
ESTADOS ÜNIDOSTTO BRASIL 
[(Decreto nu £1.078, ao St de fevereiro « t *»3JS)j a 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA 
ÍLÊITORAI 

JULGAMENTOS 
O Sr. Ministro Presidente designou o dia 2 de Qezemnro, 

as nove horas, para julgamento dos seguintes processos: 

i . Processo n. 2.052 (relator Sr. professor João Cabral). 
O Presidente da Oommissão Executiva do Partido Republicano 
da Bahia consulta ao Tribunal Superior sobre: I o) appüca-se 
ás eleições municipaes o disposto no art. 3o, § 7", das Disposi
ções Transitórias da Constituição Federa!; 2°) em virtude 
dessa disposião constitucional, podem ser applicados os dis
positivos da Constituição estadual da Bahia, constantes dos 
arts. 8o e seguintes aos eleitos nas primeiras eleições muni
cipaes; 3°) podem' ser creadas iiielegibilidades diversas das 
estabelecidas no art. 112 da Constituição Federal; 4") pôde 
uma lei ordinária estadual crear incompatibilidades, diversas 
das estabelecidas na respectiva Constituição, para o fim de 
applical-as ás primeiras eleições municipaes? 5o) pôde uma 
lei ordinária ter effeito retroactivo desde que affecte direitos 
individuaes ligados "ao exercício de um mandato electivo, em 
face do que dispõe o n. 3 do art. 113 da Constituição da Repu
blica? 6°) pôde a capacidade do cidadão eleito para o exer
cício, de funcção publica ser restringida de qualquer maneira 
por acto do poder publico, depois da. eleição? 7o) quando a 
capacidade do cidadão eleito pura o exercício de funcção pu
blica municipal pudesse ser restringida por acto do poder 
publico,, a quem compete tomar conhecimento dessa restri-
cção, para a sua applicação? Aos Tribunal, eleitoraes òu ás 
Câmaras, a que j?e destina o exercício do mandato? 8") de
terminada a uullidade, ou perda do mandato de um vereador 
a quem cabe a convocação do seu supplente, ao Tribunal 
Regional Eleitoral ou á Câmara Municipal? 9o) é licito ao 
Tribunal Regional tomar conhecimento de renuncia de man
dato de vereador sob o pretexto de ainda não se achar.instal-
iada' a Câmara a que se destina o exercício do mandato? 
(Adiado a requerimento do Sr. relator). 

2. Mandado de segurança n. 29 (relator Sr. Desembarga
dor Ovidio Romeiro), sendo requerente Urbano Berquó. 

3. Processo n. 2.051 (relator Sr. Desembargador Ovidio 
lomeiro). O Prefeito Municipal de Itaparica, no Estado da 
Sahia, consulta ao Tribunal Superior sobre se o art. 27 'da 
Lei Orgânica dos Municípios publicada após a realização e a 
apuração das eleições municipaes attinge aos vereadores que 
iá se acham com assento nas Câmaras Municipaes. (Da pauta 
anterior.) 

4. Carta testemunhavel n. 560 (relator" Sr. Desembarga
dor Ovidio Romeiro), sendo testemunhante a Liga Eleitora! 
Catholica do Ceará e recorrido o Tribunal Regional do Geárá. 
(Da pauta anterior.) , . , 

5. Appellação criminal n. 52 (relator Sr. Desembargador 
Collares Moreira), sendo appellante o Procurador (Regional 
Eleitoral do Pará e appelíado o Tribunal Regional Eleitoral. 
/Da pauta anterior.) * 

6. Appellação criminal a. 53—- Pará (relator Sr. Desem
bargador Ovidio Romeiro), sendo appellante o.'Procurador 
Regional do Pará e appellados Álvaro Gomes de Andrade Fi= 
'gueira e outros. (Da pauta anterior.), 

7. Processo n. 2.024 (relator Sr. Ministro Plinio Casado). 
Pedro Santa Rosa pede ao, Tribunal Superior a cassação dos 
mandatos dgs Deputados Federaes eleitos pelo Partido Repu
blicano Mineiro, Srs. Levindo Eduardo Coelho, José Carneiro 
de Rezende, Djalma Pinheia í Chagas, José Francisco Bias 
Fortes,; Polycarpo de Magalhães • Viotti e Virgílio de Mello 
Franco, em" face do que dispõe o art. 13 do Código Eleitoral, 
(Da pauta anterior.) 

8. Carta testemunhavel n. 543 (relator Sr. professor João 
Cabral), sendo testemunhente Eduardo Fernandes Lima e 
testemunhado o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Sul . . (Da pauta anterior.) 

9. Recurso eleitoral n. 487 — Minas Geraes '(relator se
nhor Desembargador Collares Moreira), sendo recorrente o 
Partido Paragúassú Autônomo e recorrido o Partido Progres
sista. (Aggravo.de pet ição.) ' 

10. Processo n. 2.049 (relator Sr. Ministro Laudo de Ca
margo). O .Presidente do Tribunal Regional encaminha ao 
Tribunal Superior um pedido de dispensa do Dr. Alcebiade3 
Silveira Campos, nomeado pelo Presidente da Republica, juiz 
substituto do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul . 

11. Processo n. 2.050 (relator Sr. Desembargador Còlla-
res Moreira). A" Corte de Appellação de Goyaz, consulta ao 
Tribunal Superior sobre se havendo um só substituto para 
a vaga de juiz da classe dos juristas, no Tribunal Regional 
Eleitoral de Goyaz, deye este ser promovido a effectivo' ou sa 
deve providenciar para que o Presidente da Republica nomeio 
mais um substituto afim de se proceder á escolha, entre os 
2 substitutos, de accôrdo com o art. 22 do Código'Eleitoral. 

12. Processo n. 2.054 (relator Sr. Ministro Plínio Ca
sado) . O Sr. Dr. Procurador Geral encaminha ao Tribunal 
Superior uma consulta do Procurador Regional Eleitoral do 
Pará-sobre se ante o texto do § 5° do art. 82 da Constituição 
Federa), pôde o juiz federal continuar"como membro do-Tri 
bunal Regional depois de completar os 4 annos de effectivo 
exercício, dada a hypoüiese de no referido Estado só existir 
um juiz federal. 

13. Processo n. 2.055 (relator Sr. Ministro Laudo de Ca
margo) . O Presidente da Commi6sãc> Executiva do Partido 
Evolucibnista de Malto Grosso, consulta ao Tribunal Superior 
sobre se'pôde o deputado estadual á Assembléa Legislativa.de 
Matto Grosso, casado pelo regime da communhão universal de 
bens, dar autorização para que sua mulher-acceite nomeação 
oara cargo publico de livre demissão do Governador do mesmo 
Estado, ou receba poderes para pleitear, como procurador, 
interesses privados contra a administração publica, sem. i n 
correr na perda de seu mandato. 

Secretaria do.Tribunal èuperior 'de Justiça Eleitoral, 30 
'de aovembro de 1936, «~ Agripino Veado, Secretario. 

Julgamento da 124* íessio ordinária realizada em 2», ó> 
novembro de 1936, sob a presidência do Sr, Ministro Herme-
negildo de Barros, resolveu: 

' i», tomar conhecimento do recurso eleitoral u . 518 --• 
Minas Geraes (relator. Sr . Ministra Laudo de Camargo), -wm 
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jeoorreale o Partido Progressista J>r. Benedicto VaUadares 
e recorrido o Partido Progressista, e negar-lhe provimento, 
unanimemente; 

2", negar provimento ao recurso eleitoral n . 515 — P i 
aus? (relator, Sr . Ministro Plinio Casado), sendo recorrente 
Jonathas de Moraes Corrêa e recorrido Miroeies Campos Ve
ras, contra os votos dos Srs. Ministro Laudo de Camargo e 
Desembargador Ovidio Romeiro, que lhe davam provimento 
para declarar perdido o mandato do recorrido. (No julga
mento deste recurso usaram da palavra os Srs. Dr . Helvécio 
Coelho Rodrigues, procurador do recorrente, D r . Adolpho 
Bergamini, procurador do recorrido e o Sr . D r . Procurador 
Geral); 

3°, responder á representação do Sr. Dr . Procurador 
Geral (processo u . 2.641, sendo relator o Sr. professor Cân
dido de Oliveira F i lho 1 , -declarando: «) que a matéria já foi 
.resolvida pelo Tribunal no recurso eleitoral ri. 511, áa Goyaz, 
unanimemente; b e a) qua o Tribunal não pode declarar se 
o Dr . João Monteiro, o La incurso c-m sancção penai, sob pana 
de prejulgamento, unanimemente; d) que o Dr. Kurbario 
Berquó não pode ser por deoisão deste Tribunal declarado 
juiz effectívo, porque isso incumbe á Corte de Appellação, 
que ha de escolher en*re elia e o Dr . João Monteiro, unani
memente; e) que emqaanto não 1'ór escolhido o juis effe-
otivo, não ha vaga de substituto, unanimemente; f)\ que a 
determinação pedida neste item cão cabe na espécie, em "vista 
do que consta dos autos o <ia informação do presidente do 
Tribunal Regional, unanimemente; g) qus a Vrovideneia 
constante desse item deve ser dolorida pelo Tribunal Supe
rior, unanimemente; quaufo ao pedido de exoneração do 
Dr . João Monteiro, que deve o mesmo ser processado e dis
tribuído para julgamento posterior, unanimemente. Papois 
do relatório do presente orocçsso, usou da palavra o senhor 
Dr . Procurador Geral. 

Secretaria d» Tribunal Superior do Justiça JüleiloraL cjn 
:-C de novembro de 193(3, — AjrWpiiw Veado, Director da 8e-

Secrelaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral 

EXPEDIENTE DOS DIAS 27 E 28 D E NOVEMBRO D E 1936 
.PRIMEIRA SKCÇAO 

fjapt!is protocollaéos; x 

2.942 — Petição do D r . JJeator Massena. 
W.^2.943 — Telegramma n . H8, âo Sr„ Júlio Alvarengas 

Drummond, Prefeito de Ferros —- Minas Geraes. 
N . 2.944 — Officio tu 748, do Tribunal Regional da 

Bahia. ' 
N . 2.945 — Petição do D r . Gestor Massena. 
IV. 2.946 — Petição do Dr . IVesíor Massena/. 
N . 2.947 — Officio n . 7.792, do Tribunal Regional de São 

Paulo, 
>í. 2.948 — Officio n . 517-S, do Tribunal Regional do 

N . 2.949 — Officio n . 865, do Tribunal Regional do Rio 
Grande do Norte. 

í í . 2.950 — Teíegramma n . 4.667, do Tribunal Regional 
da Rio Grande do Sul . 

N . 2.951 — Officio n . 1.698, do Tribunal Regional do D i s 
tricto Federal. 

N . 2.952 — Officio n . 815, do Tribunal Regional do Rio 
Grande do Norte. \ , t • 

N . 2.953 — Officio n . 876, do Tribunal Regional do'Rio 
Cfrasde do Norte. 

N . 2.954 — Officio tu 445, do Tribunal 1 Regional do 
Pleohy. 

N , 2.955 — Officio TU 76, da Comarca do Araraquara *~ 
?So Paulo. , 

Tf. 2.&56 — Officio n.- 107, do Procurador Geral. 
Correspondência espediáa'. 
Telègfamma do Sr . direetor: 
I í . 131 — Sr . director Secretaria Tribunal de M.-Geraes 

Rogando remessa immediatá maior numero terceiras vias. 
Oíficios do Sr . director: 
N. 734 — Sr. director do Gabinete do Sr . Ministro da 

Justiça -— Transmíttindo cópia do telegramma do Sr . Presi
dente do Tribunal Regional de S. Paulo, solicitando suspensão 
estado de guerra pára realização das eleições municipaes,. 

Officio do Sr. Ministro Presidente: 
N . 735 — Sr. Presidente da Commissão Central de Com

pras — Solicitando urgência na execução do pedido de fichas' 
alphabetieas duodecimaea,.". ' ' 

Autos distribuídos: * 
Recurso n . 570 — Classe 3* — Bahia —- Recorrente, Gen&il 

de Castro Villas Boas e Urcino Tanajura Meira, e recorrido," 
Augusto Silverio de Alcântara e outros — Relator, o Sr. M i 
nistro Laudo Camargo ; 

Autos conclusos: 
Ao Sr. Desembargador Collares Moreira: 
Processo n. 2.056 — Classe 6* — Bahia — Consulta do 

Juiz eleitoral da 13* Zona da Bahia. • 
Autos devolvidos á Secretaria: 
Pelo Sr. Ministro Plínio Casado.' 
Recurso n. 515 — Classe 3* — Piauhy — Recorrente. 

Jonathas de Moraes Corrêa e recorrido Mirocles de Campos 
Veras. ' 

Pelo Sr. Ministro Laudo de Camargo: 
Representação ru 2.043 — Classe 65 — Cassação de man

dato — Quôrellante, Adolpho Eugênio Soares Filho e quersl-
lado, Eliezer Rodrigues Moreira. 

— Pelo Sr. Professor João Cabral: 
Recurso n. 507 — Classe 3* — Pará — Recorrente, João 

Augusto da Silva Costa e recorrido, Luiz Dias da Silva r . " 
— Pelo Sr. Professor Cândido de Oliveira F i lho : 
Processo n . 2.041 — Classe 6* — Districto Federai — R* 

preíentacão do Sr. Dr . Procurador Gerai 
Accordãos publicados na Secretaria: 
üabeas-corpus n . 67 — Classe l 1 — Santa Cathariná — 

Relator, o Sr. Ministro Laudo de Camargo. 
Processou. 2.049 — Classe ti* — Rio Grande do Sul — 

Relator, Sr. Ministro Laudo Camargo. 
Recurso n. 507 — Classe 3* — Pará - - Relator, Senho? • 

professor João Cabral. 
Processo n . .2.041 — Classe ti' — D, Federai — Relator 

Sr :. professor Cândido de Oliveira Filho. 

SEGTJ3DA BBCÇÃO 

Documentos archivados: 
Um officio n . 420, do Tribunal Regional Eleitoral dc 

Estado do Piauhy, acompanhado de terceiras vias de títulos 
eleitoraes. 

Uni officio n. 421, do" Tribunal Regionaí -Eleitoral dc 
Estado do Piauhy, communicando a transferencia de uns 
eleitor na mesrna região. 

Um officio n . 548,. do Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de Pernambuco, inclusa a copia da acta da 301* sessão 
ordinária. 

f Dois ottioios ri3. 580 e 58'i. do Tribunal Regional.Eíei- ' 
tora!-do Estado da Parahyba,'inclusas as segundas vias daí . : 
relações de óbitos do referido Estado. 

Um officio n . 581, do Tribunal Regional Eleitoral dc 
Estado da Parahyba junto as terceiras yias de títulos elei
toraes. 

Ura officio n . 381, do 'Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado-de Sergipe, inclusa, as segundas vias das relações-dí 
óbitos. . • , 

Um off ic io .n . 389, âo Tribuna] Regional Eleitoral-ds 
Estado de Sergipe, acompanhado de íeteeiças vias de-titulo* • 
eleitoraes. 

Um cffieio n . 912, do Tribunal Regional Eleitoral. 4fc 
Estado de Santa Tathariaa, junto as terceiras vias-dã. títulos 

' eleitoraes. ' ., - . 
. , Ura-officio Ti. 7^419, do^ Tribunal Regional Eleitoral-do 

Estado de São Paulo, eoromuniôando a rectiíjòaoão dd nome 
de ürna^. eleitora. 

Um officio a . 7.585, do Tribunal Regional Eleitoral.:<lò 
Estado d« SIo Paulo, acompanhado de terceiras vias de títulos 
Bleitoraes. 

Um officio n . 10, do Tribunal.Regional Eleitoral 4o 
Estado da Goyaz, junto a segunda viá das ralações de obiíoa 
e um t i i i r -
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REPRESENTAÇÃO 

Ao D r . Director, solicitando providencias, no sentido de 
serem indicados, pelas Secretarias dos Tribunaes Regionaes, 
nos officios communicando transferencia de eleitores de uma 
para outra região, o numero das inscripções anteriores e a 
zona onde primitivamente se inscreveram os mesmos, ele
mentos indispensáveis ás annotações que se tornam necessá
rias em taés casos. 

Preparadas para serem numeradas": 
8.000 terceiras vias.de títulos eleitoraes. 
Numeração de terceiras vias: 
8.000 terceiras vias de títulos eleitoraes 

Boletim Eleitoral 

Foi organizado e publicado o n. 139 do "Boletim Bieita-
. . . ! 

Foram communicadas aos Estados respectivos, as. seguin
tes transferencias de eleitores: . 

Districto Federal: ' 
Laurentino de Oliveira Azambuja, inscripto na 5» isonè, 

2* Circumscripção, Engenho Velho, Districto Federal, para a 
1* zona, Recife, Pernambuco. , . . . 

Ràhiiro da Cunha Mello, inscripto na õ* zona, 2* Circum
scripção, Districto.Federal (Engenho Velho), transferido para 
a 1* zona, Recife, Pernambuco. " 

Manoel Brigido Máia, inscripto na 5 a zona, 2* Circum
scripção, Engenho Veltío, Districto Federal,, transferido para 
a 1* zona; Recife, Pernambuco. 

Dulcidio de Barros Moreira; inscripto na 5* zona,.2a Cir
cumscripção, Engenho Velho, Districto Federal, transferido 
para a 2 a zona, Olinda, Pernambuco. 

José Lourival de Oliveira, inscripto na 7* zona, 3 1 Cir 
cumscripção, Piedade, Districto Federal, transferido para a 
5* zona, S. Lourenço, Pernambuco. 

Pa rá : * t 
José Antônio de Almeida Pernambuco, inscripto na 1" 

zona, Belém, Pará, transferido para a i » zona, Recife, Peiy 
nambuco. 

Raymundo de Campos Proença .inscripto na 1* zona, Be-
lám, Pará, transferido para a 1" zona, Recife, Pernambuco» 

Bahia: 
José Ernesto da Silva, inscripto na 34* zona, llhéos, Ba

hia, transferido para a, 1* zona. Recife, Pernambuco. 
Antônio José Fernandes, inscripto na 5* zona, Matta de 

São João, Bahia, transferido para a l s zona, Recife, Pernam
buco. , 

Antônio Linhares Cardoso da Cunha, inscripto na 10" 
eona, Valença, Bahia, transferido para a'. 1* zona, Recife Per-
aambuco. 1 

Parahyba: . - . ' • • * . 
Arthur Guedes Alcoforado, inscripto na l**zona, João Pes-

tôa, Parahyba, transferido para a 1* zona, Pernambuco. 
José Baptista do Nascimento, inscripto na 2" zona, Ma

manguape, Parahyba, transferido para j 5" zona, São Lou
renço, Pernambuco. 

Manoel Gomes Xavier, inscripto na 2" zona, Mamanguape, 
parahyba, transferido para a 5* zona, São Lourenço, Per
nambuco. 

Francisco Vicente de Albuquerque, inscripto na 2* zona,' 
Mamanguape, Parahyba, transferido para a 5 a zona, São Lou
renço, Pernambuco. 

Severiano Freire Filho, inscripto na 9 a zona. Campina 
Grande, Parahyba, transferido para a 48* zona, Floresta dos 
Leões, Pernambuco. 

Rio Grande do Sul : 
Rubens Corrêa Ramos — inscripto na zona de Vaccarias 

(titulo n . 6), Rio Grande do Sul, transferido para Lages 
*- Santa Çatharina; 

Innocencio Antônio do Amaral — titulo 1.205, inscripto 
là 41* zona — São Francisco — Rio Grande, do Sul, transfe
rido para a I a zona — A r a r a n g u á — Santa Cathariná; 

Oswaldo João dos Santos titulo 498, inscripto na 
31* zona — Torres — Rio Grande do Sul, transferido para 
a. 1* zona — Araranguá — Santa Calharin? . ' . 

João Francisco Grohmam — inscripto na 1* zona — 
Porto Alegre — Rio Grande do Sul, transferido para l f zona 
— Recife.— Pernambuco; 

Losthenes Martinho Mesquita — inscripto na I a zona — 
Porto Alegre — Rio Grande do Sul, transferido para I a zona 
— Recife — Pernambuco; 

Sergipe: . ^ 
José Thimotheo dos Santos — titulo n . 13 — inscripto 

na 1* zona — Aracaju — Sergipe, transferido para a 19a zona 
— São Francisco —' Santa Cathariná; 

Euler Coelho — inscripto na I a zona •— Aracaju —- Ser
gipe,, transferido para a í* zona — Recife — Pernambuco; 

Paraná: 
Luiz Machado Balster — titulo n . 102 — inscripto m 

18* zona — União de Victoria — Paraná, transferido para a 
16» zona - - Porto União — Santa Cathariná; 

Districto Federal: 
Franeisdo Gonçalves — titulo 8.943 inscripto na 

1» zona — Sacramento — Districto FederaL transferido par; 
a 10* zona — Flor ianópol is— Santa Cathariná; 

Cândido José da Silva — titulo n . 2.578 — ínscripU 
na 6" zona — 2 a Circumscripção — Districto Federal, transfe 
rido para 10a zona -— Florianópolis — Santa Cathariná; 

Joaquim Nunes de Carvalho — inscripto na 4* zona — 
Sant-.Anna — Districto Federal, transferido para a 1*- zor\-.< 
— Recife — Pernambuco; 

Minas Geraes: 
Luiz Gonzaga Bernhauss de Lima — titulo n . 276 — 

inscripto na 76* zona — Ouro Preto — Minas Geraes, transfe
rido para a 10a zona — Florianópolis —Santa Cathariná; 

Arsenio Pereira Lins — inscripto na 117* zona — Theo-
philo Ottoni — Minas Geraes, transferido para a I a zona — 
Araranguá — Santa Cathariná; 

• Olindio Mariano da Fonseca — inscripto na 72* zon;i 
— Muriahé — Minas Geraes, transferido para I a zona — 
Recife — Pernambuco; 

Rio dè Janeiro: , 
Orlando Figueiró — inscripto na 1* zona — Niçthéroy-

— Estado do Rio, transferido nara a 10* zona — Florianópolis 
*— Santa Cathariná; 

Alagoas: 
Francisco de Assis Miranda — inscripto ná 1* zona — 

Maceió — Alagoas, transferido para a 1* zona — Recife —• 
Pernambuco; 

José Ferreira Nobre Formiga — inscripto na 5* zona •— 
Palmeira dos índios — Alagoas, transferido para a 39a zon;< 
Alagôa de Baixo — Pernambuco; 

São Paulo: 
Braulio E . Filgueiras — titulo n . 95 — inscripto .'ha' 

108* zona — Santos — São Paulo, transferido para a 10a zona 
— Florianópolis — Santa Cathariná; 

Delmiro José Mendes — Inscripto na 1" zona — Sai-
Paulo — Santos, transferido para a I a zona-— Recife — 
Pernambuco; 

Fábio Rino — inscripto na 5 a zona — Santa Eplugeni:' 
— São Paulo, transferido para a 1* zona —Recife — Per 
nambuco; \ » ' 

Américo de Miranda Ludolf — inscripto na 126* zorra 
Lorería— São Paulo, transferido para a I a zona — Recife.... 
Pernambuco; 

Rio Grande do Norte: 
Ildebrando Lemos da Silva —> inscripto na I a zona -

Natal — Rio Grande do Norte, transferido para a í"- zona — 
Recife '•— Pernambuco; 

Joio Ribeiro Bessa —- inscripto na I a zona — N a t a l -
Rio. Grande do Norte, transferido para a 41a zona — v ; 

Bella — Pernambuco; 
Ceará: " 
Levy Caminha de Almeida — inscripto na 3* zona — .V,! 

ranguape — Ceará, transferido para a 39a zona — Alaa-"V 
Baixo — Pernambuco; 
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Santa Cathariná: W, Matto Grosso:; 
Nemezio Gomes da Cunha — inscripto na 10* zona — João Abath Filho, titulo 184, inscripto na 1.» zona, CuyaDâ, 

Morianopolis — Santa Cathariná, transferido para a I a zona! Ma^o Grosso, transferido para a 2.*- zona, Natal, Rio Grande 
Recife — Pernambuco. 

Rio Grande do Norte: 
Juventino José Rodrigues, inscripto sob n. 32, na 5.* 

Zona, Arèz, Rio Grande do Norte, transferindo para a 2.* Zona, 
Mamanguape, Parahyba; 

José Coribinio de Leiros, inscripto sob n , 195, na 6.» Zona 
Goyaninha, Rio Grande do Norte, transferido para a 2." zona, 
Mamanguape, Parahyba; 

do Norte; 
Ceará; 
Hosano de Souza Filho, titulo 835, inscripto na 4* zona, 

Baturité, São Paulo, transferido para 13* zona, Caicó, Rio 
Grande do Norte.; 

Districto Federal: 
Mario Leopoldo Pereira da Gamara, titulo 7.235, inscripto 

Sebastião Alves de Farias, inscripto sob n-, 160, na 11» na, l.« zona, SacAmento, Districto Federal, transferido para 
ia, MossoróVRio Grande do Norte, transferido para a 9", a 2 * z°na> Natal, Rio Grande do Norte. 

zona, Carm>ina Grande, Parahyba; 
Edith Elina de Lima, inscripta sob u . 462, na 6.* zona, 

Arez, Rio Grande do Norte, transferida para a 2.* zona, Ma
manguape, Parahyba; 

Claudiano Franklin Ribeiro, inscripto sob n . 962, na 11* 

JURISPRUDÊNCIA 

Foram revistas aã provas dos accordãos dos seguintes 
processos: 

Recurso eleitoral n . 506 — Classe à" — Districto Fe-
zona, Mossoró, Rio Grande do Norte, transferido para a 4" d e r a l _ R e i a t o r o Sr. Desembargador Ovidio Romeiro, 
zona, Guarabira, Parahyba; - Appellação criminal n . 51 — Classe n . 5* — Estado do 
João Alexandre Leite, mácriplo, sob n. 852 na 1* zona, Natal, p i a u h y _ R W a t o r 0 S r . Professor João Cabral, 
llio Grande do Norte, transferido para a 4." zona; Guarabira, Appellação criminal n . 49 — Classe 5* — Estado do 
l arahyba; . , . . „ . „„ . , . o n K „ . Amazonas — Relator o Sr. Professor Cândido de Oliveira 

Antônio Gomes Vieira Maranhão, inscripto sob n . l . l o l , pilho 
ut S.* zona, Lages, Rio Grande do Norte, transferido para a zona, Guarabira, Parahyba; 

Nifison Mandei, inscripto sob n . 1.445. na 1* zona, Natal, 
Uío Grande do Norte, transferido para a 9.* zona, Campina 
iirande, Parahyba: 

Pernambuco: 
Antônio Gomes Vieira de Souza, inscripto sob u . 3.046, 

na 1.* zona, Recife, Pernambuco, transferido para a 1.* zona, 
João Pessoa, Parahyba; 

Processo n . 1.594 — Classe 6* — Território do Aer<> 
— Relator o Sr. D r . José, de Miranda Valverde. 

Accordãos publicados 
Foram mandados publicar os accordãoó dos seguintes 

processos: 
Recurso eleitoral n . 586 — Classe ;>.* — Districto Fe 

deral — Relator o Sr. Desembargador Ovidio Romeiro. 
Recurso eleitoral n . 34 — Ciasse 4* — Estado de São 

Arnaldo Aguiar Amaral, inscripto sob u . 4.059, na 1.* Paulo — (Accordãos do Tribunal Regionai de São Paulo,, coa 
na, Recife, Pérnambuucou, transferido para a l . " zona, João firmados pelas conclusões approvadas pelo Tribunal Supe-

i'essôa, Parahyba; 
Aryoswaldo Paulo da Silva, inscripto sob o n . 1.022, 

n,-i 1.* zona, Recife, Pernambuco, transferido para a 2.* zona, 
Mamanguape, Parahyba; 

Matto Grosso: 
Valentim Jeronymo de Medeiros, inscripto sob n., 177, 

i a 9* zona, Miranda, Matto Grosso, transferido para a 12." 
rona, Santa Luzia do Sabugy, Parahyba. 

Maranhão: 
João Gonçalves Lucas, inscripto na 14* zona, município 

rior de Justiça Eleitoral, em 1 de abril de 1935). 
Appellação criminal rrr 51 — Classe 5* — Estado do 

Piauhy — Relator o Sr. Professor João Cabral. 
Appellação criminal n. 49 — Classe 5' — Estado do Ama

zonas — Relator o Sr. Professor Cândido de Oliveira Fi lho . 
Processo n . 1.501 — Classe 6* — Estado de São Paulo — 

Relator o Sr. Desembargador José Linhares. 
. Çiocesso n . 1.502 — Classe 6* —Estado de São Paulo — 

Relator o Sr. Desembargador Collares Moreira. 
Processo n . 1.503 — Classe' 6" — Estado de São Paulo 

•— Relator o Sr. Professor João Cabral. 
Processo n . 1.504 — Classe 6* — Estado de São Paulo — 

; Flores Maranhão, transferido para a 5.* zona, Capella, R e , a t o r | b r . ' J o s é de Miranda Valverde 
•Cstado de Sergipe; 

Francisco Theokmio de Medeiros, titulo 538, inscripto 
ua 11" zona, Pedreiras, Maranhão, transferido para a 3.* zona, 
Caicó, Rio Grande do Norte; v 

Parahyba: 
José de Farias Coutinho, titulo 19.500, inscripto na 4.a 

zona, Guarabira, Parahyba, transferido para a 13.* zona, Caicó, 
Rio Grande do Norte; 

Manoel de Aguiar Gusmão, titulo 1.708, inscripto na 1.» 
zona, João Pessoa, Parahyba, transferido para a 6.* jsona, 
i/edro Velbo, Rio Grande do Norte; 

"Etelvmô Lins Fialho de Azevedo, titulo 4.492, inscripto na 
].* zona, João Pessoa, Parahyba, transferido para 13." zona, 
Caicó, Rio Grande do Norte; 

Processo n . 1.505 — Classe 6* — Estado de São Paulo 
— Relator o Sr. Ministro Eduardo Espinola. 

Processo n . 1.506 — Classe 6* — Estado da São Paulo — 
Relator o Sr. Ministro Plinio Casado. 

Processo n . 1.594 — Classe 6* — Território do Acre ~ 
Relator o Sr . Dr . José de Miranda Valverd' 

EDITAES 
O bacharel Agripiao Veado, director da Secretaria 

Tribunal Superior dè Justiça Eleitoral: 
Faz saber aos que o presente edital virem que, na p r i -

. , „ „ , , _ ... , „..,„ . . . meira secçSc desta Secretaria, será, auarta-íeira, 2 de dezeni-
Afttomo Balbuw dos Passos, titulo a . 249, rosonpio na i - b r 0 á s 1 5 h 0 M S a b e r t a v i s t a p e l o p t ^ 0 l e g a l para os inferes 

12." zopa, Santa Luzia do Sabugy, Parahyba, transferido para s a c i c f e f a l a P e m 6 o b p e 0 s e guinte processo eleitoral já com Pã 
a 13.* zona, Caicó, Rio Grande do Norte; -

Manoel ülysses Britto, titulo 377, inscripto na 12* zona 
Santa Luzíà do Sabugy, transferido para a 13* zona, Caicó, 
Rio Grande do-Norte: ^ 

Oiavo da fcilva Medeiros, titulo 266, inscripto na 1.» zona, 
João Pessoa, Parahyba, transferido para a 13* zona, Caicó, 
Rio Grande do Norte; 

Pernambuco: 
Eduardo Roque RangeL titulo, 19, inscripto na 13* zona, 

Jaboaftão, Pernambuco, transferido, pára a 13" zona, Caicó, 
nio Grande do Norte; 

São Paulo; 
Helcias José Rangel, titulo 773, inseripio na' 35* zona, 

São Paulo, transferido para a 2.* zona Natal, Rio Grande do 
Xorte; 

pa
recer da,Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral: 

Recurso Eleitoral n . 539 — Classe 3* — Recorrente, Heu= 
rique: Ramüs Jvmior e Francisco Vicente de Athayde: recor

rido, Celso Ramos, Vidal Ramos Júnior e outros. Santa Ca-
tnarina. 

Secretaria do Tribuna! Superior de Justiça Eleitoral, era 
30 de novembro de 1936. — Agripino Veado, Director da Se-
cretarij.; •» 

O bacharel ;&gripmo Veado, director da Secretaria do 
Tribunal Superior de Justiça Eleitoral: 

Faz sabor tos que o presente edital virem que, Ea p r i 
meira serçúo desta Secretaria, de accordo com o § 8" do artigo 
140 do Regimento Interno, será quarta-feira, 2 de dezembro, 
ás 15 horas, aberta vista pelo prazo legal para os interessados 
falarem sobre-o seguinte processo eleitoral^ r 

Confere com o O r i g i n a l 
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Recurso Eleitoral n . 570 — Classe 3* — decorrente, Gen
til de Castro Villas Boas e ürs ino Tanajura Meira; recorrido, 
Augusto Silverio de Alcântara e outros. Bahia. 

Secretaria do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 
30 de novembro de 1936.. ^ - Agripino yeado_, Director da Se
cretaria.. 

