u. 38, com
merciò,, solteiro,,eo.n-i.:;dbmicilio eleitoral, no districto 
municipal de -,Kavca.- (Transferencia.) 

ij.oôl.- Manoel Souza Bnllh.wjo (3.554), filho de Joaquim de 
Souza -Balthui-ejn.ç dc! Josepliina Pereira- Baltharejo, 
nascido.-a 2 de niain de 1913, no Districto Federai 
residente á rua. Macedo, Sobrinho- n.. 4.6;- commerciò, 
solteiro, .j*om do.micilj-q -eleitoral no districto muni
cipal (Te! Gávea',.'. (Qualificação requerida-ai- 3.748.) 

3 .562. Eduardo.Alves dáÍSilva!,(3.555), filho de José Alves e 
de Mariániia dn Silva, nascido a 9. de. fevereiro de 
1914,. no Districto..Federal, residente '4 tcstrada- da 
Gávea n„ 432,' oppra,ríu. ..jsoltçiro, c-om domicilio 
eleitoral no Vlmiricív'niÇúiicipal delGàVça. (Quali
ficação, .reqner.ida,.n'.'. 3, 3.5 i-.''). .! .'•" 

3.563. Manoel. dá.'Co«H\IFCA'õ.'Mòntór:o;''('3?5.5}Í)V.fjIho de Ma-
" noeÍ'Monteii'(,i^q Vi1,-' .I Anííà,.'da.,'COIFCÇTCLS'P Monteiro, 

nascido a 12 J de"butubrWNJ.e'.' 1908, cm.''Queimados, 
Estado do Riu de Janeiro, residente 'á rua Bolívar 
n . 22, operário, .su^çiro, com domicilio eleitoral no 

http://Rio.de


Sabbado 2Í BOLETIM ELEITORA* • Março de 1936 77$. 

iJistricto municipal de Copacabana. (Qualificação 
requerida, n . 3.374.) 

S',564. Mario Izidro de Oliveira (3.557), filho de Augusto 
Marques de Oliveira e de Francelina Martha de 
Oliveira, nascido a 2 de setembro de 1903, em F r i -
burgo, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
das Palmeiras n . 84, commerciò, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. 
(Qualificação requerida, n . 3.727.) 

3.565. Álvaro José de Souza (3.558), filho de Cândida Amé
lia da Silva, nascido a 19 de junho de 1891, no Dis
tricto Federal, residente á rua- Copacabana numero 
558, construetor, casado, cpm domicilio eleitoral no 
districto -municipal de Copacabana! (Qualificação 
requerida, n . 3.880.) 

3.566. Óridéa Peixoto (3.559), filho de José da Silva Peixo
to e de Alda FJarropo Peixoto, nascido a 19 de fe
vereiro do 1917, no Districto Federal, residente á 
rua Jardim Botânico n . ,539, professora, solteira, 
com domicilio eleitoral nb districto municipal de 
Gávea. (Qualificação requerida, n . 3.190.) 

3.507. Oetaviano d'01iveira. (3.56Ó), filho-de Leonidio d'01i-
veira e de Francisca. 'd'01iveira, nascido a 23 de 
setembro de 1889,, em, João Pessoa (Estado da Pa
rahyba), residente .á rua Paulino Fernandes, 26, 
eommercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-

. tricto municipal de Lagoa. (Transferencia). 
3.568- Hélio de Barros e Vasconeellos (3.561), filho de Ma

noel de Barros e Vasconcçllos e de Maria Medeiros 
de Barros e Vasconeellos, nascido a 2. de dezembro 
de 1915, no Districto Federal, residente á rua F i 
gueiredo Magalhães, 96, commerciò, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Co
pacabana. (Qualificação requerida n . 3 .961) . 

Homero Gomes (3.562), filho de Bernardino Paz Go
mes e de Theototnfa Corrêa Gomes, nascido a 30 
de setembro de 1900, no Districto Federal, res i 
dente á rua Humaytá, 253, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. 
.'(Qualificação requerida n. 3*402). 

José Ràmirez Portella (3.563), filho de Ricardo Ra-
mírez PórteHa* a de Euphrosina Ramirez Portella, 
nascido a 24 de Julho de 1912, em Nictheroy (Es
tado do Rio de Janeiro), residente á rua Santa 
Clara, 51, commerciò, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Copacabana. (Qua
lificação requerida n . 2 .735) . 

Togo Monteiro (3-.564),;filho de Donaria; Maria Mon
teiro, nascido a 30 de março de 1911, no Districto 
Federal, residente â rua Siqueira Campos, 270, ty -
pographo, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s 
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação re 
querida n . 3 .724) . 

Silvio Augusto de Moura; (3.565),.filho de Silvio Ne
ves de Moreira--e de Deliceria de Moura, nascido 
a 20 de setembro de 1917, em Nictheroy (Estado 
do Rio de Janeiro)1,- residente á rua Araújo Gon-
dim, 80, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Copacabana. (Qua
lificação requerida n . 3 .942); 

Manoel Silva (3.5615), filho de Antônio Ferreira P de 
Dulce da Silva, nascido-a 2 de setembro de 1917, 
no Districto Federal, residente á rua Marquez de 
S. Vicente, 157; Casa 3, empregado publico, sol
teiro, com doniicilio- eleitoral no districto muni
cipal de Gávea s (Qualificação requerida n. 3.874). 

Antônio í ranqui l ino de Mello (3.567), filho de Tran-
quilíno Carneiro de Mello e de Maria da Penha de 
Figueiredo, nascido a i2 de maio de 1898, em Ingá 
(Estado da Parahyba), residente á rua Marquez de 
S. Vicente, 157; •commerciario, casado, com domi
cilio eleitoral* no districto municipal de Gávea. 

.. (Qualificação requerida nl 3.351)'. 
3 .575. Guido Affonso Carrapito (3.568), filho de Augusto 

Affonso Carrapito e cie Aldea Rodrigues Carrapito, 
nascido a 15 ,de novembro de 1914, no Districtc 
Federal, residente, â rua' Lopes Quintas, 570, com
merciario, solteirb,Vcpm'!dbmicilio eleitoral no dis
tricto municipaL d c G a v e a . (Óuálificação reque
rida n.. 3 .356). 

3.569, 

3.570. 

3.571, 

3.572. 

3.573. 

3 . S 7 4 . 

3 .576. João da Silva Campos (3 .569), filho de Manoel-dj 
Silva e de Emilia da Silva, nascido a 14 de març. . 
de 1917, no Districto Federal, residente á rua C<& 
pacabana, 570, motorista, solteiro, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de Copacabana^; 
(Qualificação requerida n. 3 .950). >í 

3.577.„ Agnello Pereira Braga (3.570), filho de Christiaííb? 
Pereira Braga e de Idalina Pereira Braga, nasoidgj 
a 20 de julho de 1910, no Districto Federal, résiW 
dente á Estrada da Gávea, 47, funecionario mui» 
nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de Gávea. (Qualificação reque
rida n . 3 .518) . '_"' 

3.578. Nelson José de Castro (3.571), filho-de Antenor José* 
de Castro e de Judith Albina de Sei.a, nascida » 
15 de novembro de 1914, em Nictheroy (Estado; 
do Rio de Janeiro), residente á rua Fernandes* 
Guimarães, 26, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qua
lificação requerida n . 1.962). 

