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AO JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL/RN: 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO: 0831560-92.2021.8.20.5001 
AUTOR: JACOB HELDER GUEDES DE OLIVEIRA JACOME 
RÉU: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD 
 
 
 O DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRÁTICO – PSD, qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, 
respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seu advogado que ao final 
assina, manifestar-se sobre o pedido de liminar, o que faz nos termos fáticos e 
jurídicos a seguir delineados: 
 
01. A inicial está resumida logo no início da ação: 
 

“Contextualizando a situação, é de bom alvitre 
elucidar que a controvérsia do caso em tela ocorre 
diante da disputa, dentre os representantes da 
agremiação partidária, sobre a liderança do bloco 
parlamentar em questão. Nesse ponto, convém 
elucidar que, segundo o Regimento Interno da ALRN, 
a escolha de Líder partidário ou de Bloco 
Parlamentar ocorre mediante documento subscrito 
pela maioria absoluta dos integrantes da 
representação, sendo certo que “os líderes 
permanecerão no exercício de suas funções até que 
nova indicação seja feita pela respectiva 
representação”, conforme prevê o art. 18, §§ 1º e 2º 
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
RN acostada em anexo”.  

 
 
02. Ao final pede liminar para invalidar a decisão do 
partido que indicou como líder da bancada do PSD na AL/RN o Deputado Galeno 
Torquato. 
 
03. Inicialmente, é preciso fazer um contexto histórico 
sobre a recalcitrante teimosia e infidelidade partidária do Deputado Estadual Jacó 
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Jácome em resistir aos desígnios e orientações políticas do Diretório Estadual do 
PSD. 
 
04. No ano de 2018, ano em que o autor foi candidato a 
Deputado Estadual pelo PSD, a sua posição política já era divergente do partido. 
Isto porque, apesar de candidato a reeleição pelo PSD, seu pai, então Deputado 
Federal Antônio Jácome, lançou-se candidato ao Senador contra o candidato 
coligado com o PSD, causando enorme transtorno ao Partido. 
 
05. Naquele ano, o PSD foi OPOSIÇÃO AO PT, inclusive foi 
derrotado na eleição pelo PT, cuja Governadora é Fátima Bezerra. Desde então, 
o PSD é OPOSIÇÃO ao Governo Fátima. 
 
06. Ocorre que, mesmo pertencendo ao PSD, o Deputado 
Estadual Jacob Jácome, comete infidelidade partidária escancarada porque ao 
invés de seguir a orientação do partido, que é OPOSIÇÃO AO GOVERNO NA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, o Deputado se alinha com o Governo, fazendo parte 
de forma declarada da bancada governista, o que por si só o impede, junto com 
o outro Deputado Governista, de exercer a liderança do PSD na Assembléia, sob 
pena desvirtuar a orientação partidária, de ser OPOSIÇÃO. 
 
07. Nesta ação o que se pretende, na verdade, é inverter 
a vontade partidária de ser oposição, por meio de uma decisão judicial, o que não 
pode e não deve ser admitido, porque as questões partidárias são interna 
corporis, e não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nesta seara. 
 
08. Não pode o Poder Judiciário, para satisfazer a 
vontade política de dois deputados infiéis, inverter a orientação partidária e 
coerente do PSD de ser oposição para entregar a liderança do PSD Estadual ao 
Governo. Seria um absurdo isso ocorrer, pois o PSD se mantém fiel a sua posição 
original. O autor, não tem nenhum compromisso com o PSD, tem compromisso 
com seus próprios interesses e não esta a orientação da Lei. 
 
09. Assim, o PSD para assegurar a sua autonomia política, 
decidiu manter-se fiel e assim remover da liderança os Deputados que não 
seguem a orientação do Diretório Estadual. Esta autonomia é assegurada logo no 
artigo 3º da Lei 9.096/95, verbis: 
 

“Art. 3º - É assegurada, ao partido político, 
autonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento”. 

 
10. Noutro bordo, o artigo 12 da lei em comento disciplina 
que: 
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“Art. 12 - O partido político funciona, nas Casas 
Legislativas, por intermédio de uma bancada, que 
deve constituir suas lideranças de acordo com o 
estatuto do partido, as disposições regimentais das 
respectivas Casas e as normas desta Lei”. 