A O T A 
ACTA DA 124* SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 

DE NOVEMBRO D E 1936 

PRESIDÊNCIA DO SR. MINISTRO HERMENEGILDO DE BARROS 

Aos vinte e sete dias do mez de novembro do anno de mi l 
noecentos e trinta e seis, ás nove horas, na sala das sessões 
do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, presentes os Juizes, 
Srs. Ministros Plinio Casado e Laudo de Camargo, Desembar
gadores Collares Moreira e Ovidio Romeiro, Professor João 
Cabral, presente o Procurador Geral, Sr. D r . José Maria Mac-
Dowell da Costa, pelo Presidente Sr . Ministro Hermenegildo 
de Barros, foi declarada aberta a sessão. E ' lida e approvada 
a acta da sessão anterior. Tratando de casos que se achavam 
em pauta para julgamento, o Tribunal resolveu: I o) tomar co
nhecimento do recurso eleitoral n . 516 — Minas Geraes — 
(Relator, Sr. Ministro Laudo de Camargo), sendo recorrente o 
Partido Progressista Dr . Benedicto Valladares e recorrido o 
Partido Progressista, e negar-lhe provimento, unanimemente; 
2a) negar provimento, ao recurso eleitoral n . 515 — Piauhy 
— (Relator, Sr. Ministro Plinio Casado), sendo recorrente, 
Jonathas de Moraes Corrêa e recorrido Mirocles Campos \ éras, 
contra os votos dos Srs. Ministros Laudo de Camargo e Desem
bargador Ovidio Romeiro, que lhe davam provimento para de
clarar perdido o mandato do recorrido. (No julgamento deste 
recurso usaram da palavra os Srs. Dr . Helvécio Coelho Ro
drigues, procurador do recorrente, D r . Adolpho Bergamini, 
procurador do recorrido e o Sr. D r . Procurador Geral); 3o) 
responder a representação do Sr. D r . Procurador Geral (pro
cesso n . 2.041, sendo Relator o Sr. Professor Cândido de O l i 
veira Filho), declarando: a) que a matéria já foi resolvida 
pêlo Tribunal no recurso eleitoral n . 511, de Goyaz, unani
memente; ò) e c) que o Tribunal não pode declarar se o 
D r . João-Monteiro, está incurso em sancção penal, sob pena 
de prejulgamento, unanimemente; d) que o Dr . Urbano Ber-
quó não pode ser por decisão deste Tribunal declarado Juiz 
effectivo, porque isso incumbe á Corte de Appellação, que ha 
de escolher entre elle e o D r . João Monteiro, unanimemente; 
e) que emquanto não for escolhido o Juiz effectivo, não ha 
vaga de substituto, unanimemente; f) que a determinação pe
dida neste item não cabe na espécie, em vista do que consta 
dos autos e da informação do Presidente do Tribunal Regional, 
unanimemente; g) que a providencia constante desse item deve 
ser deferida pelo Tribunal Superior, unanimemente; quanto 
ao pedido de exoneração do Dr . João Monteiro, que deve o 
mesmo ser processado e distribuído para julgamento poste
rior, unanimemente. Depois do relatório do presente pro
cesso, usou da palavra o Sr. D r . Procurador Geral. O Pro
fessor Cândido de Oliveira Filho compareceu a sessão quando 
se julgava o reeurso n . 515, do Piauhy, tomando parte, porém, 
só no julgamento do processo n . 2.041. Considerando o adean-
tado da hora, õ Sr. Miniótn>Presidente encerrou a sessãoj 
ooavocando outra para 0 dia 30 dõ-corrente, ás mesmas horas. 
Do que para constar lavrei a presente. Eu, Raul Pacheco de 
Medeiros, auxiliar da Secretaria a escrevi. Ê eu,' Agripino^ 
Vêâdò, Secretario do Tribunal, a subscrevi. — Éermenegildo" 
de Barros, Presidente. 

JURISPRUDÊNCIA 
Districto Federal* 

Recurso eleitoral n , 506 — Classe 3* do art. 30 âò Regimento 
Interno 

Accordão 

"Vistos estes autos dè recurso eleitoral sob o n . 506, re
corrente Mario Ferrari Wals, recorrido o Tribuna! Regional 
do Districto Federal, accordam os Juizes dõ Tribunal Superior 
de Justiça Eleitora! dar provimento, por unanimidade, ao 
recurso, para.que seja deferido o seu requerimento de quali

ficação, porquanto o Código Eleitoral não exige, de ves que 
se declara o nome por extenso do qualificando, que seja a 
petição assignada pelo mesmo por extenso, bastando que o 
faça o requerente com o nome que usa correntemente. 

Rio, 6 de novembro de 1936. —Hermenegildo de, Barros, 
Presidente,. — Ovidio Romeiro, Relator. 

Estado de São Paulo 

Recurso Eleitoral n . 34 — Classe 4.*- do art. 30 do Regimiento 
Interno ' 

Accordãos do Tribunal Regional de São Paulo, confirma
dos pelas conclusões approvadas pelo Tribunal Superior de 
Justiça Eleitoral, em 1 de abril de 1935 e publicadas no Bo
letim Eleitoral de 13 de abril de 1935: 

Accordão no Recurso Parcial n. 1.363 (São Paulo) 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acoordam òs 

Juizes do Tribunal Regional em dar provimento ao recurso 
interposto por Carmelo S. Crispino, por maioria de sete votos 
entra tres, afim de serem apuradas as cédulas (5) de fls. 3 a 7, 
cuja sublinha typographica não constituo violação da regra 
do art. 71, letra d, do Código Eleitoral. 

São Paulo, 19 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente^ — Jorge Araújo da Veiga, Relator. 

Accordão no Recurso Parcial n. 1.365 (São Paulo) 
Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso elei

toral, sob n. 1.365, em que é recorrente Amadeu arciso Pie-
roni e recorrida a 37'.* turma apuradora: 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional de Justiça E le i 
toral do Estado, por votação unanime, em negar provimento 
ao recurso, confirmando, assim, o acto da mesma turma apu-
radra que. com referencia á 6.* secçâo de Araraquara, apu
rou os votos de dois eleitores de zonas diversas, que votaram, 
alli. com as necessárias resalvas, muito embora, como foi 
allegado, sem as formalidades dos impugnadote. Essa cir-
cumstancia, constituindo mera irregularidade, não poderia i m 
pedir a votação e conseqüente apuração desses votos, pois, 
como bem esclareceu o Dr. Procurador Regional, em seu pa
recer constante dos autos, a existência de resalva, devidamen
te formalizada, corrobora a prova da qualidade de eleitor, de
corrente da posse do respectivo titulo, revestido dos requisitos 
legaes.» 

. São Paulo, 19 de dezembro de 1934. — Sytvió Portugal, 
Presidente. — A. César S. Whitaker, Relator. 

Accordão'no Recurso Parcial ri 1.367 (São Paulo) 
Vistos, relatados e discutidos estes autos (classe 3.% nu

mero 1.367) de recurso, entre partes Dr. Laerte Setúbal, re
corrente, e, recorrida, a 1.* turma apuradora: 

Accordam; unanimemente, os Juizes do Tribunal Regio
nal de Justiça Eleitoral negar provimento. Os factos allega-
dos não constituem senão irregularidades e foi verificado que 
o primeiro signatário da folha 21 é "Benedicto Silveira", elei
tor em Agudos, e, fpor signal, presidente, nomeado pelo dou
tor Juiz Eleitoral, da secção impugnada. 

São Paulo. 27 de dezembro de 1934. — Sylvio Portuga', 
Presidente. — Alcides de Almeida Ferrari, Relator. 

Accordão no Recurso Parcial n 1.368 (Sa,o Paulo) 
Vistos, ete. Contra a apuração da 9.* secção do districto 

de aSnta Cruz, municipiô de Campinas, zona-31,.realizada pela 
36.s turma apuradora, em 1 de novembro ultimo, apresenta
ram-se dois recursos: um de Heracüdes Batalha de Camar
go, fiscal do candidato á Câmara Estadual do Partido Repu
blicano Paulista. Dr Raul Frias Sá Pinto, e'outro de Orlando 
Fernandes, fiscal do Partido Goíistitucionalista. O primeiro 
visa anaullar duas cédulas sob a legenda "P. C. Tudo por São 
Paulo", porque em ambas falta o ponto de exclamação depois 
dos vocábulos' "Tudo por São Paulo". O segundo cllima a ao-
nul!áçã de duas cédulas, aguradas sob a legenda Partido Repu
blicano Paulista, porque uma dellas falta a letra s na palavra 
deputado e na outra ha um ligeiro borrão typographico. 

Attendéndo a que a falta de ponto de admiração - na le
genda "P. .C. Tudo por São Paulo" não annulla a cédula, con
forme repetidas decisões deste Tribunal; 

Attendéndo a que a falta de uma letra na palavra depu
tado, não tem inspõiftancia alguma, visto como o que m cru«f 
é que fique bem elare qual a eleição a que as oeduías se" re-
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lerem e Isso ficou perfeitamente manifesto na cédula de que 
trata, pois que ella se refere á eleição para a Câmara F e 
deral; 

Attendendo a que o borrão apontado na outra cédula do 
•partido Republicano Paulista é visivelmente o resultado de 
um descuido do typographo e pela sua insignificancia nem 
prejudicou a leitura da cédula nem adquiriu o feitio de e i -
gnal que pudesse distinguil-a e, assim, tornar duvidoso o s i -
gillo do voto: 

Accordam os Juizes do Tribuna! Regional de Justiça 
Eleitoral de São Paulo, com apoio no parecer verbal do Sr. 
Procurador Regional, em negar provimento a ambos 03 re
cursos e manter a apuração de todas as cédulas impugnadas. 

Tribunal Regional de Justiça Eeleitoral de São Paulo, 20 
de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, Presidente. — 
Plinio Barreto, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . : 1.330 [(São Paulo),. 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso elei

toral, em que são recorrentes os Drs. Francisco Alvares Flo-
rence e Plinio Caiado de Castro, candidatos do Partido Re
publicano Paulista ã Assembléa Constituinte Estadual, e re
corrida a 19* turma (apuração da 13* secção de Nova Louzã, 
Espirito Santo do Pinhal): Allegam os recorrentes que o acto 
eleitoral — já eivado de irreguladidade inicial de localização 
da secção — correu na maior desoganização e em flagrante 
desrespeito ás instrueções eleitoraes do E . Superior Tribu
na l . Uma serio de irregularidades teria occorrido na mencio
nada secção, de modo a. justificar desde logo a sua completa 
annullação. E ' assim que a referida secção foi localizada no 
logar denominado Nova Louzã, que não é sede de municipio, 
districto de paz ou policial. E o presidente, por sua alta de
liberação, fez localizar a dita secção na fazenda "São Pedro", 
propriedade particular, que se encontra também nas mes
mas condições. E m 2 o logar, arguem os recorrentes que o 
presidente da mesa receptora, Lindor Leite, é sobrinho do 
candidato Henrique Jorge Guedes, do Partido Republicano 
Paulista: violou-se, dess'arte, o disposto no art. 17, letra d, 
das Instrueções, que determina que não poderão ser nomea
dos presidentes e supplentes de mesas receptoras os candi
datos e os parentes consonguineos ou affins, até o 2' grau 
civi l , inclusive. 

E , em 3° logar, finalmente, articulam os recorrentes não 
combinar o numero de sobrecartas encontradas na urna e o 
numero de votantes, consignado na acta. Nesta se consigna 
que votaram 201 eleitores e dentro da urna foram encontra
das 218 sobrecartas. 

Sem procedência, todavia, os fundamentos do recurso: 
a) conforme refere a Secretaria (informação de fls. 8 v.). 

a secção eleitoral em apreço foi localizada pelo juiz eleito
ral da zona no prédio em que funecionam as escolas reuni
das de Nova Louzã, e o acto eleitoral ali se processou. Não 
ha prova em contrario; antes, para abonar a prova existente 
de que não houve irregularidade na localização da secção; 
ha a declaração no protesto' transcripto na acta de encerra
mento, apresentada por um dos recorrentes, .que a secção 
funecionou na Estação de Nova Louzã, o que também foi 
confirmado pelo protesto do fiscal do Partido Republicano 
Paulista f ls . 5; 

b) o parentesco entre tio e sobrinho (3° grau) não con
stitue impedimento legal, na espécie. O presidente da mesa, 
Lindor Leite, podia ser nomeado e funecionar, como funecio
nou nessa qualidade, embora sobrinho de um dos candidatos 

. do partido. Só existe impedimento entre os candidatos e seus 
parentes, consanguieos ou affins, até o 2* grau civi l , inclu
sive — art. 17, letra d das Instrueções de 1934; 

c) a turma apuradora verificou existir perfeita con-
oordateia entre o numero de sobrecarta3 & o numero de as-
eignaturas de votantes; pelo que. procedeu, mui regularmente, 
á apmação . Excerto que na acta se encontra mencionado 
apenas o numero de 201 eleitores da secção, que votaram; 
mas coutando-se as assignaturas dos votantes, constantes das 
folhas de votação, modelos numerei 16, 16-A e 21, se verif i 
ca que combina perfeitamente o numero de sobrecartas com 
o dos votantes que concorreram â eleição, na refeiida secção. 
Jías folhas números 16 e 16-A se encontram as assignaturas de 
201 eleitores da secção e na de n . 21, as de 17 fiscaes. num to
tal de 218 votantes^ E quando isto se dá, o Tribunal já tem 
decidioo, deve-se proceder a apuração da votação. Accresco 
que, como bem accentuou o D r . Procurador Regional, duran
te os trabalhos da votação esteve sempre presente o recor
rente D r . Francisco Alvares Florence, que chegou a authen-
iicar com a sua firma a tira de votação da fendá, destinada a 
introducção das sobrecartas, conforme refere a acta de en

cerramento, "o que constitue para elle a melhor garantia de 
só terem sido admittidos na urna os votos regularmente 
dados. 

"Ém conseqüência, accordam, por unanimidade, os juizes 
do Tribunal Regional Eleitoral em negar provimento áo re
curso.. 

São Paulo, 18 de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — A . Moreira de Almeida, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 1.33o — ,(S. Paulo)'. 
Vistos, etc. Francisco de Moraes, fiscal perante a 39 a 

íurma apuradora, recorreu da apuração da I a secção de Re-
bouças, municipio de Campinas, por estes factos: 

a) porque os eleitores, cujos nome3 não constavam da l i s 
ta d i votação, não assignaram seus nomes nas folhas de vota
ção modelo 22, nem deixaram consignados os números dos 
seus títulos eleitoraes; 

b) os fiscaes também não deram o numero de seus títu
los e votaram em sobrecartas modelo 17 ao invés de votarem 
nas sobrecartas modelo 18. 

Attendendo a que o recorrente nenhuma duvida levantou 
sobre a identidade dos eleitores a que se refere; 

Attendendo a oue, por investigações feitas na secretaria 
deste Tribunal, ficou demonstrado que todos esses eleitores 
estão regularmente inscriptos, inclusive os de nome João 
Baptista Basson e Ary de Oliveira, a respeito dos quaes hou-
ve, a principio algumas duvidas oriundas na demora de i n 
formações por parte do juiz eleitoral da zona, a despeito da 
reiteradas solicitações deste Tribunal, duvidas que afinal se 
desfizeram completamente; 

Attendendo a que as assignaturas d33ses eleitores fo
ram lançadas, não nas folhas modelo 22, mas inadvertida
mente, nas do modelo 16-A, o que constitue mera irregulari
dade; 

Attendendo a que a votação dos fiscaes nas sobrecartas 
modeío 17 não é vedado pela lei, e quando o fosse, constitui
ria simples irregularidade; 

Attendendo, finalmente, a que nenhuma impugnação om 
nrotesto fez á votação desses eleitores; 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional de Justiçj 
Eleitoral de São Paulo, com apoio em parecer do Sr . Pro
curador Regional, em negar provimento ao recurso, mantida 
a apuração que se fez. 

Tribunal Regional de Justiça Eleitoral de São Paulo, 28 
de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, Presidente. — 
Plinio Barreto, Relator. 

Accc"rd§o no recurso parcial n . 1.347 — (S. Paulo)'. 
Vistos, ele. Amadeu Narciso Pieroni, delegado do Part i

do Republicano Paulista, recorreu da apuração da 11 a secção 
de Lins, Güayçara, ppr haverem votado, sem as formalidades 
da lei., alguns eleitores de outras secções e vários cujos nomes 
não constavam da lista. 

Attendendo a que, mediante investigações feitas na se
cretaria deste Tribunal, e, em sessão, pelos próprios juizes, se 
verificou que todos os eleitores ou de outras secçôes ou da 
mesma secção impugnada, cujos nomes não figuravam na 

- lista, estão regularmente inscriptos; 
Attendendo a oue a votação de eleitores de outras se

cções sem as formalidades legaes constitue irregularidade 
censurável mas não determina a annullação da eleição como, 
repetidamente, tem decidido este Tribunal; 

Attendendo a que das pessoas cujas inscripção eleitoral 
foi posta em duvida só uma, a de nome Hertencia Germano 
de:Mello, não teve, realmente, provada a sua inscripção; 

Attendendo, porém, a que esse facto perde toda a im
portância uma vez que, em nenhuma das folhas de votação, 
inclusive na do modelo 21, figura o nome dessa eleitora, c 
que leva a crer que o recorrente caiu em equivico ou foi vi . 
ctima da informação errada, pois ninguém, com esse nome 
votou na secção impugnada; 

Accordam os jdizes do Tribunal Regional de Justiç^ 
Eleitora! de S. Paul», por unanimidade de votos e com apoio 
em parecer do Sr. Procurador Regional, em negar provimen
to ao recurso e manter a apuração que se fez. 

Tribunal Regional de Justiça Eleitoral de S. Paulo, 27 
de dezembro de 1934.— Sylvio Portugal, Presidente.— Pli
nio Barreto, Relator.. 

Accordão no Recurso parcial n . 1.343 — (S. Paulo)"." 
Accordam os Juizes do Tribunal Regional da São Paulo, 

depois de relatados estes autos de recurso, em que são rec-
eórrente Rosenval Gilson Parahyba e recorrida a 29* turma 
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apuradora, dar provimento ao recurso, interposto da decisão 
que mandou apurar a eleição da 3* secção do Salto de Ifcú, 
não obstante haver nella votado Eudoró Blaeedo, eleitor em 
o Estado de Minas Geraes, e declarar nulla a eleição dessa 
secção. Com a diligencia determinada pelo Tribunal, ficou 
provado que esse votante ó eleitor em o Estado de Minas a 
nessa qualidade dera o seu voto. Não sendo eleitor neste Es
tado, ou não mostrando sel-o, não podia tomar parte em a 
votação. Não havendo sido o voto tomado em separado, ficou 
viciada toda a eleição da secção. 

São Paulo, 27 de dezembro de 1934.— Sylvio Portugal, 
Presidente.— Pinto de Toledo, Relator. 

Accordão no Recurso Parcial n . 1.373 — (São Paulo): 
Vistos, relatados e discutidos este3 autos de recurso 

1.373 em que 6 recorrente Mario Englôs Pinto, fiscal de can
didato do Partido Republicano Paulista e recorrida a 38* tur
ma Apuradora das eleições de 14 de outubro ultimo, pela sua 
decisão, mandando apurar a 4a secção de Jundiahy, etc. 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional de Justiça Ele i 
toral de S. Paulo, por votação unanime, negar provimento 
ao recurso e confirmar a decisão recorrida. A lei não limita 
o numero de fiscaes, que é uma questão de ordem, reservada 
á Mesa; quer com a funcção successiva, quer com a simultâ
nea, a votação do se augmenta pelos votos dos fiscaes; estes 
não são votos duvidosos òu impugnados, que devam reger-se 
pelo art. 30.,das Instrueções, nem o determina o art. 69 do 
Código Eleitoral. 

São Paulo, 20 de dezembro de 1935. — Sylvio Portugal, 
Presidente. — Adriano de Oliveira, Relator. 

Accordão no recurso parcial n. 1.374 (São Paulo) 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de jecurso 

«•leitora) n . i .374. em que ó recorrente Josó de Marca, fiscai 
do Partido Republicano Paulista, e recorrida a 10* Turma 
Apuradora. O recorrente impugnou a apuração da I a secçfiu 
do municipio de -Mogy-Guassú, allegando que. conforme cons
tava cia folha de votação, modelo n. 21. o candidato d> Par
tido Constilucionalisttt — Francisco Vieira havia upmeado. 
dois fiscaes, contrariando assim a lei elei'oral vigente, eis 
que cada candidato não pode ter mais do que um fiseal por 
secção. íião tendo sido acolhida a sua irnpugnayão, recorreu 
da decisão da turma, lendo sido o recurso processado regu
larmente. Da acta consta que. effeclivamente, votaram dois 
fiscaes do referido candidato. Mas isso não constitue nulíi-
dade. Não ficou provado que os dois fiscaes tivessem fun-
ccionado concoinitantemente. E ainda que tal facto ficasse 
demonstrado, não seria, caso de ser annullada a votação. A 
jurisprudência do Tribunal, neste particular tem sido 'firme: 
Não considera nullidade o facto de ter cada candidato mais 
de um fiscal. 

A presença de mais de um fiscal do mesmo candidato 
gera quando muito uma irregularidade que diz respeito ao 
bom andamento dos trabalhos. A mesa receptora tolerou.a 
presença dos dois fiscaes, quer dizer que essa ciroumstancia 
não perturbou os trabalhos concernentes ao acto eleitoral. 

Assim sendo: Accordam os juizes do Tribunal Regional 
de Justiça Eleitoral de São Paulo,, por unanimidade de votos, 
em- negar provimento ao recurso, mantendo a decisão da 
turma recorrida e a apuração que se fez. 

Tribunal Regional de Justiça Eleitoral, de São Paulo, 20 
de dezembro de. 193-5. — Sylvio Portugal, Presidente. — 
.4. Moreira de Almeida, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 1.377 (São Paulo) 
Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso 

eleitoral em que é recorrente o Dr . Álvaro do Couto Britto, 
delegado do Partido Constituoionalista, sendo recorrida a 44a 

Turma Apuradora: 
Accordam, os Juizes do Tribunal Regional . de ; Justiça 

Eleitoral do Estado, por votação unanime, em negar oròvi-
mento ao recurso, cujo único fundamento, — a existência dê, 
200 sobrecartas, em numero maior ao das assignaturas dos 
votantes, lançadas nas folhas de votação' (199), — não- en
contra apoio no que ficou devidamente apurado, nos,autos. 
Destes, pelas respectivas folhas de votação, se verifica-, que 
o numero àe sobrecargas encontradas na urna, (200). corres
ponde, precisamente, ao uumero .de'assignaturas da eleito
res, lançadas naquellas folhas. Dahi, a improcedeneiji do re
curso-.-'' '.-'. -

•• São Paulo, 27 de dezembro de- 1934. — •S-iflviò''PÕnxüud, 
Presidente. — A. César S. Wkitaker, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 1.379 (São Paulo) 
vistos, relatados e discutidos estes autos (classe 3*, nu

mero 1,379), de recurso, em que são, Paulo de Macedo Couto, 
recorrente, e, recorrida a 45* Turma Apuradora: 

Accordam, unanimemente, os Juizes do Tribunal Regional 
de Justiça Eleitoral negar provimento ao reourso da apuração 
da secção única do districto de Santa Barbara do Rio Pardo, 
da 24* zona eleitoral, visto ter havido perfeita coincidência 
entre o numero de sobrecartas e o numero de assignantes 
dos votantes. Evidenciou-se o engano da acía. declarando 
numero differente de votantes. 

São Paulo, 20 de dezembro de 1934. — Syloio Portugal 
Presidente. — Alcides de Almeida Ferrari, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 1.380 ™ i(B« Paulo), 
Vistos, etc.,: Amadeu Narciso Pieroni, delegado do Par

tido Republicano Paulista, recorreu da apuração da primeira 
secção de CorUmbatahy (100* zona) pelo facto de haver vo
tado o eleitor Américo Ceccato, que se dizia inscripto na-" 
quella zona quando, entretanto, a ella não pertencia, aceres-
cendo, ainda que o numero de inscripção desse eleilor, cons
tante da folha de votação, era da eleitora Angelina Gassavia; 

Attendendo a aue, pelas pesquizas ordenadas durante os 
debates por este Tribunal, se verificou que Américo Ceccato, 
eomquanto não seja eleitoral na 100* zona, o é, entretanto, 
na zona 84, não tendo, além disso, ficado isento de duvidas 
o facto de haver votado muito embora tivesse assignado a 
folha de votação (modelo 21). - -

Accordam os juizes do Tribunal Regional de Justiça E le i 
toral de S. Paulo, com apoio em parecer verbal do Senhor 
Procurador Regional, em negar provimento ao recurso. 

Tribunal Regional de Justiça Eleitoral de S. Paulo, 22 
de dezembro de 1934. — Sylvio Portugal, Presidente. — 
Plinio Barreto, Relator. 

Accordão no recurso parcial n . 1.381 — (S. Paulo); 
Accordam os Juizes do Tribunal Regional de São Paulo, 

depois de relatados estes autos de recurso, em que são re
corrente o Dr . Adhemar Pereira de Barros, candidato do 
Partido Republicano Paulista, e recorrida a 36* turma apura-. 
dora, negar provimento ao recurso. O recorrente pede a 
annullação da votação, constante da 6* secção de Pirajuliy, 
por não haver o presidente da Mesa Receptora assignado a 
tira de papel com que sellou a abertura da urna. O funda
mento invocado não justifica o pedido. A lei não decreta a. 
nullidade pela falta da assignatura declarada. As Instrueções 
para as eleições de 14 de outubro nem siquer fazem refe
rencia a tal assignatura. Nullidade não se inventa. Não seria 
de se admitt-ir que a simples falta de assignatura do presi
dente em a tira de papel, não havendo o menor indicio de 
violação da urna, bastasse para a annullação da votação. 

São Paulo, 20 de dezembro de .1934. — Sylvio Portugal 
Presidente. — Plinio de Toledo, Relator. 

Estado do Piauhy 

Appellação Criminal n . 51 —- Classe 5, dó art. 30 
do Regimento Interno 

Accordão 

Vistos, relatados e discutidos. estes autos de ajsijellaçSo, 
«riminal n . 51 do Piauhy, em que são appellantes Abdon 
Portella -Nunes õ*appellado Clovis portella Velloso. 

Este foi. denunciado pelo Procurador Regional, como 
incurso nas penas do art. 183 n . 25 do Código Eleitoral, 
por haver, ao votar na 2* secção de Valença, collocado na 
urna receptora duas sobrecartas authehtieadas, facto deter
minante da annullação da votação. 

O Tribunal Regional, porém,,deu a denuncia.pôr impro-' 
eectente,: para absolver ao acéusado. 

Dahi surgiu a presente appellação. v 
Mas a appellação não é de ser conhecida, pôr interposta . 

tardiamente. • y 
O accordam é de 2.9 de julho ul$imo e dellô tivera 

sciencia o appellante a 6 de agosto, como o demonstrou 'com 
a petição de fls. 100. • 

Entretanto, a-appellaç.ão só foi tomada por termo a 20 
de agosto.' . 

Aecresce que. independentemente do prazo, ainda a an-
pellação não poderia lograr conhecimento,' norouanto faltava 
ao appellante qualidade' para fazei- -

Confere com o O r i g i n a l 
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Si é certo que interveio auxiliando a justiça eleitoral, 
hão menos certo que ao auxiliar não é dado recorrer quando 
a justiça publica não recorre. 

Assim, accordam, em Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral conhecer da appellação. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 6 de novembro 
de 1936. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — João 
Cabral, Relator. i 

Estado do Amazonas 

Appellação criminal n . 49, classe 5*, do, art. 30 do Regimento 
Interno 

Dd-se provimento à appellação, afim de que o. 
Tribunal Regional julgue "de meritis" 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de appellação 
eriminal, n . 49, classe 5*. 

I . Nas razões de fls. 5, o recorrente, D r . Procurador 
Regional Eleitoral do Amazonas, expõe minuciosamente a 
hypothese dos autos. 

Procedidas as primeiras eleições municipaes, em data 
de 31 de agosto de 1935, para Vereadores, dó Municipio de 
Manaus, a Junta Apuradora resolveu annullar a votação da 
décima oitava secção, pelos seguintes motivos: a) pelo facto 
de o numero de votantes 282 — não corresponder ao numero 
de assignaturas de eleitores nas folhas de votações, nas 
quaes contam apenas 281 nomes; 6) por terem as sobrecartas 
das cédulas, em numero de 284, excedido ao numero de 
votantes de assignarem as folhas de votação e, também, ao 
numero de eleitores que a acta de encerramento declara 
terem comparecido e votado; c) pelo facto de 32 das sobre
cartas encontradas na urna terem sido numeradas a esmo, 
notando-se os números 38 a 42, 55, 57 a 77, e tc , contra
riamente ao estabelecido no Código. 

Decretada a nullidade, a mesma Junta recorreu, "ex-
bfficio", para o Tribunal Regional, que, de aceordo com o 
parecer da Procuradoria, resolveu, por unanimidade de votos, 
negar provimento ao recurso e determinar que os respectivos 
autos fossem remettidos á Procuradoria, "para agir contra 
aquelles que lhe parecessem passíveis de responsabilidade no 
caso". 

Assim fazendo, a Procuradoria Regional denunciou Fran
cisco Satyro Vieira Marinho e Francisco José Ribeiro, 
respectivamente, presidente e secretario da Mesa receptora 
da secção eleitoral annullada, como incursos no n . 25 do 
artigo 183 do Código Eleitoral, visto como somente estes 
tomaram parte nos trabalhos da votação, conforme se verifica 
da acta de,encerramento. 

Na sua denuncia, arrolou a Procuradoria quatro teste
munhas, de preferencia membros da mesa e fiscal que não 
tomaram parte nos trabalhos, as quaes depuseram com 
audiência do denunciado Francisco José Ribeiro, tendo dei
xado correr o processo á revelia o denunciado Francisco 
Satyro Vieira Marinho. . 

As testemunhas foram accordes em confirmar que, desde 
o inicio dos trabalhos da votação, fizeram ver aos denun
ciados a existência das irregularidades occorrentes e deter
minantes da nullidade da votação. 

Ao arrazoarem o processo, depois da prova, pediram os 
denunciados que, fosse declarado nullo o mesmo processo: 
a) porque a Procuradoria deveria ter denunciado todos os 
membros componentes da mesa, embora não tivessem tomado 
parte nos trabalhos da votação; b) porque nulla era a prova 
testemunhai feita, como foi, com os membros da mesa, 
porque estes eram co-réus, e, portanto, não podiam servir 
de testemunhas. 

A decisão do Tribuna! Regional foi a seguinte (fls. 28): 
"Considerando que as irregularidades motivadoras e 

determinantes da annullação da eleição da 18* secção foram 
commettidas pela respectiva mesa receptora, que se com
punha dos cidadãos — doutor Francisco Satyro Vieira Ma
rinho, Presidente, Celino Meneses, 1* supplente, Asclepiades 
de Vieira-Bri t to , 2 o supplente, Francisco - José Ribeiro, 1' 
secretario, e Edmundo Botelho, 2". secretario, os quaes, sem 
excepção, compareceram e tomaram parte nos trabalhos 
eleitoraes, assignando as respectivas actas, conforme se 
verifica a fls. 12 e 35 destes autos; 

Considerando, desfarte, que aos mencionados mesarios 
cabe, presumivelmente, a responsabilidade solidaria das 
irregularidades encontradas, que motivaram a annullação da acompanhada do.accordão do Tribunal Regional e atfue í o -
eleição realizada perante a referida mesa receptora; ram observadas as formalidades 'egaes: 

Considerando, isto não obstante, haver o D r . Procurador •• Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça Ele i -
Regional Eleitoral denunciado, tão somente, ©pres iden te <© tora!; por unanimidade, em determinar que a Seoreíaria.-.oaa* 

o t* secretario, doutor Francisco Satyro Vieira Marinho e 
Francisco José Ribeiro, excluindo, a priori, os demais me
sarios, os quaes como co-autores que são nas irregularidades 
incriminadas, teriam de ser também denunciados; 

Considerando que a irresponsabilidade desses mesarios 
só poderia ser reconhecida em julgamento final, por esti 
Tribunal, mediante provas apresentadas, em defesa, no'correr 
do processo, pelas quaes se verificasse a sua não coparti-
cipação nas irregularidades commettidas; -

Considerando, mais, que, sobre ter a denuncia omittido 
os nomes dos mesarios, Celino Menezes e Asclepiades de 
Vieira Britto, 1° e 2o supplentes, e Edmundo Botelho,' 2* 
secretario, arrolou-os, incoherentemente, como testemunhas 
numerárias no processo; 

Considerando, finalmente, que taes testemunhas, sus
peitas por natureza, não podem ser admittidas, resultando, 
consequentemente, faltar á dnuncia um dos requisitas'essen-
ciaes para sua validade, nos termos do art. 42, letra d, dá 
parte segunda, titulo 1, capitulo 1, do decreto n . 3:084, de 
5 de novembro de 1898, applicave! á espécie, nos termos do 
art. 194 do Código'Eleitoral vigente: 

Accordam, êm sessão do Tribunal Regional Eleitoral, 
tendo em consideração a preliminar apresentada pelo advo
gado da defesa, annullar, ab initio, o processo, sem prejuízo 
de sua renovação." 

I I . Não se conformando com essa decisão, o Procurador 
Regional recorreu, em tempo hábil, para esta instância, 
convencido de que, a) como órgão • do ministério publico, 
tem a sua autonomia prevista em lei, não se encontrando, 
por isso mesmo, adstricto á obrigação de denunciar senão 
aquelles que julgar faltosos, incursos em culpa e sancção 
penal, consoante tem decidido a jurisprudência unanime e 
uniforme de todos os tribunaes do paíz; e 6) em se tratando, 
como se trata, de um crime de natureza especial, como seja 
o eleitoral, simplesmente culposo, praticado por cidadãos 
investidos e no exercício de uma funcção publica, desneces
sário seria a apresentação de testemunhas, arroladas, no caso, 
apenas para satisfazer um preceito legal. 

III. O Dr . Procurador Geral, desenvolvendo a these "de 
que o ministério publico é independente dos tribunaes junto 
aos quaes funcciona, e repellindo o principio da solidariedade 
de todos os membros da mesa, sustentada pela defesa' e 
acolhida pelo Tribunal Regional, foi de parecer que se desse 
provimento ao recurso, para que o Tribunal recorrido, vali
dado o processo, julgue de meritis. 