3 .579. Francisco Silveira Souto (3.572), filho de Paula Ma
r ia da Conceição, nascido a 27 de novembro da 
Í902, no Districto Federal, residente á rua Lopes 
Quintas, 65-B, pintor, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Gávea. (Qualifi
cação requerida n . 3 .280). ,-• 

3 .580. uomingo* dos Santos Cannavezes (3.573), filho de 
Antônio dos Santos Cannavezes e. de Anna Tho-
snazía Cannavezes, nascido a l i de outubro de 
1912, no Districto Federal, residente á rua Mar
quez de S. Vicente, 90, casa 4, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Gávea. (Qualificação requerida n. 3.537). 

3 . 581 . Jorge da Silva (3.574), filho de Euclenio Damascenõ 
da Silva e de Manuela Muller da Silva, nascido a 
13 de janeiro de 1917, no Districto Federal, resi
dente á rua Figueiredo Magalhães, 96, operará?, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida 
h . 3 .962) . 

,3.582. Felippe Lancelote (3 .575), filho de Felippe Laneelole 
e de Isabel Felizarda, nascido a 22 de julho de 
2888, no Districto Federal, residente á rua Copa
cabana, 558, operário, eása&o, com domicilio elei
toral no districto municipal de Copacabana. (Qua
lificação requerida n . 3 .713) . 

3 . 583 . Jessé Cascardi Pinto (3.576), filho de Pedro Teixeira 
Pinto e de Maria Rita Cascardi Pinto, nascido A 
i de outubro de 1902, em Lage Muriahé (Estado 
do Rio de Janeiro), residente á rua D. Marianna, 
119, commerciò, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de . Lagoa. (Qualificação 
requerida, n . 3 .213) . 

3.584. Paulo José Pereira (3.577), filho de Sara Maria Pe
reira, nascido a H de janeiro de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua D . Esteia, 16, funccioiTa-
rio publico, casado, com domicilio eleitora! no dis
tricto municipal de Gavsa. (Qualificação reque
rida n. 3.409). 

3.585. Euelide? Eduardo Passeríni (3.578). filho de Joâu 
Passerini e de Adelaide Passer-ím, nascido a 6 do 
setembro de 1912, no •Districto Federal, residente 
á rua Faro, 16. operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qua
lificação requerida n. 3.285)'. 

3.586. uavid Dias de Paiva (3.579), filho de Domingos Dia* 
de Paiva c de Joaquina Rosa Leite, nascido a-23 
de outubro de 1883, em' Portugal (naturalizado 
brasileiro), residente á rua Maria Quiteria, 4Í, 
musico, casado, com domicilio'eleitoral no distri
cto municipal de Copacabana1.' (Qualificação re 
querida n .3 .575) . : 

3.587. Álvaro dc Aqutno'Salles (3.580)', filho "de Francisco 
Antônio de Saltes e de Anna de Aquinò Salles, nas
cido a 24-de .novembro de.' 1902, cm Bello Hori
zonte (Estado de.Minas Geraes), residente á ItíiS 
Domingos Ferreira, 223, medipò, casado, com dô*j 
micilio eleitoral no.dietrlçto municipal de Copa
cabana. .(ftmlifjcaçiSo requerida, E . 3.Ô14). 
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'13.588. Júpiter ÜU bilvu •peimaluM v , li 1 lia de Arnaldo 
Pennafort e de Alice Moreira da «Uva* nascido a 
8 de março de m l , no Duii-iclo Federal, residen
te á rua Euclydes da Rocha n. 20 4, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Copacabana. (Qualificação requerida, nu
mero 4.044.) 

3.589. Lauro da Rocha Salgado (3.58-) , filho de Francisco 
•da Rocha Salgado e de Lanra da Rocha Salgado, 
nascido a 25 de agoslo ue l&SW, cm Recife, Estado 
de Pernambuco, residente -A r m São João Baptista 
n . 03-A, casa 3, funccionariu publico., casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de La
goa. (Qualificação requeriua, u. 3.671.1 

íí.590. Guilhermina de Barros Lamenln (3 .583) , filha de 
José JJonaciano de Barros e <iv Zulmira de Burros, 
nascida a 23 de setembro de lulõ, em São Salva
dor, Estado da Bahia, residen!.; A rua Lopes Quin
ta n . 13, casa 3, domestica, jatada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gavoa. (.Qua
lificação requerida, n . 3 .030. , 

3 , 591 . Ursuliua Penteado Bueno (3.584), filha de Joaquim 
Bueno de Miranda Sobrinho e de jiuiuoe Pontuado 
Bueno dc Miranda, nascida a 6 de janeiro de 1912, 
em São Paulo, Estado de São Paulo, ce.skiente á 
avenida Wenceslau Braz n. 03, acadêmica de me
dicina, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida, 
n . 3.958.) 

3.592.. Edyla Monteiro de Niemeycr ( 3 . 5 8 5 ) , filha de Alonso 
de Niemeycr e de Isabel Monteiro de Niemeyer, 
nascida a 9 de janeiro de -1S95, no Districto F e 
deral, residente á rua 12 de Maio n. 99 . domestica, 
solteira, còm domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gávea. (Qualificação requerida, nume
ro 3.209.) 

3,593.-Carmen Segadas de Niemeyer (3.">88), filha de Fran
cisco Bittencourt Segadas Vianna e de Julia Soares 
Segadas Vianna, nascida a 17 dc setembro ce 1890, 
no Districto Federal, residente á rua 12 de Maio 
n. 99, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal dc Gav>ri. (Qualificação 
requerida, n . 3 . 2 8 3 . ) 

3.594. Isabel Monteiro de Niemeyer (3.5d7'j, filha de Joa
quim Antônio da Silva Monteiro e de Mari* Doo-
linda da Conceição Monteiro, nascida a 7 de agoslo 
de 1876, no Districto Federal, residente á rua 12 
de Maio n. 99, domestica, viuva, com domicilio 
eleitoral no. districto municipal de Javca. (Qua
lificação requerida, n. 4.011.) 

K.593* Josepha Armelini Guanaes Mineiro (3.588), filha de 
Antônio César Guanaes e de Cátharina Armelini 
Guanaes, nascida a 8 de março de 1912, em Ca-
xambú, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
da Passagem n. 103, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal dí Lagoa. 
(Qualificação requerida, n. 4.016.) 

# .596 . Miguel Peres (3 .589), filho de Ângelo Peres e de Ma
ria Neves Rolan, nascido a 21 de novembro de 
•1911, no Districto Federal, re^ideníe á rua Lopes 
Quinta n. 50', commerciò, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Gávea, (Qua
lificação requerida, n. 3 .935.) 

g.&97. Pedro Ferreira (3.590), filho de Américo Ferreira e 
de Guilhermina Moreira Ferreira, nascido a 10 de 
julho de 1911, em Vassouras, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Corcovado n. 3 4, casa 18, 
commerciò, solteiro, com domicilio eleitoral -HO 
districto municipal de Gávea. (Qualificação re
querida, n. 3 .947.) 

3.598. João Baptista de Oliveira Campos (3.591), filho de 
Miguel de Oliveira Campos e de Thereza Telies da 
Brito, nascido a 27 de janeiro de 1917, no Distri
cto Federal, residente a rua Faro n . 35, casa 1, 
commerciò, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Gávea. (Qualificação reque
rida, n. 3.637.) 