 
11. A bancada representa o partido. Se a bancada tem 
três deputados e dois deles resolvem ser governo, é evidente que essa 
orientação, contra a condição pública de oposição que tem o PSD não pode 
prevalecer. 
 
12. A inicial busca, em verdade, um abrigo para tornar 
lícita uma INFIDELIDADE PARTIDÁRIA, pois o autor da ação está traindo a 
orientação de oposição que tem o PSD Estadual no Rio Grande do Norte. 
 
13. Neste ínterim, o artigo 24 da Lei 9.096/95 é claro ao 
dispor que: 
 

“Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da 
bancada de partido deve subordinar sua ação 
parlamentar aos princípios doutrinários e 
programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos 
órgãos de direção partidários, na forma do 
estatuto”. 

 
14. O autor, no caso é insubordinado e busca o referendo 
do Poder Judiciário para acolher seu intento político privado, desrespeitando as 
normas partidárias. 
 
15. Trata-se, em evidência, de questão interna corporis 
que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece há muitos anos. Vejamos alguns 
julgados: 
 

MS 34181 

Relator(a): Min. LUIZ FUX 
Julgamento: 06/05/2016 
Publicação: 11/05/2016 
 
 
 “Ab initio, deve-se destacar que este Sodalício já 
assentou que os atos classificados 
como interna corporis não estão sujeitos ao controle 
judicial, tendo em vista sua apreciação estar restrita 

Num. 70701357 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: FABIO CUNHA ALVES DE SENA - 08/07/2021 18:50:58
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070818505818900000067512742
Número do documento: 21070818505818900000067512742



ao âmbito do Poder Legislativo. Nesse sentido, citem-
se os seguintes julgados do Plenário desta Corte: MS 
22.183, Redator para o acórdão Ministro Maurício 
Corrêa, DJ 12/12/1997; MS 26.062-AgR, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJe 4/4/2008; MS 24.356, Rel. Min. 
Carlos Velloso, DJ 12/9/2003, assim ementado:  
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. ATOS DO PODER LEGISLATIVO: 
CONTROLE JUDICIAL. ATO INTERNA CORPORIS: 
MATÉRIA REGIMENTAL.  
 
I – Se a controvérsia é puramente regimental, 
resultante de interpretação de normas regimentais, 
trata-se de ato interna corporis, imune ao controle 
judicial, mesmo porque não há alegação de ofensa a 
direito subjetivo.  
 
II – Mandado de Segurança não conhecido.” 

 
 

“As questões interna corporis excluem-se, por isso 
mesmo, em atenção ao princípio da divisão funcional 
do poder - que constitui expressão de uma das 
decisões políticas fundamentais consagradas pela 
Carta da República - da possibilidade de controle 
jurisdicional, devendo resolver-se, exclusivamente, 
na esfera de atuação da própria instituição 
legislativa. A jurisprudência constitucional do 
Supremo Tribunal Federal, bem por isso, tem 
reafirmado essa orientação em sucessivos 
pronunciamentos, nos quais ficou assentado que, em 
se tratando de questão interna corporis, deve ela ser 
resolvida, com exclusividade, "... no âmbito do Poder 
Legislativo, sendo vedada sua apreciação pelo 
Judiciário" (RTJ 102/27, Rel. Min. MOREIRA ALVES). 
A impossibilidade constitucional de controle, por 
parte do Poder Judiciário, dos 
atos interna corporis emanados de órgão 
congressual competente foi igualmente proclamada 
no julgamento do MS 20.509-DF, Rel. Min. OCTAVIO 
GALLOTTI (RTJ 116/67) 

 
16. Inviável, pois, acolher-se a pretensão do autor. 
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 Ante ao exposto, requer o indeferimento das medidas 
liminares requeridas na inicial ou, desde logo, a extinção do feito sem resolução 
do mérito, por se tratar de ato interna corporis. 
 
 
 

Termos em que, 
pede deferimento. 

 
Natal/RN, 8 de julho de 2021. 

 
 

FÁBIO CUNHA ALVES DE SENA 
OAB/RN nº 5.036 
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