I V . Para a decretação da nullidade, baseou-se o T r i 
bunal Regional no-decreto n . 3.084, de 5 de novembro de 
1898, parte II, art. 42; " A queixa ou denuncia deve conter: 
d) a nomeação de todos os informantes e testemunhas". 

Essa exigência legal foi satisfeita na denuncia constante 
da certidão de fls. 21 a 23. Se os depoimentos das quatro 
testemunhas arroladas devem contribuir para a absolvição 
ou condemnação dos denunciados; se essas testemunhas são, * 
ou não suspeitas; se existe, nos autos, prova documental 
suffíciente para a condemnação, é matéria a ser apreciada 
no julgamento sobre o mérito. 

Em face do exposto; 
V . Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça 

Eleitoral dar provimento i ao recurso para, validado o pro
cesso, determinar que o Tribunal Regional se pronuncie de 
meritis sobre a denuncia apresentada contra os recorridos. 

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1936. — Hermenegildo 
de Barros, .Presidente. — Cândido de Oliveira Filho, Rlator. 

Processo n. 
Estado de São Paulo 

1.501 — (Cancellamento de inscripção) 
Determina-se o cancellamènio da inscripção 

do eleitor Laurentino Rodrigues, visto ter sido a 
communicação do Tribmtol acompanhada do res
pectivo accordão e terem sido observadas as for' 
malidades legaes. 

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

communica a este Tribuna! o cancellamento da inscripção dc 
eleitor Laurentino Rodrigues, inscripto sob o n . 537, da 128' 
zona, de São Paulo; © 

Attendendo a que a communicação do cancellamento veio 
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teelle a inscripção do eleitor Laurentino Rodrigues, inscripto 
sob o n . 537, na 128* zona de São Pauto. 

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

Estado de São Paulo 
Processo n. 1.502 — (Cancellamento de inscripção)] 

Determina-se o cancellamento da inscripção 
do eleitor Raymundo Ferreira, visto ter a commu
nicação do Tribunal Regional acompanhada do res
pectivo accoraão e lerem side observadas as for
malidades legais. 

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

eommuniea a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
eleitor Raymundo Ferreira, inscripto sob o n . 3.064, da 101* 
zona de São Paulo; e 

Attendendo a que a communicação do cancellamento veio 
acompanhada' do accordão do Tribunal Regional e a que fo-
iam observadas as formalidades legaes: 

Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça E l e i 
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can-
celle a inscripção dô eleitor Raymundo" Ferreira, inserido 
sob o n . 4.064, na 101* zona de São Paulo.. 

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

Estado de São Paulo 
Processo a . 1.503 — Concellamento de inscripção 

Accordão 
Vistos, etc. 
Tendo presente a communicação e cópia do accordão á 

fls. 2 e 3, resolvem os juizes do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral ordenar que á Secretaria effectue o cancellamento da 
inscripção de Alonso Pères, inscripto eleietor sob o n. 2.339, na 
128 zona de São Paulo, e tendo ò seu titulo o n . .258.486; 
visto corno, sendo o motivo da exclusão não ter 'o alistando 
provado a acquisição da nacionalidade Brasileira, sendo nas
cido em Portugal, não houve recurso da decisão do Tribunal 
Regional. 

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

Estado de São Paulo 
Processo, n . 1.504 — Cancellamento de inscripção 

Determina-se o.cancellamento da inscripção do 
eleitor Erico Grandalini, visto ter sido a commu
nicação do Tribunal Regional acompanhada do res
pectivo accordão e terem sido observadas as for
malidades legaes. 

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

eommuniea a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
eleitor Erico Grandalini, iáscripto sob o n . 474, da 46* zona, 
do Estado de São Paulo. t 

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

. Accordam os juizes do Tribunal Superior de Justiça E le i 
toral, por unanimidade, em determinar que a Secretaria can-
celle a inscripção do eleitor Erico Grandalini, inscripto sob o 
a . 474, na 46* zona, do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 15 de agosto 
de 1935. -4- Hermenegildo de Barros, Presidente. — Miranda 

.Valverde, Relator. 
Estado de São Paulo 

Processo n . 1.505 —• Cancellamento de inscripção 
Determina-se o cancellamento da inscripção do 

• eleitor Antônio José de Senne, visto ter-sido a 
communicação do Tribunal Regional acompanhada 
do respectivo accordão e terem sido observadas •as 
formalidades legaes. 

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

•jbommunica: a este Tribunal o cancellamento da'< inscripção' do 

eleitor Antônio José de Senne, inscripto sob n . 2.070, da 
50* zona, do Estado de São Paulo, e • 

Attendendo a que a communicação do cancellamento veio 
acompanhada do accordão do Tribuna! Regional e a que foram 
observadas as formalidades legaes: . 

Accordam os Juizes do, Tribunal Superior de Justiça E l e i 
toral, por unanimidade, em determinar que a secretaria can-
celle a inscripção do eleitor Antônio José de Senne, inscripto 
sob on.2.070, na 50* zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agosto 
de Í935. — Hermenegildo de Barros, Presidente. — Eduardo 
Espinola, Relator. 

Estado de São Paulo 
Processo n . 1.506 — Cancellamento de inscripção 

Determina-se o cancellamento da inscripção do 
eleitor Benedicto Sabino Vallim, visto ter sido a 
communicação do Tribunal Regional acompanhada 
do respectivo accordão e terem sido observadas as 
formalidades legaes. 

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

eommuniea a este Tribunal o cancellamento da inscripção do 
eleitor Benedicto Sabino Vallim, inscripto sob o n . 236, da 
80*'zona do Estado de São Paulo, e 

Attendendo a que a communicação do cancellamento veio 
acompanhada do accordão do Tribunal Regional e a que foram 
observadas;as formalidades legaes: 

Accordam os Juizes do Tribunal Superior de Justiça Elei
toral, por unanimidade, em determinar que a secretaria cari-
celle a inscripção do eleitor Benedicto Sabino Vallim, inscri
pto sob o n . 236, na 80* zona do Estado de São Paulo. 

Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 14 de agoste 
de 1935. —-Hermenegildo de Barros, Presidente. — Plink 
Casado, Relator. 

Território do Acre 
Processo n . 1.594 — Classe-6* do art. 30 do Regimento 

Interno 
, Accordão 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de represen

tação dirigida em telegramma a este Tribunal Superior pele 
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Terri
tório do Acre, e; ' . ..• • ' '• 

• Considerando que a dita representação, na parte refe
rente ao preenchimento do 'Tribunal Regional por desem
bargadores já- foi solucionada pelo accordam' proferido" '.por 
este Tribunal Superior a 9 do corrente mez; 

• Considerando que a mesma representação, no concernente 
á proposta pela Cô-rte de Appellação de quatro juristas, com 
os requisitos do artigo 10 e § 2°, letra c da lei n . ,48 de 
4 de maio deste anno, para a nomeação, nos termos do 
art.' 23, letra c, da referida, lei, está previsía e regulada 
nesta ultima disposição legal, pertencendo a proposta--á 
Corte de Appellação, observados os preceitos constitucionaes 
do art. 82, § 1.°, e ldo art. ' 95, § 2.°, bem como do' art. HO, 
§ 3,°, letra a, daquella mesma lei ; , : 

' Considerando que a este Tribunal Superior não" compete 
decidir nem opinar sobre .a conveniência de sert-m aúgmen-
tados para cinco os- Desembargadores no Território 'do Acre:, 

. Accordam os' Juizes do Tribunal Superior de Justiça 
Eleitoral em mandar que se archive a representação mencio
nada. • , ' ' N . 

Rio de' Janeiro, 14.de.agosto-de 1935. — Hermenegildo 
de Barros, Presidente. — J. de Miranda Valverde, Relator. 

' PROCURADORIA GERAL-'DA' JUSTIÇA -
ELEITORAL • ; , *' -

Estado'de Santa .Cathariná 
. .Recurso Eleitoral 539 classe'3.* ^~ Recorrentes,•'Henrique 

Ramos Juniór-e Francisco Vicente de Athayde Recorridos, Celso 
Ramos Júnior e outros. * 

• PARECER 648 '. • • • ' » . • 
1 •— Henriqu 1 Ramos Júnior e Francisco Vicente de Athàyde, 

em 13 de, outubro ultimo.recorreram (. fis. 54) do accordão 
do Tribunal;'Regional "de Santa Cathariná,.proferido a 30 do 
mez anterior (fls. 52): não Jiaxenda gertidão de' int'ima'.ção o" 
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cia publicação $o accordão, — nem siquer pabl|oação era 
sessão do Tribunal — sou levado a concluir pela tempestividade 
do recurso, " 

2 —- Seu fundamento, conforme o termo de fls. 54 e a pe
tição de fls. 55. é "na forma dos arts, 1.79 e +82 do Código E le i 
tora}" citam diversos accordãos que dizem infringido. 

3 —r Trata-se qe eleição municipal: os iuvoçádos artigos 
(179 e 182) do Coqigo, não amparam o recurso, que somente 
seria cabível no caso do artigo 28 § único letra b. O recurso, 
portanto, não está amparado nos inciso,s legaes íuvqcados. ' 

4 —: Quanto ao mérito, o accordão recorri Ja cassou o d i 
ploma de Prefeito expedido a favor do recorrente, diplomando 
Celso Ramos. E ; 

"Mandam ainda os nossos Jqizes que sejam con
firmados bs diplomas dos Vereadores expedidos pela 
Junta apuradora a Álvaro Ramos Vieira, João Pedro de 
Arruda. Mario Vieira da Costa, Mario Ribeiro Ramos, 
Emiiiano ftosalinò da Costa, José Felioiano Alves de 
Brito, Mario Grant Carmesino de Araújo, Eleodoro Luiz 
Vieira, Isac Gonçalves Ramos, Caetano-Ribeiro da Silva, 
Eugênio Augusto Neves, Irineu Antunes e Ruíinc Ro
drigues de Figueiredo; ;— que seja expedido diploma 
de Vereador ao candidato Vídal Ramos Júnior e cassando 
o expedido pela Junta Apuradora" a Siineãq Mòíitz dè 
Carvalho;'— que sejam expedidos diplomas,'de' %' éqp-

Elento da legenda "Partido Liberal Catarinense" a 
ieero Vieira da Costa Neves, êm, substituição a Vidal 

Ramos Júnior, eleito Vereador;; de 3° 3dpplénte da 
mesma legenda a Fileto Vieira Borges, em substituição 
a Cícero Vieira da Costa Neves, de 5 o supplente de ines/ça 
legenda a Anastácio de Araújo Vieira, em substituição ã 
Bercitfo de Oliveira Couto, de 6" supplente da referida 
legenda a Simeão Moritz de Carvalho que perdeu o d i 
ploma de Vereador, em substituição á Fiíeto Vieira Bor
ges e de 7 o supplente da mencionada legenda aftercijio 
de Oliveira Couto, em substituição a Anastácio de Araújo 

ticadas pela dita Junta e a terceira por ter sido iniciada 
a votação ás 8,15. minutos 1 ' . . . 

"Esta Trihimal .annullou as eleições verificadas na 
17.* secção (Distrjcto dé Bocaina), 18.' Districto de Cer-
ritoj, 21.» (Districto de Cerro Negro) e'23.* (Districto,-
de Corrêa Pin|o), já annulladas pela Junta Apuradora 
do 7." Circulo Eleitoral e mais as o.1 secção (Districto 
da sede) e.14." (Districto de, Capão, Alto), consideradas 
validas pela' mesma', por accordãos datados respectiva
mente de 27 de abril, 21 de março, 23 de março, 29 de 
abril. 22"de abril e 24 de junho do corrente, anuo. 

A 6.*, 17.* e 23* secções foram renqvadás em data 
. de 10 de maio; àjlS.* o 21.* seeçõas em data de.5 de 

abril e a 14.* secção em 9 de julho âo corrente anno;' 
A 14.' secção foi novamente annullada, visto ter 

sido verificado excesso duma' sobrecarta muito eniborá 
houvessem tres que, não estavam de acoordo oeiR -as."ex
pressas exigências do Código Eleitoral. O ãccçírdâe! & 
de 19 deste mez. 

6 -r- Dos autos não constam es doeumentos authentlcoa 
dessas eleições, isto é, as folhas de votação, aetas de abertura 
e encerramento de apuração etc, é sem ejlas não é pessivel vé-» 
rificar-se a procedência das allegadãs nullidades e ineeinci-
deneias, violação dosigille dá voto, illegalidadê da mesa etc."Rei-
queiro, portaBto, se converta o julgamento em diligencia para 
que aquelles documentos sejam appansados a estes auto?. Bõr 
mais authenticos que sejam os naappas existentes nós autoSi 
foram levantados pelo Tribunal recorrido, e se referem "aos 
documentos criginaes, que não se encontram subinettidos à 
apreciação desta Superior instância. 

Rio, de Janeiro, 26 de novembro de, 1935. — Dr, José Ma
ria Mac Doiuell da Cosia, — Procurador Geral Eleitoral Int*. 

Vieira;; - que sejam mantidos e confirmados os " S i TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEL plomas de 2a e 4 o supplentes da legenda "Partido Ca- l * M U U « n ü l U - v i v ^ f M l VU u y u i l \ . ' f l Í J JJJJ I 
tharinense" expedidos pela Junta Apuradora a Dimas de 
Oliveiia Altrick e João Albino da Silva; — que sejam 
expedidos os diplomas, de 3 o supplente da legenda "União 
Republicana" a Aparicio Sutil de Camargo, em substitui
çãô  a Leonino Alfredo Ribero, de 4° súpuje^to, da mes
ma, legenda a Luz Floriani Juniorj em subsç.itúiçãó;a Apa-, 
3'icic Sutil de" Camargo e de 5° supplente a J>eõutino 
Alfredo Ribeiro, em substituição a-Luiz'Floriani" Júnior; 
— que sejam, confirmados os diplomas "de í°K'2o, ft% 1° 
a 8° supplentes da legenda "Uniãç Republicana'' a João 
Francisco de- Arruda, "Franeiseo. Vicente de Atliayde, 
João Dia i Brasçher, "João, Xavier o> Oliveira, e José Epa-
minondas dá Costa Valente;; que sejam confirmados 
todos os diplomas expedidos pela* Junta, Apuradora aos 
Jm'zes de Paz eleitos nos seguintes dístrietós; I o , '2°, 4o, 
8°, 9* e 10"; — que no 3° pis.triotá, seja expedido diplo
ma de 3 o 'Juiz de Paz a Vidal Madruga 'C:órdõvãj;eiQ, subs
tituição a Valencio. Lucas de Líz, ambos'da. legenda. "Par
tido Liberal Cathafinènse", e confirmado* os "dipio"mas 
expedidos pela Junta Apuradora ao, 1,°, 2" Juizes dé P'|i; 
—, que nq 5° Districto seja expedido diploma, de 3 o Juiz 
de Paz a Augusto Ribeiro Rosa, ení, suTbstitujçãà a Çesa-

'" '""* '"" * ' 33 da. legenda, "timão Rej?,ub'l,i-

TORÂL DO DISTRICTO FEDERAL 
ED1TAES E AVISOS 

O Director tia. Secretaria do Tribunal Regional da Justiça 
Eleitoral do Districto Federal, faz publico, para conheci
mento dos interessados que o aceo,rd.|o proferido nos autos 
de representação n .253 , em que é requerente Francisco A n 
tônio d;e Albuquerque, por reetific^ção de nome, 6 do teor 
seguinte: Ápresenta,dos eRi mesa resolve o. Tribunal deferir 
p requerido, nos terrflqs <Jo, parecer do D». Procurador. Re» 
gion^Ij cujos "fundaniefltQs a^opk. Sala das Sassões, 25 de. 
novembro dé 1936. * — ~Soi<,za Go/mesi. — B. Castro Nunes? 
Relator.'" 

Dado e passado na ci4a.4e, do Rio de Janeiro, em vinte 
e seis de novembro de mil novecentos e trinta e seis. «r» Pelo 
Director", Modestinq. QomHni Dias. dá Çrús. 

[3e Paz; —• no 7 o Districto-sejam expedidos diplomas 
de 2 o e 3 o Juizes de Paz a Dorval Aleixo Muniz e Pedro 
Alves Rodrigues, respectivamente do "PartidCj Liberal 
datharinehs'e8'e Dniãò Republicana0-' e confirmado ó ex
pedido pela Junta Apuradora ao I o Juiz de Paz; e final
mente, sejam cassados os demais pela Junta Apuradora 
ao-1" Juiz de Paz; a finalmente sejam cassados-'os de-

- mais diplomas expedidos pela' Junta Apuradora''. 
jLtar São fundamentos deáse aresta, ionferme até no Pare-

fediealivo, a fls. 19 e seguintes.: . 
"Das 31 secções installada^s % Junte Apuradora apu

rou somente 27 , annullando 4, a saber: 17.* de Socainá, 
18.* de Cerrito, 21.* de Cerro Negrp, e 23.» de Qor-rêa Pinto. 

A primeira e a ultima. po'r tar havido excesso, de 
sobrecartas^ a segunda por ter si.4o yioladoo §igilló ; do 

Zonas; Carlos Massaferrí Dias e Edgard Sèixas para as T 
e 8*; Hilário de,"Oliveira é Rayípü,pda .de Siqueira Campos, 
para, as 9* e iO*; Humberto dos, Santos V\anna e José Jqaquim 
AlveVjayra."^ |è*"e *Í"|^VJosé'Vioénte Dornãfè J,ose"de Araújo 
MWi pr§ as t# e.' i\< cosas. 

Secretaria do. Tribunal Regional de. Justiça Eleitoral do 
Districto"Fede"ralj em vinte e oítò d,e,~novembrb de mil no
vecentos e" trinta e ' s é i s P e f o Director^ Modesto Donatinó 
Dias da. Cruz. 

€> 'Di,reetpF da Secretaria 4» T?ibu\ial Regional d>vju#tie'«,í ,mTA ZZZ A ^ « « « ' ^ « ^ ^ « - ^ « w » ^ • v rixreetor aa secretaria m, u^up|«k* H-egionat («-«fusuc»* voto com a abertura de du,as aobreeart«s. p | a ^ f t t l A e n ^ , e i ^ á ^ 0 ; ^ p ^ 
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* '' 
Presidente do Partido Autonomista, em exercício, foi 
designado Delegado desse Partido junto ás Varas Eleitoraes 
o Sr . Alcides de Barros Paiva. 

Secretaria do Tribunal. Regional .de Justiça 'Eleitoral 
do Districto Federal, em vinte e- sete de novembro de mi l 
vecentos e trinta e seis. — Pelo Director, Modesto Donatim 
Dias da Cruz. v 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal, faz publico, para conhecimento dos i n 
teressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão 
n . 313, referentes ao eleitor Alberto Baptista Pereira, filho 
de Jeronymo Baptista Pereira Sobrinho e dona Eulalia B o i -
teux Baptista Pereira, natural da cidade de Tubarão, Estado 
de Santa Cathariná, inscripto "ex-pfficio" pela 1*. Zona, Dis
tricto Eleitoral Candelária, sob.n., 278, titulo eleitoral n. 67, 
é do teor seguinte: 

Vistos, etc/: 
Considerando que uma da3 causas de cancellamento da 

inscripção é o fallecimento do eleitor (art. 76, inciso 4*, do 
Código Eleitoral; considerando que a Secretaria, deante. da 
lista enviada pela pretoria, informou que o eleitor Alberto 
Baptista Pereira falleceu em março de 1936: , . 

Accordam os Juizes do Tribunal Eleitoral do Districto 
Federal decretar a exclusão do mesmo eleitor, communican-
do-se por copia desta o Tribunal Superior. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1936. — Arthur 
Soares, Presidente. — José Duarte, Relator. 

Secretaria do Tribunal Regional de Justiça 'Elei toral do 
Districto Federah — Pelo director, Modesto Donatini Dias 
da Cruz. \ 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional EleitorLl 
do Districto Federal, faz publico, para conhecimento dos in 
teressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão 
n. 314, referentes ao eleitor Mathias José N Pereira, filho de 
Cândido José Pereira e dona Cândida Lopes Pereira,-natural 
do Estado do Pará, inscripto "ex-officio", pela 1* Zona, Dis
tricto Eleitoral Candelária, sob n . 573, titulo eleitoral n . 513, 
é do teor seguinte: 

Vistos, eto.: 
Considerando que uma das causas de cancellamento da 

inscripção é o fallecimento do eleitor (art. 76, inciso 4", do 
Código Eleitoral; considerando que • a Secretaria, deante d» 
lista enviada pela pretoria, informou que o eleitor Mathias 
José Pereira falleceu em março de 1936: . • . 

Accordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do 
Districto Federal decretar à exclusão.do mesmo eleitor.com-
municàndo-se por copia desta, o Tribunal Superior. 

Sala das Sessões, l í de novembro de 1936. — Arthur 
Soares, Presidente. — André de Faria Pereira, Relator. 

Secretaria do Tribunal Regional'de Justiça Eleitoral do 
Districto Federal, em 25 de novembro de 1936. — Pelo d i 
rector, 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. 308, referentes ao eleitor Manoel de Almeida Stuck, na
tural de São Salvador (Bahia), inscripto "ex-Officio" pela 5* 
Zona, Districto Eleitoral Tijuca, sob n . 2.371, titulo eleito
ral n . 8.095, é do teor seguinte: 

Vistos, etc.': 
O Tribunal Regional EleitoraL do Districto Federal, em 

vista da representação, da Secretaria, resolve mandar excluir 
da lista dos eleitores o cidadão Manoel de Almeida ' Stuck, 
fallecido em julho de 1934. » • . ' 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 1936. — Arthur^ 
Soares, Presidente. — José Duarte, Relator. 

Secretaria do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do 
Districto Federal, em 25 de novembro de 1936. — Pelo d i 
rector, Modesto Donatini Dias da Cruz 

O Director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal faz público, para conhecimento dos in 
teressados, que o accordão proferido nos autos de exclusão 
n. 315, referentes ao eleitor Tiburcio Caribe da Rocha,, filho 
de Tiburcio Caribe da Rocha e de D . Faustina de Figueiredo 

Rocha, natural do Estado do Rio, inscripção- requerida pela 
Quarta Zona, Ajuda, sob p a . 800, titulo eleitoral 794, è 
do teor seguinte: 

"Vistos, etc. : 
Considerando que uma das causas de cancellamen

to da inscripção é o fallecimento do eleitor (art. 76, 
inciso 4 o do Código Eleitoral); 

Considerando que :» Se:retaria, deante-da lista en
viada pela Pretória, informou que o eleitor Tiburcio 
Caribe da Rocha falleceu em fevereiro de 1936; 

Accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal decret:ir a exclusão • do mesmo 
eleitor, communicando-se, por copia deste ao Tribunal 
Superior. 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1936. •—* 
Arthur Soares, Presidente. — Souza Gomes, Relator." 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal, 20 de novembro de 1936.. .— 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 . 316, referentes ao eleitor João Paulo da Costa Ribeiro, 
filho de Cyrillo Flaviano tía Costa Ribeiro e de D . Autouia. 
Leopoldina da Costa Ribeiro, natural de Pernambuco, inscri
pto "ex-officio" pela Quarta Zona, Rio Gomprido, sob o nu-s 
mero 65», titulo eleitoral n . 1.224, é do teor seguinte: 

; "Vistos, etc.;;'* 
Considerando que uma da? causas de ^cancelianierin 

*o da inscripção é o fallecimento do eleitor t(arfc. 76, 
inciso 4* do Código Eleitoral); 

Considerando que a Secretaria, deante da lista en» 
viada pela Pretoria, informou que o eleitor João Paulq 
da Costa Ribeiro falleceu em abril de 1936; 

Accordam os juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Districto Federal deoretar a exclusão do mesmo 
eleitor, communicando-se, por copia deste ao Tribunal 
Superior. 

Sala das Sessões, èm 18 de novembro de 1936. »— 
Arthur Soares, Presidente. •— Castro Nunes, Relator,15 , 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do DistricW . 
Federal, 20 de novembro de 1936. — Pelo Director, Modesta 1 

Donatini Dias da Cruz. 

O director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral í 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos in - | 
teressados, que o accordam proferido nos autos de exclusão [ 
n. 317 referentes ao eleitor Athayde Barreto de Sá, filho de ) 
Francisco de Sá e de D . Joanna de Jesus Barreto, natural de j 
Sergipe, inscripto ex-officio, pela Terceira Zona, Sacramento, 
sob o n . 799, titulo eleitoral n . 742, é do teor seguinte: / 

"Vistos, etc.: Considerando que uma das causa» 
de cancellamento da inscripção é o fallecimento do 
eleitor (art. 76, inciso 4o do Código Eleitoral); consi
derando que a Secretaria deante da lista enviada pela 
Pretoria, informou que o eleitor Athayde Barreto de 
Sá falleceu em abril de 1936; accordam os Juizes do í 
Tribunal Regional Eleitoral do Districto Federal, de
cretar a exclusão do mesmo eleitor da lista, communi-J 
cando-se, por cópia deste ao Tribunal Superior. ) 

- Sala das Sessões, em 11 de novembro de 1936. — ] 
Arthur Soares, Presidente. — Jayme Pinheiro, Re-) 
lator." ) 

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Districto) 
Federal, 26 de novembro de 1936. Pelo director, Modesto[ 
Donatini Dias da Cruz. \ 

O director da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral ' 
do Districto Federal faz publico, para conhecimento dos in-J 
teressados, que o accordam proferido nos autos de exclusão; 
n . 318 referentes ao eleitor Benedicto Porto, filho de Felippe; 
Santiago Porto e de D . Balbina Maria Porto, natural dó. Es- ' , 
tado do Rio, inscripto ex-officio, pela Segunda Zona, Santa;' 
Thereza, sob o n . 1.472, titulo eleitoral n . 1.399, é do teor 
seguinte: • » ', 

"Vistos,; etc.: Considerando que uma das causas dè ; 

cancellamento da inscripção é o fallecimento do elei- -,, 
tor (art..' 76, inciso 4o do Código Eleitoral); conside
rando mie a Secretaria, deante da lista enviada pela 
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Preteria, informou que o eleitor Benedieto Porto falle-
geu em setembro de 1935: Accordam os Juizes do T r i 
bunal Regional Eleitoral do Districto Federal decretar 
\ exclusão do mesmo eleitor da lista, communicando-
\6, por cópia, deste ao Tribunal Superior. 

Sala das Sefisões, em 11 de novembro de 1936. —• 
Arthur Soares, Presidente. José Duarte, Relator." 

.Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral. do Districto 
federal, 26 de novembro de 1936. — Pelo director, Modesto 
Donatini Dias da Cruz. „ 

QUALIFICAÇÃO REQUERIDA1 

Primeira Cireiunscripção 
TERCEIRA ZONA'ELEITORAL 

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

Jotz — Br. Francisco do Paula Rocha Lagoa Filho 
Esorivão — Sr. Carlos Waldemar da Figueiredo 

5ÚAUÍTCADOS POR DESPACHO D E 20 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

Ê.155. Joaquim da Silva Dejró. 
6.156. Joaquim Peixoto de Paiva 
5.157. José Carlos Vaz Carneiro. 
5.158. Jefíerson Gouvêa 
5.159. Marino Maria Paiva. 
6.16Í». Miguel Ribeiro de Almejqa. 
S . l õ i . Octacilio Manoel da Costa. 
6.162. Leocadio José Dias. 
5.163. Odysséa Alves do Far ia . 
6.164. Salvador Santangelo. 
5.165. Walcol da Si lva . 
3.160. Walter Ferreira Maciel. 
5.167. Antônio Firmino Sampaio, 
3.168. Arnaldo Eduardo Sohiebel. 
8.169. Annlbal Martins Ferreira. 
5.470. Alberto Emílio Ruffo. 
1.171. Augusto Machado Stavele. 
5.172. Antônio Sala. 
15.J73. Bernardo de Azevedo Pinto. 

. 8.474. polores Pires. 
5.175. Ernesto Zdanovossky. 
8.176, Felicio Maziella da Silva. 

' 5.177. Georgina de Souza Càjnpoa, 
,' 6.178. Gentil Looes da Cunha. 
8.179. Joaquim Luiz dos Santos, 

: 5.1&0. JOsé César d*Almeida. 
6 .Í81 . José Gomes Rangel. 
8.182. José Triumpho da Si lva. 
6.183. José Messias dos Santos. 
6.184. Lydia de Souza Campos. 
8.185. Manoel Domingos de Araújo. 
6.186. Moacyr Aleixo. 
6.187 Mario Pereegâni 
$.188 Nadir Feital Borges, 
6.189. Naír Campos Costa. . 
6.140. Ntoolau Scoralick. ' 
6.192. Orlando Soares Baptista 
6.193. Pedro Moreira. 
6.144. Paulo Cabral. 
6.195. Raul da Costa Paraíso. 
6.{L96. Raymundo Bezerra das ÇJJ^Í^ 
6.197. Salvador Alves Ramajhe. 
6.198. Thereza Fernandes dé Moraes. 
6.W. Wilton Werneok. . 
6.2Ò0. L«caS de. Oliveira. 
6.201. Sebastião Soares Martins. 
6.202. Adolpho Coelho. 
6.203. Olga de Carvalho, 
6.201. Benèdjcto Dias Monteiro. 
6.205. Aujertina da Silva Moreira, 

S.ÍÒ6. Bmiliano José Raymundo. 
.207. Joaquim Amor"m L^gés. 

!Ô,208., Octâvio Jo |é Çarvalbeda. 4 

,6.209. Carlos Machado Velho. 
£.210 . Bercália Rodrigues da Silva.' 
6.211. ChrMiane da Fonseca Ribeiro. . 
|6.2f2. Aleediná Ferreira Aldeã. v 

y6.213. Gastão Marques Lamounier Juniúív 

\ 

6.214. João Barifonse. 
6.215. Josó Chaves. 
6.216. Antônio Joaquim Cecilio. 
6.217. Rubens Sá Antunes. 
6.218. Jarbas da Silveira. 
6.219. Raymundo de Hollanda Cavalcanti. 
6.220. Nestor Coimbra. " 
6.221. Reynaldo Araújo Pereira. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 23 D E NOVEMBRO 
D E 1936 ' 

6.222. Antenor Alves da Silva. 
6.223. Antônio BassotO. 
6.224. Antônio Pereira de Carvalho, 
6.225. Alzira Alves de Sá. ' 
6.226. Aryvaldo de Almeida Neves. 
6.227. Baldelar Victorino. 
6.228. Celso Duarte. 
6.229. Conceição Si lva. 
6.230. Edméa Paiva do Oliveira. 
6.231. Esmeralda Santos Morgado. 
6.232. Feliciano Emilio Corrêa. , 
6.233. Francisco Boderone. 
6.234. Gabriel José de Moraes. 
6.235. Ifeoliha Martins Dias. 
(6.236. José Teixeira Fi lho . 
6.237. Milton Amaral Moura. 
6.238. Norival Trindade. 
6.239. Paulo Chagas Porciuncula. 
6.240. Paulo Mendes de Oliveira Castro. 
6.241. Rubem Silva. ' 
6.242. Sebastião Rangel Guimarães / 
6.243. Januário de Almeida. 
6.244. Esmerilda dos Santos Silva. 
6.245. Isaura Rodrigues Vaz. 
6.246. José Vieira Leite. 
6.247. Moacyr Florencio Nunes. " 

QUALIFICADOS* POR DESPACHO DE 24 D E NOVEMBRO 
DE 1936 

6.248. Agostinho .Bãiardo Nunes. 
6.g49. Minervino Viegas Clemente 1 

6.250. Hercilia Conceição Rocha. 
6.251. Carmen Guerra Rodrigues. 
6.252. Arlindo Augusto Teixeira. 
6.258. Ismar. Salvati. 
6.254. Rubem Eugenio^da Silva. 
6.255. Alencar Gouvêa Gesnaldi. 
6.256..Wilson Gouvêa Gesnaldi. 
6.257. Paulíno Luiz de França. 
6.?58. Thereza Gomes da Silva. 
6.259. João Francisco Barbosa. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO JW. 25 t»*. xmflnirHftn 
D E 193f 

6.260. Álvaro Moreira da Silva. 
6.261. Otto de Sá Kammsetzer. 
6.262. Lygia Rodrigues Antunes 
6.263. João Canuto da Costa. 
6.264. Luiz Francisco Martins. 
6.265. Abílio do Amaral. 
6.266.. Uriàs da Silva. 
6.267. Noemia Rocha. 
6.268. Raymuüdo Gondim Lins , 
6.269. Augusto Gonçalves Areias, 
6.270. Paulo Custodio da Cunha. 
6.271. Carlos Lisboa.-* 
6.272. Altair de Souza Dias. 
6.273. Almerindo Gonzo, 

QUALIFICADOS PÔR DESPACHO D E 26 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

6.274. Alipio Brumano. 
6.275. Amadeu Braga. 
6.276. Apio Pegafo Goulart. 
6.277. Aurora Saraiva. 
,6.278. Itagiba Peracio. 
.6.279. Idalina Ferreira de AaevedO. 
6.280. Jorge da Silva Magalhães. 
6.281. Juvenal Rodopiano. 
6.282. José Maria de Jesjjs Pereira. 
6.283. Laurinda Gomes da Costa Vinagre. t 
6.284. Maria Celeste Palma. 
6.285. Paulo dos Santos Oliveira. 
6.286. Paulo Bastos. 

,6.287.. TertuIiano_Ferreira,.da Silva, 
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QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 27 DE NQVEMBRQ \ 
PE 1&36 ' ' ' " • 

6.288. Homero da Si lva . 
6.289. Ariston Mattos. 
6.290. Fernando Castro. 
6.291. í r i s Degani Scoralek. 
6.292. José Nunes. 