§;$)9, Álvaro da Rocha (Mendonça (3.592), filho de Luiz 
Coelho Mendonça e de Adelina da Rocha, nascido 
a 21 de-agosto de 1910, no Districto Federal, re
sidente á rua Jardim Botânico n. 738 , casa 2, 
chauffeur, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

.tricto municipal de Gávea. (Qualificação -reque
rida, n . 2.982.) 

3.600. Angenor Fernandes dos Santos (3.593), filho de Ma
noel Fernandes dos Santos e de Bclarmina Fran
cisca, nascido a 13 de maio de 1893, em São João 
Nepomuceno, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Lopes Quinta n . .326, commef.io, casado, cota 
domicilio eleitoral no districto municipal de Gá
vea. (Qualificação requerida, n.• 3.653..)-

Outrosim, faço scienle aos interessados de que ò's íitu.ips 
terão entregues aos próprios .eleitores ou a quem apreserítàr 
a senha-recibo correspondente ao pedido de inscripção, t ra
zendo a assignaturà do. eleitor. Dado e passado ne-si.a Caih-
tal, aos 1 8 de março de 1936. —' O escrivão, A. Abreu. 

NONA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Sr. juiz da 9" Zona Eleitoral da 2* Circum-
scripção do Districto Federal, faço publico para conhecimento 
dos interessados que por este Cartório e Juizo foram expe
didos os titulos eleitoraes dos'seguintes cidadãos: 

2 .551. Moacyr Chaves (2.5.94), filho de Elvira Chaves, nas
cido, a 29 de hqvembro de 1915, no Districto Fe
deral, 'residente á rua, Gratidão n . 108. commer
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de ,T i juca . (Qualificação requeri
d a ) . 

2.552. José de Albuquerque (2.590), filho-de ,Manoel Pom-
peu dé Albuquerque e âe Maria dej Oliveira Al
buquerque, nascido A, 8 de fevereiro, de 1892, em 
Petropolis, Estado üo< Rip de Janeiro, residente â 
rua Medeiros Passaro,.8i,' operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. 
(Qualificação requerida) . 

2.553. Armando Victor Gony (2.597), filho de Gustavo Victor 
Gony e dc Maria da Conceição Ferreira, nascido 
a 12 d* julho de 1898, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Conde Bomfim n. 111, operário., 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida) . 

2.554. Andréa do Nascimento (2.598), filha, de Arnaud Cé
SAR do Nascimento e. ;dc Claudipa. Bastos do NAS
cimento, nascida a 25 de setembro de 1913, no 
Districto Federal, residente á RUA Conde Bomfim 
n . 765, dactylographa, solteira,. com domicilio 
eleitoral no. districto -municipal, d,e Tijuca. (Qua
lificação requer ida) . 

2.555-. Ali Hamude (2-.599), filho de Ham.ude. e Hamudo e 
de Anné Yassine, nascido A 5 de janeiro de 1890, 
na Syria, naturalisado brasileiro, residente á rua 
João Francisco n. 17,..commerciante, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Velho. (Qualificação requerida) . 

2 .556. Antônio Gaio de Azevedo. (2.000), filho de Manoel 
Teixeira de Azevedo o de Augusta da Cunha Gaio, 
nascido a 24 de abril dc 1914. no Districto Federal, 
residente á rua. Desembargador Izidro n. 69, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Tijuca. (Qualificação requeri
d a ) . 

2 .557. Edgard de Sampaio Fortuna (2.601), filho de Theo-
philo de Almeida Fortuna e de Albertina de Sam
paio Fortuna, nascido a -6 de outubro de 1907, em 
Belém, Estado do Pará, residente á rua Uruguay 
n . 324, casa V, "desenhista technico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de T i 
juca . (Qualificação requer ida) . 

2 .558. José Pereira Malta (2.602), filho de Francisco Pe 
reira Malta e de Maria Luiza Malta, nascido a 10 
de fevereiro de 1903, no Districto Federal, resi
dente á rua ' Campos Salles n . 26, -graphico, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto Munici
pal d e Engenho Velho'.' (Qualificação requerida) . 

2.559. Arnaldo da Costa Faro '(2.603), filho de Antônio da 
Costa Faro c de.,"Latira' .de Souza Faro, nascido a 
6 de maio de iSíS^-nô Distrícío Federal, residente 
& IRUA Conde, dé Bomfim n. 330, advogado, solteiro, 
com domicilio -eléitorar-no districto municipal'- de 
Tijuca. (Qualificarão requer ida} . 

IRlo de Janeiro, 18 de .maTço . f de ' .1.936.-,-— -Pelo escrivão, 
J. Perry, escrevente no impedimento occasional do escrivão. 

Original ilegível 
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Terceira Circuinscripção 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

De ordem -do doutor juiz da. 12" Zona Eleitoral da 3" Cir-
cuinscripção do Districto .Federal, faço publico para conhe
cimento dos" interessados,, que, pelo M. M. dr . juiz, foram 
mandados expedir os títulos eleitoraes dos seguintes ci
dadãos.:. . '*' 

4.159. Maríeta Costa (4.200), filha de Felicíssimo Arthur 
Costa e de Almira Cândida Costa, nascida a, 23 da 
julho de 1912, em Parahyba do Sul, Estado do 
Rio de Janeiro, residente A rua do Amparo n . 41, 
domestica, solteira, coni domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Transferencia do 
Estado do Rio.) 

*.í50vTsabel- Costa (4.201), filha de felicíssimo Arthur Costa 
e de Almira Cândida-Gosta, nascida a. 9 de agosto de 
1914, em Parahyba do Sul, Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua do Amparo n . 41, domesti
ca, solteira, com domicilio eleiteral no distristo 
municipal de Piedade. (Transferencia do Estado 
do Rio.) 

Í . Í 5 í : Isidio Arthur da Costa (4.202), filho de Felicissimo 
Arthur da Costa e. de Almira Cândida da Costa, 
nascido a 12 de novembro de 1910, em Parahyba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, residende á rua 
do Amparo n. 41, commerciario, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade. (Transferencia do Estado do Rio.) 

•4.152. Dnmouriez de Almeida Lima (4.203), filho de Her-
culano Lima e de Maria Ilerculano Lima, nascido a 
23 de dezembro de 1895, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Sá n. 339, motorista, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade. (Transferencia do Estado do Rio.) 

4.153. Manoel Veríssimo Pereira (4.204), filho de .Toso 
Lazio Pereira e de Cândida Pinto Pereira, nascido 
a 1 de outubro de 1913, em São Luiz, Estado do 
Maranhão, residente á rua Assis Carneiro n. 02, 
commerciò, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida, proc. n . 3.834.) • 

4.IÕÍ. Claudionor do Amaral (4.205), filho de Annibi! do 
Amaral o de Jlereilia Machado, "nascido a 22 de 
junho de )ÍH7. no Districto Federal, residente ;> 
rua Torre? de Oliveira n . 244. estudante.' solteiro, 
com domicilio eleitoral rio distric',0 municipal de 
Piedade. (Qualificação requerida, proc. 3 . ! i 7 . ) 

' ' « . I J Õ . Delphim do Nascimento (1.201). filho", de Delphim 
. Alves do Nascimento -e de Mothilde do Nascimento, 

nascido a 25 de agosto do 1911, no Dislricfn Fe
deral, residente rt rua 1 Mb ir a n ; ' 9 , commerciò. sol
teiro, com dnmiciMo' eleiteral .no districto muni
cipal fie Piedade.- (Qualificarão requerida, pro
cesso n: 2.825'. v • 

i .fõi) . Oracilií, Alvarenga (1.207), filha de Adelino Alva
renga e d<» Adelina Alvarenga, nascido a 18 de ou
tubro dr 19Í-3,- no'-: Disf'p:rfo Federai. ' residente á 
ruai Ouro Preto n.'.591 diro-iéstiua. solteira, çm-n do
micilio e l e i t o » ! .nfl-.d5slr.aclo municipal de Pieda
de.. (QnalificnçSo .TPqxienidP, proc. 3.134.) 

