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EXCELENTÍSSIMO(ª) SENHOR(ª) DOUTOR(ª) JUIZ(ª) DA 5ª VARA MISTA 
DA COMARCA DE SANTA RITA/PB. 
 
 
 
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº. 0801029-74.2019.8.15.0331 
AUTORES: IVONETE DE BARROS RAMOS E OUTROS 
PROMOVIDOS: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA E SAULO GUSTAVO SOUZA 
SANTOS 

 
 
 
 
 
 
 
SAULO GUSTAVO SOUZA SANTOS, já qualificado nos autos do 

processo em epígrafe, vem, através de seu advogado in fine assinado 
(procuração inclusa, Id 22382189), respeitosamente à presença de V. 
Exa. para 

 
CCOONNTTEESSTTAARR  

 
todos os termos da presente Ação que contra si deduzem IVONETE DE 
BARROS RAMOS E OUTROS, já qualificados nos autos, com base nos fatos 
e consequências jurídicas deles extraídos, conforme segue: 

 
 

I – PRELIMINARMENTE 
 

I.1 – DA TEMPESTIVIDADE  
 
Excelência, tendo o Promovido se dado por citado em 02 de 

julho de 2019 (Id 21025659), o prazo de 15 (trinta) dias úteis para 
apresentação da sua defesa finda em 23 de julho de 2019 às 23h59min.  

 
Portanto, tempestiva é a presente contestação. 
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I – MERITORIAMENTE 
 
II.1 – DO BREVE RESUMO DA LIDE 

 
Excelência, alegam os Vereadores-promoventes, em síntese e 

com base em suposta vedação contida na Lei Orgânica do Município 
de Santa Rita/PB que:  

 
i) "A eleição que reelegeu o Vereador-Presidente Saulo 
Gustavo Souza Santos para o Biênio 2019/2020 estaria viciada, 
em que pese o Regimento Interno da Casa permitir 
expressamente a reeleição para os mesmos cargos da Mesa 
Diretora". 
 
Em tal contexto, apontaram suposto vício que, na visão dos 

Autores, impediria que o Vereador Saulo Gustavo Souza Santos fosse 
(re)eleito ao Cargo de Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita. 

 
A tutela de urgência, visando "afastar sumariamente o 

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita", com diversos outros 
pedidos subsidiários, foi deferida pelo r. Juízo, com base em vedação 
legal que não existe mais no ordenamento jurídico do Município de 
Santa Rita/PB desde 1998, como se verá adiante. 

 
Ao final, requereram anulação da eleição ocorrida em 31 de 

maio de 2017, para que outra fosse realizada, sem que o Presidente Saulo 
Gustavo Souza Santos pudesse dela participar (?!). 

 
Douto(ª) Julgador(ª), a seguir, impugnaremos ponto a ponto, 

todas as afirmações constantes da exordial, com a certeza de que 
(re)eleição do Promovido, seguiu o devido processo administrativo e sua 
correção é inafastável, com absoluto respeito ao Regimento Interno da 
Casa Legislativa e a Lei Orgânica do Município (Emenda nº. 2/98), bem 
como a Constituição do Estado da Paraíba. 
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II.2 – DO FATOS E DO DIREITO 
 
Excelência, o Legislativo Mirim de Santa Rita/PB, com fulcro no 

seu Regimento Interno (antigo e atual) e no texto atualizado da Lei 
Orgânica do Município (Emenda à LOM nº. 2/98) vigente à época da 
Eleição, (re)elegeu, em 31 de maio de 2017, o Vereador Saulo Gustavo 
Souza Santos para ocupar o cargo de Presidente da Câmara Municipal 
de Santa Rita/PB para o Biênio 2019/2020 (Ata já anexada aos autos, Id 
21564254).  

 
Vejamos, Nobre Julgador(ª), o que dizia o antigo Regimento 

Interno da Casa, vigente entre o período de 14 de setembro de 2000 a 18 
de outubro de 2018, ou seja, à época da eleição, verbis: 

 
Art. 11 - A Mesa da Câmara Municipal será eleita para um 
mandato de dois anos consecutivos, com o direito à 
reeleição para o mesmo cargo para o biénio subsequente.  
 
Já o novo Regimento Interno da Casa, cuja vigência iniciou-

se em 19 de outubro de 2018 e permanece até os dias atuais, manteve o 
direito a (re)eleição para o mesmo cargo, senão vejamos: 

 
Art. 11 - A Mesa da Câmara Municipal será eleita para um 
mandato de dois anos consecutivos, com o direito à 
reeleição para o mesmo cargo para o biênio subsequente.  
 