.6 .293. José Gomes de Sá. 
6.294. Juditb Ribeiro. 
6.295. Eunice Moreira. 
6.296. José Severiano da Silva. 
6.297. Joaquim Martins Gonçalves. 
6.298. Luiza Mello Pinto. 
6.299. Domingos Carelli. 
8.300. Milton Pinto. 
6.301. Octâvio Dantas de Oliveira. 
6.302. Pedro Pereira de Fontes. 
6.SÒ3. Roberto Marques de Carvalho. 
6.304. Valeriano Cassio Paes Barreto de Figueiredo. 
6.305. Vespasiano Feital Borges., 
6.306. Waldemar Martins Maia. 
6.307. Salvador Neder José. 
6.308. Maria de Lourdes Alves. 
6.309. Adelina Gamarano. 
6.310. José Gregorio Pereira. 
6.311. Maurício Gonçalves de Carvalho, 
6.312. Alberto Luiz Compans. 
6.313. Ottilia Macedo. 
6.314. Florentino Cândido de Jesus. 
6.315. Mario Ferreira da Silva 
6.316. Nivaldo Vaz da Gosta. 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 28 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

6.317. Júlio José de Lima Capelli. 
6.318. Rufino Augusto Carneiro. 
6.319. João Fernandes Nunes. 
6.320. Abrahão Ferreira. 
6.321. Jorge Alpoim da Silva Menezes. 
6.322. Albertino Domingos Formozinho, 
6.323. Severino de Oliveira. 
6.324. Jayme de Oliveira Graça. 
6.325. Antônio Pinto da Silva. 
6.326. Alencar Marins. 
6.327. Américo Mendes 
6.32-8. João José Nunes. 
6.329. Maria Mendes de Oliveira. 
6.330. Òswâldo Pereira Vi l l a r . 

Segunda Circumscripção 
QUINTA ZONA ELEITORAL 

(Distrietos municipaes de Gloria e Santa Thereza) 
Juiz — Dr. Eduardo de Sonsa Santos 

Escrivão *~ Dr. Francisco Farias 
QUALIFICADO POR DESPACHO D E 25 D E OUTUBRO 

D E 1936 
6.182. Oscar Dusendschon. 

OITAVA ZONA ELEITORAL 
(Distrietos municipaes de l i o Comprido e Andarahy) 

Jnis — Dr, Raul Camargo 
Escrivão — Dr. Francisco Farias* 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 26 D E OUTÜBHO 
D E 1936 ' " 

8.606. Domingos Zimmaro. 
6.607. Braulio Alves. 
8.608. Ângelo Rodriguee. 
8.609. Walter Moreira. 
5.610. Pauliao do Sacramento. 
8.613. Álvaro Teixeira da S i lva . 
« . 6 1 4 . Octâvio Virgil io de Oliveira. 
18.616. José Bonifácio da iSilva Neves. 
fe.617.s,José Elias. 
!S.6i$. João Dâmâsceno Pinto, de Mendonça. 
« . 6 1 9 . Mario Neves de Oliveira. ' 
' QUALD7ICADOS POR DESPACHO D E 27 D E OUTUBRO 
í D E 1936 
B.622. João Clemente da Si lva . 
| j 626 . Viçtor Rosa ^ ã e i r j i . . 

8.627. Antônio da Silva. 
8.628. Fenelon Bomilcar da Cunha. 
8.629. Maurício Affonso Caniné. 
8.631. José Ambrosio. 
5.635. Ignez Ortiz Santos. 
8.636. Lúcia Esteves de Araújo. 
8.637. Sylvia Figueeiredo Mafra. 
8.638. Clara de Oliveira Bastos. 
8.639. Conceição de Oliveira Bastos, 
8.640. Felismina de Oliveira Bastos. 
8.660. Herothydes Braga de Araújo« 
8.661. Maria Trigueiro Oliveira.; 
8.662. João Baptista Mendes. 
8.663. Emilia Borges de Souza Moitas 
8.630. Cosimo Borbato. 
8.664. Walter Heilbron. 
8.665. Waldelice Xavier Contrim. 
6.666. Ary Kerner da Silva Lopes, 
8.667. Miguel Lopes. 
5.668. Yolanda Aurora de Alencar. 
8.669. Arrigo Zonato. 
8.671. Joaquim Theonilio Braz da Si lva . 

QUALIFICADOS POR* DESPACHO D E 2S D E O&TPBRO 
D E 1936 

8.67-9. Araoy dos Santos Pereira. 
8.710. Luiz Várzea Jansen. 
8.727. Ubiratan Nogueira de Bonoso.: 

QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 30 D E OT/JTÜBRO 
D E 1936 

•8.729. Rubens de Oliveira Freitas. 
8.730. Carmen de Souza Costa. 
8.731. Gilberto Augusto da Conceição. 
5.732. José Taranto. 
8.733. Aristides Pereira da Silva. 
8.734. Waldemar Taranto. 
8.735. Raymundo Sarmento Fernandes. 
8.736. Antônio da Silva. 
8.737. Helena Moreira F ia l iw. 
8.748. Elysia de Oliveira bastos, 
8.749. Maria de Oliveira Bastos. 
8.750. Zelia de Jesus Tavares. -
8.751. Joaquim Machado da Rosa. 
8.753. Paulo Fernandes de Carvalho Moraes« 
8.784. Julieta da Silva. 
3.789. Maria da Gloria Alves, 
8.791. Mario Pereira Jardim. , 

QUALTFTCADO POR DESPACHO D E 5 D E NOVEMBRO 
D E 1936 

8.826. Luiz Saboia Lima Pinto. 
INDEFERIDOS: 

g . ü ô . Jocelyn Marques Ribeiro. —- 29 de setembro de 1936. 
§ I§9 . Nestor Ferreira Guimarães. — 29 de setembro de 1936. 
8.717. Marina Dallosi. — 28 de outubro de 1936* 

NONA ZONA ELEITORAL 

( Distrietos municipaes de Tijnea e Engenho Velho) 
Jnijs — Dr. Nelson Hungria Hoffbaaer 

Escrivão — Dr. Francisco Farias; 
QUALIFICADO POR DESPACHO D E 20 D E NOVEMBRC 

D E 1936 
3.849., João Florencio Sobrinho.; 
QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 21 D E NOVEMBRO 

D E 1936 • 
8.858. José Pedro Vida l . 
8.857. Altamiro Martins Ferro. i 
3.858. Rogério Fontana. 
3.859. Alice Marques Pinheiro. 
3.960. Nedyr Cunha Denys. 
3.861. Anna Pereira Braga è Si lva. 
3.862. Danillo de Macedo Silva. 
3.863. Beatriz de Castro Rego. 
3.964. Belmiro Seabra Júnior . 
3.865. Orlando Christino Carneiro. 
3.866. Durval Pinto Souto. 
3.867. Mario Carvalho dè Oliveira. 
3.868. Danillo Rodrigues da Cruz^ 
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Idaliná Caldas. 
Virgílio da Costa. 
Selma Teruz de Almeida.; 
Eduardo César Gomes. 
Abelardo Gomes. 
Gastão Ladeira. 
Manoel Teixeira dos Santos à 
Pedro Braga. 
Dante Rossi Perez. 
Fernando Reis Conde. 
Carolina Borges Moreira. 
Iracema Ferreira Barbosa. 
João Trautmann Fi lho . 
Armando de Oliveira Coelhoi 
Armênia Jouvin., 
Moacyr Tardelli . 
Noé Rodrigues Chaves. 
Narbal de Mattos. 
Antonietta De Stefano.. 
Jorge de Almeida. 
Delio Hungria Hoffbauer 
Rozalina de Jesus Reis.. 
Josó Ferreira. 
José dos Santos. 
Maria Rita Santerre Guimarães, 
Aracy Coelho Savino. 
Luiz da Costa Ribeiro Neto. 
Renó Dumortout. 
Francisco Dias. 

3.870. 
3.871. 
3.872. 
3.873. 
3.874. 
3.875. 
3.876. 
3.877. 
3.878. 
3.879. 
3.880. 
3.881. 
3.882. 
3.883. 
3.884. 
3.885. 
3.886. 
3.887. 
3.8SS. 
3.889. 
3.S90. 
3.891. 
3.892. 
3.893. 
3.894. 
3.895. 
3.896. 
3.897. 
S.898. 

(QUALIFICADOS POR DESPACHO D E 28 DE NOVEMBRt 
D E 1936 

§.488. Durval "Monteiro Tavares. . • . 
3.603. Cecília Clementina Duriez-
3.639. Severo Schechner. 
gi753. Orlando Gomes Branco. 

PROCESSOS DE INSCRIPÇÃO 
i Primeira Circumscripçãc 
SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

( Districto municipal de São José ) 
Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto 

Escrivão — Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 
Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 do 

Regimento dos Juizes e Cartórios Eleitoraes, que por este Car
tório e Juizo da 2* Zona Eleitoral, estão sendo processados ps 
pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 
ARAMIS JARDIM 5.256 filho de Joviano Augusto de Moraes' 

Jardim e de Emericiana Cândida da Trindade Jardim, 
nascido a 30 de novembro de 1899, no Estado de Goyaz, 
telegraphista, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de "São José. (Transferencia.) 

MARIA ISABEL CAVALCANTI CARDOSO 5.257 filha de E u -
des Heves dos Santos Cardoso e de Alice Cavalcanti de 
Albuquerque Cardoso, nascida a 23 de julho de 1918, em 
Çataguazes, Minas Geraes, funccionaria publica, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José . (Qualificação requerida, B . E . 88, n . 3.255.) 

tãlíZ F E L I P P E DO REGO MACEDO 5.258 filho de Raul do 
Rego Macedo e de Maria Josepha Ancora do Rego Macedo, 
nascido a 4 de junho de 1918, no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José . (Qualificação requerida, B . E . 98 
n . 3.513.) 

•IDIO D E ARARIPE MACEDO 5.260 filho de Francisco de A r a -
ripe Macedo e de Maria Antonietta de Freitas, nascido a 
4 de julho de 1918, no Districto Federal, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José . (Qualificação requerida, B . E . 122 n. 3.854.) 

FRANCISCO XAVIER DIAS 5.259' filho de GermanoV Dias 
Moreira e de Maria Sacramento Dias, nascido a 3 de de-
lembro de 1879, em São Salvador, Estado da Bahia, ma
rítimo, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José . ;(Qualificação requerida, B . E . 127 
n. 3.956.) 

ONOFRE D E BRITO NETO 5.261 filho de Licinio de Brito 
Neto © de Maria Augusta de Rezende, nascido a 27 de §e= 
iggabro de .1917, em Piracusuca, Estado do Piauhy, aafc 

' Htar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 127! 
n . 3.969.) 

MARIO D E SOUZA PINTO 5.262 filho de José Correia de 
, Souza Pinto e de Maria Clara Pires de Souza Pinto, nas

cido a 9 de janeiro de 1917, em Curityba, Estado do Pa 
raná, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José. .(Qualificação requerida, 
B E 105 n . 3.939.) * 

HERNÂNDES MALA FILHO 5.263 filho de Hernandes da 
' Silva Maia e de Maria de Araújo Maia, nascido a 28 de 

novembro de 1915, no Districto Federal, militar, solteiro, 
com domicilio eleitra] no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 112 n . 3.750.) 

JOSE' GUIMARÃES D E AZEVEDO 5.264 filho de Januário 
Alves de Azevedo e de Thereza Guimarães de Azevedo, 
nascido a 8 de- setembro de 1914, em São Luiz, Estado do 
Maranhão, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José . (Qualificação requerida, 
B . E . 127 n . 3.965.) 

OLETO POTYGUARA VERAS filho de Antônio Zeferino Veras 
e de Maria Coelho Veras, nascido a 1 de março de 1915, 
em Carriocim, Estado do Ceará, militar, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 127 n . 3.975.) 

MARIO CLARK BARCELLAR filho de Miguel Furtado Bar-
cellar e de Flora Castello Branco Clark Barcellar, nascido 
a 1 de março de 1924, no Districto Federal, estudante, 

v solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São José. (Qualificação requerida, n . 4.101.) 

GUERINO ©IGLIO (5.267) filho de João Giglio e de Isa-
bella Mantuano, nascido a 24 de março de 1906, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B . E . 127 n. 3.981.) 

MANOEL BARBOSA (5.268) filho de Rodrigo Manoel Bar
bosa e de Isabel Ignacia Barbosa, nascido a 22 de Maio de 
1908, em Barcellos, Estado do Amazonas, commerciario, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Josó. (Qualificação requerida, n . 4.079.) 

ÁUREA SYLVINA DE ASSÚMPÇÃO (5.269), filha de Fran
cisco Sylvino Assumpção e de Luiza Fernandes Assum-
pção, nascida a 16 de abril de 1881, ém Mont Serrat, Es-

/" tado do Rio de Janeiro, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifi
cação requerida, B . E . 91, n . 3.326.) 

THEODOLINO GOMES DE JESUS (5.270), filho de Manoel 
Gomes de Jesus e de Galdina Faustina de Jesus, nas
cido a 13 de julho de 1906, em Petropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
districto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B . E . 92, n . 3.346.) 

MIGUEL FRANCISCO PEREIRA (5.271), filho de Miguel 
Francisco Pereira e de Maria d'Agonia Pereira, nascido 
a 4 de julho de 1892, em Vil la do Conde, Portugal,'ma
rítimo, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 122, 
numero 3.915.) , 

• R A P H A E L DOS SANTOS (5.272), filho de Antônio Leocadio 
dos Santos e de Maria Cidalia dos Santos, nascido a 24 
de outubro de 1917, em Curityba, Estado do Paraná, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 
110, numero 3.699.) 

DALMAR FREIRE CAPIBERIBE (5.273), filho de Luiz Freire 
Capiberibe, e de Isaura de Almeida Freire, nascido a 
8 de setembro de 1915, em São João Del Rey, Estado de 
Minas Geraes, militar, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação re
querida, B . E . 92, n . 3.342.) 

ESTEVILDO ANTUNES DOS SANTOS (5.274), filho de Es
tevão Antunes dos Santos e de Julieta Caldas dos Santos, 
nascido a 12 de dezembro de 1915, em Natal, Estado do 
Rio Grande do Norte, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José . (Quali
ficação requerida, B . E . 122, n . 3.852.) 

JOÃO RIO NOVO (5.275), filho de Manoel Rio Novo e de 
. Rizolina Almeida de Amorim, nascido a 4 de junho de 

1910, no Districto Federal, funccionario ppblico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no disrticto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 127, n . 3.987.) i 

FRANCISCO D E SANTA BRIGIDA (5.276), filho de Hermand* 
de Santa Brigida, nascido a 17 de setembro de 1903, em 
Manáos, Estado do Amazonas, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São Jo&^ 
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MARIO LOPES MACIEIRA (5,.277), filho de Joaquim Lopes 
Maoiera e qe Jp s~á Ferreira Macieira, nascido a 30 de 
junho de 1809, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral, no districto municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B . E . 134, n . 4.014.) 

JOSÉ' ISRAEL (5.278), filho de Abrahão Israel e dc Bertha 
Rosa dos Santos, nascido a 6 de junho de 1910, no Dis-
triota FedeFal, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José. (Qualificação re
querida," B . E . 134/ n . 4.022.4. ' 

OSMAR DO V A L L E (5.879), filho de Hygino do Valle e de 
Clara da Valle, nascido a 14 de outubro de 1917, uo Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto munieipal de São José. (Qualifica
ção requerida, B . E . 134, n . 4.017.) 

ANT0NIQ FRANCISCO. TEIXEIRA JÚNIOR (5.280), filho de 
Antônio. Francisco Teixeira e de Cecília de Menezes: Re-
bellá 'Teixeira,, nascido a 28 de outubro de 1909, em The-
rezepeiist, Estado^ de, Rio de Janeiro, commercio, (sol
teiro, com domicilie, eleitoral no districto municipal de 
gão José. (Qualificação, requerida, B . B . 19, n . 2.2651) 

JOSE' LOPES FONSECA (5.281), filho de Pedro Lopes da 
• Fonseca e qe, Maria "ürsulina da Fonseca, nascido a 25 

de fevereiro, da '1916, no Districto Federal, cnmmercio, 
goleiro,, com QomMliq eleitoral no districto municipal 
de. f>|o José"! (Qualificação requerida, B . E . 110, nu
mero 3.7034 

•«••DSON LOPES CAMPOS (5,282), filho de Christovão Lopes 
de Campos 0 dé Ôrlandin^ Lopes de Campos, nascido a 
2, de juriho~d& 19Í6, 'e 'm Carángòla, Estado, de Minas 
Geraes, 'commercio, solteiro, com domicilio "eleitoral no 
districto municipal' de Sãó Josó. (Qualificação reque
rida",'B.' E . 135, h . 4.094i), 

EDUARDO LOBÃO D E BRITTO• PEREIRA (5.283), íilho de 
Francisco' •Baptista de, Britto Pereira e de Aimerinda 
LQbão, Pereira, nascido a 4 de novembro de 1900, no 
Estado, dó" Pará, còmmeroio, viuvo, com domicilio elei
toral no àistçicto municipal'de 'Sãó José . ' (Qualificação 
requerida, B . E . 64, n . 863.) 

•WDMAR^RABÇLLO, MAIA (5.284), filho de Luiz Maia So
brinho e dé Maria Rabellò Maia, nascido a 13 de junho 
dé 1916, em Fortaleza', Estado do Ceará," militar, solteiro, 
com dõÁiicílio • eleitoral* no (iistricto" municipal "de São 
José. "(Qualificação requerida/B',* E . 112,'n. 3.755.) 

ORLANDO RODRIGUES CAMPOS' (5.285), filho de Albino 
Rodrigues Campos, e de Anna Rodrigues Campos, nas
cido â 28. de íiovenibro de 1910, rio Districto Federal, 
bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José. •(Qualificação requerida, B . E . 
134. número 4.010.) 

rfuRANDYR'GERANDO VEIGA (5.286), filho de Adbemar 
Ilydjo Barbosa, da. Veiga e da Garmozina Elisa ' Costa 
Veiga, nascido" a 17 de janeiro, de 1916,'no Districto"Fe
deral, baiioario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José. (Qualificação requerida, 
B . E . 134, n . 4.031) 

MANÕEi: ANTÔNIO DOMINGOS (5.287), filho de Anthero 
Domingos e de Josephà Maria da Conceição, nascido a 12 
da ju.nho ("e 190.6, no Districto Federal,' operário, sol
teiro, com domicilia eleitoral na districto municipal de 
São José, '(Qualificação requerida, B . E . 135, n . 4.056.) 

JOAQUIM' ("ORPM DA COSTA (5.288),. fÍlho> de João Cor
rêa* qa Co**t% è de Mwià Teijçeirá de Mattos, nascido a 
24 de outubro de" 1912, no Districto'Federal, commercio, 
saitéiyo,'com domioilio eleitoral no districto munioipal 

! dê Sso! José". (Qualificação"requerida, B . E . "111, n ú -
. mero 3 .5Í3 . ) 

HERMÀ>i "CABJfRUP '(5.289.)^ filho ,de Carlos Himíberto 
í&g&qÇ' * 4& Àioeliá P-itta Kastrup," nascido, a 29 de de
zembro' de éh"i Niçthèroy, jatado • dõ. Rio* de Ja 
neiro,' coinmêççio, casado''com domicilio eleitoral np. .dis
tricto; municipal da São, José. "(Quãlifioàção,'requerida, 
B . ' " E , 122, n." 336B;> ' ' ' " " " ' " " 

t E N E ' BÍSRTHQUX (§.290), filho, de Edmund,o Berthoux e 
' *. de. (Jíçljíjda dá Fonseca Berthoux, nascido" a 27 ã& outu

bro dé 19Í2, no" Dis"ti»Icto Federal," coínmereio, solteiro, 
com "qoáiõüio' ' elevai no."districto" municipal de São 

^ w a n í a à s 
de abril de- t%\*f « w « a » » » » a» *«OÍWM«H •"•««•«W 
de l$iaa&, Geraes,, lavador, sótteiro^ com" domicilio 
eleitoral" no Histriçto ^ l u n i o i p a r d é S ã o José'. (Transfe
rencia.> 

O i W A S ^ MAJRTIX&B^ CARVALHO '{5.2.92J, filho, de Ama-
4*$ é% G|rválJs%.ft de íjeõnof das Dores •'Msrjbia dé <3ar-

»yalbj^ajájfle %A « T O #„* W&i go. Districto;^deraI, 

- estudante, solteiro, com domioilio eletjoral no districto 
municipal de São'Josó. (Qualificação requerida, B . E . 
134, numero 4.024.) 

J A Y M E D E PAIVA B E L L Q (5.293), filho de Raul da Cunha 
Bello e de Mercedes de Paiva Bello, nascido a 12 de ou
tubro de 1916, em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, 
militar, solteiro, com domieikio eleitoral no districto 
municipal de São José. (Qualificação requerida, "B. E . 
22, numero 3.338.) 

AUGUSTO JÕSE" PINHEIRO (5.294), filho de José Pinheiro 
e de Gabriella Pinheiro, nascido a 14 de abril de 1891, 
no Districto Federal^ portuário, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto munioipal do São José, X Q u a ' J ^ " 
cação requerida, B . E . 135, n . 4.023.) 

MARIA FLORA POUSA FERNANDES (5.295), filha de Ma
noel Pousa Granja e de Maria Fernandes Gomes, nas
cida a 31 de maio de 1915, no Distrioto Federa?, do
méstica, solteira, 'com domicilio eleitoral no districto 
munieipal de São José. .(Qualificação requerida, B . E . 
92, numero 3.356.) * 1 

ÂNGELO' GOMES (5.296), filho de Jesus Gi l Gomes e de 
Florisbella Pinto Gomes, nascido a 18 de abril de 1914, 
no Districto Federal, operário, solteiro, com *"4omie'Íiq 
eleitoral, no districto municipal "dé São José. "(Quali
ficação requerida, B , E . 112,"n. 3.733.) 

SEBASTIÃO VIQTOR FQUREAUX (5,297), filho de Fernando 
Viçtor Fqureaúx e de Maria Salpmé de Salles yictor, 
nascido a 29 de fevereiro de 1896, em Serro, Estado de. 
Minas Geraes, bancário, casado, com domicilio eleitoral 110 
districto" municipal de São José. (Transferencia.') 

ARTHUR L E I T E SOBRINHO (5.298), filho, de Affons.o do? 
Santos Leite e de Maria da Gloria Leite, nascido a 23 de 
novembro de 1912, no Districto Federal, commercio, 
casado, com .domioilio eleitoral no districto munioipal 
de São José. (Qualificação requerida, B . " .'34, nu
mero 4.043.) 

AMARO PIRES D E MIRANDA ,(5,299), filho de Amaro An
tônio de Miranda e de Joaquina Pires de Miranda, nas
cido a 2 de julho de 1895, no Districto Federai, operário, 
casado, còm domicilio eleitoral no districto inunícipa! 
de São. José. (Qualificação requerida, B* E., 134,' nu
mero 4.046.) 

A F F O N S O , CAVAS, (5.300), filho de José Cavas, e de Ho-
norina Cavas, nascido a 15 de fevereiro de. 1§96, ern_ São 
Paulo, cirurgião dentista,'casado," còm domicilio elei
toral no districto municipal de São José. .(Qualificação 
requerida, B . E . 135, n . 4.088.) 

SALVADOR-SARDAS (5.30.1), filho de Marcos Sardas e de 
Suzarma Sardas, nascido a 22 de maio de 1914, no Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B . E . 135, n . 4.054.) 

LAURA DA CONCEIÇÃO EgTEVES (5.3,02), filha de Abe! 
"Afforiso e de Armínda Èstèves, nascida a 4 dé fevereiro 
de 1918, no Distrioto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral' no districto municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 96, h . 8.389.) 

ARISTARCHO D E ALMEIDA'NOGUEIRA (5.303), filho de 
Pedro "de Almeida Nogueira e de Elvira Teixeira de A l 
meida Nogueira, nascido a 5 de janeiro de 1910, eni Ma
chado, Estado de Minas Geraes, desenhista," oãsadò" oom 
domicilio eleitoral no districto municipal da" São José. 
(Qualificação requerida, B . E . 127, n." 3.956.) 

AMÉLIA COELHO DA ROCHA (5.304), filha de Domingas 
'Gonçalves da Rocha "e de Graoinda Franoísca Pereira, 
, nascida a 26 de outubro de 1912, no Distrioto" Feçleral, 

commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de 'São José." (Qualificação requerida,"fe. E . 
134, numero 3.997.)"" ' "" ' " 

ANTÔNIO-EVANGELISTA (5.305), filho de João Evangelista 
de Cerqueira e dê Àiítonià Maria Francisca, nascido a 28 
de dezembro, de 1912, era Santa Luzia de Carangola, 
Estado de Minas Geraes,"" ooEim'ero|o," solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São José. 
(Qualificação "requerida, B . E , 99, n . 3.556.) 

MARCOS BAHIA (5,305), filho de Miguel Arcbanjo de O! 
'veira Bàniá; é de Gracuiana pantojá dê Oliveira Bahia, 
nascido a 7 do outubro de 1909, no Estado do Pará, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal" dó São José ." (Transferencia.) 

RUBENS' FARIA D E SOUZA (5.307-)» filho, .de Francisco 
Faria 'de Souza e dé Lúeiana Duarte dé Souza, çasrido 
a 26 "de abril .'de''916, no Districto Federal, canvw-
solteiro, com domicilio eleitoral po districto muuicipa 
São José. {Qualificação requerida, B . E . 135. n. ' . l i i> . 

. L Y G I Â SAMICQ BASTOS-'(5.308),'f|]ha de'Antônio ÍU-.h-i^ues 
"'';-:'Sa'miçp, e. Eygénia, Assúmpçao Samiço, na-:c;á;.i a 30 
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do outubro de 1906, no Estado de Minas Geraes, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 98, 
numero 3.521.) 

ADALBERTO MARTINS CAJATY (5.309), filho de Ariston 
Cajaty e de Emil ia Martins Cajaty, nascido a 14 de julho 
de 1916, no Estado da ,Bahia, militar, solteiro, corn 
domicilio eleitoral no districto municipal de São José» 
(Qualificação requerida, B . E . 89, n . 3.278.) 
Districto Federal, aos 30 de novembro de 1936. — Pelo 

escrivão, E. Moraes. 

TERCEIRA ZONA ELEITORAL 

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

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

Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 d 
Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este Car
tório e Juázo da 3* Zona Eleitoral, estão sendo processados os 
pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 
BRIOLANGE PINTO (7.160), filho de Simplicio Pinto e de 

Faustina da Costa, nascido a 17 de outubro de 1911, em 
Capivary, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, operário, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. 
(Qualificação requerida, 3* Zona. n . 5.993.) 

EDITH MEDEIROS D E OLIVEIRA (7.161), filha de Elysio 
Joaquim de Oliveira e de Maria Medeiros de Oliveira, nas
cida a 4 de julho de 1907, no Districto Federal, solteira, 
domestica, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3 a Zona, n . 5.241.) 

CARLOS PEREIRA DA SILVA (7.162), filho de Ernesto Pe
reira da Silva e de Maria Magdalena de Oliveira, nascido 
a 23 de maio de 1918, no Districto Federal, solteiro, :om-
merciario, com domicilio eleitoral no, districto municipal 
de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3" Zona, nume
ro 5.938.) 

MARIA DOMINGOS (7.163), filha de Leonidio José Antônio e 
de Ivlarcelina Maria da Conceição, nascida a 1 de novem
bro de 1905, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, sol
teira, domestica, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Domingos. (Qualificação requerida, 3 a Zona, 
n . 5.996.) 

ALVARÕ TRAVASSOS (7.164), filho de Manoel-Travassos e 
de Ignacia Enes, nascido a 15 de novembro de 1918, no 
Districto Federal, solteiro, operário, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Domingos.' (Qualifi
cação requerida, 3 4 Zona, n . 4,508.) 

LUIZ CHRISTINO D E ARAÚJO PEMNA (7.165), f i l h 0 de Fran-
. cisco de Paula C. Penna e de Durvalina Bareno de Araújo 

Penna, nascido a 1 de janeiro de 1913, no Rio Grande, 
listado do Rio Grande do Sul, solteiro, commercio, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São •Domin
gos. (Transferencia do Estado de S. Paulo. Inscripção nu
mero 20.251.) 

LOURIVAL DANTAS (7.166), filho: de Alfredo Vieira Dantas 
e de Maria Atanazia Conceição, nascido a 23 de novembro 
de 1915, em Porto Real do Collegio, Estado de Alagoas, 
solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, 3* Zona, 
n . 5.943.) 
Districto Federal, aos 28 de novembro de 1936. — Pelo 

escrivão, Maurício Teixeira de Mello. 

Segunda Circumscripção 

OITAVA ZONA ELEITORAL 
(Distrietos municipaes de Rio Comprido e Andarahy 

Jula — Dr. Ranl Camargo 
escrivão — Dr. Francisco Farias 

Faço publico, para os fins dos artigos 43 do Código e;25 
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este 
Cartório e Juizo da 8* Zona Eleitoral, estão sendo processa--
dos os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: 
ANTÔNIO CORRÊA DA SILVA.!(7.0.02), filho de José Corrêa 

"da Si'va e de Guilhérmina Francisca da Silva, nascido a 
• tedft' Bitaifl ág. Alagòg§,, ggggBbefea 

agrônomo, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Visconde de 
S. Isabel n . 56. (Qualificação requerida). 

PROCOPIO RODRIGUES GOMES (7.003), filho de João Pe
reira dos Reis e de Anna Rodrigues da Conceição, nasci
do a 23 de julho de. 1893, no Estado-de Alagoas, commer-
ciante, casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Rio Comprido e residência á rua Mattos Ro
drigues n . 19. , (Qualificação requerida). 

ANTÔNIO PEIXOTO DA SILVA (7.004), filho de Henrique 
Peixoto e de Eulina Alves da Silva, nascido a 24 de abril 
de 1911, em São Francisco de Paula, Estado do Rio de 
Janeiro, lavrador, solteiro, com domioilio eleitoral no 

1 districto municipal de Rio Comprido e residência á rua 
ItapirÉ n . 235. (Qualificação requerida). 

EZEQUIEL PEREIRA DE MELLO (7.005), filho ie Leonar
do Pereira da Silva e de Maria Felísmina da Conceição, 
nascido a 15 de março de 1888, em Mamanguape, Estado 
da Parahyba do Norte, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido e 
residência á rua Maia Lacerda n . 49. (Qualificação re
querida) . • ' ' 

SADY DE OLIVEIRA DUARTE (7.006), filho de Manoel de 
Oliveira Duarte e de Emma Mattesco Duarte, nascido a 
14 de agosto de 1902, no Districto Federal, operário, ca
sado, -com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Andarahy e residência a rua Barão de Bom Retiro nu
mero 843. (Qualificação requerida). 

MOACYR MENDES (7.007), filho de Celestino Mendes e de 
Annunciação Corrêa dos Santos, nascido a 4 de abril de 
1912, no Districto Federal, operário, casado, iom domici
lio eleitoral no districto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Barão de Mesquita n . 82. .(Qualificação re-

. querida). 
SYLVIO CARBONE (7.008), filho de Estevam Carbone e.tíé 

Therezina Carbone, nascido a 11 de fevereiro de 1910, 
no Districto Federal, commercio,. solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido e resi
dência á rua do Bispo n. 148. (Qualificação requerida). 

MACIEL DA SILVA MAGALHÃES (7.009), filho de José da 
Silva Magalhães e de Maria Cândida da Silva, nascido, a 
10 de fevereiro de 1902, no Districto Federal, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no. districto. municipal 
de Andarahy e residência a rua Pereira Nunes u . l õ i . 
(Qualificação requerida). 

ESMERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (7.O10), filho,de 
Silvano Francisco de 0'livéira e de Annia de Oliveira, nàs-

. eido a 7 de julho de 1895, em São Salvador, Estado da, 
Bahia, carpinteiro, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Rio: Comprido e residência á . rua 
Mattos Rodrigues n. 21-A. (Qualificação requerida). 

ANTÔNIO DE SOUZA (7.011), filho de Antônio Feliciano de 
Souza e de Euphrasia Maria da Conceição, nascido a 9 
de março de 1918, em Bomfim, Estado do Rio de Janeiro, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido.e residência á rua Catumby 

. n . 28. (Qualificação requerida). 
ISABELINA RODRIGUES DOS SANTOS (7.012), filha-de 

Brandina dos Santos, nascida a 23 de novembro de 1915, 
no Districto Federai, commercio, solteira, toai domici
lio eleitoral no distrioto municipal de Andarahy e resi
dência á rua Corrêa de Oliveira n . 7. (Qualificação, re
querida) . 

JOSE' SILVESTRE MONTE COELHO (7.013), filho de Fran
cisco Petronilho Gomes Coelho e de Maria Benvinda Mon
te Coelho, nascido a 6 de dezembro de 1912, em Sobral, 
Estado do Ceará-, commercio, solteiro, com domicilio-elei
toral no districto municipal de Andarahy e residência á 
rua Araxá n . 63. (Qualificação requerida). 

JAMES BRAGA VIEIRA DA FONSECA (7.014), filho de José 
Affonso Vieira da/Fonseca e de Oscarãna Braga Vieira 
da Fonseca, nascido a 23 de novembro de 1917,,no Dis
tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy e r«sidencia'á rua 
Santa Luiza n . 46. (Qualificação -requerida). 

MÍRABAU DA CÂMARA COELHO • (7.015), filho de Geciíia 
Christina-dà Silva, nascido a 14 de julho de-1917, ao'Dis-
tricto Federal, estudante, solteiro, com- domicilio eleito
ral no districto municipal de Andarahy e residência á 

. avenida 28 de Setembro n . 109. (Qualificação requeri
da) . [: 

ROBERTO CHAVES PAVÃO (7,016), filho.de Manoel de.Mat
tos Pavão e de Elvira Chaves Pavão, nascido a'- 2.7 • de 
março de 1918, no Districto Federal, estudante, solteiro, 

•j, com domicilio eleitoral no districto municipal de A s a i * 
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rahy e residência á avenida 28 de Setembro n . 109. 
(Qualificação requerida). 