.4' 157=,, José Guedes, doAmara l - •'!,-' 2íW. filho de Luiz Guedes 
• do .Amaral e-de. Amélia AHviquerque Amaral, nas
cido a 21 de tjaneiro' de 1901. em Maná os. Estado 
do Amazonas, sesifl-^nte-ã jmn Goyaz n. 154. guar
da-livros, casado.- com-. domloiPo eleitoral no" dis
tricto municipal-.d* Piedade. (Qualificação re
querida, proc;: ii; -,3;.40Í;, ) 

4.158. -Manoel Fernandes daCns-t.a-.(4 .2(19), filho dc Clara da 
Conceição Cnsfn.e nascido- ?» 29 de maio de 1908, 
no Disiricf-f) .Fode.ral,'residente á- rua João Vieira-
n.. 37, empregado.publico, solteiro, com domicilio 
eleitoral nò-. districto ..municipal de Piedade. 
(Qualificação requerida, proc. >n. 3.506.) 

#.159. Waldir de Araújo: (4.210).,filho de.Firmino de Araújo 
e de Lydia Lmwnt ina : da Conceição, nascido a 11 
de mnrçn de 1915", no Districto Federal, residente 
á rua Fagmtâe*- ViirHIa- n. 67, operário, solteiro, 
Com domicilio eleitoral no districto municipal de 
PiedDffe. (Qualirieaçfio requerida. « , n . 5.547 ) 

4.160. Edgard Jaeintho de Almeida Júnior (4.211), filho dflj 
Edgard Jaeintho de Almeida e de Horacia Pitta 
j e Almeida, nascido a 8 de setembro de 1912, nof 
Districto Federal, residente á rua Bernardo Gui-i 
marães n. 72, empregado publico, solteiro, corn| 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie-* 
dade. (Qualificação requerida, proc. n . 3.943.)| 

4 . 1 6 1 . José Nunes Almas Filho (4.212), filho de José NuneS| 
Almas e de Maria do Rosário Almas, nascido a 11' 
de janeiro de 1915, no Districto Federal, residente 
â rua Goyaz n. 454, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Piedade.j 
(Qualificação requerida, proc. n . 2.990.) ," 

4.162. João Ferreira da Costa (4.213), filho de Raymundo 
Ferreira da Costa e de Orminda Bastos Ferreira da 
Cosia, nascido a 22 de abril de 1914, no Districto 
Federal, residente á rua Florentina n. 57, commer
ciò, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade. .Qualificação requerida, 
processo n . 3.592.) 

4.163. Mario Rodrigues Grillo vi.21 i ) , filho de José Maria 
Grillo e de Maria Emilia Beato Rodrigues, nascido 
a 11 de fevereiro de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua Vagundes Val-ella n . 79, eommer-
ciario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
.municipal de Piedade. ^Qualificação requerida, 
processo n . 3.377.) 

•i.164. Francisco Lima (4.215), filho de José Pereira Lima e 
do Margarida Pereira Lima, nascido a 27 de outu
bro de 1910, no Districto Federal, residente á rua 
Gomes Serpa n. 62, commerciu, casado, com domi
cilio eleitoral no disuneto municipal de Piedade. 
(.Qualificação requerida, processo n. 3.638.) 

4.165. Carlos da Silva Tejo (4.216), filho de Júlio Augusto 
da Silva Tejo e de Maria Ignez da Silva Telles, 
nascido a 15 de julho de 1892, no Districto Federal, 
residente á rua Ciarimuiulo de Mello n. -375, casa ti, 
guarda-livros, casado, com domicilio eleitoral no 
li^Lrielo municipal, de Piedade. Qualificação re 

querida, processo ri. 2.Í66. ' 1 

4.106. Lòo Telles Ferreira .1.217), filho de Álvaro Affonso 
Ferreira e do Ma ri et. Ia T-dles Ferreira, nascido a 1 
de abril de 1914, no Dislricb» Federal, residente a 
roa Oliveira de Anrira Ir* n. 13. estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral mi districto municipal de 
?i''dc<]e. Qualificação requerida, processo numero 
3.200.) 

4 . 1 6 ' . Snzano Joaquim da Silva -,i.21-8). filho de Avl ino 
Joaquim da Silva e de Maria -losephina da Silva, 
nascido a 1J de agosto de !915, no Districto Fe
deral, residente á rua Silva Gptnès n. 25, commer
ciò, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de .Piedade. (Qualificação requerida, 
processo n. 3.552.) 

4.168. Julíão Dario da Silva (4.219)., filho de Agostinho 
Dítrio da Silva e rle, Vicentina Maria da Silva, nas-

. eido a 22 fie maio de 1910.. no .Di-drieto Federal, 
residenle á rua Almeida Nogueira n. 41, alfaiate, 
sotteir-D, com domicilo eleiloral no districto nitini-
jipal d e Piedade, iQualificação requerida, processo 
n. 3.841.) 

4.169. Ediiiird.T de Avsis Horta Júnior. '.4.220). filho de 
Eduardo de Assis Burla c dc Joaquina Horta, nas
cido à 22 de julho dc 1909. np Districto Federal, 
residente á rua Manoel ViCíorjno n. 119, professor, 
solteiro, CQIIÍ. domicilio ('Íei'lorh.i no districto muni
cipal de Piedade. .'Qualificarão requerida, processo 
n. ::.C33.) ' 

• 4. t / 0 . Jó.sé Augusto Araújo '4.2211 .••filho de Firmino Au
gusto de' Arau.i'o" e do Lydia I.aurentina da Con
dição, nascido a 17 de março-d»' (911.. no Districto 
Federal, -rosifionle a ''rua' Fagundes Varclla n. -67,-
operr.rio.' solteiro.' com domicilio eleitoral no dis-

- (rícío niunfc-ipa! de Piedade: - (Qualificação rc~ 
queride, pro""--i' n. 3.795.) • 

4 .171. José Moreira das Neves (4.222), filho de-Joaquim Mo
r e i r a das Neve? p- fie -Rosalina Ferre i ra das Neves; 
nascido n 3 de setembro'ile'.!91,3. no Districto Fe 
deral, residente á rua Silva Xavier n.;-. 136;..com
merciò, soiseiro. fnm domicilio eleitoral, no distri
cto mtmicip-' de Piedade. . (Qualificação requerida; 
processo n. '*.9<>7.). 

4.172. Haroido \liliUiv da-Costa Barros <4.223), filho d* 
J.isé Cbrist. -o de Barros e F«->-iot<i da Costa. 

Original ilegível 
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Barras, nascido a 1 5 de setembro de 1 9 1 1 , no Dis
tricto federal , residente á rua do Amparo n . 75, 
marítimo, solieiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Qualificação reque
rida, processo n. 3.926.) 

4.173. Joaquim Pereira Guimarães (1.224), filho dc Ze feri no 
Pereira Guimarães e de Julia Rosa Guimarães, nas
cido a 26 de janeiro de 1905, em São Gonealo, Es 
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Ada n. 115. 
operário, solieiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade. (Transferencia do Es
tado do Rio.) 