Destacou-se. 
 
Douto(ª) Julgador(ª), quando da realização da Eleição (31-05-

2017), a vedação contida no texto original da Lei Orgânica, datado de 
1990 e que foi o único fundamento da presente Ação, não mais existia 
ante a sua expressa revogação do ordenamento jurídico do Município. 

  
Excelência, a Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 2/98 

(vigente na época da Eleição objeto da lide) modificou a LOM, passando 
a permitir, desde 1998, a (re)eleição para o mesmo cargo da Mesa 
Diretora, motivo pelo qual diversos outros Presidentes foram (re)eleitos, 
conforme visto no seu texto original infra e verbis: 
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Preclaro(ª) Julgador(ª), aflora induvidoso que para 
fundamentar o pedido de afastamento do Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Rita/PB os Promoventes anexaram aos autos e 
utilizam legislação não atualizada, datada de 1990 e que não contém 
nenhuma das alterações legislativas ocorridas desde sua promulgação 
em 1990 (Id 20026334), o que configura clara tentativa de conduzir o 
ínclito Juízo a error in judicando. 

 
Ademais e apenas ad argumentandum tantum, mesmo que 

a Lei Orgânica do Município de Santa Rita não tivesse sido alterada em 
1998, através da Emenda nº. 2/98, a proibição contida no texto original 
da LOM padeceria de flagrante inconstitucionalidade, face ao que 
determina a Constituição do Estado da Paraíba, a qual permite a 
recondução de Deputado Estadual para o mesmo Cargo da Mesa 
Diretora da Assembléia Legislativa1 e impede que seja criada vedação 
na LOM para Vereador que a CE não criou para Deputado Estadual2, 
data vênia. 

 
Dessa forma, com vênias, requer o Promovido, o 

desprovimento da Ação, INDEFERINDO-SE, portanto, todos os pedidos 
formulados pelos Autores, vez que não há direito a ser amparado, face a 
flagrante legalidade da Eleição ocorrida em 31 de maio de 2017, por ser 
de Direito. 

 
 
 
 

                                                 
1 Art. 59. A Assembléia Legislativa reunir-se-á, na Capital do Estado, anualmente, de 1º de fevereiro a 20 de junho e 
de 5 de julho a 20 de dezembro, podendo neste ínterim, se reunir de forma itinerante em ponto diverso do território 
paraibano, por deliberação da maioria absoluta dos seus membros. 
 
§ 4º A Assembléia Legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da 
legislatura, para a posse de seus membros e eleição da Mesa, para mandato de dois anos, permitida a recondução 
para o mesmo cargo. 
 
2 Art. 12. São órgãos do Poder Municipal, independentes e harmônicos entre si, a Prefeitura, com funções 
executivas, e a Câmara Municipal, com funções legislativa e fiscalizadora. 
 
§ 2º A lei orgânica municipal poderá estabelecer proibições e incompatibilidades relativas aos cargos de Prefeito, 
Vice - Prefeito e Vereador, observado o disposto na Constituição Federal para membros do Congresso Nacional e, 
nesta Constituição, para Deputados da Assembléia Legislativa. 
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II.3 – DA EMENDA À LOM Nº. 2/98 – VIGENTE À ÉPOCA DA ELEIÇÃO 

 
Excelência, após a divulgação, na imprensa local, da r. 

decisão proferida nos autos, que afastou provisoriamente o Requerente do 
Cargo de Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita/PB, o 
Promovido e seu Advogado foram procurados, em 09 de julho de 2019, por 
pessoas que integraram a administração da Câmara Municipal nos anos de 
1996-2000, para informar que a vedação contida na Lei Orgânica do 
Município que então proibia a (re)eleição de Vereador para o Mesmo 
Cargo da Mesa Diretora havia sido alterada e fora revogada desde 1998. 

 
Em tal contexto, o Vereador Sebastião Bastos Freire Filho 

solicitou que a Chefe do Depósito realizasse uma busca/pesquisa nos 
arquivos da Casa, relacionados especificamente ao Ano de 1998, para 
fins de apurar se a Lei Orgânica do Município havia ou não sofrido, no 
ponto, alguma alteração através de Emenda à Lei Orgânica do 
Município. 