P A U L O CAVALCANTE (7.017). filho de Raymundo Caval
cante e de Isaura de Albuquerque Cavalcante, nascido a 

' 12 de maio de 1908, em Juiz de Fora, Estado de Minas 
3eraes, pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral 
rio districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Visconde de Santa Isabel n . 56. (Qualificação reque
rida). 

JULIA D E FREITAS L E I T E (7i018), filha de Francisco A n 
tônio de Freitas e de Cymodoce Maria de Freitas. na«cida 
a 1 de julho de 1888, em São Salvador, Estado da Bahia, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e resideneia á rua Visconde de 
Santa Isabel n . 34. (Qualificação requerida). 

(CARLOS RODRIGUES BASTER (7.019), filho de Pedro Mar-
. tyr Báster Romagueia e de Maria Albina Rodrigues B*s-

ter nasccido a 27 de novembro de 1915, no Districto Fe
deral, . commercio, solteiro, com domicilio eleitoral oo 
districto municipal de Andarahy e residência á rua Paula 
Britto n . 126. (Qualificação requerida). 

ISAURA ANDRADE DE ALMEIDA (7.020), filha de Gastão 
de Andrade.e de Ida Riger de Andrade, nascida a 18 de 
fevereiro de 1914, no Districto Federal, domestica, basa-p 
da, com domicilio eleitoral no districto municipal de A n 
darahy e residência á rua Araxá n . 68. (Qualificação 
requerida). 

VITAL ESTEVES (7.021), filho de Alfredo Cândido Esteves 
e de Marianna da Cruz Esteves, nascido a 23 de ^abri! de 
1901, em Desengano, Estado do Rio de Janeiro, commer
cio, viuvo, com domicilio eleitoral oo districto municipal 
de Rio Comprido e residência á rua Sampaio Vianna nu
mero 35. (Qualificação requerida). 

DIANA DOMINtíUES SILVA (7.022), filha de Adolpho Do-
mingues da Silva e de Josepha de Carvalho Jomingues 
da Silva, nascida a 26 de abril de 1910, em Caxias, no 
Estado do Maranhão, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residên
cia á rua Araújo Lima n . 61. (Qualificação requerida).. 

KLBBtíR VIEIRA DE ARAÚJO (7.023), filho ae Henrique V i 
eira de Araújo e de Áurea de Abreu Vieira de Araújo, 
nascido a 7 de janeiro de 1918, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de. Andarahy e residência á rua Alegre n . 48. 
'(.Qualificação requerida). 

WILSON DE ANDRADE CAMPELLO (7.024), filho do Pedro 
de Souza Campello e de Jacyra de Andrade Campello, nas
cido a 4 de agosto de 1917, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á travessa do Patrocínio 
n. 32. (Qualificação requerida). 

TRENÓ T E L L E S - B A R R E T O (7.025), filho de Manoel Telles 
Barreto e de Maria Asthero dos Santos, nascido a 5 de 
abril de 1905, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio'eleitoral no districto municipal de Anda
rahy e residência á rua T,orres Homem n . 282. ..'Quali
ficação requerida). x . 

RENATO DA VEIGA ABREU (7.026), filho de Miguel LÍDO 
de Moraes Abreu e de Anna Veiho da Veiga Abreu, nas
cido a 30 de julho de 1883, em São João do Montenegro, 

' Estado do Rio Grande do Sul, official du Exercito, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal de An
darahy e residência á rua São Francisco Xavier n . 301., 
(Ouaílficação requerida). • 

YOLANDA DUARTE CAMERON (7.027), filha de Jesus Ca-
meron e de Eulalia Duarte Cameron, nascida a 8 de se
tembro de 1905, no Districto Federal, professora, casa
da, com domicilio elietoral no districto municipal de A n 
darahy e residência á rua Barão de Mesquita n . 513. 
(Qualificação requerida). 

ÁLVARO GUIDA (7.028), filho de Antônio Guida e de Gra-
cilianà do Nascimento Guida, nascido a 23 de março de 
1908, no Districto Federal, mecânico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto. municipal de Andarahy e re
sidência á rua Visconde de Santa Isabel n . 95. (Quali
ficação requerida). 

CARLOS DA SILVA REIS (7,029), filho de Guilhermino José 
dos Reis e de Juliéta Fernandes da Silva, nascido a 10 
de.janeiro de 1910, no Districto Federal, operário, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio 
Comprido e residência á rua Maia Lacerda n . 35, casa 3. 
(Qualificação requerida). 

MANOEL BAPTISTA D E MORAES (7.030), filho de José R i 
cardo • Baptista 'Dantes5 e de Piedade do Carmo Moiaes, 

nascido a 21 de outubro de 1917, no Distrioto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Andarahy e residência á rua Jorres Ho
mem n . 50. (Qualificação requerida). , 

MANOEL CORRÊA (7.031), filho de Francisco Corrêa-!e-de 
Rosa Corrêa, nascido a 5 de janeiro de 1908, no Diètricto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral - rio 
districto municipal de Andarahy e residência á rua Con
selheiro Paranaguá a. 105. (Qualificação requerida). 

GASTAO MORAES MONTEIRO (7.032),filho de RacheL.nus-
cldo a 30 de junho de 1888, em Barra do Pirahy, Esta
do do Rio de Janeiro, operário, solteiro, conv domicilio' 
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido e resi
dência á rua do Morro ú . 73. (Qualificação requerida). 

OSWALDO FRANCISCO D E ARAÚJO (7.033), filho de Ân
gelo Francisco de Araújo e de Maria Helena de Araújo, 
nascido a 25 de dezembro de 1913, no Districto 'Federal, 
operário, solteiro, com domioilio eleitoral no districto 
municipal de Rio Comprido e residência á rua do 'Bispo 
n . 27. (Qualificação requerida). 

AGOSTINHO JOSE' RODRIGUES (7.034), filho de José Ro
drigues e de Anastácia Maria da Conceição,-nascido a 5 
de abril de 1902, em Além Parahyba,. Estado de Minas 
Geraes,. lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de, Rio Comprido e residência á rua Aze
vedo Lima n . 26. (Qualificação requerida). - , . 

ANTÔNIO DOS SANTOS (7.035), filho de Bernardino :dos 
Sánto6 e-de Maria Pinto dos Santos, nascido.a 24 de mSir 
de 1911, no Districto Federal, commercio. casado., com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarauy ;e 
residência á rua Barão de Mesquita u . 791. XQualifiea-
çâo requerida). 

KENATO D E PAULA SANT'ANNA (7.036), filho de Fran
cisco de Paula SanfAnna e de Eremita de Souza SantfAn-
na, nascido a 15 de dezembro de 1917, no Estado da B a 
hia, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Andarahy e residência â rua Araxá 
n . 121. (Qualificação requerida). 

MOACYR FERREIRA DA SILVA (7.037), filho 'de João Ja
nuário Ferreira e de Anna Felismina de Jesus, nascido 
a 18 de maio de 1917. no Districto Federal, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrioto municipal do 
Andarahy e residência á rua Morro do Andarahy s/n. 
(Qualificação requerida). 

BOULANGER SIQUEIRA E SOUZA (7.038), filho de Goma
do de Siqueira e Souza e de Olga da Conceição Siqueira, 
nascido a 8 de junho de 1912, no Districto Federai, em
pregado publico,, solteiro, com domicilio eleitoral ao dis
tricto municipal dè Andarahy e residência á rua Araxá 
n . 16. (Qualificação requerida). 

tíERMINIO JOSE' ANTUNES (7.039), filho de Constância Du-
rotheia da Cenceição, nascido a 25 de abril de 1913, em 
Capivary, E . do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 

, residência á rua Visconde de Santa Isabel n . 56. KQú&-
_ lificação requerida). 

SAMUEL D E OLIVEIRA (7.040), filho de Jayine le Oliveira 
e de Florentina de Jesus, nascido a 29, de novembro de 
1911, no. Estado do Espirito Santo, pedreiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e 
residência á rua Gonzaga Bastos n., 321. .(Qualificação 
1*6 BI* ida) t 

AMADEU RODRIGUES (7.041)', filho' (Se Alfredo Rodrigues 
e de Arminda Maria da Conceição, nascido a 28 de maio 
de . 1916, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, e 
residência á rua Torres Homem n . 57. .(Qualificação re
querida) . 

MARIO ANTÔNIO DOS SANTOS (7.042), filho de Maria Fran
cisca de Jesus, nascido a 1 de março de 1914, em Paraty, 
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domi-
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residên
cia á rua Senador Nabuco n . 61. .(Qualificação reque
r ida) . , 

JOÃO BRASIL LIMA (7.043), filho de Deolindo Barreto" Lima 
•e de Maria Barreto Lima, naseido-a 11 de abril de 1913.-•• 
no Estado do Ceará, commercio, "casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residên
cia á rua Justiniano da Rocha a . $7. [(Qualificação re-

EUNICE GAMA DA COSTA (7.044), filha de ChrisDsm Antô
nio Ferreira da Costa e de J u ü a Gama da Costa, nasci
da, a 14 de março de 1918, no Districto Federal, domes-
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íica, solteira, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Rio Comprido e residência á, rua Itapirú n. 328. 
(Qualificação requerida). 

ISABEL GAMA GARCIA (7.045), filha de Alfredo Pinto da 
Gama a de Eugenia da Conceição Gama, nascida a 15 
de junho de 1906, no Districto Federal, domestica, c a - / 
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Rio Comprido e resideneia a rua Itapiru' n. 328. (Qua
lificação requerida). ' 

HÍ JLPIANO SANTOS (7.046), filho de Guilhermina Rosa da 
Conceição, nascido a 12 de dezembro de 1912, no Distr i 
t o Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
uo districto municipal de Andarahy e residência á rua 
Barão de Mesquita n. 291. (Qualificação requerida). 

ORLANDO GOMES BERTHIER (7.047), filho de Argemiro 
Vilhena Berthier e de Luiza Gomes Berthier, nascido a 
4 de junho de 1912, no Estado do Paraná, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districo municipal de 
Andarahy e residência á rua Araújo Lima n. 44. a QuaIi -
ficação requerida). 

GERALDO JOSE' A L V E S (7.048), filho de Altivo José Uves, 
e de Noemia Amélia de Mattos, nascido a 3 de novembro 
de 1915, no Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda
r a h y © residência á rua Araxá n. 15. (Qualificação re-

LÍ8Í"ÍCÍâi) 
FRANCISCO D E P A U L A SANTANNA (7.049). filho de An

tônio Joaquim SanfAnna e de Carolina Alve3 SanfAnna, 
nascido a 2 de abril de 1901, no Estado da Bahia, ferro
viário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Andarahy e residência á rua Ladislau Netto 
n . 38. (Qualificação requerida). 1 

•JECILIA D E CASTRO (7.050), filha de Luiz de Castro e de 
Rosa Maria da. Conceição, nascida a 12 de junho de 1899, 
no Districto Federal, modista, easada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residência 
•á rua Torres Homem a. 130. (Qualificação requerida). 
Districto Federal, 24 de novembro de 1936. — Pelo es-

.•ri\ão. Annibai Alves Moreira, 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 
Primeira Circumscripção 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 
De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 2* Zona, da 1* Cir

cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que, por despacho de 5 do cor
rente, mez, foram mandados expedir pelo M.M' . Juiz os t í tu
los de eleitores dos seguintes cidadãos: 
i .795. Coralia Gomes de Rezende (4.794), filha de Humoer-

to Castor de Bastos Gomes e de Alice Gonzaga 
Bastos Gomes, nascido a 11 de abril de 1896,' uo 
Districto Federal, domestica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São José e 
residência á rua Vieira Fazenda n . 14. (Qualifi
cação requerida, n . 3.409.) 

í .796. Aldeir Leão Baleeiro (4.795), filho de Josó Loão Ba l 
eeiro e de Juventina Nepomuceno Baleeiro, nasci
do a 20 de maio de 1912, no Districto Federal, fun-
ocionario publico, solteiro, com domicilio .eleitoral 
no districto municipal de São José e residência A 
rua Primeiro de Março n.i 19. (Qualificação re-
auérida, n . 3.330.) 

4..797. Silvio Tbiera Silva (4.796), filho de Thiers Adolpho 
da Silva e de Iracema Guimarães Pereira da Silva, 
nasoido.. a 17 de março de 1903, no Districto Fe
deral, funecionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Josó e're
sidência á rua Primeiro de Março n . 13. (Quali

f i c a ç ã o requerida, 3.533.) 
4.798. Waldemar Delia Nina (4.797),..filho'de Aurélio Delia 

Nina e de ! Guiseppina Lupatelli Delia Nina, nas
cido a 28 de setembro de 1907, em São Paulo, Es
tado de São Paulo, commerciario, solteiro, com do-

' micilio eleitoral no "districto municipal de São José 
• e residência á rua México n . 156. (Qualificação 
requerida, B . E . 98, n . 3.512.) 

•; -oo. Nelson. Gil Castinheiras (4.798), "filho de José Gi l 
Castinheiras e de Maria Nunes Castinheiras, nas-» 

oido a 18 de março de 1911, ao Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral uo diss-
tricto municipal de São José e residência á rua 
do Carmo n . 19. (Qualificação requerida, B , E . 
139, numero 1.858.) • 

4.800. Hugo Quental de Nobrega (4.799), filho de José L u -
ciano de Nobrega e de Belmira Quental de Nobre
ga, nascido a 18 de janeiro de 1918, no Distrioto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José e resi
dência á rua México n . 158. .(Qualificação reque
rida B . E . 95, U . 3.449.) 

4.801. Francisco Cintra Júnior (9.800), filho de Franoisco 
Cintra e de Cárolina dos Anjos, nasoido a 26 de 
tgosto de -1911, em Lagoa, Portugal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Josó e residência ã rua Quitanda 
a. 65. (Qualificação requerida, B . E . 101, nu
mero 3.585.) 

4.802. Dalton Ottati Xavier (4 .80Í) , filho de Silvio Xavier 
e de Maria Ottati Xavier, nascido a 6 de março 

, de 1918, em Santo Antônio de Padua, E . do Rio 
de Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio elei-

- toral no districto municipal de São José e residên
cia á rua São Josó n . 26. (Qualificação reque
rida, B . E . 98, n . 3.502) 

4.803. João Pinto de Souza Varges (4.802), filho de Manoel 
de Souza Varges e de Geraldina Antonia de Souza, 
nascido a 21 de fevereiro de 1883, em Juiz de Fora, 
Estado de Minas Geraes, advogado, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José e residência á rua Rodrigo Silva n . 14. (Qua
lificação requerida, B . E . 98, n . 3.497.) 

4.804. David de Pinna Lemoâ (4,803), filho de Josó de L e 
mos e de Deolinda Pinna, nascido a 24 de junho 
de 1918, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral ;no districto municipal de 
São Josó e residência á rua São José n . 26. (Qua
lificação requerida, B . E . 99, n . 3.535.) 

4.805. Gonçaliuo Fernandes Modesto (4.804), filho de Gcn-. 
çalino Modesto e de Adelia Fernandes Modesto, 

' nascido a 10 de janeiro de 1911, em Morro Grande, 
Estado de Matto Grosso, guarda-livros, solteiro, 
com domioilio eleitoral no districto municipal de' 
São José e residência á.rua, Chile n . 21. (Quali- 7 

ficação requerida, B . E . l O l ^ n . 3^590.) 
4.806. Joaquim Antônio de Aguiar Primo (4*.805), filho de 

. João Antônio de Aguiar e de Leocadia Maria Gon
çalves de Aguiar, nascido a 4 de maio de 1887, em 
São José do Ribeirão, Estado do Rio de Janeiro, 
carpinteiro, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José o residência á rua 

. - Io Mercado n . 12. (Qualificação requerida, B . E. . 
101, numero 3.587.) 

'4.807. Euphebio Jayme da Fonseca (4.806), filho de Joa
quim ^ h i a g ò da Fonseca e de Francisca Schneider 
da Fonseca, nasoido a'23 de maio de 1912, em F l o 
rianópolis, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José e residên
cia á rua São José, (Qualificação requerida, B . 
E . 94, numero 3.402.) 

4.808. Amélia Dias dos Santos (4,807), filha de Misbiltom 
Dias Pedroso e de Maria Dias do Nasçimerto, 
nascida.a'8 de abril de 1898, enl Fortaleza, Estado 
de Ceará, commercio, casada, com domicilio elei
toral nó districto municipal de São José e residên
cia á rua Misericórdia n . 65. 

4.809. Emil ia Maia Marinho (4.808), filha de João Rib«ro 
Marinho e de Emilia Pillar Maia Marinho, nascida 

. a 1.de,outubro de 1909, em. Botelhos, Estado de 
Minas, Geraes, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral,no districto munioipal de São José e re
sidência-á rua da Quitanda n . 58. (Qualificação 

. requerida,,B. E . .57,. n. \ 2.849.) 
4.810. Zôjiá"Gama Silveira Marinho (4.809), filha de ,José 

•'de Azevedo Silveira Júnior e dé 'Berci l ia Gama 
Silveira, nascida a 31 de,"julho de 1910, em São 
José Além Parahyba, Estado de Minas Geraes, conT 

ládora, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José e residência ã rua da Qui
tanda n . 58. (Qualificação requerida, B . E . 95, 
nunierp 3.474.> o 
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4.811. Clarice Lisboa ,(4.810), filha de José Lisboa e de no districto municipal de São José e residência 
Izabel Lisboa, nascida a;12 de maio de, 1901, em á rua da Quitanda n . 58.. (Qualificação requerida; 
Campos, Estado» do Rio de Janeiro, operaria, sol- numero 3.140.) 
teira, com domicilio eleitoral no districto muui- 4.823. José Thaumaturgo (4.822), filho de Joaquim.Thau-
cipal de São José e residência á rua da Quitanda maturgo e de Edwiges Thaumaturgo, nascido a 18. 
numero 58. (Qualificação requerida, B . E . , nu- de julho de 1902, em Santos, Estado de São Paulo, 
mero 3.299.) . • , .' commercio, casado, com domicilio'eleitoral no di*« 

4.812. Hermelinda da Natividade Lopes (4.811), filha de tricto municipal de S. José,e residência á rüa São 
Joaquim Lopes e de Joaquina Fernandes, nascida José n . 36.) . 
a 23 de maio de 1914, no Districto Fecjeral,cum- 4.824. Elza Tavares (4.823), filha de Maria da Conceição Ta -
merciò, solteira, com domicilio eleitoral hò distri- • vares, nascida a 5 de abril de 1917, em SanfAnna,, 
to municipal de São Josó e residência á rua São de Pirapetinga, Estado de Minas Geraes, domes-' 
José n . 43. (Qualificação requerida, B . E . 87, tica, solteira, com domicilio. eleitoral rio districto 
numero 3.225.) . municipal de São José e residência á rua São Jòsái 

1.813. Octâvio Araújo Santos (4.812), filho de Augusto Ale- numero 80. (Qualificação requerida, B . E . '99, 
xandre dos Santos e de Géorgina de Araújo Santos, numero 3.536.) ' • •, 
nascido^ 8 de dezembro de 1898, no Districto Fe- 4.825. Francisco Morand (4.824), filho de Maurício Morand 
deral, commercio, casado, com domicilio Ieeitoral e de Anna Brando Morand, nascido a 18 de junho 
no districto municipal de São José e. residência á de 1918, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
rua do Carmo n . 14. (Qualificação • requerida, B . estudante, solteiro, com domicilio eleitoralno dis-

' E . 79, numero 3.095.) tricto• municipal de São Josó e residência á rua 
.4,814. Evanito de Noronha e Silva (4.813), filho de Antônio México n . 22. (Qualificação requerida, B . . E . 101, 

Lourenço da Silva e de Alice de Núrònba e Silva, . numero 3.591.) 
nascido a 24 de novembro de 1915, em Bôa Vista, 4.826. Rubens Corrêa de Albuquerque (4.825), filho de CbrÍ3-< 
Estado, de Pernambuco, commercio, solteiro, coai tovão de Albuquerque e de Eugenia Corrêa de A l -
domicilio eleitoral no districto municipal de São burquerque, nascido a 21 de março de 1915, em 
Josó e residência no Becco da Musica n . 4. (Qua- Miranda, Estado de Matto Grosso, estudante, sol-
lificação requerida, B . E . 101, n . 3.592.) teiro, com domicilio eleitoral no districto muuici-

4.815. Armando Seabra Fagundes , (4.814), filho de João pai de São José e residência á rua São José n . 112, 
Peregrino da.Rocha Fagundes e de Camelia Seabra. (Qualificação requerida, B . E . 99, n . 3.544.) 
Fagundes, nascido a 27 de dezembro de 1913, em -4.827. Gustavo Alves Baptista (4.826), filho de Autoniq 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, estudante, Alves Ribeiro, e de Maria Amélia Baptista, nas-
solteiro, com domicilio eleitoral no districto. muni- cido a 28 de março de 1890, no Districto Federal, 
oipal de São Josó e residência á rua do Carmo nu- \ commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
mero 30. (Qualificação requerida, B . E . . 101, nu- districto municipal de São Josó e residência 4 
mero 3.583.) rua Clapp n. 1. (Qualificação requerida, n. 3.604.| 

4.816. Jaey Moerbeck (4.815), filho de Dr . Igna.cio Moerbeck 4.828. Romeu de Freitas-Bastos (4.827), filho dó Domingos 
e de Maria de Carvalho Moerbeck, nascido a" 14 de de Freitas Bastos e de Justina Emil ia Baptista, 
setembro de 1909, em Manicoré,* Estado doAa.va- nascido, a 17 de fevereiro de 1914, no Districto 
zonas, commercio, solteiro, 'com domicilio eleito- - Federal, commercio,- casado, com domicilio eleU 
ral no districto municipal de São José e residsucia toral no districto municipal de São Josó e resi« 
á rua São José n . 54. (Qualificação requerida, dencia á rua Vieira Fazenda n . 50. k(Qualificaçãq 
B . E . 57, n . 2.862.) ' ; requerida, n . 3.612.) 

í . 8 1 7 . Carlos Kastrup (4.816), filho de Carlos Humberto 4.829. Nerval Cardoso (4.828), filho de Antônio Cardoso 1 
Kastrup e de Amélia Ritta Kastrup, nascido a 8 > de Maria Nunes Cardoso, nascido a 4 de março de 
de março de 1907, no Districto Federal, commer- 1917, no Districto Federal, bancário, solteiro, com 
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto domicilio eleitoral no distrioto municipal de Sãe 
municipal, de São José e residência á rua São José e residência á rua São José n . 29. (Quali-
José n. 28. ..(Qualificação requerida, - B ; E . 95, fioacão requerida, B . E . 98, n . 3.495.) 
numero 3.472.) -1.830. Marcellino Octâvio Bobsin (4.829), filho de FelippG 

4.818. Osvvaldo Frederico Rosa- (.817), filho de Henrique Jacob Bobsin e de Felismina Schmidt Bobsin, nas-
Leon Rosa e de Margarida Magdalena Elisa Rosa, cido a 13 de abril de 1903, em Tres Forquilhas, 
nascido a 17 de agosto de 1911, no Districto Fe- Estado do Rio Grande, enfermeiro, solteiro, com 
deral, funccionario federal, solteiro, com dornici- domicilio eleitoral no districto municipal de São 
io eleitoral no districto municipal de São José e José e residência á rua Santa Luzia n. 74. (Quali-
.•esidencia á rua D . Manoel n . 36. (Qualificação ficação requerida, B . E . 101, n. 3.588.) 
requerida, B . E . 101. n . 3.589.) 4.831. João Vieira Câmara (4.830), filho de Antônio Vieira 

4.919. Arthur Alves Teixeira da Motta, filho de Francisco Câmara e de Antnia de Jesus, nascido a 20 de 
da Motta e de Maria Teixeira da Conceição, nas- março de 1901, em Nictheroy, Estado do Rio de 
cido a 7 de janeiro de 1891, em Baião, Portugal, Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei-
commereio,-casado, com domicilio eleitoral no dis- toral no districto municipal de São José. (Quali-
tricto municipal de. São José e residência á rua ficação requerida, B . E . 95, n . 3.451.) 
Misericórdia n . 8. (Qualificação requerida, B . Ê . ' 4.832. Olivia Silva (4.831), filha de Albertino José da Silva 
101, numero 3.582.) ; _ e de Maria Rosa da Silva, nascida a 12 de de 

4.820. Armando de Mattos Faro (4.819), filho de Ary de 1916, em Léopoldina, Estado de Minas Geraes, 
Mattos Faro e de Arma Maria Brites de Faro, ' commercio, solteira, com domicilio eleitoral no 
nascido a. 18..de janeiro de 1917, no Districto Fe- districto munioiapl de São Josó e residência ã rua 
deral, marítimo, solteiro, com domicilio eleitoral do Carmo n . 10. (Qualificação requerida, B . E , 94, 
no districto municipal de São Josó e ..residência numero 3.390.) 
á rua do Mercado n . 13. (Qualificação requerida, 4.833. Ovidio da Silva (4.832), filho de Bemvindo de SanfAnna 
B . E . 98, u . 3.488.) ^ e de p a u i a da Conceição, nascido a 26 de janeiro 

4.821. José Monteiro da Silva (4.820), filho de Benedicto de 1906, em Juparanã, Estado do Rio de Janeiro, 
Honorato de Silva e de Maria Magdalena Monteiro, trabalhador, em Café, solteira, com domicilio elei-
nascido a 1. de outubro de 1916, em Conceição de toral no districto municipal de São José e resi-
Macabú, Estado do Rio de Janeiro, commercio, dencia á rua D . Manoel n . 19. (Qualificação re-
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni- querida, B . E . 79, n . 128.) 
cipal de São Josó e residência á rua do Mercado 4.834. Ruth de Souza-Dantas (4.833), filha de Eprem de 
n . 8. (Qualificação requerida, B . E . 99, nu
mero 3.542.) 

4.822. ' Arletíe Fernandes Maciel (4.821), filha de Antônio 
Fernandes Maciel e de Joaquina Rodrigues, Maciel, 
nascido a 21 de janeiro de 1915, no Districto Fe
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 

Souza Dantas e de Elpidia Calmon Paixão Dantas, 
nascida a 1 de fevereiro de 1910, em São Paulo, 
Estado de São Paulo, professora, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
José e residência á rua da Quitanda n . 3 . .(Qua
lificação requerida, B . E . , n . 3.521.) 
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Jorge Marques dos Santos ' Júnior (4.834), filho de .4.731. 
Jorge Marques doe Santos e de Augusta de Car
valho Santos, nascido a 8 de novembro de 1907, 
no Districto Federal commeroio, oasado, com do
mioilio eleitoral ao districto municipal de São 
José e residência á rua do Carmo n . 27. .(Quali
ficação requerida, B . E . , n . 3.353.) 

4.836. Zelia Ferreira Salgado (4.835), filba de Eugênio 4.732. 
Ferreira e de Marietta Ferreira, nascida a 9 de 
outubro de 1904, em São Paulo, Estado de São 
Paulo, esculptora, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência á 
rua 7 de Setembro n . 23. (Qualificação reque-

. rida, B . E . 101, n . 3.586.) , 1 

i .887. Maria Dias (4.836), filha de João Firmino Dias e de 4.733. 
Amélia Maria Dias, nascida a 15 de março de 1887, 
no Districto Federal, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto munieipal de São 
Josó e residência á rua São Josó n . 16. (Qualifi
cação requerida, B . E . 9 4 , n. 3.391.) 

4.838. Gilberta da Silva Reis (4.837), filha de Gilberto da 
Silva Reis e de Eugenia Dias da Silva Reis, nasci
da a 17 de setembro de 1906, no Districto Federal, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José e residência á rua 
São Josó n . 31. (Qualificação requerida, B . E . 84, 
numero 3.132.) 

4.839. Nelson Josó 'Gonçalves (4.838), filho de João José 
Gonçalves e de Engracia Rodrigues Gonçalves, 
nascido a 18 de fevereiro de 1912, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Josó e resi
dência á rua Misericórdia n . 82. (Qualificação re
querida, n . 3.608.), ', 4.736. 

4.840. Mario Ravizzini (4.839), filho de José Ravizzini e de 
Marcellina Bostulam, .nascido a 11 de abril de 
1898, Uo Districto Federal, commercio, casado, com ' * 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José e resideneia á rua D . Manoel n . 70. .(Qua
lificação requerida, B . E , 87, n . -3.236.) 

4.841. El iza Moraes de, Sá (4.840), filha de Miguel Moraes 4.737. 
-e de Luiza Ávila de Moraes, nascida a 10 de ja--
neiro de 1894, em Fortaleza, Estado do Ceará, do
mestica, viuva, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São José e residência á m a 
Chile n . 25. (Qualificação requerida, B . E . 110, 
numero 1.418.) 

.4.734. 

4.735. 

Rió, 25 de novembro de 1936. Pelo escrivão, E>. Mo- 4.738. 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 
De ordem do D r . Juiz Eleitoral da Segunda Zona, da 1" 

Circumscripção do Districto Federal, faço publico, para c o 
nhecimento dos interessados, que, por despacho de 29 de 
a'gpstò, foram mandados expedir pelo M M . Juiz os títulos de 4 739 
eleitores dos seguintes cidadãos: 
4.727. Eujidyce Caldas Brandão (4.726), filha de José Manoel 

Caldas e de Alice Maria Teixeira Caldas, nascida a 
1 de junho de 1902; em Macahé, Estado do Rio de 
Janeiro, funccionaria publica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Josó e re
sidência á rua do Carmo n . 12. (Qualificação re- 4.740. 
querida, B . E . 95, n . 3.471.) * 

4.728. Guilherme Teixeira Cardoso (4.727), filho de Manoel 
Pa^choal Cardoso e de Marietta Teixeira Cardoso, 1 

nascido a 10 de setembro de 1913, em Juiz de Fora, -
Estado de Minas Geraes, estudante, solteiro, .com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José e residência á rua da Quitanda n . 17. (Qua- H..">M • 
l i ficação requerida, R, E.- 95, n . 3.442.) 

4.729. João do Araújo Cavalcanti (4.728), filho de Luiz Ca
valcanti de Mello © de Maria" Caetana Tavares de 
Araújo, nascido a 5 de julho dé 1910, em Comarca 

- de Alliança, Estado de Pernambuco, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muniei-' 
pai de São Josó e residência á rua S. José n . 33. 4.742. 
(Qualificação requerida, B . E . 98, n . 3.508.) , 

4.730. Oswüido Antônio Carvalho (4.729), filho,de Alfredo 
Antônio de Carvalho e de Carlinda Pereira de Car
valho, nascido a 26 de maio de 1917, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José e residen
eia á rua .Chile n . 17. (Qualificação requerida,- 4.743. 
B . E . 95, n . 3.458.) 

Antoaia Indaleoio (4.730), filha de João Indaleeio é 
de Emma Guilhermon Indaleoio, nascida a 10 de 
fevereiro de 1904, em Itahyba, Estado de São Paulo, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis« 
trioto munioipal de São José e residência á rua da 
Quitanda n . "'58. (Qualificação requerida, B . E . 
95, n . 3.446.) 

Amélia Mendes de Castro (4.731), filba de José Men
des Monteiro e de Emil ia Ferreira, nascida a 20 
de dezembro de 1910, no Districto Federal, com-

- mercio, casada, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal, de São Josó e residência á rua dá 
Quitanda n . 48. (Qualificação requerida, B . E . 
87, n . -3.219.) 

Firmino Gomes d'01iveira Júnior, (4.732), filho de 
Firmino Gomes d'01iveira e de Maria do Sacra
mento d'01iveira, nasoido a 11 de março de 1885, 
em Portugal, artista, oasado, com domioilio eleito
ral no districto municipal de São José e residência 
á rua do Carmo n . 51. (Qualificação requerida, 

• n . 3.219.) 
Moacyr Rezende .(4.733), filho de Alipio Rezende e de 

Clementina da Silva, nascido a 3 de abril de 1917, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
José e residência á rua México n . 28. (Qualifica
ção requerida, B . E . 95, n . 3.481.) 

Manoel dos Santos Bomfim (4.734), filho de José Tho-
tnaz do Bomfim e de Balbina Maria do Bomfim, 
nascido a 14 de fevereiro de 1899, em Lagarto, Es 
tado de Sergipe, marítimo, casado, com domicilio 

. eleitoral no districto municipal de São José e re
sidência á rua Clapp n . 13. (Qualificação reque-

' rida, B . E . 94, n . 3.424!.) 
Julia de Mattos Leal (4.735), filha de Francisco da 

Cruz Mattos e de Maria Alves de Mattos, nascida a 
3 de junho de 1877, no Districto Federal, profes
sora de piano, casada, com domicilio eleitoral no 
districto munieipal de São José e residência á rua; 
Rodrigo Silva n . 22. (Qualificação requerida,' 
B . E . 95, n . 3.460.) 

Jayme Ferreira Alves (4.736), filho de Carlos Fer
reira Alves e de Armanda Costa Alves, nascido a 
11 de junho de 1908, no Districto Federal, coai-
mereio, casado, com domicilio eleitoral no distri-
sto munieipal de São José e residência á rua Ro
drigo Silva n . 26. (Qualificação requerida, numero 
3.252.') 

Paulo de Mesquita Barros (4.737), filho de João de 
Mesquita Barros e de Aida Guimarães de, Mesquita 
Barros, nascido a 21 de junho de 1915, no Dis t r i 
cto Federal, estudante, solteiro, com domioilio 
eleitoral no districto municipal do São José e re
sidência à rua México n . 158." (Qualificação re
querida, B . E . 95, n . 3.464.) 

Raul Gonzalez Carpinteiro (4.738), filho de Rodrigo 
Gonzalez e de Amalia Pimente] Gonzalez, nascido 
a 26 de. setembro de .1916, no Districto Federai, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José e residência á rua ' 
do Carmo n . 36. (Qualificação requerida, B . E . 
94, 11. 3.425.) • 

Salvador Francisco Salituro (4.739), filho de Fran
cisco Salituro e de Philoroena Contino, nascido a 5 
de janeiro de 1906, no Districto Federal, jardinsi-
ro, casado, com domicilio eleitoral no districto, 
municipal de São José e residência á rua São José" 
n . 30. (Qualificação requerida, B . E . 9®, numero 
3.530.) 