4 . 1 / 4 . Alda de Abreu lílancu (4.225), filha de Guilherme 
Leitão Teixeira de Abreu e de Manoela Chaves dos 
Santos Abreu, nascida 'a 28 de maio de 1917, na 
Parahyba do Sul. Estado dei Rio di*. Janeiro, resi
dente ú rua Bittencourt n. 50, casa 2, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade. ('Qualificação requerida, pro
cesso r , 3,743. • 

4.175. AgapHo Alcântara Soares (-í.22G\ filho de Luiza Mana 
da Conceição, nascido a 25 de março de 1908. em 
São Gonealo. Estado do Rio de Janeiro, residente si 
travessa Martins Cosia n . 37. commerciò, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade. (Qualificarão requerid;», proce.-fo numere 
3.718 .1 

Districto federal, 19 de março de 1936. — (» esc-n ã e 
A Ferreira. 

EDITAES DE TRANSFERENCIA 

P r i n i H r-n C i r c u i i L S C I Í \ ( ( - n o 

S E G U N D A Z O N A E L E I T O R A L 

(Districto municipal de São José) 

Juiz — Dr. Martinao Garcez Caldas Barreto 

Çscrivão — Dr... Carlos Waldemar de Figueiredo 

Eneo publico para fins do «ri. 09. § 2" da lei 48. de 4 R J E 
Ciaio de- Í935, que, por este C.arlo.rio e Juízo da 2:' Zona Elei
toral, está sendo proresado o pedido rle trnnsferencia dos se
guintes cidadãos: 

JOSE' SOARES (Tn?eripeão 9.596}. 2 1 Zona, filho de ftia.vi-
' utiniaiio Soare-, nascido a 2 de ago-lo- de 1900, no Fs -

• tado do Rio de Janeiro, portuário, casado. (Transferen
cia do titulo eleitora! n . 8.922. de Ajuda para São José.) 

3JÍOKKE11TO MARENAS DA ROCHA (Inscripção 16.806) 1* 
'• Zona, filho de Lúcio José da Rocha, nascido a 18 de 

agosto de 1894. no Rio de Janeiro, commerciò, casado. 
(Transferencia do titulo eleitoral n . 11.810, de São José 
para São José.) 

&3ANOEL EUGÊNIO T>\ SILVEIRA JORDÃO (Inscripção 
4.116), 9" Zona, filho de Manoel Eugênio da Silveira 
Jordão, nascido a 29 de junho de 1885, no Estado do Rio 
de Janeiro, trabalhador, casado. (Transferencia do titulo 
elei toral 'n. 445, de Santa Cruz para São José.) 

ARLTNDO GOMES DA SILVA (Inscripção 11.512), da 2" Zona, 
filho de. Joaquim Gomes da Silva, nascido a 3 de maio 
de 1913, no Districto federal , commerciò, solteiro. 
.(Transferencia do titulo eleitoral n . 11.010, de Gloria 
para São José.) 

iFOSE' MACEDO (Inscripção 4.425), da 2* Zona, filho de An
tônio Macedo, nascido a 19 de abril de 1889. no 'Districto 
Federal, portuário, casado. (Transferencia do titulo elei
tora! n . 4.436. de Ajuda para São José.) 

3DÜRVAI. PINHEIRO MACHADO (Inscripção 3.717), 11* Zona. 
filho de Benedicto Machado, nascido a 2 de março de 
1904, no Districto Federal, commerciò, casado. (Trans
ferencia do titulo eleitoral n . 3.717, de Meyer para São 
José,) 

ÍJfTJRANDYR RODRIGUES (Inscripção 2.312), 7* Zona, filho 
de Gonealo Rodrigues, nascido a 17 de agosto de 1911. no 
Districto Federal, commerciò, solteiro. (Transferencia do 
titulo n. 2.043, de SanfAnna para São José.) 

H<>YSE'S GAMARA TAVARES (Inscripção 1.988), T Zona, 
filho de Zeferino iJosé Tavares, nascido a 10 junho de 
1899, no Districto Federal, motorista, casado. (Transfe-

^_ rencia do titulo n. 1.789, de SanfAnna para São José.) 
fiAÍTOEL DA CUNHA PINTO, filho de Luciano Pinto do Nas

cimento, nascido a 7 de setembro de 1378. no Rio de Ja

neiro, portuário, solteiro. (Transferencia do titulo nu
mero 5.200, de Ajuda para São José.) 

ERNESTO DA SILVA DEIRO' (inscripção 4.398), & 'Zona, 
filho de Francisco Xavier da Silva Deiró, nascido a 1 3 de 
agosto de 1880, no Districto Federal, portuário, casado. 
(Transferencia do titulo n . 4.211. de Ajuda para São 
José.) . 

ViRIATO GOMES DOS SANTOS (Tnseripção 4:388), 2* Zona, 
nascido a 9 do novembro de 1876, no Districto Federal, 
portuário, casado. (Transferencia do titulo n . 4.201, de 
Ajuda para São José.) 

AURÉLIO DA SILVA FREITAS (Inscripção 6.234),. 1* Zona. 
filho de Pedro Alberto de Freitas, nascido a 20 de junho 
de 1892, no Estado do Rio de Janeiro, contador, casado. 
(Transferencia do titulo n . 7.999. de Candelária para São 
José.) 

JOÃO DA CUNHA RIBEIRO (Inscripção 711). de 9* Zona; filho 
de Optaciano Ribeiro, nascido a 26 do Outubro de 1912. 
no Estado do Rio Grande do Sul,- commerciò, casado. 
(Transferencia do titulo n. 789. de Tijuca para-Sfuf José.) 

THEODOMIRO GOMES FERNANDES (Inscripção. 2.074), 1" 
Zona, filho de Aureliano José Fernandes, nascido, a'.30 de 
julho de• 1873; no Estado.de Sergipe,..empregado publico, 
casado. (Transferencia, do likilo n. 2.547, dc São Do
mingos para .São JòSé.) -t . . . . . . 

PKDRO IGNACIO DE ARAÚJO (Inscripção"! .037). 6- 'Zona. 
filho do Francisco :Ignacio dê* Avanjo; - nascido a- 18 de 
maio de 1888, n o . Estado do Alagoas, arralo.. • casado. 
(Transferencia-do titulo hv 7.811, dé^Andarahy para São 
José. ! •"• '• Í 'J . ••' "L . . - • 

ANTÔNIO' hODUIGlíES- GDEDES • {Inscripção,S.,041-1, -2"- Zona, 
filho de ; Adriano Rodrigues Guedes, uascido a 5 de se
tembro do 1883, no E-la-Jo da Bahia, commcrpio, viuvo 
(Transferencia cio titulo n. 8.639. de Ajuda para São 
J-osé.) 

ADF.RITO PATRÍCIO DE ALMEIDA, filho de Joaquim Patrí
cio de Almeida, nascido a 13 de muio de 1907, no Estado 
do Ceará, empregado publico, casado. (Transferencia do 
titulo 7.0-ÇI. de Meyer para SFU» José.'- . 

PAULO DA SILVA BOJINGA'' l ínscripçãn -7:3701, 3"-"Zona, 
filho de Eddó Adolpho -Bbjiiiga, nascido a 8 de agosto de 
1906, no Districto Federal; medico, solteiro, (Transferen
cia do titíilo.n.:..774v.rtc Lygôaiptira São José.) - ... 