 
Douto(ª) Julgador(ª), para a surpresa do Requerente, as 

informações repassadas por integrantes daquela administração se 
confirmaram, ou seja, a Lei Orgânica do Município foi alterada no ano de 1998, 
através da Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 2/98 e, desde então, o 
texto legal passou a permitir expressamente a (re)eleição de Vereador para o 
mesmo Cargo da Mesa (cf. documentos da época que comprovam a 
alteração da LOM e Certidão expedida pela Chefe do Arquivo Geral 
inclusos). 

 
Excelência, tal situação – fato novo – era desconhecida, até 

então, pela atual Administração da Casa e pelo Requerente (Vereador em 
seu primeiro Mandato), bem como por este advogado que ora subscreve e, 
com todas as vênias, mister ser levado em consideração pelo ínclito Juízo, 
tendo em vista que o único fundamento da lida é o dispositivo legal que já 
havia sido alterado, desde 1998, passando a permitir a (re)eleição para o 
mesmo cargo da mesa diretora, ou seja, a vedação não faz mais parte do 
ordenamento jurídico do Município de Santa Rita há mais de 20 (vinte) anos e por 
este motivo outros Presidentes foram (re)eleitos, sem qualquer contestação. 
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Salvo melhor juízo, isso explica o afã dos Promoventes em 
tentar realizar uma eleição extrapolando a decisão proferida nos autos 
por V. Exa., tudo para consolidar uma situação, antes da descoberta da 
existência da Emenda à Lei Orgânica do Município nº. 2/98 por parte do 
Requerente, tendo em vista que a documentação relacionada a Emenda nº. 
2/98 ‘mostra que o Vereador-Promovente, que vem exercendo a Presidência da 
Casa de forma interina (Anésio Alves de Miranda Filho), participou, defendeu a 
aprovação   e assinou o ato de publicação da referida Emenda’. 

 
Ademais e a imprensa estadual noticiou, o grupo que vem 

Administrando a Presidência da Casa de forma Interina, composto pelos 
Vereadores-Autores, invadiu o arquivo da Casa, tirou documentos do seu 
interior, não se sabe se os documentos foram extraviados/perdidos, pastas 
com Atas da Casa foram escondidas dentro de uma floricultura, tudo para 
tentar prejudicar, de alguma forma, o direito do Promovido (cf. matérias 
jornalísticas inclusas).  
 
 
II.4 – DA FALTA DE ATUALIZAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DO TEXTO LEGAL ATÉ 
MARÇO DE 2019 E DA EMENDA À LOM Nº. 1/2018 
 

Excelência, até março de 2019, o texto da Lei Orgânica do 
Município de Santa Rita/PB, disponibilizado pela Gestão Municipal, não 
havia sido atualizado/consolidado com as alterações legislativas 
ocorridas após a sua promulgação em 1990, permanecia, portanto, 
inalterado/desatualizado. 

 
Prova disso, é que os próprios Promoventes, quando da 

propositura da Ação, juntaram, em 25 de março de 2019, o texto original 
da LOM de 1990 (Id 20026334) e de forma separada a Emenda à LOM nº. 
1/2018 (Id 20026353). 

 
Como visto, em março de 2019 a Prefeitura Municipal de 

Santa Rita não havia atualizado/consolidado o texto da LOM com 
nenhuma das alterações realizadas após a sua promulgação em 1990, 
nem mesmo com a Emenda à LOM nº. 1/2018. 
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Esse, Excelência, era o único texto da Lei Orgânica 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal, não podendo, dessa forma, a 
falta de atualização/consolidação do texto legal prejudicar o direito 
líquido e certo do Promovido de exercer o cargo para o qual foi 
legitimamente eleito, data vênia. 

  
Assim, por desconhecerem a existência da Emenda à LOM nº. 

2/98, os Vereadores da atual legislatura do Município de Santa Rita/PB 
editaram, promulgaram e publicaram a Emenda nº.  01/2018, com o 
mesmo teor da Emenda nº. 2/98 (permissão para recondução para o 
mesmo cargo da Mesa Diretora), ou seja, a Emenda nº. 01/2018 replicou 
permissão que já existia desde 1998, não dispondo de modo diverso. 

 
MM(ª) Juiz(ª), com todas as vênias possíveis, a Emenda à LOM 

nº. 01/2018 não retira a eficácia e validade da Emenda à LOM nº. 2/98, 
no caso concreto, a saber: (re)eleição ocorrida em 2017 porque esta foi 
amparada por norma legislativa anterior com igual disposição legal.  