Mandei Tavares da Costa (4.740), filho de Manoel 
Gonçalves da Costa e de Custodia Tavares, nascido 
a 7 de fevereiro de 1895, em Macieira de Cambra, 
Portugal, maohinisla da Marinha Mercante, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de« 
São JõSê e residência á rua I o de Março n . 22.« 
(Qualificação "ex-officio", B . ffi, 74 n. .28.509.)] 

Ananias de Assis Moreira (4.741), filho de Dámião de 
Assis Moreira e de Rosalina de Mello Moreira, nas=*' 
cido a 5 de junho de 1901, em Santa Rita do Rio; 
Negro, Estado do Rio de Janeiro, oommercio, sol-' 
teiro, com domicilio eleitoral po distrioto muuici-r 
pai de São José e residência i rua S. Luzia n . 74. 
(Qualificação requerida, B . E . 94, n . 3.430.) ! 

Herothides Cardoso da Silva (4.742), filho de Arman.* 
do Cardoso da Silva e de Rosalina Carolina F a l C 
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leiro da Silva, nascido a, 31 de dezembro de 1912, 
era Moriçá, Estado do Rio de Janeiro, oommercio, 
solteiro, com domioilio eleitoral oo districto muni-
cipsl de São José e residência á rua Rodrigo Silva 
n . 24. (Qualificado requerida, B . E . 94, numero 14-758;, 
3.363.) 

4.744. líino Ribeiro Gonçalves (4.743), filho de Manoel R i - _ 
beiro Gonçalves e de Carmèlla Garnaval Gonçalves, 
nasoido a 13 de agosto de 1906, no Districto Fe
deral, funceionario publico, solteiro, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de São Josó e resi~ 
denoia á rua Republica do Peru n . 30. .(Qualifi- 4.757. 
cação requerida, B . E . 87, n . 3.224.) 

4.745. Domingos Rigoni (4.944), filho de Antocio Rigoni e 
de Rosa Migiani, nasoido a 13 de setembro de 19Í4, 
em Conceição de Muqui, Estado do Espirito Santo, 
dentista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trioto munioipal de São José e residência á rua do 
Carmo n . 30. (Qualificação requerida, B . E . 98, 4.758. 
n . 3.504.) 

4.746. Pedro Corroa Amorim (4.745), filho de Manoel Cor
rêa Amorim e de Anna Guilhermina Amorim, nas-
cidjo a 29 de junho de 1914, em Fernandes P i 
nheiro, Estado do Rio de Janeiro, eommerciarioy 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São José e residência á rua Mercado 4.759; 
n , 12. (Qualificação requerida, B . E . 79, numero 
3.088.) 

4.747. Maria Guilhermina Castanon Cataldo (4.746), filha 
de Antônio Castanon e de Armanda Alvarez, nas
cida a 5 de dezembro de 1901, em São João Nepo-
muceno, Estado de Minas Geraes, enfermeira, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muniei- 4.760. 
pai de São Jose e residência á rua São Josó n. 20. 
(Qualificação requerida, B . E . 84, n . 3.128.) 

'4.748. Antônio Corrêa Botelho (4.747), filho de Arthur A u 
gusto Corrêa e de Preciosa Teixeira Monteiro, nas
cido a 17 de agosto de 1894, em Traz os Montes, 
Portugal, proprietário, casado, com domicilio elèi- 4.761. 
toral no districto municipal" de São José e resi
dência a Travessa Ouvidor n . 37. (Qualificação re
querida, B . E , 99, n . 3.563.) 

4.749. Leonor Fialho da Silva (4.748), filho de Sancha Jo-
sepha Maria Ignacia, nascida a 11 de fevereiro de 
1886, uo Districto Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dç São 4.762. 
José e residência á rua do Carmo n . 10. .(Qualifi
cação requerida, B . E . 89, n . 3.267.) 

4.750. Maria Helena de Araújo (4.749), filha de Manoel Ja-
cintho cie Araújo e de Francisca Helena de Araújo, 
nascida a 30 de junho de 1891, no Districto Fe
deral, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José e residência á ?ua 
São José n . 32, (Qualificação requerida, B . E . 4 7«q 
79, n. 3.085.) 

4.751. Antônio Dantas de Oliveira (4.750), filho de Fran
cisco Dantas de Oliveira e de Clara Maria da Con
ceição, nascido a 10 de janeiro de 1899, na Parahy-
do Norte, commercio» viuvo, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São José e residência 
i rua São Josó n . 41. (Qualificação requerida, y, 754 
B . E . 99, n . 3.554.) 

i .758.-Mario Las Casas de Oliveira e Silva (4.751), filho de 
Joel Augusto da Silva e de Maria Las Casas de Ol i 
veira e Silva, nascido a 17 de abril de 1916, no Es
tado do Rio de Janeiro, militar, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São José 4 765. 
e resideneia á rua Heitor Mello n . 22. (Qualifica
ção requerida, B . E . 89, n . 3.264.) 

Amaury Duarte Teixeira (4.752), filho de Renato 
. 'Teixeira e de Araoy Teixeira, nascido a 21 de 

abril de 1917, no Districto Federal, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Jósó e residência á rua São José u . 82. 4.766. 

- (Qualificação requerida, B . E . .95, n . 3.444.) 
Henri Eugene Jouval (4.753), filhos de Fernand Louis 

Amedée JOuval e de Therese Celestine Hilaire, nas
cido a. 4 de janeiro de 1916, no Districto Federal, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Josó e residência á rua 

^ Chile n . 12. (Qualificação requerida, B . E . 87, 4 7 3 7 , 
Ti. 3.229.) 

4.755. Aracy da Costa Teixeira (4.754), filha de Octaviano 
da Rosa Costa e de Tharejlia Ribeiro da Costa, nas-

' eid& a 28 de junho de 1898, no Distrioto Federal, 

4.753. 

4..754. 

funecionaria publica,, viuva, com domicilio eleito
ral no districto munieipal de São José e residência 
á rua México n . 158. .(Qualificação requerida, 
B ; E . 95, n . 3.445.) 

Marietta de-Souza Guimarães (4.755), filha de An
tônio de Souza Giumarães e da Josepbina de Sou
za Ferreira, nascida a 7 de julho de 1914, no Es
tado de São Paulo, commercio, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São José 
e residência á rua S. José n . 38. (Qualificação 
requerida, B . E . 87, n . 3.220.) 

Noemia da Costa (4.756), filha de Antônio Carlos da 
Gosta e de Emme Maria Mence, nascida a 27 de 
setembro de 1901, no Distrioto Federal, operaria, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José e residência á rua S. José nu
mero 14. (Qualificação requerida, B . E . 92, nu
mero 3.345.) 

Zelia Carvalho de Lemos (4.757), filha d© Tito de Sá 
Macedo Carvalho e de Rita Augusta de Sampaio 
Carvalho, nascida a 28 de março de 1891, no Dis
tricto Federal, professora, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José 9 re
sidência á rua D . Manoel n . 2Ò.: (Qualificação re
querida, B . E . 99, n . 3.549.) 

Cláudio Fernandes Leal (4.758), filho de Francisco 
Fernandes Leal e de Eurydice dos Santos Leal. 
nascido a 27 de fevereiro de 1915, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto munieipal de São Josó e residência á 
rua Vieira Fazenda n . 42. (Qualificação reque
rida, B . E . 57, n . 2.8814.) 

Paulo Chavbs (4.759), filho de Francisco Chaves é de 
Marietta Chaves, nascido a 8 de setembro de 1916, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. José 
e residência á rua Chile n . 14. (Qualificação re
querida, B . E . 10.3, h . 1.378.) 

Ulysses Fabiano Alves Filho (4.760), filho de Ulyêses 
Fabiano Alves e de Luiza Monteiro de Barros F . 
Alves, nascido a 5 de fevereiro de 1911f /no Estado 
de Minas Geraes, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José e re
sidência á rua do Carmo n . 66. (Qualificação re
querida, B . E . 99, n . 3.527.) 

Hélio Portocarrero de Castro (4.761), filho de A r 
thur Philadelpho da Silveira Castro e de Guilher-

• mina Portocarrero Castro, nascido a 19 de no
vembro de 1916, no Districto Federal, militar, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São José e residência á rua Heitor Mello 
n . 10. (Qualificação requerida, B . E . 94, nume
ro 3.413.) 

Oswaldo Antônio Soares (4.762), filho de Hercules 
Antônio Soares ed e Maria' dos Anjos Soares, nas
cido a 11 de janeiro de 1915, no Estado do Rio, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José e residência á rua 
do Carmo n . 25. (Qualificação requerida, B« E . 
50, n . 2.782.) 

Judite Dias (4.763), filha de Joaquim Teixeira Dias 
e de Emilia Dias, nascida a 15 do outubro de 1916, 
no Districto Federal, funecionaria publica, soltei
ra, com domicilio eleitoral no distrioto municipal 
de São José o residência á rua México n . 158. 
(Qualificação requerida, B . E . 95, n . 3.461.) 

Lauro da Cunha Mello Maranhão (4.764), filho de 
João d'Albuquerque Maranhão e de Laura Cunha 
Mello Maranhão, nascido a 28 de outubro de 1915. 
no Estado do Amazonas, militar, solteiro, com do
micilio eleitoral-no distrioto municipal de S. José 
o residência á rua do Carmo n . 18. (Qualificação 
requerida, B . E . S9, n . 3.262.) 

Leandro de Moura Costa (4.765), filho do Dr . Lean
dro Castilho de Moura Gosta e de Olyntha Ribeiro 
de Moura Costa, nascido a 3_0 de abril de 1910, 
no Estado de Minas Geraes, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrioto munieipal de 
São Josó e residência á rua S. José n . 82. (Qua
lificação requerida, B . E . 94, n . 3.408.) 

João Pedro de Albuquerque (4.766), filho de Manoel 
Pedro de Albuquerque e de Rosa Amélia de Albu
querque, nascido a 15 de. outubro ,ds 1902, em 
Bello Jardim, Estado de Pernambuco, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni-
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i.768 

4.769, 

•5.770, 

4.771 

ã 772. 

4.773 

4.775, 

4.776, 

4.777. 

4.778, 

i . 780 

cipal de São José e residência á rua do Carmo 
n . 8. (Qualificação requerida, B . E . 47, nume
ro 2.739.) 

Oscar Cláudio Ribeiro (4.767), filho de Serafim Alves 
Ribeiro e de Antonia da Costa Miranda, nascido a 
24 de janeiro de 1895, no Districto Federal,'com-
merciante, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José e residência á rua. 
Republica do Peru n . 33. (Qualificação requeri
da, B . E . 99, n . 3.538.) 

Moacyr Lofego (4.768L filho de José Antônio "Lofego 
e de Maria Rodrigues Lofego, nascido a 2 de j u 
nho de 1919, em Rio Pardo, Estado do Espirito 
Santo, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. José e residência á 
rua Clapp n . 15. (Qualificação requerida, B . E . 
94, n . 3.427.) 

Américo Rodrigues (4.769), filho de Augusto Rodri
gues e de Albina Rosa-Gomes, nascido a 9 de abril 
le 1917, no Districto Federal, operário, solteiro, 
tom domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Josó e residência ,á rua D . Manoel n . 26. 
(Qualificação requerida, B . E . 10, n . 2.078.) 

Paulo Felippe Marchese (4.770), filho de Vicente Mar-
chese e de Emma Galli Marchese, nascido a 23 de 
agosto de 1914, em Petropolis, Estado do Rio de 
Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral do districto municipal de São José e residência 
á rua S. José n . 51. (Qualificação requerida, 
B . E . 87, n . 3.217.) 

Edgard Marques de Almeida (ti.771), filho de Antônio 
Marques de Almeida e de Altemira Oliveira de 
Almeida, nascido a 14 de janeiro de 1917, em Be
lém, Estado do Pará, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. José 
e residência á rua Republica n . 14. (Qualificação 
requerida, B . E . 98, n . 3.505.) 

João Rigoni (4.772), filho de Antônio Rigoni e de 
Rosa Rigoni, nascido a 5 de setembro de 1906, 
em São João de Muquy, Estado do Espirito Santo, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. José e residência á rua 
Chile n . 11. (Qualificação requerida, B . E . 84, 
r . 3.150.) 

Aristeu Raggio Nobrega (4.773), filho de Antônio 
Raggio Nobrega e de Januària Raggio Nobrega, 
nascido a 3 de setembro de 1890, em Batatão, Es
tado de S. Paulo, cirurgião dentista, casado, com 
domciilio eleitoral no districto municipal de São 
José e residência á rua S. José n . 33. (Qualifi
cação requerida, B . E . 43, n . 2.626.) 

José Henrique Monteiro (4.774), filho de Djalma Sei-
xas Monteiro e de Maria Conceição Lima Monteiro, 
nascido'a 19 de abril de 1914, em Lavras, Estado 
de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S.. José. 
(Qualificação requerida, B . E . 95, n . 3.468.) 

Renato Torres (4.775), filho de José Velloso dos Reis 
e de Noemia Carmen Torres Reis, nascido a 23 de 
junho de 1915, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Joséce residência á rua do Carmo 
n . 19. (Qualificação requerida, B . E . 98, numero 
3.494.) 

Orlando da Silva Barbosa (4.776), filho de Valeriano 
José da Silva e de Suzanna Barbosa, da Silva, nas
cido a 1 de março de 1914, em Guaxupé, Estado 
de Minas Geraes, funccionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Josó e residência á rua do Carmo n . 21. 
(Qualificação requerida, B . E . 95, n . 3.457.) 

Sylvio Amelio Saraiva (4.777), filho de Godofredo Sa-
lustiano Saraiva e de Maria Cavalheira Saraiva, 
nascido a 10 de junho de 1916, no Districto Fe
deral, funccionario da Justiça, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de S. José 
e residência á rua do Carmo n . 51. (Qualificação 
requerida, B . E . 98, n . 3.514.) 

nalila Neiva Selva (4.778), filho de Heronides Neivã 
Selva e de Debòra Neiva Selva, nascida a 10 de 
fevereiro de 1916, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. José. (Transferencia.) 

Elizabelu Neiva Selva (4.779), filha de Heronides 
Neiva Selva e de Débora Neiva, Seiva, nascida a 24 

de fevereiro de 1913, no Districto Federal, dome** 
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Josól (Transferencia.)' 

4.781. Domingos Pereira Ferreira (4.780), filho de Manoel 
José Ferreira e de Claudina Pereira Ferreira, nas
cido a l de janeiro de 1889, em Portugal, chauf-
feur, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Josó e residência á rua do Car--
mo n . 79. (Qualificação requerida, n . 3.029.) 

4.782. Edina Lutz Braga (4.781), filha de Alberto Luiz e d» 
Henriqueta Emilia Krancher Lutz, nascida a 16 de 
dezembro de 1911, em Petropolis, Estado do Rio de 

• Janeiro, domestica, viuva, com domicilio eleito
ral no districto municipal de S. José e residência 
á rua de S. José n . 26. (Qualificação requerida, 
B . E . 99, n . 3.567.) 

« 783. Antônio Pio Corrêa de Sá Filho (4.782), filho de A n 
tônio Pio Corrêa de Sá e de Amalia Carolina de 
Castro Sá, nascido a 8 de setembro de 1895, em 
Itaborahy, Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José e residência á rua Vieira F a 
zenda n . 16. (Qualificação requerida, B . E . 99, 
n . 3.399.) % 

4.784. José Alves da Silva (4.783), filho de Pedro Alves dà 
Silva e de Anna Maria da Conceição, nascido a 19 
de agosto de 1890, em Itabayana, Estado da Para
hyba do Norte, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de 3. José e resi
dência-á rua 7 de Setembro n . 17. (Qualificação 
requerida, B . E . 99, n . 3.439.) 

4.785. Gracinda da Rocha (4.784), filha de José da Rocha e 
de Aurora da Rocha, nascida a 12 de outubro de 
1916, no Districto Federal, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. São José e residência á rua S. José n . 33. (Qua
lificação, requerida, B . E . '98, n. 3.517.) 

4.786. José Machado Costa (4.7S5), filho do Antônio José da 
Costa-e de Luzia Machado Custa, nascido a 15 de 
junho de 1890, em Guarany, Estado de Minas Ge
raes, dentista,- casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São José e residência á rua 
S. José n . 59. (Qualificação requerida, B . E . 101, 
n . 3.600.) 

4.787. José de Souza Pereira Guimarães (4.786), filho de 
Josephina de Souza Pereira Guimarães, nascido a 
13 de maio de 1892, no Districto Federal, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José e residência á rua do Mer
cado n . 10. (Qualificação requerida, B . E . 75, 
n . 3.074.) 

4.788. Renato Ferreira Lima (4.787). filho de Alexandre 
Ferreira Lima e de Marieta Tibiriça Lima,"nasci
do a ti de janeiro de 1907,-enr Nazaretü, Estado 
da Bahia, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José e resi
dência á rua Republica do Peru n. 19. (Transfe
rencia.) 

4.789.. Lourenço-Ferreira da Motta (4.7S8), filho de Joa-
' quim de Souza Motta e de Luiza Ferreira Motta, 

nascido a 1S de agosto" de 1900, no Districto Fe
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. José e residência â 
Vieira Fazenda n . 18. (Qualificação requerida, 
B . E . 9>4, n. , 3.370.) 

4.790. Jesuino Pinto da Silva (4.789), filho de Luiz Pinto da 
Silva e de Maria Lourdes da Silva, nascido a 25 cie 
novembro de 1916, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. José e residência á rua do Carmo 
n . 15. (Qualificação requerida, B . E . 84, nume
ro 3.129.) ' 

4.791. Maria de Lourdes Corrêa Villaça (4.790), filha de 
Alfredo Corrêa Villaça e de Maria Albernaz Corrêa, 
nascida a 10 de fevereiro de 1912, no Districto Fe
deral, commercio, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. José e residência á 
rua do Carmo n . 27.. (Qualificação requerida, B . 
E . 148, n . 1.955.)" 

4.792. José Antônio da Silva (4.791), filho de Vicente Antô
nio da Silva e de Isabel Joaquim Barbosa, nascido 
a -.27 de agosto de 1902, em Rochedo, Estado de 
Minas Geraes, operário, casado, com domicilio elei^ 
toral no districto municipal de São José e residen* 
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cia á rua do Carmo n . 12. [(Qualificação reque
rida, B . E . 84, n . 3.157.) 

1.793. Eedro da Silveira (4.792), filho de Pracidino Coelho 
e de Rita da Silveira, nascido a 29 de junho de 
1892, em V i l l a Paraopeba, Estado de Minas Geraes, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José e residência á rua 
S. Josó n. 95. "(Qualificação requerida, B . E . 
94, n. 3.396.) 

4.794. Juvenal de Oliveira 04.793), filho de Augusto de O l i 
veira e de Palmira Augusta de Oliveira, nascido à 
24 de abril de 1913, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de São José e residência á rua Mé
xico n . 12. (Qualificação requerida, B . E . 75, 
a . 3.062.) 

Rio, 25 de novembro de 1936. — Pelo escrivão, 2?.. 
Moraes, 

. SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 2"»Zona, da 1* Ci r 
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para eonhe--
'cimento dos interessados, que, por despacho de 18 de setem
bro de 1936, foram mandados expedir pelo M . M . Juiz os 
títulos de eleitores dos s-eguintes cidadãos: , 
4.841. Edgard Ribeiro (4.840), filho de Alberto Ribeiro e de 

Helena Francisca Barbosa, nascido, a .14 de julho 
de 1899, no Districto Federal, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José e residência à rua da Misericórdia n . 80. 
(Qualificação requerida, n . 3.603.) 

4.842. Angélica Gerârd (4.841), filha de Maria Volti Gerard, 
nascida a 1 cie dezembro de 1914, no Districto Fe
deral,- commerciaria, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Josó e residên
cia á rua Costa Velho n . 52. (Qualificação reque
rida, n . 3.566.) 

1.843. Júlio Daniel de Castro (4.842), filho de Arizio Cas
tro e de Rosa Silva Castro, nascido a 6 de janeiro 
de 1911, em Aracaju', Estado de Sergipe, mecâ
nico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

| municipal de São José. (Transferencia.) 
1.844. Nelson de Freitas Corroa (4.843), £ilhc\de Joaquim de 

Freitas Corrêa e de Aurora da Cunha Corrêa, nas
cido a 6 de fevereiro de 1917, no Districto Fe 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência á 
rua Vie'ira Fazenda n . 48. (Qualificação reque
rida, B . E . 30, n . 2.791.; 

4.845. Miíita Rigoni (4.844), filha de Antônio Rigoni e de 
Rosa Rigoni, nascida a 10 de março de 1909, em 
João de Muquy, Estado do Espirito Santo, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto, 
municipal de São José o residência á rua da-Qui
tanda n . 58. (Quali:'icação requerida, B . E . 95, 
n . 3.462.) . 

4.846. Angelina Rigoni Feital (4.845), filha de Antônio R i 
goni e de Rosa Rigoni, nascida a 19 de janeiro de 
1912, em Muquy, Estado do Espirito Santo, pro
fessora municipal, casada, com domicilio eleitoral 

* no districto municipal de São José e residência a 
, ' rua São José n. 23. (Qualificação requerida, B . 

E . 84, n . 3.138.) 
4.847'. Nelson da Silva Feital (4.846), filho de Romeu F e i 

tal e de Maria do Carmo da Silva Feital, nascido 
* a 17 de abril de 1912, no Districto Federal, official 

do Exercito, casado, com domicilio. eleitoral no 
districto municipal de. São. José e residência á rua 
São Jôíé n . 23. (Qualificação requerida, B . E . 
79, ú.. 3.126.) - < 

4.848. Neuza da Silva Feital (4.817), filha de Romeu Feital ; 

" ' . . e de Maria do Carmo da Silva Feital, nascida a 13 . 
dé junho de 1915, no Districto Federal, professora 
municipal, solteira, com dpniiciüo eleitoral no dis
tricto municipal de São José e residência á rua 
Chile n . 18 (Qualificação requerida, B . E . 79, 
n . 3.087.) 

4.849. Bernardino ^ genua Cunha (4.848), filho de Manoel 
Joaquim da Cunh-i e de Ponciana Maria da Saüde, 
nascido a 21 de rqaio.de 1872, em Monteiro, Estado 
de Pernambuco, machinisfca da Marinha Mercante, 
casado, com domicilia eleitoral no disto»****», xa*>-s~. 

eipal de São José e residência á rua Primeiro de 
Março n . 18. (Qualificação "es-officio"*, B . J2.. 66, 
n. 106. )l 

4.850. Maurício Werneek (4.849), filho de Arnaldo Werneek 
e de Marietta Werneek, nascido a 23 de setembro 
de 1915, no Districla Fedeial, bancário, solteiro, 

; com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José . (Transferencia.) 

4.851. pnco ln Moreira da Silva Lima (4.850), filho de 
Olympio Moreira da Silva L ima e de Francisca 
Amorim Moreira Lima, nascido a 28 de abril de 
1906, em Mangabeira do Poço Manso, Estado de 
Alagoas, bancário, viuvo, com domicilio eleitoral 
no distrioto municipal de São José e residência & 

- , l rua Republica do Peru' n . 73. (Transferencia.) 
4.852..; Mòàcyr Brito (4.851), filho de Adolpho Nascimento 

de Brito e dô Vicenfina de Freitas Brito, nascida 
a 3 de junho de 1918, em Curityba, Estado do Pa 
raná, militar, solteiro, com domicilio eleitòral-no 
districto municipal do São José e residência á rua 
da Quitanda n . 5ò2.; ,'Qualificação requerida, B . 
E . 94, n . 3.417.) ' 

,4.'853. José -Maria '(4.852), filho de José Moreira da Silva e 
de Anna Rita, nascido a 10 de agosto de 1912. pe 

' Districto Federal, trabalhador em trapiche de café, 
solteiro, com domicilio eleitoral no. distrioto mu
nicipal de São José e residência á rua Clapp nu
mero 16. (Qualificação '-ex-DÍficio", B . E . 79, 
n . 108.) 

4.854. Arthur Eduardo, de Britto Pereira (4.853), filbo de 
Henrique Pereira e de Maria Emil ia do Almeida 
Britto Pereira, nasoido a 20 de novembro de 1917, 
no Districto Federal, militar, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Josó e 
residência á rua Vieira Fazenda n . 6. [(Qualifi
cação requerída ;. B . E . 89, n . 3.282.) 

4.85a. Manoel 'Corrêa. (4.854), filho de Joaquim Bernardo 
Corrêa e de Maria Cândida Corrêa, nasoido a 1 de 
maio de 1907, era Juiz de Fora, Estado de Minas 
Geraes, commereiario, casado, com domicilio elei
toral no'districto municipal de São José e resi
dência á rua Republica do Peru* n . 54. .(Qualifi
cação requerida, B . E . 02, n . 5.357.) 

4.836. Renée dé Moura Ferreira (4.855), filha de Raymundo; 
Theophilo de Moura Ferreira e de Hâydéa de Mes
quita de Moura Ferreira, nascida a 1 de dezembro 
de 1899, em Castro, Estado do Paraná, daotylo-
grapha, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São José . (Qualificação reque» 
rida, B . E . 89, n . 3.249.) 

4.857. Carlos Mathias Monteiro (4.856), filho de Josó Mon
teiro Delgado e de tíonslaulína Mathias Fernandes, 
nascido a 6 de fevereiro dê 1904, no Districto Fe
deral, commôrciano, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São JOsó e residên
cia á rua da Quitanda n . 19. (Qualificação reque
rida, n . 3.100.) 

4.858. .Anna Marim Ferreira (4.857), filha de José Marim 
e de Dolofes Soares, nascida a 9 de junho de 1901, 
no Estado do Rio dé Janeiro, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral uo districto municipal de 
São Josó è residência á rua Republica do Peru' 
n . 23. (Qualificação requerida, B . E . 99, nume
ro 3.545.) 

4.-859, Antônio Gomes' da Silva (4.858). filho de Feliciano 
Gomes da Silva e -de Maria Cândida Ferreira, nas» 
cido a' 12 de dezembro de .1902, uo Districto F e 
deral, commjáresiario, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José e residen-

, À cia á rua Santa Luzia., n . 346. (Qualificação re
querida, 'B . E - 100, n . «.564.). 

4.860. Manoel, Bouzada (4-859), filho de BàziHo Bouzada e 
.... de Josephina Padula. nascido a 29 de janeiro d© 

1905, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
-domicilio eleitoral no districto municipal de São. 
"José e residência á rua São José n . 35. (Qualifi-

. ' - - . cação requerida,.B. E . 84, 8• 3.159.) 
4.861. Nelson dos..Santos."Oliveira (4.860), filho de Avelino 

dos Santos Oliveira e de Maria Luiza dos Santos, 
nascido a 5 de maio de i9 i8 , no Districto Federal, 

.commercio, solteira, com domicilia eleitoral na 
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4.875. 

4.878. 

districto municipal de São José e residência â rua 4.873. 
do Carmo n . 18. (Qualificação requerida, B . E . 
98, n . 8.523.) 

4.862. Sylvio da Silva Brochado (4.861), filho de Carlos 
Brochado e de Alzira da Silva Brochado, nascido 
a 15 dè maio de 19.14, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José e residência á rua Santa 
Luzia n . 138. .'Qualificação requerida, B . E . 92, 4.874. 
n . 3.347.) 

; 4.863. Antônio Corrêa da Costa (4.862), filho de João Cor
rêa da Costa e de Maria Teixeira de Mattos, nas
cido a 2 de maio de 1911, no Districto Federal, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do São José e residência á rua 
Republica do Peru' n . 21. (Qualificação reque
rida, B . E . 94, n . 3.398.) 

4.864. Rita Ribeiro Figueira (4.863), filha de Firmino Fer
reira Ribeiro e de Rufina Alves Ribeiro, nascidp 
a 18 de fevereiro ••'e 1889, em Vargem Grande, Es 
tado do Rio de Janeiro, funecionaria da Caixa 
Econômica, viuva, com domicilio eleitoral no dis- 4.876. 
tricto municipal de São José e residência á rua da -
Quitanda n . 39. [Qualificação requerida, nume
ro 3.087.) 

*4.865. Luiz Costa (4.864), filho de Sebastião Manoel da 
Costa e de Antonia Menquiada da Gosta, nascido a 
23 de janeiro da 1913, em Miracema, Estado do 

. Rio de Janeiro, electricista, solteiro, com domici- 4.877. 
lio eleitoral no distrieco municipal de São José e 
residência á rua São José n . 36. (Transferencia.) 

?4.866. Heloísa Maria Frederica von Collen (4.865), filha de 
Pedro Henrique vou Collen e de Dorothéa El iza-
beth Friedricb von Collen, nascida a 14 de junho 
de 1905, no Districto Federal, funecionaria da 
Caixa Econômica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência ã 
rua da Quitanda n . 39. (Qualificação requerida, 
n . 3.200.) 

'$.867. Bernardo Amazonas (4.866), filho-de Antônio Anra-
/ zonas dè Almeida e de Maria britto Bastos Ama

zonas de Almeida, na-scidp a 27 de novembro de 4.879. 
1895, em Rio Formoso, Estado de Pernambuco, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José e residência á rua 
Sete de Setembro n . 48. (Transferencia.) 

4.868. Augusto Magalhães (4.867), filho de Jaointho José 
Pereira de Magalhães e de Vicencia Maria da Con- 4.880. 
c-eição, nascido a 18 de agosto de 1994, em Para
hyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, motorista 
da Caixa Econômica, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José e residên
cia á rua da Quitanda n . 35. (Qualificação reque
rida, n . 3.036.) 

4.869. Celina Assumpção Faria (4.868), filha de Bernardo 
Justino de Assumpção e de Amélia augusta Moi-
tinho de Assumpção, nascida a 7 de janeiro de 
1907, no Districto Federal, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José e residência á rua do México n . 158.* (Qua
lificação requerida, B . E . 87, n . 3.222.) 4 ^82 

4.870. Newton Ferreira da Silva (4.869). filho de Sebastião 
Ferreira da Silva e de Thereza Ferreirv da Silva, 
nascido a 6 de março de 1914, em Barra Mansa, 
Estado do Rio de Janeiro, militar, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José e residência á rua Borgia !e Castro n . 10. 
(Qualificação requerida, B . E . 92, n . 3.341.) 

4.871. João Guedes Corrêa - Gondim (4.870), filho de Anto- 4.883. 
nio Guedes Corrêa Gondim e de Maria das Dores 
Guedes Gondim, nascido a 24 de junho de 19i5, 
em Itambé, Estado de Pernambuco, militar, sol
teiro, com doRii^ilio eleitoral no districto munici
pal de de São José e residência á rua Primeiro de 
Março n . 24. (Qualificação requerida, B . E . 101, 
n . 3.579.) 

í .872.- ,Yen-ty üenero Barbosa Rodrigues (4.871), filho de 
. João Barbosa Rodrigues e de America Pará Bar
bosa Rodrigues; nascido a 14 de dezembro de 191Í, 
no Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral.no districto municipal de S. José 
e,residência á rua da Quitanda n . 11. (Qualifica- I.SSS, 
cão requerida. B . E . 9*. n. 3.380.) 

4.881. 

4.884 

Antônio Francisco da Rocha Júnior (4.872), filho de 
Antônio Francisco da Rocha e de : Miguelina V i 
eira da Rocha, nascido a 21 de julho de 1917, no 
Estado do Rio Grande do Sul, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São José e residência á rua Republica do••Pérô 
n . 68. (Qualificação'requerida, B . E . 95j nú
mero 3.467.) 

José Vieira da Cunha (4.873), filho de Francisco de 
Paula Peixoto Vieira da Cunha e-de Clementina 
Hermes Vieira da Cunha, nascido a 2 de julhò 
de 1915, no Estado do Rio Grande do Sul, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto, mu
nicipal de São José e residência á rua Chile n . 19. '• 

•(Qualificação requerida, B . E . 89, n . 3.286.) -
Joaquim Isidorio de Carvalho (4.874), filho de A n 

tônio Isidorio de Carvalho e de Maria Isidorio 
de Carvalho, nascido a 29 de setembro de 1909, 
em São Paulo, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José e re
sidência á rua São José n. 15. (Qualificação re
querida, B . E . 95, n . 3.459.) 

Edgard Alves Ribeiro (4.875), filho de Manoel Alves..^ 
Ribeiro e de Vicencia Nepomuceno Ribeiro, nas
cido a 18 de março de, 1911, no Estado do Ceará,* 

. pintor, casado, com. domicilio eleitoral no districbs 
municipal de ãão José e residência á rua do Mer
cado n . 1 8 . (Qualificação requerida, B . E . 87, 

• numero 3.210.) 
Altamiro Costa (4.876), filho de Lindolpho Costa e 

de Laura Augiista da Costa, nascido a 11 de maio 
de 1887, no Districto Federal, funccionario pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no distrietc 
municipai de São José e residência á rua Vieira 
Fazenda n. Í6 . (Qualificação requerida, B . E . 72, 
numero 3.004.) 

Luiz Gonzaga Lins (4.877), filho de Francisco Accioly 
Lins e de Maria Galdina Accioly Lins, nascido a 
14 de fevereiro de 1914, no Estado de Pernambuco, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São José e residência á rua 
São Josó n. 72. (Qualificação requerida, B . E . 99. 
numero 3.559.) 

Paulo Pereira Bruno (4.878), filho de Apolonio Pe
reira Bruno e de Emilia Pereira Bruno, nascido 
a 25 de janeiro de 1916, no Estado de Pernam
buco, operário, solteiro, com domicilio eleitoral, nc 
districto municipal de São. José e residência á 
do Carmo n . 26. (Transferencia.) 