VATONIÁ SOARES GUIMARÃES, fi.tho dc João Soares,' nasci
do a 23 dc janeiro de Í8S9, no Districto Federai, domesti
ca, casada. (Transferencia do titulo n . , 1 . 4 2 3 . de. Enge
nho Velho paru São J o s é . \ . , ' . '. 

EIK-íARD MORAES COSTA* (Inscripção 1.-H7-I...3* Zona. filho 
de. Domingos José da Cosia, negociante, solteiro. .(Trans
ferencia do titulo o. -J .3-13, de ' Sae-I'IHIIEU(o - -para São 
José.) 

tt ADA CIO SILVERIO GOMES (Inscripção 3.893), 5" Zona, 
filho de Júlio Silvorio Gomes, nascido, a 25 de julho de 
1911, no-Districto Federal, empregado publico, solteiro. 
(Transferencia cio titulo n. 6..931, de Engenho Velho 
para São José.) 

JLLIO SILVERIO GOMES (Inscripção 6.053), 7° Zona. filho 
de Maria Jesuina dos Santos, nascido a 11 de julho de 
1882, no Estado de Pernambuco,, commerciò, casado. 
(Transferencia do titulo n. 6.410, da Penba para São 
Jose . j 

MARIO TEIXEIRA DE LIMA (inscripção 6.990). 2" Zona, filho 
cie João Teixeira de Lima, nascido a 15 de fevereiro de 
1898, no Estado do Rio Grande do Norte, portuário, ca
sado. (Transferencia do titulo n. 5.985, de Ajuda para 
São José.) 

FRANCOLINO FERREIRA DA CRUZ (nseripção 2.119), 1" 
Zona. filho de Manoel Antônio da Cruz, nascido a 10 de 
junho de 1874, na Estado de Sergipe, funecionario pu
blico, solteiro. (Transferencia do titulo n . 2.592, de São-
Domingos para São José.) 

JOSE' MARIA VIEIRA DA COSTA (Inscripção 6.98(5?, 3 
Zona, filho de Alfredo Vieira da Costa, nascido a 17 de 
agoslo de 1895, no Districto Federal, commerciò, solteiro. 
(Transferencia do titulo n. 0,716, de Gávea para São 
José.) 

CID GOMES DE SOUZA, filho de João Gomes de Souza, n a s 
cido a 28 de junho de 1898, no Estado do Rio de Janeiro, 
ferroviário, casado. (Transferencia do titulo n. 2.0741. 
de Penha para. São José . ) . 

Districto Federal, *é 10.de inacço de 1930. — Pelo es-
crivSo, Maria Zahior. 
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TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

Districtos innnTciDàes' de Santa'Rita, Sacramento e São 
Domingos) 

Juiz—- Pr, Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

EDITAL. OE TRANSFEnENCIAS 

.. Faço publico^ para 05 fins do artigo 69 § 2" da lei 48, de 
4-de maio; de 1935, .que por este Carotorio e Juizo da 3" Zona 
Eleitora], estão sendo processados os pedidos de transferen-. 
«ias dos seguintes cidadãos: . • •: 

VICENTE DURSO (863) (Insc. n.; 4.958), filho de Felippe 
D,'Urso, nascido a 20 de setembro de 1908, no Districto 

. Federal...commerciò, .solteiro. ,,(Transferencia do titulo 
eleitoral n . 4.762 em 5-7-34,.de Madureira para Meyer 
e aCtualmcnte pede' transferencia de Meyer para a 3 ' 
Zona, São Domingos). 

•ALTAMIRO NASCIMENTO DOS SANTOS. (S'76) (Insc. n u 
mero 6.946), filho de Pedro Macedo dos Santos, nascicto 
a 19 de janeiro de 1898, nò Districto Federal, funecio
nario municipal, solteiro. (Transferencia do titulo elei
toral n , 6.544, da 2' Zona 'antiga (Gloria), para a 3* 
Zona, Santa Ri ta ) . , 

LUDGV.IGO CORDEIRO DO NASCIMENTO (877) (Insc. nu 
mero 4.754), filho de Antônio Francisco Cordeiro Silva, 
nascido a 16 dc maio de ,1879, no Districto Federal, m i 
litar reformado, casado. (Transferencia do titulo elei
toral n . 3.361 da 1* Zona antiga (São José), para a 3" 
Zona, Santa Ri ta ) . 

ALEXANDRE MARTINS DE BARROS (878) (Insc. n. 910), 
filho de Pedro Martins de Barros, nascido a 3 de maio 
de 1884, no Districto Federal, funecionario publico, ca
sado. (Transferencia do titulo eleitoral n. 878. da 2" 
Zona antiga (Glorja), para a 3 a Zona, São Domingos). 

BALDTI1NO IGNACIO DOS SANTOS (879) (Insc. n. 2.085), 
- .filho de Joaquim-dgnaciodos Santos, nascido a 9 de no

vembro de 1883, em Minas Geraes, funecionario publico, 
casado.- (Transferencia do ' t i tu lo eleitoral n. 1.414, da 
&* Zona (Jacarépaguá), para 1 a 3° Zona, S. Ri ta ) . 

ANTÔNIO CARDOSO (880) (Insc: h.- 9.723), filho de José Go
mes dá Costa, nascido a 26 d e a b r i l de 1893, no Districto 
Federal, funecionario municipal, casado. (Transferen
cia do titulo eleitoral ; n., 7.759, da 2 n Zona antiga (Glo
r ia) , para a 3* Zona, Santa Ri ta ) . 

ELIAS KANSS (881) (Insc. n . 5.357), filho de João Kanss, 
nascido a 6 de maio de 1905, em São Simão, São Paulo, 
commerciò, casado. • (Transferencia do titulo eleitoral 
h . '5.106 da 5" Zona antiga (São Christovão), para a 
Zona, São Domingos). ' " •• 

'JOSE' FARIA DA SILVA' (882) (Tnsc. n . 9.184), filho de 
Amélia da Conceição, nascido a. 20 de fevereiro de 1899, 

,p.o Districto Federalj ' operário, solteiro. (Transferencia 
Io titulo eleitoral nl, 8 .826.da 5' Zona (São Christovão) 
para a 3* Zona, São'Domingos).. 

JOSE' ROSA (8S3) (Insc. n . 2.782), filho de-Vicente Rosa, 
nascido, a 19 de março de 1894, no Districto Federal, 
funecionario • publico,' casado;' '(Transferencia do titulo 
slei.fcoral n. .1.479, d a - . l ^ Z o n a t (Realengo). para a 3" 
Zona, Santa R i t a ) . : ; -

JOSE' 'ND.NES DA ROSA '(892) '(Ibsc. n . ' 3.908), filho de 
Gabriel^Nun.es da Rosa, nascido a 14 de maio de 1905, 
em- Itaborahy, Estado do Rio, policia-do-Cães do Porto, 
solteiro. (Transferencia-do titulo eleitoral nt. 4.588, 
4 a Zona' (Gamboa),' para a- 3 a Zona, Sacramento). 

ACGACIO'VENANCIO DE OLIVEIRA (832) (Insc. n . 3.GS4), 
filho de Venancio Cyri l lo 'dè 'Oliveira, nascido a 24 de 
dezembro de 1905, do. Estado.< do Rio, commerciò, sol
teiro. (Transferencia-do - t i tulo eleitoral n. .3.134, da 7" 
Zona (E. Santo), para a •3-" Zona, Santa R i t a ) . 

