
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 076ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 

 
  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600473-65.2020.6.19.0076 / 076ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES RJ 
REQUERENTE: WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA, UM GOVERNO DE VERDADE 28-PRTB /
11-PP / 15-MDB / 55-PSD / 90-PROS / 19-PODE / 20-PSC, PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO, PODE - PODEMOS, 11 - PROGRESSISTAS, PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS,
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, DIRETORIO MUNICIPAL DO PSC - CAMPOS DOS
GOYTACAZES / RJ, DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

Candidato a prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Barros Assede Matheus de Oliveira 
requer a retificação de seu registro no sistema de candidaturas para que nele conste o status
DEFERIDO, em substituição da INDEFERIDO COM RECURSO. Afirmando surpresa sobre tal
situação, aduz que o pedido de registro de candidatura do respectivo candidato a vice prefeito
(Frederico Rangel Paes) foi indeferido; sustenta, porém, crer no provimento de recurso nas
instâncias superiores. Alegando prejuízo, desequilíbrio no pleito eleitoral, pretende que no CAND
conste a sua a real situação.
 
Informação cartorário a dar conta do procedimento observado para o lançamento da informações
no sistema de registro de candidatura - CAND  (index 39663420).
 
Sobre a questão, decido.
 
Tem razão o requerente.
 
Com efeito, verificando o processo de registro de candidatura o cidadão Wladimir Barros Assede
Matheus de Oliveira teve seu registro prontamente deferido pela Justiça Eleitoral: acolhida a
pretensão pelo juízo desta Zona Eleitoral, sequer houve a interposição de recurso, caso
transitado em julgado.
 
Logo, a situação do requerente, no registro de candidatura, deve ostentar pura e simplesmente o
status DEFERIDO.
 
Faço ressaltar que, na verdade, o lançamento do status INDEFERIDO CO RECURSO se deu por
conta da orientação então vigente à época, segundo a qual, em síntese, o indeferimento em
relação a um dos candidatos ("cabeça de chapa" ou respectivo vice) levava à tal anotação.
 
Todavia, conforme a bem lançada certidão da serventia, agora, recentemente, sobreveio o AVISO
VPCRE N. 115/2020 estabelece que no caso de candidatos as cargos majoritários, deve ser
anotada no CAND a situação individual de cada um.
 
Então, tudo isso considerado, acolho o pedido e determino a imediata retificação do registro de
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candidatura de Wladimir Barros Assede Matheus de Oliveira para que passe a constar
DEFERIDO.
 
Cumpra-se.
 
Glicério de Angiolis Gaudard
Juiz Eleitoral
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