Edgard Rodrigues» de Castro (4.879), filho de A u 
gusto José de Castro e de Emilia Rodrigues de 
Castro, nascido a 8 de outubro' de 1910, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Josó e re
sidência -á rua Glapp n . 11. (Qualificação re
querida, B . E . 89, n . 3.266.) 

Elio Miguez (4.880), filho de José Miguez Domin-
guez e de Arminda Lopes Miguez, nascido a 3 de 
janeiro de 1917, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nioipal de São José e residência á' rua do Carmo 
n . 56. (Qualificação requerida, B . E . 105, nu
mero 3.623.) • . • 

Domingos Ignaeio de Loyola (4.881), filho de An
tônio Tavares de Sá Brandão e de Gertrudes Bran
dão, nascido^a 31 de julho de 1887, em ,São Fran
cisco, Estado de Santa Cathariná, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Josó e residência á rua Vieira Fa 
zenda n . 50. (Qualificação requerida, B . E . 94, 
numero 3.419.) 

Júlio Ferreira de Assumpção (4882), filho de Fran
cisco Ferreira Barbosa e de Maria Francisca de -
Assumpção, nascido a 11 de outubro de 1899, no 
Districto Federal, carpinteiro, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São José 
e residência á rua Chile n . 9. (Qualificação re
querida, B . E . 94, n . 3.428.) 

Luiz Gonzaga de Souza (4.883), filho de Francisco 
Joaquim de Souza e de Regina de Souza Leão, nas
cido a 13 db abril de 1907, em Amaracy, Estado 
de Pernambuco, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Josó e re
sidência á rua Vieira Fazenda n . 50. (Trans
ferencia.) 

José da Rocha (4.884), filho de José da Rocha e de 
Rita Adelaide Ferreira Pinto, nascido a T de f«-=. 
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vereiro de 1897, em Penafiel, Portugal, carrle- 4.896 
gador, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José e residência á rua do Carmo' 
n . 18. (Qualificação requerida, B . E . 99, nu
mero 3.500.) 

4.886. Arnaldo Martins Gomes (4.885), filho de José Martins 
e de Florinda Rosa Gomes, nascido a* 23 de no- s OM 
vembro .de 1898, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José e residência á rua Sete de 
Setembro n . 84. (Qualificação requerida, B . E . . 
72, numero 3.014.) 1 

Rio, 30 de novembro de 1936. — Pelo escrivão, E. 
Moraes. , 

SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 2* Zona, da 1* Cir
cumscripção do Districto Federal, faço publico para conheci
mento dos interessados, que, por despacho de, 28 de setembro 
de 1936, foram mandados expedir pelo M M . Juiz os títulos 
de eleitores dos seguintes cidadãos: 
4.887. Ruy de Freitas Ferreira (4.886), filho de Frederico 

Carlos Ferreira e de Euphrosina de Freitas Fer
reira, nascido a 24 de dezembro de 1909, no Dis
tricto Federal, funccionario publico, solteiro, cOm 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
José e residência á rua do Carmo n . 36. (Quali
ficação requerida, B . E . 99, n . 3.534.) 

4.888. José Monserrat (4.887)', filho de Salvador Monserrat e 
de Maria Pinheiro Monserrat, nascido a 15 de ju
lho de 1914, em Livramento, Estado do Rio Grande 
do Sul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência 
á rua Heitor Mello n . 16. (Qualificação requerida, 
B . E . 94, u . '3 .416.) s 

4.889. Theotonio Motta (4.888), filho de Antônio Moreira da 
Motta e de Argentina Baptista Affonso, nascido a 
18 de fevereiro de 1915, em Leopoldina, Estado de 
Minas Geraes, mecânico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José e re
sidência á rua Chile n . 23. (Qualificação reque
rida, B . E . 101, n . 3.593.) 

4.890. Waldemar Servulo Custodio (4.889), filho de Se-
veriano José Custodio e de Maria da Gloria Cus- ^ ggg 
todio, nascido a 26 de dezembro dè '190l , no Dis
tricto Federai, oommercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São José e re
sidência á rua do Carmo n . 18. (Qualificação re
querida, B . E . 89, n . 3.258.) ? 

4.891. Sérgio Caldas (4.890), filho de José Manoel Caldas e.de 
Alice Teixeira Caldas, nascido a 9 de setembro de 4.904. 
1912, em Macahé, Estado do Rio de Janeiro, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São. José e residência á rua 
do Mercado n. 16. (Qualificação requerida, B . E . 
35, n . 2.530.) 

4.892. Lourival Polydoro (4.891), filho de Leonardo Isl-
dro Polydoro e de Carolina Polydoro, nascido a 4.905. 
5 de setembro, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com. domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Josó e residência á rua Rodrigo Silva 
n . 26. (Qualificação requerida, n . 2.435.) 

4.893. Manoel José Loureiro (4.892). filho de Accacio dos 
Santos Loureiro e de Maria da Natividade Lourei
ro, nascido a 14 de outubro de 1916, no Districto 
Federal, bancário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São José e residência 
á rua do México n . 156. (Qualificação requerida, 
B . E . 95, n . 3.478.) 

4.894. José Augusto de Gouvêa (4.893), filho de Josué Ilde-
fonso de Gouvêa e de Thereza Xavier de Gouvêa, 
nascido a 6 de janeiro de 1867, em Pequeli, Estado 
rle- Minas Geraes, commerciante, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal dé São José 
e residência á rua Republica do Peru' n . 26, * 
(Transferencia.) • .. '/ 

4.'899. Carlos dos Santos Borba (4.894), filho de.José Pereira 
Borba e de Maria Isabel tíos Santos Borba, nascido 4.908. 
a 18 de março de 1909, em Recife, Estado de Per
nambuco, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José e resi
dência á rua Chile n. 29. (Transferencia.) 

4.906. 

4.907. 

Rubem Prado (4.895), filho de Deziderio Prado e de 
Amélia Prado, nascido a 3 de junho de 1894,: em 
Patrocínio de Muriahé, Estado de Minas Geraes, 
marítimo, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal :de São José e residência á rua. 
1* de março n . 22. (Transferencia.) 

Walter de Azevedo Sarmento (4.896), filho de Emí 
lio de Azevedo Sarmento e de Alvará de; Aguiar 
Sarmento, nascido a 1 de dezembro de 19.1.0-, em 
Caneira, Espado do Espirito Santo, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José e residência á rua Hepublicà do 
Peru n . 26. (Transferencia.) 

. Zorayda Delniz (4.897), filha de José Augusto Delniz 
e de Isabel Motta Delniz, nascida a tf de maio de 
1918, no Districto Federal, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no disiHicto municipal-de São 
José e residência á rua Pepublica do Peru u. S í . 
(Qualificação requerida, B . E . 99; n. 3.548.) 

. Fernando Machado (4.898), filho de Juiio Machado e 
de Adozinha da Conceição, nascido a 12 de agosto 
de ,1935, no Districto Federal, 'oomméi-cio. solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal- da 
São José e residência á rua do M .•••ca-jo n. . 8. 
(Qualificação requerida, B . E . 47, a. 2.736.) 

. Francisco Rigoni (4.899), filho de Antônio Rigoni e.de 
Rosa Migiani, nascido a 4 de julho de 1913, OIIÍ 

• Moncieção Muquy, Estado do Espirito Santo, cadete, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São José e residência á rua da Carmo 
u . 30. (Qualificação requerida, B . 3£. 95, nu-» 
mero 3.443.) '.. 

. Carlos Paladini (4.900), filho de Daniel de Paladini 
, e de Irma Nicolay Paladini, nascido a 15 de maio 

de 19Í4, no Districto Federal, desenhista, solteiro, 
com demicilio eleitoral no districto municipal-de 
São José e residência á rua Chile n . 17. (Qualifi
cação requerida, B . E . 101, n . 3.5-84.) 

.. Manoel Pauljno Barreto Filho (4.901), filho de Ma
noel Paulino Barreto e de Altina Tavares Barreto, 
nascido a 22 de outubro de 1888, em Goyarina,'Es
tado de Pernambuco, bancário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São José e 
residente á rua Republica do Peru n. 46. (Trans
ferencia.) • 

. Ubirajara. Destez Santos (4.902), filha de Guiiher-
mino Santos e de Luiza Destez Santos, nascido a 20 
de setembro de 1906, no Districto Faderal. guarda-
livros, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José e residência á rua 15 de 
Novembro n . 42. (Qualificação requerida. B." É . 
99, n . 560.) 

Ricardo de Barros Mello (4.903), filho de Antônio de 
Barros Mello e de Maria Borges de Barros Mello, 

- nascido a 1 de junho de 1917, em Santa Cecília, 
Estado de São Paulo, estudante, solteiro, còm do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
José e residência á ruaSD. Manoel n . 60. (Quali
ficação requerida, n . 3.645.) ., 

Rivaldo Galindo Campos (4.904), filho de Pedro Cam
pos Filho e de Maria Galindo de Campos, nascido 
a 18 de novembro de 1916, em Penedo, Estado de 
Alagoas, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de. São José e, residên
cia á rua da Quitanda n . 76. (Qualificação re
querida, B . E..'105, n . 3.636.) - • ; 

Antônio Carneiro de Oliveira (4.905). filho de A n 
selmo Carneiro e de Anna • Alves' de Oliveira, nas
cido a 7 de novembro de 1894, em Portugal (natu
ralizado), negociante, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Jo3é e residên
cia á rua São José n . -32. (Qualificação requeri
da, B . E . 110, n . 3.657.) 

José Silvino de Lima (4.906), filho de Silvino Fran
cisco de Lima e de Paulina Maria da Conceição 
nascido a 14 de julho de 1900, en) João Pessoa* 
Estado da Parahyba do Norte, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São José e residência á rua Vieira Fazenda n . 16. 

- (Transferencia.) 
Maria Luiza da Cruz (4.9.07), filha de Alceste Crus e 

dè •• Evangelina Tlvares de Azevedo Cruz, nascida a 
21 de dezembro de 1893, no Districto Federal, 
jornalista, solteira, com domicilio eleitora! « 1 ^ 5 . 
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.4.909 

1.910. 

4.911 

4.912. 

4.913. 

.6.914. 

"4.916. 

<.917. 

$.91?. 

4.919. 

triolo munioipal de São José e residência á rua 
da Assembléa n . 68. (Qualificação requerida, B . 
E . 110, n . 3.701.) 

. Nicomedes Martins dos Santos (4.908), filho de Chris-
tiano Martins dos Sautos e de Leonor Britto dos 
Santos, nascido a 24 de setembro de 1899, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José e residência á rua 7 de Setembro 
n . 50. (Qualificação requerida, B , E . 110,'nu
mero 3.702.) 

, Arthur Arnaud (4.909), filho de Henrique Manoel A r -
naud e de Maria de Jesus Castro, nascido a 7 de 
setembro de 1900, em Missão Velho, "s íado do 
Ceará, commercio, solteira, com domioilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência á 
rua São José n . 32. (Qualificação requerida, B . 
E . 110, n . 3.649.) 

Conceição Gomes da- Silva (4.910), filha de Antônio 
Gomes- da Silva e de Euzebia Carolina da Concei
ção, nascida a 7 de dezembro de 1906, uo Districto 
Federal, stenodactylographa, solteira, com domici
l io eleitoral no districto municipal de São Josó-e 
residência á rua da Quitanda n . 58. (Qualificação 
requerida, B . E . 105, n . 3.625.) 

Lycío Francisco dos Santos (4.911), filho de Da-
mião José dos Santos e de Maria Innoceneia dos 
Santos, nascido a 17 de setembro de 1914, em 
São Salvadtor, Estado da Bahia, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São José e residência á rua da Miseri
córdia n . 70. (Transferencia.) 

Vilarzito Gonçalves (4.912), filho de José Gonçalves 
Pereira e de Jovina Peçanha Gonçalves, nascido a 
13 de janeiro de 1916, em Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São José e residência 
á rua Clapp n . 1. (Transferencia.) 

Rubem Guiot Pinto (4.913), filho de Antônio da S i l 
veira e de Mercedes Guiot Pinto, nasoido a 19 de 
maio de 1915, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrioto muni
cipal de «São José e residência á rua Republica do 
Peru n . 28. (Qualificação requerida, B . E . 99, 
n . 3.557.) ! 

José Pereira da Silva (4.91-*), filho de Januário 
Pereira da Silva e de Esmeralda Ramos da Silva, 
nascido a 29 de junho de 1900-, no Distrioto Fe
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São José e residência á 
rua Clapp n . 1. (Qualificação requerida, B . E . 119, 
n . 3.606.) 

José Corrêa da Silva Noronha Fi lho (4.915), filho de 
José Corrêa de Silva Noronha e da Maria Val la-
dares, nascido a 21 de janeiro de 1918, em \llianca, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com 
domieilio eleitoral no distiicto municipal de São 
José e residência á rua da Misericórdia n . 70. 
(Qualificação requerida, B . E . 110, n . 3.331.) 

Ro*ei>do Garcia Neto (4.916), filho de José Teixeira 
Guimarães s de Maria Alexandrina Guimarães, nas
cido a. 28 da janeiro de 191(5, em Aquidaban, Estado 
do Sergipe.'militar, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Sâo. José e residên
cia á rua D . Manoel n . 158. (Qualificação reque
rida, B . E . 87, n . 2.196 ) 

Norival da Cosia Loureiro (4.917), filho de João Pa
raíso Fernandes Loureiro e de Isolina da Costa 
Loureiro, nascido -a 15 de novembro de 1908, no 
Districto Federal, funccionario da Justiça,, solteiro, 
com domicílio eleitoral' no districto, municipal de 
São José e residência á rua S. José n. 120. fQualiíi-
eaeãcjt requerida, n.. 3.724.) 

líaltino 'Gonçalves Sampaio (4.918), filha de Joaquim 
Gonçalves Sampaio e de Maria Francisca da Silva, 
nascido, s S de julho de 1902,. eui Caba Frio, EstadG 
do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domi-

, -cilio- eleitoral no districto municipal de. São José e 
residência á rua São José u . 41. (Qualificação re- -

querida, B . E . 110, n . 3 .65Í . ) 
OsTvaldo Ferreira Jambeiro (4.919), filho^us Américo 

José Jambeiro e de America Ferreira Jambeiro, nas
cido a 14 de dezembro de 1914, em Belém, Estadq 
do Pará, func ionár io písb!ie§j, ioltekOs SSS* do^s 

cilio eleitoral no distrioto municipal de SãO José e 
residência á rua São José n—37. (Qualificação re
querida, B . E . 99, n . 3.558.) 

4.921. Thiago Christiaao Beviláqua (4.920), filho de Thiago 
Beviláqua e de Argentina Beviláqua, nascido a 
25 da junho de 1917, no Districto Federal, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no diatricto muni
cipal de São José e residência á rua do Carmo nu
mero 32. (Qualificação requerida, B . E . 110, nu
mero 3.683.) 

4.9222. Mario José da Silva (4.921), filho de Francisco José 
da Silva e de Elvi ra Gosta da Silva, nascido a 25 
de fevereiro de 1915, no Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São José e residência a rua do Carmo 
n . 16. (Qualificação requerida, B . E . l i , numero 
2.110.) 

4.923. Alfredo Broofcing f4.922.h filho de Reginald Arthur 
Brooking e de Herminia Livieta Delgado Erooking, 
nascido a 8 de dezembro de 1907, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, commereio, solteiro, com 
domioilio eleitoral na districto municipal de São 
José e residência á rua Rodrigo Silva n . 34. (Qua
lificação requerida, B . E . 95, n . 3.453.) 

4.924. Seraphim Gonçalves de Souza Júnior (4.923), filhe 
de Seraphim Gonçalves de Souza e de Laura Vianna 
de Souza, nasoido a 5 de junho de 1899, nò Districto 
Federal, officiaí da Marinha Mercante, casado, eom 
domicilio'eleitoral no districto municipal de São] 
José a residência á rua Sete de Setembro n 27.; 

(Qualificação requerida, B . E . 89, n . 3.296.) - ; . 
5.925. Pedro Pinheiro do Nascimento (4.924), filho de A n -

' tonio Pinheiro do. Nascimento e de Maria Alexan
drina do Nascimento, nascido a 1 de agosto de 1898, 
em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral ao districto 
municipal de São José e residência á rua do Carmo . 
n . 42. (Qualificação requerida^ B . E . 110, numere 
8.729.) 

L o a s . Jeronymo Guimarães (4.925), filho de Américo Ribeiro 
de Freitas Guimarães e de Maria Augusta Carrera 
Guimarães, nascido a 13 de dezembro de 1917, no 
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral na districto municipal de São José e resi-
áencia á avenida, Almirante Barroso n . 24. (Quali
ficação requerida, B . E . 110, n . 3.674.)" 

. Rio, 30 de novembro de 1936. — Pelo escrivão, E. Moraes. 
c 

Segianda Cireuinscripção 
QUINTA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz Eleitoral da 5" Zona, da 2* Gir-
cmiscripção do Distrioto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 
4.950. Iza Noronha Ferreira (3.960), filba de José Noronha 

Ferreira e de Antoaia Pernambuco Ferreira, nas-' 
cida a 8 de agosto de 1911, no Estado do Pará s 

em Belém, domestica, solteira, com domicilio elei- ' 
toral no districto municipal de Santa Thereza e: 
residência á rua do Cunha. n . 30'. - ; 

Rio de Janeiro, 26 de junho de 1936. — 
• Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 

Pelo escrivão, 

Ba ordem do D r . Juiz Eleitoral da 5* Zona, da 2" Cir- . 
cunscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram • expedidos, os titulei 
eleitoraes doa seguintes cidadãos: 
4.S9I. Micheííno Mario Gili&erti (4.142); filho de Pasqúa-

la Gifiberii e da Lrvia Anna Raeuzi, nascido, a 16 
de setembro de- í9.iT% no. Districto Federal, coro-
•meroio,' solteiro, com domicilia eleitoral' BÒ';.dis». 
tricto ffl.unieip.ai de Santa Thereza e .residência, 
â rua. Miguel de .-Resende n . 160. 

Rio da- Janeiro, 24 de julho de -1936. — Pelo escrivão, 
'A.'-Botelho Pilho. 

• QUINTA ZONA* ELEITORAL 
De dfdem do D i v Juis Eleitoral da 5 l 2ona, da 2* Gir--
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cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: ' -, ' " 
4.893. Júlio Soares Braz (4.711), n iüo de Diogo Soares Le

mos e de Joanna Braz Martins, nascido a 1 de 
maio de 1909, no Districto Federal, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria e residência á rua R. Ferreira 
Vianna n . 52. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1936. — Pelo : escri
vão, A. Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 
De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 5» Zona, <"à 2' Cir? 

ounscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 
4.894. Analia Ferreira (4.752), filha de Virgolino Ferrei

ra e de Theodora Ferreira, nascida a 22 de ja
neiro de 1906, no Districto Federal, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Gloria e residência no • Becco do P i 
nheiro n. 6. -

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1936. — Pelo esori-
vão, A. Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 
De Ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5* Zona, dã 2* Cir-

cunscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram exoedidos os títulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 
$.840. Mario Puente (4.908), filho de Patrício Alexandre 

Puente e de Maria Joaquina Furtado Puente, nas
cido a 2 de julho de 1889, em.Bagó, no Estado 
do Rio Grande do Sul, oommercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Glo
ria e residência 4 rua Cardoso Júnior n. 59. 

Rie de Janeiro,'12 de novembro de 1936.° — Pelo escri-
JFSÕ, A. Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 
De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5* Zona, da 2» Cir-

cunscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: < 
1.892.' Belarmindo de Souza/(4.593), filho de Sylvesti;e 

Dutra de Souza e de Etelvina de Souza, nascido 
a t de março de 1903, em Barra do Pirahy, Es
tado do Rio, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto. municipal de Santa Thereza e 
residência á rua da «Lapa n. 96. , 

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 1936. — Pelo esori-
ySo, A . Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 
De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5» Zona, da 2* Gir-

cunscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

. 4.S90. Nathercio Lessa Cavalcanti (3.951), filho de Sim-
p"icio de Albuquerque. Gavalcante e. Josepha Les
sa Cavalcante, nascido a 9 de junho de 1911, em 
Guebrangulo, Estado de Alagoas, operário, soltei--

.ro, com • domicilio eleitoral no districto Municipal 
de Santa Thereza e residência > á • rua Maria nu
mero 84, 

Rio de laneiro. 13 de novembro de 1936.- — P e l o escri
vão, A. Botelho Filho. " , ' ' 

QUINTA Z0HA ELEITORAL 
De ordem do D r . Juiz Eleitoral da 5* Zona, dá 2* Cir-

cunscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que. foram' expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 
4.946. Léo Rodrigues L i m a de Gouvêa (4.982), filho de 

Leopoldo Coelho.de Gouvea e, de Helena Rodri
gues Lima de Gouvea, nascido a 13 desmaio de 

1916, no Districto Federal, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Gloria. 

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1936. — PelQ escri
vão, A. Botelho Filho. 

QUINTA ZONA ELEITORAL 
De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 5* Zona, dã 2* Çir-

cunscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos 
eleitoraes dos seguintes cidadãos: 
4.948. Cathariná Vergolino de Campos (5.001), filha >le 

"Henrique Barroso Vergolino e de Maria Ameüa 
Paiva Vergolino, nascida a 14 de novembro de* 
1895, no Estado de Belém, Pará, funecionaria pu
blica, viuva, com domioilio. eleitoral no districto 
municipal de Gloria e residência á rua Eue-lydâs 
de Mattos n. 24. ' 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 1936. — Pelo escri
vão, A . Botelho Filho. 

Terceira Circumscripção 
DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr. Juiz Eleitoral da 12* Zona, da 3 1 Cfr-
cumscripçao do Distrioto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram expedidos os titulos elei
toraes dos seguintes cidadãos; 
8.955. Waldemar Oliveira Alves (9.000), filho de André José 

x e de Vi ta Alves Cortes, nascido a 5 de outubro de 
1910, em Paracamby, Estado do .Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência Costa 
n . 134. 

8.956. Gonçalo Alves dos Santos (2.159)', filho de Virgílio 
Alves dos Santos e de Eudocia Maria da Conceição, 
nascido a 10 de janeiro de 1907, em Maceió, Estado 
de Alagoas, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e residên
cia á rua Elias da Silva n. 1. 

8.957. Vicen-te de Paula Costa (9.001), filho deJoão Nepfl-
muceno Costa e de Rosalina de Mello Costa, nas
cido a 25 de fevereiro de 1900, no Districto Federal, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e, residência á rua Ura-
nos n . 653. 

8.958. Chafick Nagib Gani (9.002)', filho de Nagib Gani c 
de Maria Okel Gani, nascido a 26 de novembro de 
1910, no Districto Federal, advogado, solteiro, còm 
domicilio eleitoral no districto munioipal de írajà 
e residência á rua D r . Nicanor n . 72. 

8.959. Argemiro José Francisco (9.003), filho de Victorino 
José Francisco e de Castorina Maria de Jesus, nas
oido a 31 de dezembro de 1911, em Itaperuna, E3-
ado do Rio de Janeiro, motorista, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Irajá e 
residência á rua Castro Lopes n . 46 B . 

8.960. Sebastião José Cardoso (9.0O4), filho de Bazilio José 
Cardoso e de Cândida Dias da Silva, nascido a 19 
de fevereiro de 1901, em São Domingos, Estados 
do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Irajá e residên
cia á rua Padre Januário n . 16. 

8.961. Victorio Molinari (9.005), filho de Torindo Molinari 
,' e de Manoel Molinari, nascido a 3 de março de 1914, 
' no Districto Federal, commercio, solteiro, com do

micilio eleitoral no districto municipal de Peníia 
e residência á rua Nabor do Rego n ; 30. 

8.962. Zenalson Medeiros (9.006), filho de Grinalson Fran
cisco Medeiros e de Zelia Medeiros, nascido a 31 de 
julho de 1911, em São Pedro de Ilabopoaha, Estado 

.do Espirito Santo, medico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua Leopoldirta Rego n . 312. 

8.963. Manoel dos Santos Lavouras (9.007), filho de AnlOnio 
Lavouras e de Thereza de Jesus Ferreira, nascido 

, a 8 de abril de 1904, em Portugal, commercio, ca
sado, com domicilio eleitora! no districto municipal 

' •> de Penha e residência á rua Conde Agrolòhgo n. 74. 
8.964. Joaquim da Silva (9.008), filho de Joaquim: da .Silva 

e de Arminda Dias da Silva, nascido a 15 de abri! 
de 1916, no Districto Federal, operário, solteiro. 
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S.880. 

8.981. 

8.982. 

8.983. 

8,984. 

985. 

com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência á rua Lemos de Britto n. 276. 

8.965. Sebastião de Lima (9.909), filho de Antônio de Lima 
e de Francisca Vicioriano, nasoido a 9 de julho de 
1915, no Distrioto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade e residência á rua Souto n . 66. 

8.966. Kestor José de Souza (9.010), filho de José Joaquim 
de Souza e de Florinda Maria de Souza, nascido a 
12 de julho de 1893, em Florianópolis, Estado de 
Santa Cathariná, machinista, casado, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á Praça das Nações n. 88. 

8.967. Urano, Prado Guterres (9.011), filho de Edmundo do 
Prad.o Guterres e de Rita do Prado Guterres, nas-
3ido ã 1 de maio de 1918, em D . Pedrito, Estado do 
itio Grande do Sul, empregado publico, solteiro, 

N iom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência á rua João Barbaiha n. 140. 

8.968. Luiz Francisco da Silva (9.012), filho de Joaquim 
Francisco da Silva e de Rosa Emilia da Silva, nas
cido a 26 de dezembro de 1917, no Districto Fe
deral, operário,, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Penha e residência á rua 
Aurora n. 76. 

8.969. João Moreira dos Santos (9.013), filho de Alberto 
Moreira'Santos. * de Laura Espeehytt Moreira, nas
cido a 9 de junho de- 1913, no Districto Federal, 
pperario, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Bittencourt n . 50, casa 5. 

8.970. Jqaquim Garcia Fernandes (9.014), filho de Antônio 
Fernandes Cantero e de Maria Garcia Fernandes, 
nascido a 23 de fevereiro de 1918, no Districto Fe
deral, com.morciq, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência á 
rua Vital n . 26. 

8.971. Lourdes Gomes. Martins (9.015). filha de Ambrozma " 
Gomes Queiroz, nascido a 25 de agosto de 1916, no 8.986. 
Districto Federal, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto. municipal de Penha e 
residência á rua Belisario. Penha n. 270. 

8.079.. Dajipa Vieira Rodrigues (9.016), filha de Josó Vieira 
Gomes e de Rosa Amélia Vieira, nascida a 27 de 
dezembro de 1882, em Mendes, Estado do Rio de 
Janeiro, domestica, viuva, corri domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade o residência á 
rua Gomes. Serpa u. 48. 

8.979. Gloria, de S.ouza Lopes (9.0,17), filha de Maria Ma
gdalena, nascida a 1.4 de agosto de 1913, no Dis
tricto Federal, domestica, çasaàa, com domicilio 
eleitoral, no districto, municipal de Piedade e re
sidência á ruá Assis Carneiro n. 88 A . 

s.9T4. Luz-ia Gonçalves (9.018), fiítia de João Gonçalves e 
de, Mauvila Gonçalves, nascida a 16 de maio de 
1912, no Districto Federal, domestica, solteira, com 
domioilio eleitoral n'o districto municipal de Penha * 
e residência á rua Costa Mendes n l 47. 

8 .9 Í5 . -Orlando. G i l Rodrigues. (9.019), filho de José Gi l Ro
drigues e de Benigna Dinia Martins,'nascido a 22 de 
junho de 4,907, no Districto Feíferál, commercio, 
solteiro, cam domioilio, eleitoral no d.istr.icto muni- ' 
cipal de Piedade e residência á Avenida Suburba
na n. 2.748. 

8.9Ç6,. Eibia Avolio (9.020), filha de Bjfa? Avolio e de Ge-
noveva Esposito Avolio, naae.ido a 3 de julho de 
1912, ém Parahyba do Süí, Estado do Rio de Ja-
éeiro, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto munioipal de. Penha e residência á rua 
Ferreira Landim n. 30. 

8 .6Í7. Eduardo Pereira Guimarães. (9.021). filho de José 
Pereira Guimarães e.de Francisca Pires Garcia, 
nascida a 16 de abril de 189.5,. no. Distrioto Federal, • 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distri
oto municipal de Piedade, e residência á rua. Padre 
Nobrega n . 12. 

S.9T8. flominííos Alves Marinho F i lha (9.022), filho de Do
mingos Alves Marinha è. de. Leoçádia Gonçalves 
Marinho, Kascidq,a 28 de setembro d,e 1911, no Dis-

\ Ir-iole Federal, operário, solteiro, com domicilio 
' eleitoral no districto municipal da Piedade e re

sidência á rua Assis- Carneiro n . 60-
8.979. Antenor Ferreira dos Santos [(9.023), filho de Euge

nia TTonorin dos Santos e de Rosa. Maria da Cpn-

8.987. 

8.988. 

8.989. 

8,990 

8.991 

§,992. 

8.993 

ceição, nascido a 30 de outubro de 1905, no Dis
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piedade e re
sidência á rua Sá n . 13. 

Joffre Moura (9.024), filho de Manoel Luiz Moura e 
do Maria Oliveira de Moura, nascido a 31 de ou
tubro de 1913, no Districto Federal, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Piedade e residência á rua Manoel V i -
ctorino n . 301. 

Laura Santos de Lyra (9.025), filha de João dos San-, 
tos e de Maria Balbina dos Santos, nascida a 9 de 
janeiro de 1907, em Recife, Estado de Pernambuco, 
professora particular, casada, com domiolp elei
toral no districto municipal de Penha e 'résideçqij . 
á rua Leopoldino Rego n . 616. 

Antônio Barroso (9.026), filho de Antônio Casemi.ro 
Barroso e de Alice Pinto Barroso, nascido a 6 de 
dezembro de 1914, no Districto Federal, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districta 
municipal de Piedade e residência á rua Sá n . '30. 

Laura Óssvvky de Aqui no (8.027), filho de Paulo 
Otíslasky e de Maria Bra* Teixeira, nascido, a 28 
de setembro de 1909, no Districto Federal, domes
tica, casada,, com domicilio eleitoral no distrioto 
municipal de. Penha o resideivcta á rua Couto n. 32. 

José Holaeher Santos (9.028), filho de Çonteu Braz 
dos Santos o de Suzana Hoíaoiier, nascido a 28 de 
abril do 1914, cm Mineiros' Estado de São Paulo, 
motorista, solteiro, C04ft domicilio eleitora! no dis
tricto municipal do Piedade e residenoia ú r-09 
Amalia n . 36. 

José Cavalcante de Souza (9.02U).. filha de Üswaldo 
Cavalcante de Souza e do Maria Cavalcante de 
Souza, nascido, a 19 de março, de 1917, no Distr i
cto Federal, commercio. solteiro, com domicilio 
eleitoral ho districto municipal de Piedade e resi
dência á rua Julieta n . 20. 

Euclydes Moreira dos Santos (9,030), filho de Albortc 
Moreira dos Santos e de Laura Lapenchits do! 
Santos, nascido a 3 de seternbro de 1902, em Petro
polis, Estado do Rio 4e. Janeiro, operário, casado, 
com. domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência 4 rua Bittencourt n, 50, casa. 3, 

José do Monte Oliveira (9,031\\. filho de Álvaro, Au
gusto de Oliveira e de Anna Borges do Monte Oli
veira, nascido a 17 de janeiro de 1908, no Distriotc 
Federal., operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Ponha e residência a 
rua, Cascaes ir. 30. 

Josó de Souza Coelho (9.032). filho de José de Souza 
Coelho Júnior e de Laura Portugal Coelho, nascido 
a 23 de setembro, de-1912, em, Bom, Jardim, Estadc 
do Riõ de Janeiro, operário, solteiro, com domicilie 
eleitoral no distrioto municipal de Piedade e re
sidência á rua' Amalia n . 61. 

Dulçina Diâ s. Martins (9..033), filha de Álvaro Dias 
Martins e de Antonietta;.de Castro Dias Martins, 
naSAidjá a \6 de março, de 1.917,. no Districto Fe
deral, contadora., solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade é residência* á 
rua Berquó n . 76. 

Jeronymo José dos Santos (9.034), filho de Joaquim 
José dos Santos e de Maria Ciryaea de Jesus, nas
cido a 15 de julho de 1897, em Patrocino de Coito, 
Estado da Bahia, operário, oaaado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência & rua do Couto n . 462. 

Franuelino de Paula (9.035), filho, de, Manoel de Paula 
e de Francelina Maria da Conceição, nascido 3. Í5 
de novembro de 1897, em Santo Antônio de Padua. 
Estado do Rió de Janeiro, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral nó djstricto municipal de Pie
dade, e residência á rua Sã B . 1.5. 

Jura,ey Mqria de Jesus (9.0361, filha 4e Permino 
Jüdices de Oliveira e de Ádeuà Maria. 4e Jesus, nas
cido a 21 de setembro dé 191/7-, em Araruama, Es 
tado, do Rio de Janeiro, domestica, solteira,, oom 
domicilio eleitoral; no. districto. municipal de Pe
nha e residência ál rua do? Gaites n , ' 2 i . 

. Milton de Oliveira da Silva Porto (9.037), filho d« 
José Francisco da Silva Porto e de Marietta d<ji 
Oliveira Silva Porto, nascido a 16 de janeiro d§ 
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1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral ao districto municipal de 
Piedade e residência á rua Soutp n. 14. 

8,994.. Rubem Diogo da Cruz (9.038), filho de Ureulino José 
da Cruze de Maria Diogo da. Cruz, nascido a 12 de 
maio de 1916^ em São. Gabriel, Estado d.o Rio Gran
de do Sul, operário, solteiro, com domicilio elei
toral m districto, municipal de Piedade 'e residên
cia á Avenida Suburbana n. 3.036. A 

8.995. Euçlydes Corrêa, Barbosa (9.039), filho de Euclydes 
Corrêa Barbosa e de Edeivira Leal Barbosa, nascido 
a 30 de maio de 1916, no Districto Federal, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-' 
tricto municipal de Piedade e residência á rua da 
Pedreira n . 13. 