OSCAR DA SILVA BRAGA (894) (Insc. n . 1.258), filho de 
0'scar da Silva Braga, nascido a 24 de janeiro de 1911, 
no Districto Federal, fundidór; solteiro. (Transferencia 
do titulo eleitoral ri. 1.760, da 5" ZOrta (E. Velho) para 
a 3* Zona, Santa Rita)7' 

MARGIONILEO RODRIGUES DA COSTA (895) (Insc. 8.659), 
filho de Graciano Rodrigues da Costa, nascido a 2.4 de 
janeiro de 1901, em Santa "Maria da Victoria, Bahia."fune

cionario municipal, casado. (Transferencia do titulo eloi«i 
toral n . 8.283, da 7 a Zona (Penha), para a 3* Zona, Sa
cramento) . • • -

RUBEM BAETA DE FARIA (896) (Insc. n . 1.405), filho dé 
José Lourenço Baeta Neves, nascido a 21 de janeiro de 
1900, em Queluz, Minas Geraes, funecionario publico, ca
sado. (Transferencia do titulo eleitoral n, 1.860 da 8* 
Zona (Madureira), para a 3" Zona, São Domingos). 

JÚLIO DO REGO LIMA (897) (Insc; n. 1.161), filho de 
Elysiario do Rego Lima, nascido a 2 de julho de 1894, 
no Districto Federal, typographo, casado. (Transferen
cia do titulo eleitoral n . 1.143, 4" Zona (Rio Compri
do), para a a 3" Zona, São Domingos). 

ANTÔNIO LOPES (898) (Insc. n . 4.830), filho de Germano 
Lopes, nascido a 14 de agosto de 1890. em Portugal (na
turalizado), funecionario municipal'-, casado. (Transfe
rencia do titulo eleitoral íi . 4.636 da 2* Zona antiga 
(Gloria), para a 3 ' Zona, Sacramento). 

Districto Federal, aos 18 do março de 1930. — Pelo es-
evivão, Maurício Teixeira de Mello. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

Juiz — Dr. Francisco de'Paula Rocha Lagoa Filho 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

RESTITUIÇÃO DE TÍTULOS (Transferencias) 

(Lei 48 de 4'de maio de 1935, ar t . 69 § 4o.) 

De ordem cio Dr. Juiz Eleitoral da 3" Zona da 1" Cir-
cirmscripção do Districto Federal, faço publico, para conheci
mentos dos interessados, que foram deferidos os pedidos de 
transferencias >c mandado restituir os titulos eleitoraes dos 
seguintes cidadãos: 

CARLOS AMADO MACHADO (811) (Insc. 5.108), filho de 
Franscisco Amado Machado, nascido a 2 de maio de 1908, 
no Districto Federal, residente á rua Senhor dos Passos 
n. 16, í" andar, contador, casado. (Transferencia do 
titulo eleitoral n . 5.029, da 8* zona (Madureira) para 
a 3" zona Sacramento.) 

LUCILtA PINTO DA CRUZ (818) (Insc. n. 5.732), filha dc 
Antônio H. Reis da Cruz, nascida a 27 de fevereiro de 
1905, cm São Luiz do Maranhão, residente á Avenida Rio 
Branco n. 52, 3 o andar íunecionaria municipal solteira. 
Transferencia do titulo eleitoral n. 5.376 de 2° Zona 
(Gloria) para a 3" Zoíia São Domingos.) i - j 

ÍRANCISCO FLAVIO VIEIRA (819) (Insc. n. 2.07,1), filho 
dc Francisco Flavio Vieira, nascido a' 23 de junho de 
1908, em Timbó-Assú, Pernambuco, residente • á rua da 
Conceição n. 66, sobrado, commerciò, casado. Transfe
rencia do titulo eleitoral n . 2.O10 da 2"-Zona (SãoJosé)\ 
para a 3° Zona São Domingos.-) • . < • ; • • 

MARIO DA ROSA FIALHO (820) (Insc. n. 4.886), filho de 
Manoel da Rosa Fialho, nascido a 12 'de maio' 'dé ' 1888, 
.no Districto Federal, residente á rua da Alfândega n . 168, 
funecionario publico, solteiro. (Transferencia do titulo 
eleitoral no 1.091 da 2* Zona ant . (Glor ia) 'para : a 3* 
Zona São Domingos.) ' *" 

LUIZ EREMITA DE CERQUEIRA (821) (Insc. n.....l'.40J, fi
lho de José Pedro de Cerqueira, nascido a 31 de maio 'd* 
1910, no Districto Federal, residente ã Avenida: Thomé de 
Souza n . 132. ('Transferencia do titulo eleitoral 1.416 
da 11 a Zona 'Meyer) para. a 3" Zona- :são Domingos..) • 

LYDIA FIRM1.NO (822) (Insc. n, 2.698)', filha ; de Amara 
Justino dos Santos, nascida a -5 de janeiro de '1893, ne 
Estado do Rio, residente á rua Adro do São Francisco nu
mero 19, costureira, casada. (Transferencia do titulo eleito
ral n . 2.319 da 7" Zona (SanfAnna) para a 3 a Zona -Santa 
Rita.) ' : ' ' •>•"'-*.--t f l 

AMELtO FIRMINO (823) (Insc. n . 18V685), filbo : dc' Manoel 
Firmino do Nascimento, nascido a 17 de setembro de 
1889, no Estado do Rio, residente „á rua Adrü-dé'São, . 
Francisco n . 19, funecionario municipal,' casadp. -(TraÁ3- r 

ferencia do titulo eleitoral n . 15.335 dá 1* Zona;antiga. 
(São José) para a 3 a Zona Santa Rita".) 

ANTÔNIO LOPES DIAS (824) (Insc. n. 1.036), f i lho te . 'MA
noel Lopes Dias, nascido, a 23 de dezembro tté ;i9ÍO^'hjf 
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Districto Federal, residente á rua Regente Feijó n . 52, 
sobrado, commerciò, solteiro. (Transferencia rio titulo 
eleitoral n. 1.001 da 6* Zona (Gávea) para ã Zona Sa
cramento.) 

PEDRO MARTINS DE BARROS (825) (Insc. n . 21), filho de 
Pedro "Martins de Barros, nascido a 2 de outubro de 1888, 
no Districto Federal, residente á Avenida Thomé de Sousa, 
n . 158, sobrado, funecionario publico, casado. (Transfe
rencia do titulo eleitoral n . 7 da 7 a Zona (Iraja) para 
a 3 ' Zona São Domingos.) 

UANOEL DE SOUSA RAMOS (826) (Insc. n . 865), filho ds 
Joaquim de Sousa Ramos, nascido a 21 de fevereiro de 
1882, em Yalença no Estado do Rio, residente á rua 
Ledo n . 98, funecionario publico, casado. (Transferencia 
do titulo eleitoral n . 834 da 2" Zona antiga (Gloria) 
ipara a 3 a Zona São Domingos.) 

SEBASTIÃO JOSE' OZORIO (827) (Insc. n. 1.708), filho de 
José Ozorio, nascido a 7 de novembro dc 1894, no Estado 
do Rio, residente á rua da Alfândega n. 232, funeciona
rio publico, viuvo. (Transferencia dn.titulo eleitoral nu
mero 1.503 da 2 ' Zona antiga (Gloria) para 3* Zona 
São Domingos.) 