 
Desse modo, impende considerar que, quando da realização 

da (re)eleição do Promovido, em 31 de maio de 2017, a permissão 
decorrente da Emenda à LOM nº. 2/98 estava em plena vigência e 
eficácia, o que demonstra a legalidade de sua recondução ao Cargo de 
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita/PB. 

 
Ademais, a Emenda à Lei Orgânica nº. 1/2018 só ocorreu, foi 

dito, em virtude do não conhecimento da Emenda nº. 2/98, ou seja, ela 
extinguiu a proibição que já havia sido extinta desde 1998, não 
interferindo, portanto, no direito objeto da lide. 

 
Resumindo, não há vício no ato administrativo que culminou 

com a (re)eleição do vereador-promovido. 
 
Nobre Julgador(ª), os danos irreparáveis causados ao 

Promovido, que já se encontra há mais de 23 (vinte e três dias) dias 
afastado ilegalmente do seu Cargo, com base em dispositivo legal 
datado de 1990, alterado em 1998 (Emenda nº. 2/98), alterado 
novamente em 2018 (Emenda nº. 1/2018), sem, contudo, modificar a 
permissão datada de 1998 (possibilidade de recondução para o mesmo 
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cargo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Rita/PB), é 
imensurável, data vênia. 

 
Com todo respeito, Excelência, aqui está configurada 

verdadeira chicana política encenada perante o Poder Judiciário de 
natureza gravíssima, desleal, antijurídica, contra legem e causadora 
direta de danos políticos irreparáveis ao vereador-promovido perante a 
população do Município de Santa Rita (3ª maior do Estado), além de 
óbvios danos administrativos decorrente de seu ilegal afastamento de 
dias e dias fora do cargo, cujo não-exercício jamais poderá ser reposto.   
 
 
II.5 – DA TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO AO ERRO ATRAVÉS DE UMA 
SIMPLES REPUBLICAÇÃO DO TEXTO ORIGINAL DA LOM 

 
Douto(ª) Julgador(ª), após a apresentação da Emenda à LOM 

nº. 2/98 pelo Promovido, os Promoventes, no afã de induzir Vossa 
Excelência ao error in judicando, anexaram aos autos uma republicação 
do texto original da LOM datado de maio de 2016 que, máxima vênia, 
configura verdadeira burla à verdade dos fatos. 

 
Pois bem. 
 
Com toda as vênias, diferentemente do Requerido, que 

juntou aos autos todo o processo legislativo relacionado a Emenda 
Constitucional nº. 2/98, os Promoventes, com intuito de confundir Vossa 
Excelência, juntam aos autos Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Santa Rita/PB, onde, apenas, prova que o texto original da Lei Orgânica 
de 1990 foi republicado em 2016. 

 
Prova disso, Nobre Julgador(ª), são os nomes dos Vereadores 

da época da Promulgação da Lei, ou seja, 1990, vejamos: 
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Outro ponto a ser verificado na republicação contida no 

Diário Eletrônico, que comprova a simples republicação do texto da Lei 
Orgânica de 1990, é a data da Lei, senão vejamos: 

 

 
 
Ademais, Excelência, em 2016, a cidade não estava 

completando 100 anos, conforme consta na referida publicação, colhe-
se: 

 

 
 
Como visto, Douto(ª) Julgador(ª), se o Diário Eletrônico 

anexado pelos Promoventes, de fato, foi publicado em 30 de maio de 
2016 (o que não se tem certeza), este, apenas, reproduziu o texto legal 
de 1990, não podendo, a simples republicação, revogar o que restou 
legislado durante todo esse período, afinal, diversas Emendas foram 
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aprovadas, promulgadas e publicadas e não constam na referida 
publicação, inclusive a Emenda nº. 2/98, data vênia. 

 
Impende ainda destacar que os Promoventes poderiam, 

assim como vez o Promovido quando tomou conhecimento da Emenda 
nº. 2/98, juntar aos autos todo processo legislativo que estão tentando 
induzir que houve, com as atas (primeiro e segundo turnos), ato de 
promulgação, publicação, mas não o fazem, Excelência, porque isso 
não ocorreu, limitando-se, a juntar, Diário Oficial do Município com 
simples republicação do texto legal de 1990 (não consolidado), tudo 
para confundir e levar o r. Juízo a grave erro, data vênia. 