8.996. João' Walter Beçr (9.O40), filho de Roberto-Beer e de 
Henriqqueta Beer, nascido a 20. de janeiro de 1901, 
em Petropolis. Estado do Rio de Jane.iro, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade e residência á rua Bittencourt 
n . 50. 

8.99?. Idalio Marques da Cunha Filho (9.051), filho de Idaiio 
.' Marques, da Gunbat e de Maria Bolores Seraphim da 

"unha, nascido a 13 de abril de 1918, em Corumbá, 
estado do Matto Grosso, commercio. solteiro, com 
domicilio eleitoral no -disirieto municipal de Pie
dade e residência á rua Belrnira Ü." 67. 

5-998. Waldemur Pereira- (9.042), filho de C-lotilde Maria 
do Espirita Santo, nascido a 25 de abril de 1906, 
cm Campos, Estado do- Ria do -Janeiro, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Piedade e residência á rua Sâ n . 23. 

8.999. Horário de Araújo Lima (9.043), filho do. José Manoel 
de Araújo Lima e de Laura Teixeira de Araújo 
Lima, nascido, a 7 de abri! 'de 1916, no Districto 
Federal, tecelão, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade o residen?ia ã 
rua Amalia n. 4. 

9.000. Anna Souza Pereira (9.044), filha do Felicio de Souza 
Pin-to © de Francisca Maria de Jesus,, nascida a 26 
de agisto de 19,12. em- Nictheroy-. Estado do Rio de 
Jaiveiro, domestica, viuva. 

9.001. Roberto- Ignacio da Silva (9.045). filho de Joseuha 
Maria da Silva,' nnascido a & de março de 190), no 
Districto Federal, commercio. casado, com domi
cilio, eleitoral no- districto municipal de Piedade e 
residência á ma Paraná n. l i . 

9.002. José Fe mande* Gomes (9.046). filho de Manoel José 
Fernandes Gomes, © de Clara Rosa Leal, nascido a 
23 de dezembro de t$97. no Districto Federal, mo
torista, casada, çqijj domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Piedade- e residência á rua Joa
quim- MartinSj i>, 180..* 

li.003. La.udélino. Arsenio 'Q.ft-V?\ fi 1 tia dr Antônio Manoel 
Arsenio e de M.arg,irií}ji líos^riq d % Conceição, nas
cido a, 6 cie <naio. cie lítOÍ, »!o Districto Federal, 
operário, sqltei?».. çom domicilio, eleitoral no dis-
tric.tp' muniçipa (de, Piedajle e residência á rua 
Brasil n.~ 4Q>, 

L004. Juvenal Sampaio Braga. (9,04,8), filho-de Francisco 
Pauji.no' Braga; e. 4e AOS^laT g.am.p.aio, Braga, nas
cido a"3.0Tde ào.vemhço de 191,2, enà Belém, Estado 
áo /Par4 t commercio, solteiro, coro domicilio- elei
toral no distrioto mimiçíi.yü dje Piedade o residên
cia, á, rua das. Mang-ieirag ft. 12, 

9.005. - M.aria, Alexandrina da Silvo! (9.049), filha de João. de 
Deus da Silva e de Maria Rosa <fa Silva, nascida a 
25, de janeiro, da 1897,, em Criyru\ Estado da Ba
hia, domestica, solteira, com domicilio, eleitoral no 
districto mun.icipa" de Penha « residência á rua 
Maria. Rod,riíiues„ n . 9. 

9.006. José "Alves o)e Olivíüra (9.050)., filho, de José Alves 
, de" Oliveira a de, Alice. Alves Mo.çejri cie 0,livei.ra, 
Qaeçfôe, "a. Í5 tí*? m.a-rço, 'de 191.Q, no. Districto Fe
deral,. çom,mé,?cip:,/ 'solteiro,,, cqrn <JQ.nYicilio eleitora! 
rça distriçtq, m,uniÍ5fi'iai de Penjia, e residência á rua 
Madeira, n. ' 19. 

ft.OOT'. Jo?é Pinto, 4ft wraes" (9,0.5t), filho de Álvaro Pinto 
de Moraes e cía Maria Mareellina da Costa Moraes, 
nascida 4*íft 40i j-̂ Vtí.o. de '1908,' nn Niolh&roy-, "Es
tado de* Rio.cfc», J>n,eiró,( aperârio, solteiro, com do

micilio ©leiícwal no dislrsclo municipal d3 Penha 
ÍSS residência á , rua ,da3 Missõss n . 90. 

9.008. Antônio Miguel ãoolari (9.052), filho de Ferrucio 
Scolari e de Dolurís Aldeceti, nascido a 24 de ou
tubro de 1917. no Districto Federal, estudante., 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Piedade e residência á rua do Sanató
rio n . 25. -

9.009. João Francisco dos Heis (9.053), filho de Manoel 
Francisco dos Reis ti de Maria de Oliveira Reis, 
nascido a 23 "de. novembro de 1914, no Districto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha e residência á rua 
Moreira Vasoon^eMos n- 83, casa 1. 

9.010. José Alves dás Chagas (9.054), filho de Ignacio Alve; 
das Chagas, e~ de Thèrézà Alves Baroellos, nascido 
a 23 de julho, de 1908, em Fiúza, Estado do Rio 
de Janeiro, ferroviário, casado, com domioilio elei
toral no' distrioto. municipal de Penha e residência 
á rua Panamá n . 8. 

9.011. Arnulpho Martins Pereira (9.055), filho de Antonic 
Martins Pereira é de Peroilianá Borges Pereira, 
nascido, a 30 de setembro de 1910, no Districto Fe
deral, operário, solteiro, cora domicilio eleitoral 
no districto. municipai de Piedade e residência a 
rua Souto n , 10. 

9.012. João Tiburcio Baião (9.056), filho de Manoel do Cannc 
Baião e de Maria das Dores Baião, nascido a 16 de 
abril do 19,18, em Penha, Estado da Bahia, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Ponha e- residência á rua Panamá 
u. 91.. 

8.013. Zuleika de Souza Mendes (9.057), filho de Américo 
' Joaquim de Souza e de Maria Texeira da Silva. 

nascido a 8 cie novembro de 1913, no Districto 
Federai, domestica, casada, com domicilio elei
toral no distrioto municipal de Piedade e resi
dência á rua Figueiredo Pimentel n. 133. 

9.014. Josephina Theodora da Silva (9.058), filha de Cosme 
Mário das Virgens,e de" Verediana Maria das V i r 
gens, nascida a 6 de maio de 1909, em Nictheroy, 
Estado do Rio ,do Janeiro, domestica, casada, com 

. ,- domicilio eleitoral no districto municipal de 
Penha e resideneia á rua Costa Rica n . 17. 

9.015. Joaquim.da Silva. (9.059), filho de Antônio da Silva 
e- de Maria Amélia, nascido a 15 de. agosto de 
1902, no Districto Federal, commercio, solteiro. 
•com domicilio eleitoral nc districto municipal 
do P-euha e residência á rua 30 n . 80. 

9.016. Nefeon da Cunha Machado (9.060), filho de Christoví' 
Machado e Geraldina da Cunha Machado, nascido 
a t i de dezembro de 1910* no Districto Feder;);, 
coiuiuu-çcio^ ea.sa.do,. com. domicilio eleitora! no dis
tricto m,\u\ici.tónl dc Penha e residência á rua Tym-
biras n . 3.9. 

9.017. Álvaro dç'Oli,Ya. (9-064). filho de Antônio de Oliva r 
de Rosa Lima. Teixeira., nascido a 24 de fevereiro 
de 1903, no. Distric-to Federal, operário, mecapico, 
casado, com domicilio eleitoral no. districto mu
nicipal, de. Piedade e residência-á rua Silva. Xavier 
nu,mero 120, 

9.01.8. José Ma.qro dos. Santos, Fontoura (9.062), filho de A l 
cides dos Santos Fontoura e de Maria dos Santos 
Fontoura, nascido a 5"de'julho, de 1916, no Dte-
Irieto Federal,, eomniercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no d.istyicto. municipai cie Penha e resi
dência á rua SS\\;a 6 Souza n- 81. 

9,019, Manoel ThoniàV iWseèa '(a.'06.ã), fi.lljo de Maria dos 
Anjos, nascido a 20 "de agosto de 194í, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral'no districto munioipal da Penha e residência 
á r-na Antenor Navarro n. 103.. 

J.020. Oscar de Oliveira Barreto'-júnior (9.064), filho u> 
Osea-r de Oliveira Baç-reto e de Maria da ConceiçS" 
Barreto,- nascido a 6 de dezembro de. 19.0.9, no. D.i- •' 
tricto. Federal, oomraer&ío t casado,' com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Piadade o re-

} sidéneia á rua Padre cia Nobrega n . 173, 
9.021. Ümberto Nioolau Mendes (^.Oes), filho de José N i -

coláu Mendes e de Antonia Flores Martins Mende.í. 
.nascido a & da agosto de 1913, no Districto Fé-' 
dera), Oi>ei'a.rio, solteiro, com douveilio" «leitora! r» 
(iiitf-icto mupií>ip;+l" de Penha <• resMcncia ú rua 
At1 rara n..- 75. 

9.022. Wanderly Nogueira Lima (9.066), rilbo de Perciliaao 
Nogueira • e de Bem vinda Nogueira, nascido a !9. 
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9.023. 

9.024. 

9.025. 

9.026. 

9.(127. 

O 02íí_ 

9.029. 

9.030. 

3.031. 

9.032. 

9.033. 

da dezembro de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, 
Campos, alfaiate, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha e residência á 
rua André Pinto n. 84. 

Victorino Passos (9.067), filho de Manoel Pedro Pas
sos e de Bemvinda Dulcelina Passos, nascido a 2 
de novembro de 1906, em Vassouras, Estado do 
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua Nabor do Rego n. 30. 

Alexandre Iglesias (9.068), filho de Alexandre Igreja 
e de Regina Pinto Igreja, nascido a 11 de marco 
de 1911, no Districto Federal, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Piedade e residência á rua Padre Wobrega n. 77. 

Sérgio Antônio da Costa (9.069), filho de José Antônio 
da Costa e de Maria Francisca da Costa, nascido 
a 29 de novembro de 1907, no Estado do Rio de 
Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto munioipal de Penha e residência á 
rua D r . Nunes n. 30. 

Moacyr de Oliveira (9.070), filho de Marianna de Ol i 
veira, nascido a 15 de abril de 1915, no Districto 
Federa], operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Penha e residência á rua 
Cuba n . 342. 

"Wilson Loyola e Silva (9.071), filho de Genesio Loyola 
e Silva e de Eustichia- Ribeiro Loyola, nascido a 
5 de novembro de 1913, no Districto Federal, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha § residência á rua das 
Missões n. 93. 

Vicente da Cunha Borges (9.072), filho de Vicente 
Cornelio Borges e de Caetana da Cunha Borges, 
nascido a 3 de fevereiro de 1906, no Districto 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência á 
rua Sá n . 52. 

Manoel Dias da Silva (9.073), filho de Veríssimo Dias 
da Silva e de Simplicia Maria da Silva, nascido 
a 10 de dezembro de 1899, em Maroim, no Estado 
de Sergipe, sargento, viuvo, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Penha e residência 
á rua Honduras n. 46. 

Manoel Moreira da Silva (9.074), filho de Manoel Mo
reira da Silva e de Maria de Jesus Cabral Silva, 
nascido a 9 de fevereiro de 1902, no Districto 
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Irajá e residência á Tra
vessa Gommensoro n . 41. 

Coladino Pio 'de Oliveira (9.075), filho de ManoelPio 
de Oliveira e de Maria Luiza de Oliveira, nascido 
a 1 de novembro de 1906, em Calçada, no Estado 
do Espirito Santo, operário, solteiro, com domioilio 
eleitoral no districto municipal de Penha e resi
dência á rua Lourdes n . 64. 

Adolpho Joaquim Porral (9.076), filho de Deodafo 
Augusto Porral e de Beatriz de Jesus Esteves, nas
cido a 2 de janeiro de 1918, no Districto Federal, 
commercio, solteiro; com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Penha e residência á Avenida 
Luzitana n. 95. 

Moacyr José Martins (9.077), filho de Oscar José 
Martins e de Rita Borges Martins, nascido a 4 de 

' dezembro de 1910, no v Districto Federal, ferroviá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral to districto 
municipal de Irajá e residência á rua Marechal 
Jardim n. 154. 

9.03.t. José de Souza Rosa (9.978), filho de José Souza Rasa 
e de Amélia Cândida Rosa, nascido a 22 de agosto 
de 1893, no Districto Federal, solicitador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Irajá e residência á rua D r . Nicanor n. 72. 

9.035. Waldemar Rodrigues de Oliveira (9.079), filho de He-
raclito Rodrigues de Oliveira Bemabi e de Anna 
Costa de Oliveira, nascido a 25 de novembro de 
1905, no Districto Federal, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Pie
dade e residência á rua Paiva n. 8. 

o nafi. Lourival Fortunato da Silva (9.080), filho de Domin
gos Fortunato da Silva e de Carmelita de Oliveira 
e Silva, nascido a 8 de janeiro de 1909, em Vicio» 

ria, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 
com domioilio eleitoral no districto muncipal de 
Piedade e residência á rua Cruz e Souza n. 24. 

9.037. Manoel Gomes da Silva (9.081), filho de Manoel Go
mes da Silva e de Maria de- Souza, nascido a 12 de 
maio de 1904, no Districto Federal, empregado pu
blico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Irajá e residência á rua Major Rego 
numero 154,. 

9.038. Guiomar MacCornick Santos Cacias (9.082), filha 
de Josó Felippe dos Santos e de Ottilia MacCor
nick dos Santos, nascida a 18 de junho de 1906, 
em Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro, domes
tica, casada, com domicilio eleitoralno districto 
municipal de Irajá e residência á Avenida dos 
Democráticos n. 280. 

9.039. Wilton de Almeida (9.083), fliho de Bertholdo de Al
meida e de Elvira Silveira de Almeida, nascido 
a 26 de julho de 1917, no Districto Federal, es
tudante, solteiro, oom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Irajá e residência á rua Victo
rino Amaral n. 24. 

9.040. Raul dos Santos Caneco (9.084), filho de Vicente San
tos Caneco e de Cathariná Ferreira Caneco, nasci
do a 26 de setembro de 1894, no Districto Federal, 

, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trioto municipal de Piedade e residência á rua 
Furtado de Mendonça n . 73. 

9.011. Moacyr de Oliveira Pinheiro (9.085), filho de Manoel 
Braga Pinheiro e de Zelinda de Oliveira Pinheiro, 
nascido a 3 de janeiro de 1918, no Districto Federa!, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua Or»-
nelas n. 32. 

9.042. João Cruz (9.086), filho de Rosalina Vicencia da Cruz"» 
nascido a 13 de janeiro de 1913, em Ponte Nova, 
Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedade 
e residência á rua Nogueira n. 780. 

9.043. Sylvio de Oliveira (9.087), filho de Trajano de O l i 
veira e de Fructosa Bento de Oliveira, nascido a 8 
de julho de 1899, em Nictheroy, Estado do Rio ãé 
Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Piedade e residência á 

, - rua Martins Costa n . 132. "• — 
9.044. Mario Silva (9.088), filho de Juventino da Silva e ãé 

Juliela Januaria de Souza nascido a 15 de janeiro 
de 1916, no Districto Federal, operário, solteiro, 
aom domicilio eleitoral no-districto municipal de 
Piedade e residência á rua Sá n . 157. 

9.045. José Joaquim Arruda (9.089), filho de Fidis Joa
quim Arruda e de Octacilia Arruda Costa, nasoido 
a 23 de novembro de 1912, no Districto Federa i ' 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua Ma
noel Victorino n . 309. 

90/(6. Oswaldo Martins de Andrade (9.090), filho de Custo
dio Carvalho de Andrade e de Olivia Carvalho de 
Andrade, nascido a 29 de maio de 1903, no Dis
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto munioipal de Piedade e resi
dência á rua João Barbalbo n . 112. 

9.047. Rubens Martinbo de Moraes (9.091), filho de Joio 
Martihho de Moraes e de Orminda Ferreira Mo
raes nascido a 2 de junho de 1916, no Districto 
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Piedade e residência 
á rua Souto n . 14.. 

9.048. Dulce Martins (9.092), filha de Georgina* Claudiha 
Palhares, nascida a 11 de setembro de 1915, no Dis
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de Piedade e vesU 
dencia á rua Assis Carneiro n . 208. 

9.049. Waldomiro dos Santos Passos (.9.093), filho de Joã(S 
Antônio dos Passos e d© Laurentina dos Santos , 
nascido â 24 de.novembro de 1911, em São Paula, 
Estado de São Paulo, commercio, solteiro com do-f 
micilio eleitoral, no districto municipal de Pieda
de e residência á rua Clarimundo Mello n . 700. 

9.050. Belmiro Luiz SanfAnna (9.094), filho de Maria Fran-i 
cisca da Conceição, nasoido a. 23 de janeiro de 1890. 
em gania Thereza, Valet íp , Estado do Rio, ope* 

Confere com o O r i g i n a l 



Terça-feira 1 BOLETIM ELEITORAL Pezembro de 1936 4023 

rario, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Piedade e residência a. rua Teixeira 
Pjnto n. 123. 

9.051. Roberto de Freitas Rodrigues (9.095), filho de Jorge 
de Freitas Rodrigues e de Palmyr» Souto Rodri
gues, nasoido a 3 de junho de 1918, no Districto 
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Piedade e residência 
á rua João Barbalho n . 120. 

9.052. Ezio Demarque Mascarenhas (9.096), filho de Therezio 
Mitagres Mascarenhas e de Mariahina Demarque 
Masoarenhas, nascido a 17 de outubro de 1917, em 
Valenca, Estado do Rio de Janeiro, operário, sol
teiro, com domioilio eleitoral no districto munici
pal de Piedade e residência á rua Sá n . 152. 

9.063. Waldembourg Alves da Silva (9.097), filho de Ger
mine» Alves dá Silva e de Guilhermina Marciana 
tía Silva, nascido a 12 de abril de 1912, no Districto 
Federal, tipographo, solteiro, cora domicilio elei
toral no districto municipal de Piedade e residência 
& Avenida Suburbana n . 2.464: 

6.064. José Marques Sampaio (9.098). f i l ho t e Antônio Mar-
ífues Sampaio e de Maria Martins Sampaio, nasci
do a 3 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, 
motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Piedade e residência á rua 
Sá n. 130. 

9,055. Guiomar dos Santos Barbosa C9.090v', filha de Pedro. 
Gomes dos Santos e de Nina "Maria dos Santos, 
nascido a 10 de outubro de 1915, em Manáos. Es
tado do Amazonas, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal da Piedade s resi
dência à rua Nogueira n . 40. 

Façíi sciente que os titulos serão entregues, na forma es
tabelecida pela lei, a quem restituir o recibo de iúscripção. 

Rio de Janeiro. Districto Federal, i'ü fi? tiove.nbro de 
1935. O Escrivão. — 'A- Ferreira. 

EDITAES DE TRANSFERENCIA 
Primeira Cireumscrípção 

QUARTA ZONA ELEITORAL 
fDistrietos municipaes de Santo Antônio, Ajuda e i lhas) 

* Juis — Br . Ary de Azevedo Franco 
Escrivão •— Br. Carlos Waldemar de Figueiredo 

O Doutor Carlos Waldemar de Figueiredo, escrivão da 1° 
C Eleitoral, etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem ou delle noti
cias tiverem que, de accordo com a lei, foram transferidos de 
domicilio eleitoral os seguintes eleitores: 
546. João Baptista Rodrigues Filho, inscripção n. 248, titulo 

a . 244, 7* zona, Espirito Santo, para Ajuda. 
347. Ataliba Nascimento, transferido de São Chrmovãa, para 

Santo Antônio. 
548. Francisco Luciano, inscrição U ; 758, titulo TI . 558, 5" 

zona, São Cbristovão, para Santo Antônio. 
549. Casemiro Rodrigues Ribeiro, inscripção n . 1.733, titulo 

n . 2.3.10, Andapahy, para Santo Antônio. 
559. João Marques Pereira, inscripção n . 261, titulo 161, 5* 

zona, São Cbristovão, para Santo Antônio. 
551. Miguel Barbosa Manchano, inscripção n . l u . 0.20, titulo 

n . 1.251, 2* zona antiga, Santo Antônio, para 
Ajuda. 

552. Anníbal Ferreira Saboya, inscripção n , 17.937, titulo 
14.788, 1* zona antiga, São José, para Santo Antô
nio. . 

553. Oscar de Macedo Pimentel Filho, inscripção numero 
22.837, título n . 21.821, l s zona, São José, para 
Ajuda. 

554. Manoel Antônio da Silva, inscripção n . 2.998, titulo 
n. 2.909, 3" zona, São Domingos, para Santo A n 
tônio. 

555. Pedro João Parude, inscripção n . 5.786, üut lo numero 
5.032, 4» zona, SanfAnna, para Santo Antônio. 

§WQ. Olinda de L ima Borges, inscripção n . 5.785, titulo nu
mero 6,310, 4* zona, SanfAnna, para Santo A n 
tônio. 

Dado 6 passado nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos 26 
Jias do snes de. poveiobro da 1936*. — Pelo je&srivãos Alcino, 

QUARTA ZONA ELEITORAL' 
" (Distrietos municipaes de Santo Antônio, Ajuda e Ilhas) 

Juiz — Dx*. Ary de Azevedo Franco 
Escrivão •— Dr. Carlos Waldemar de Figueiredo 

O D r . Carlos Waldemar de Figueiredo, escrivão da 
1.* Circumscripção Eleitoral do Districto Federal,, etc., 

Faz saber aos que o presente edital virem, ou delle 
notícias tiverem que, de accordo com a lei, foram transferi

dos de domicilio eleitoral os seguintes eleitores: 
523. Alfredo Fernandes Pereira, inscripção n. 2.636, titulo 

n. 2.411, de Santa Rita, 3* zona, para Santo A n 
tônio. 

524. Joaquim Ferreira de Pinho, inscripção a. 1.021, titulo 
n. 904, de Sacramento, g* zona, para Santo A n 
tônio.; 

525. Antônio de Azevedo, inscripção n. 2.279, titulo n. 6.967, 
de Rio Comprido, 4* zona antiga, para Santo A n 
tônio. 

52B. Antônio Guedes da Costa, inscripção n. 2.072, titino 
n. 1.424, de Madureira, 8* zona, para Santo A n 
tônio. 

527. Joaquim Lourenço de Queiroz, insoripção ã . 24.559, 
titulo n . 23.131, da 1» zona, para Santo Antônio. 

528. Guilherme José Lopes, inscripção n. 1.953, titulo nu
mero 1.890, da 12» zona, Penha, para Santo A n 
tônio. 

529. Sadi Lowndes, inscripção n . 16:937, titulo n» 37..207, 
da 1" zona, Candelária, para Ajuda. 

530. Francisco Gerbossí, inscripção n. 5.528, titulo n. '4.487, 
da 4* zona, SanfAnna, para Santo Antônio.. 

531. Pedro Moreira da Cunha," inscripção n. 12.534, titulo 
n . 14.588, da 1* zona, Candelária, para Ajuda. 

532. José de Mello, inscripção n. 22.316, titulo n. 21.850, 
da 1* zona, São José, para Santo Antônio. • 

533.: Adalberto Silva, inscripção n . 3.341, titulo n. 3.519. 
da 6* zona, Andarahy, para Santo Antônio. 

534. Oscar Ferreira Villaça, inscripção n . 3.072, titulo nu
mero .3.072, da 11* zona, Meyer, para Santo A n 
tônio. 

535. José Barbosa Lima, inscripção n. 655, titulo n . 1.170, 
" d a 4a zona, Espirito Santo, para Santo Antônio. 

536. Waldemar, Fernandes Tovar, inscripção n. 2.224, titulo 
n . 2.164, da 8 a zona, Andarahy, para Ajuda. 

537. João Mathias de Souza, inscripção n. 2.958, titulo nu
mero 3.183, de Penha, 7" zona, para Santo A n 
tônio. 

338, Amélia Torres Senna Dias, inscripção tt. 4.233, titulo 
n . 4.172, da 3* zona^ Lag;ôa, para Santo A n 
tônio. 

&a3. Albano de Freitas Rangel, inscripção n. 20.323, titulo 
n . 17.683, da 1* zona, São José, para Santo A n 
tônio. 

540. Manoel do Carmo Magalhães Netto, inscripção n. 3.802, 
titulo n . 3.235, de SanfAnna, 7* zona, para Santo 
Antônio. 

541. Antônio José da Silva, inscripção n. 4.930, titulo nu
mero 5.353, da V "ona, São José, para Santo A n 
tônio . 

542. Arnold Jacome de Campos, inscripção n. 2.988, titulo 
n . 2.899, da 3' zona, São Domingos, para Santo 
Antônio. 

543. Renato Pereira de Vasconcellos, inscripção i i . 8.038, 
titulo n . 7,679, da 7" zona, Penha, para Ajuda. 

54.4. Abelardo Berredo Torres Daltro, inscripção n . 8.480, t i 
tulo n . 6.276, da 5* zona, Tijuoa, para Ajuda. 

345.V Manoel Antônio da Silva, inscripção n . 5.034, titulo 
n . 3.489, da 1* zona, Candelária, para Santo An
tônio. 

Dado e passado nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos 2G 
dias do,mez de novembro de 1936. *— O escrivão, Alchidc 
Teixeira. • ' 

• ' • . Segunda Círeumscripção . 
OITAVA ZONA ELEITORAL 

.{Distrietos municipaes de Rio Comprido e Anâarahv'» 
Juia — Dv. Raai Camargo 

Escrivão — Dr. Frapcisxso Farias 
Faço publico, para conhecimento dos interessados, que 

por despacho do M M . Juiz, foram transferidos os seguintes 
eleitores:' 
1,190. Ladisláu pereira, titulo n . 4.660, inscripção n. 3.S9I, 

da 8 a de zona Madureira para a 8a zono do Rio 
PoffipridOj., 
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•J .197. Paulino Vieira Almada, titulo n . 528, inscripção n . 528, 
da I a zona da Candelária para a 8" zona do A n 
darahy. 

1.198. João dos Santos, titulo n. 4.608,.inscripção n. 4.386, 
da 7* zona de Inhaúma para a 8* zona do Andarahy. 

1.199. Raymundo'de Paula Pereira, titulo n. 95, inscripção 
n. 113, da I a zona de São José para a 8* zona do 
Rio Comprido. 

1.200. Ophelia Rodrigues, titulo n. 6.347, inscripção n. 6.585, 
da 4* zona do Espirito Santo para a 8* zona de 
Andarahy. 

1.201. Accaeio da Conceição Coimbra, titulo n. 1.10/t, inscri-
pção n . 1.170, da 12' zona do Irajá para a 8' zona 
do Andarahy.- • ' 

1.203. Eutbalia de Mello Vianna, titulo vc. 1.928, inscripção 
n.-2.169, da 7* zona do Espirito Santo para a 8* 
zona do Andarahy. 

1.204. Manoel Francisco da Silva, titulo n 1.520, inscripção 
' n . 1.729, da 7 a zona da Piedade para a 8* zona do 
Rio Comprido. 

1.202. Domingos Luiz dos Santos Júnior, titulo .n. 4.563, in 
scripção n. 7.120, da 1* zona de Santa Rita para a 
8* zona do Andarahy. 

1.205. José Barbosa Rodrigues, titulo n . 23.574, inscripção-
n. 24.006, da 1* zona de São Josó para a 8 a zona 
de Rio Comprido. 

1.206. Trajano Barbosa Prata, titulo n. 8.051, inscripção nu
mero 8.734, da 4» zona de SanfAnna para a 8* 

.zona do Rio Comprido. 
1.207. Francisco Pinto da Silva, titulo n . 1.800, inscripção 

n . 1.856, da 9* zona da Tijuca para a 8" zona do 
Rio Comprido. ' t 

1.208.' Massillon Marques, titulo n . 10.755, inscripção nu
mero 10.287, da 6* zona do Engenho Novo para a 
8 a zona 'do Andarahy. 

1.209. Carlos César de Magalhães, titulo n . 1.729, inscripção 
n . 1.917, da 7* zona do Espirito Santo para a 8* 
zona do Andarahy. 

1.210. José Joaquim Lopes, titulo n. 530, inscripção n. 131. 
da 8* zona de Madureira para a 8* zona do Anda
rahy. 

1.211. Joaquim Alves de Moraes, titulo n. 8.274, inscripção 
n. 2.007, da 5* zona do Engenho Velho para a 8" 
zona do Andarahy. 

1.212. Orlandino Porto da Cruz, titulo n . 6.606, inscripção 
n. 10.578, da 1* zona da Candelária para a 8a zona 

• do Andarahy.. ^ 
1.213. Nestor Veríssimo da Silva, titulo n. 563, inscripção nu

mero 565, da 8* zona do Rio Comprido para a 8a 

zona do Andarahy. 
1.214. Horacio Gomes, titulo n . 11.160, inscripção n. ti.430, 

da 6 a zon'a do Meycr para a 8 a zona do Andarahy. 
1.215. Giuseppe Lopomo, titulo n. 10."568, inscripção n. 11.074, 

da 2 a zona de Santo Antônio para a 8" zona do An
darahy. 

J.216. Theophilo-Nunes, titulo n . 8.580, inscripção n. 8.54S, 
.da 2a..zona de Santo Antônio para a 8." zona do 
Andarahy. 

1.217. Manoel Jorge Henrique Júnior, titulo n . 932, inscri
pção n . 1.078 da 8a zona de Jacarépaguá para 8" 
zona do Andarahy. 

!i218. Antônio Guimarães, titulo n . 6.274, inscripção nu-
. mero 6.419 da 4a zona de SanfAnna para 8a zona 

do Andarahy. 
1.219. Trajano Locci, titulo n . 5.354, inscripção n. 5.408 da 

2 a zona de Santo Antônio para 8 a zona do Andarahy-
1.220. "José Rodrigues Ribeiro, titulo n . 2.930, inscripção 

n . 3.473 da 7 a zona do Espirito Santo oara 8 a zona 
Rio Comprido. 

1.221. Abdalla Lageris, titulo n . 8.529, inscripção n. 19.918 
da I a zona de São José para 8 a zona do Rio Com
prido. . . ' ' 

1.222. Luiz Magalhães Villalba Alvim, titulo n. 6.688, i n 
scripção n. 1.043, da 1* zona do Sacramento para 
8 a zona do Andarahy. 

1.223. Adolpho Cohem, titulo n . 1.885, inscripção n . 1.896 
da 4 a zona de Ajuda para a 8" zona do Andarahy. 

Í .224 . Antônio Marques Arsenio Netto, titulo n. 3.040, ins-
scripção n . 3.127 da 3 a zona de São Domingos para 
8 a zona do Andarahy, : 

Districto Federal, em 24 de novembro de 1936. —Annibal 
Alves Moreira, pelo escrivão. 

NONA ZONA ELEITORAL 

De ordem do Dr . Juiz da 9 a Zona Eleitoral da 8*- Gir-
• cumscripçao do Districto Federal, faço publico para conheci
mento dos interessados, que por despacho deste juizo foram ef-
fectuadas as seguintes transferencias: 

132. 714, titulo nume-João Rodrigues Montes, inscripção n . 
ro i S l 9 , transferido da 4 a de SanfAnna para T i 
juca. 

133. João Mariano dos Santos, inscripção n . 2.144, titulo r u -
mero.2.135, transferido da 4a de Ajuda para Tijuca. 

134. ,Syivestre Mendes, inscripção n . 9.261, titulo numero 
8.640, transferido da 4 a de Espirito Santo para 
Tijuca, 

135. Clovis de Alencar Saboia, inscripção n . 2.619, titulo nu
mero 2.507, transferido da 8 a de Andarahy.para 
Tijuca. 

136. Djalma Freitas, inscripção n . 10.297, titulo n . 10.375, 
transferido da 6a de Meyer para Tijuca. 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1936. — Pelo escrivão, 
/. Perry, escrevente no impedimento oscasional do escrivão. 

Terceira Circumscripção 

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL 

Despachos do MM. Juiz da 14a Zona,Eleitoral,• nos pro
cessos de inscripção der 

5.374. Jovencio Zeferino. — Assignada a 2 a via e identifi
cado, á conclusão. Rio, novembro, 18 de 1936.—• 
Barros Barreto. i 

5.379. Heracüto Alves de Jesus. — Assignada a ' l * via da 
fichar á conclusão. Rio, novembro, i9 de 1936. ' — 
Barros Barreto. 

5.393. Vitalino Ferreira da Silva. — Assignada a 3 a v ia , ,á 
conclusão, Rio, novembro, 20 de 1936.- —- Barros 
Barreto. 

5.408. Álvaro Lúcio dos Santos. — Assignada a 1* via da 
ficha, á conclusão. Rio, novembro, 23 de 1936. — 
Barros Barreto. 

Rio de Janeiro, 24 de novenibro de 1936. — Pelo escrivão, 
João Aguiar Júnior. 

Do ordem do M M . Juiz da 14a Zona Eleitoral, faço publico, 
que foi- transferido de domicilio eleitoral o seguinte eleitor: 

i 
289. João Teixeira Pinto Filho, inscripção v. 4.911, titulo 

4.380 da 7 a Zona Eleitoral, Piedade para Realengo, 
14a Zona Eleitoral. 

Rio de Janeiro, 2 ' de novembro de 1936. 
João Aguiar Júnior. 

Pelo eserivi vàe. 

Imprensa Nacional — Rio de Janeiro 
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