HODOLPHO DA GAMA PALMA (828) (Insc. n . 1.012), filho 
de João Antônio Palma, nascido a 25 de dezembro de 
1875, no Districto Federal, residente á rua Ledo n. 135,. 
funecionario publico, viuvo. (Transferencia do titulo elei
toral n . 981 da 2" Zona antiga (Gloria) para a 3 a Zona 
São Domingos.) 

gYLVIO EREMITA DE CERQUEIRA (829) (Tnsc. n . 6.383), 
filho de José Pedro de Cerqueira, nascido a 28 de março 
de 1902, no Districto Federal, residente á Avenida Thomé 
de Sousa n. 132, commerciò, solteiro.. (Transferencia do 
titulo eleitoral n, 5.227 da 4* Zona antiga (Espirito San
to) para a 3 a Zona São Domingos.) 

Districto Federal, aos 13 de março de 1930. — Pelo Es 
crivão» Maurício Teixeira dc Mello. 

Segunda Circumscripção 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

X-Distriçtos municipaes da Lagoa, Copacabana « Gávea, 

Juiz —'- Dr. Nelson Hungria 

Escrivão — Dr. Francisco Farias 

aECTÍFICAÇÃO DE NO-Ml" 

Qualificação "ex-officio" 

•. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro: 
fS»' 683. Gennyson Amado; e não como sahiu publicado no 

• "Boletim Eleitoral" n. 88. de 31 de agosto de 1934. 
•Rio, 18 de março de 1936. — O escrivão, A. Abreu. 

. . De ordem do Dr.- Juiz Eleitoral da -6* Zona, da 2X Cir-
cümecripção, do Districto Federal, faço publico, para conhe-
igknento dos interessados, que foram effectuadas pelo senhor 
2>r. Juiz as transferencias dos seguintes eleitores • 

lOíüILHBRME DE CARVALHO (149) (inscripção n. 9.066. U-
tulo.n. 8.447, transferido da 4* Zona antiga, SanfAnna, 

^ para' a 6 a Zona, Copacabana. 
EDGARD DA COSTA CARVALHO (150) (inscripção n. 7.781), 
i*, - titulo n. 4.598, transferido da 1* Zona, Candelária, para 
1 | % 6* Zona, Lagoa. 
JORGE SILVEIRA (151) (inscripção n. 11.042). titulo nume-

sr» 23.881, transferido da 1* Zona, Candelária, para a 6* 
*S-! ^Zona, Gávea. 
JOSE.*- RODRIGUES BORRAJO (152) (inscripção n. 10.224) 

titulo n. 8.931, transferido da 6* Zona anf.isa. Andarahy, 
para * 6* Zona, Copacabana. 

HUMBERTO GIANN1NI (153) (inscripção n . 4.472), titulo 
n. 3.882, transferido da 8" Zona. Jacarepaguá, para a 6" 
Zona, Gávea. 

EDUARDO DE ALMEIDA NASCIMENTO (154) (inscripção nu
mero 212), titulo n. 210, transferido da 10' Zona, São 
Christovão, para a 6 a Zona, Lagoa. 

ROGÉRIO COELHO (155) (inscripção n. 18), titulo nV 7, 
transferido da 5" Zona antiga, Tijuca, para a G* Zona, Co
pacabana . 

OSWALDO BROCHADO MARTHA (156) (inscripção numero 
9.817), titulo n. 6.097, transferido da 8 a Zona, Andarahy, 
para a 6" Zona, Copacabana, 

ANTÔNIO LUNA DE ALENCAR (Í57) (inscripção n. 11.196'. 
titulo n. 10.175, transferido da I a Zona antiga, S. JosS, 
para a 0 a Zona, Gávea. 

DANIEL MOYSiiS DO NASCIMENTO (158) (inscripção nu
mero 236, titulo n. 2.501, transferido da 9' Zona, Enge
nho Velho, para a 6* Zona, Gávea. 

JOAQUIM JANUÁRIO DE MATTOS (159) (inscripção n. 876). 
titulo n . 880, transferido da 9 a Zona, Tijuca, para a 6* 
Zona, Copacabana. 

P-ERY MOACYR FERREIRA (100) (inscripção n. 1.685), t i 
tulo n. 1.657, transferido da 4' Zona, Santo Antônio, 
para a 6 a Zona, Lagoa. 

ALCIDES MACHADO (161) (inscripção n. 3.556). titulo nu
mero 6.427, transferido da 7° Zona, SanfAnna, para a 6" 
Zona, Copacabana. 

RAYMUNDO FRANCISCO BORGES DOS SANTOS (162) (in
scripção n . 5.256), titulo n. 7.949, transferido da I a Zona 
antiga, São José, para a 0 a Zona, Gávea. 

ELIAS JOSE' DE OLIVEIRA (163) (inscripção n. 6 .933), t i
tulo n. 6.290, transferido da 4* Zona antiga, Espirito 
Santo, para a 6" Zona, Gávea. 

OLDEMAR DE NIEMEYER (164) inscripção n. 3.184), titulo 
n . 3.037, transferido da 2 a Zona antiga, Santo Antônio, 
para a 6 a Zona, Gávea. 

LASNIER NUNES NOGUEIRA (165) (inscripção n. 3.873), t i
tulo n. 3.306, transferido da 7* Zona, SanfAnna, para a 0* 
Zona, Copacabana. 

VICENTE PETRA DA FONTOURA MELLO (166) (inscripção 
n. 696, titulo n. 595, transferido da 5* Zona antiga, São 
Christovão, para a 6* Zona, Gávea. 

LEOPOLDO ROSSl (167) (inscripção n. 11.451), titulo nu
mero 21.455, transferido da 1' Zona, Candelária, para a 6" 
Zona, Copacabana. 

JÚLIO MANOEL BESSA (168) (inscripção n. 5.231), titulo 
n. 6.849, transferido da 2* Zona antiga, Aiuda, para a 0* 
Zona, Gávea. 

EURICO CAPITULINO DE BARROS (169^ (inscripção numero 
2.199), titulo n. 2.139, transferido da 8' Zona, Anda 
rahy, para a 6" Zona, Lágôa. 

Dado e passado, nesta Capital, em 19 de março de 1936. 
— O escrivão, A. Aòrew. 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 6' Zona, da 2' Cir
cumscripção, do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram mandadas expedir pela 
MM. Juiz as quartas vias dos titulos dos seguintes cidadãos: 

Inscripção n. 1.080 — Titulo n. 746 — Manoel Pereira de 
Mello, filho de Manoel Pereira de Mello e de Leonor Pe
reira de Pinho Mello, nascido a 4 de fevereiro dõ 1889, em 
Porto das Caixas, Estado do Rio de Janeiro, casado, fune
cionario publico, residente á rua Andrade Figueira n. 133, 
domicilio eleitoral, Lagoa. (Qualificado ex-officio, B. F.. 
n. 23, sob o numero de ordem 10.344.) 

Inscripção n. 7.545 — Titulo n. 2.917 — Ruy Oscar da, 
Cunha, filho de Oscar de Castro Cunha e de Girmen Fer
reira da Cunha, nascido em 6 de outubro de 1911, em Sã» 
João d'El-Rey, Estado de Minas Geraes, solteiro, funecio
nario publico, residente á rua Thereza Guimarães n. IP. 
casa 6, com domicilio eleitoral na Lagoa. (Qualificado' 
conforme "processo n. 3.982, da 3" Zona antiga.) 
Dado e passado, nesta Capital, em 19 de março dc 1939. 

— O escrivão, A. Abreu. 

Imprensa Kaçíoail — TUo. Janela 