 
 

III – AD POSTREMUM 
 

III.1 – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 
 

“A justiça fora do tempo é injustiça”. VOLTAIRE 

 
Frente a todo o exposto e salvo melhor juízo de Vossa 

Excelência, requer, com vênias: 
 
a) A urgente reconsideração da decisão liminar proferida nos 
autos, que afastou de forma provisória o Promovido do Cargo 
de Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita/PB, com 
fundamento em vedação legal que não mais existia porque 
foi comprovadamente retirada do ordenamento jurídico do 
Município desde 1998, tudo para restabelecer a legalidade e 
a estabilidade política do Município, respeitar direito político 
individual do Promovido, bem como evitar o agravamento 
dos danos por ele já experimentados, determinando-se o seu 
imediato retorno ao Cargo de Presidente da Casa; 
 
b) Ao final, o DESPROVIMENTO da Ação, indeferindo-se, 
portanto, todos os pedidos formulados pelos Autores, vez que 
não há direito a ser amparado, em razão da evidente 
legalidade da Eleição ocorrida em 31 de Maio de 2017, que 
(re)elegeu o Vereador Saulo Gustavo Souza Santos à 
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Presidência da Câmara Municipal de Santa Rita/PB, ex vi do 
art. 11 do Regimento Interno da Casa e da Emenda à LOM nº. 
2/98, por ser de Direito; 
 
c) Na remota hipótese de entendimento diverso – o que não 
se espera em razão da indiscutível alteração da LOM através 
da Emenda nº. 2/98 –, que seja reconhecida a 
inconstitucionalidade, no caso concreto, da então vedação 
contida, até 1998, no texto original da Lei Orgânica do 
Município datado de 1990 (proibição de recondução para o 
mesmo cargo da Mesa Diretora), face ao que determina a 
Constituição do Estado da Paraíba, a qual permite a 
recondução de Deputado Estadual para o mesmo Cargo da 
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa e impede que seja 
criada vedação na LOM para Vereador que a CE não criou 
para Deputado Estadual, por força do § 2º do art. 12 da CE, 
prevalecendo, assim, a norma regimental (art. 11 do RI) que 
sempre esteve em harmonia com a Constituição Estadual. 
 
d) a condenação dos Autores em honorários advocatícios a 
serem fixados por Vossa Excelência. 
 
Requer e protesta pela produção de prova do que alegado 

por todos os meios admitidos em direito, notadamente, o depoimento 
pessoal da parte autora, sob pena de confissão, caso não compareça 
ou comparecendo, se recuse a depor, inquirição de testemunhas, 
juntada, requisição, exibição de documentos e prova pericial, se 
necessário for. 

 
O advogado do Réu, declara, sob a fé do seu ofício, nos 

termos do inciso IV, do art. 425, do NCPC, para os devidos fins, que as 
cópias/documentos a seguir acostados, foram extraídos e refletem 
fielmente o conteúdo dos respectivos originais, do modo como ali se 
encontram. 

 
Requer, finalmente, sob pena de nulidade, que as 

publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam lançadas 
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em nome do seu patrono, Dr. RAFAEL LUCENA EVANGELISTA DE BRITO, 
OAB/PB 14.416. 

 
Termos em que, 
Pede e espera deferimento. 
 
Santa Rita (PB), 23 de julho de 2019. 
 
 
RAFAEL LUCENA EVANGELISTA DE BRITO 
OAB/PB nº.  14.416 
 
 
 
 
 

ROL DE DOCUMENTOS: 
 
Doc. 1 – Emenda à Lei Orgânica do Município 2/98; 
 
Doc. 2 – Ata da 6ª Sessão Ordinária, do segundo período legislativo, realizada 
em 24 de setembro de 1998 que aprovou, em primeiro turno, a Emenda à Lei 
Orgânica do Município nº. 02/98; 
 
Doc. 3 – Ata da 7ª Sessão Ordinária, do segundo período legislativo, realizada 
em 06 de outubro de 1998 que aprovou, em segundo turno, a Emenda à Lei 
Orgânica do Município nº. 02/98; 
 
Doc. 4 – Ato de Promulgação da Emenda à Lei Orgânica do Município 2/98; 
 
Doc. 5 – Publicação Emenda à Lei Orgânica do Município 2/98 no Diário Oficial 
de 16 de outubro de 1998; 
 
Doc. 6 – Ofício nº. 295/98 enviado, em 07 de outubro de 1998, ao Chefe do 
Executivo comunicando da alteração da Lei Orgânica do Município; 
 
Doc. 7 – Certidão expedida, em 09 de julho de 2019, pela Chefe do Arquivo 
Geral; 

 
Doc. 8 – Matérias Jornalísticas. 
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