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BENTO HERCULANO DUARTE NETO, Desembargador 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, vem, com 

fundamento nos artigos 43, inciso X, e 94 do Regimento Interno do Conselho 

Nacional de Justiça, manifestar-se nos autos do Procedimento de Controle 

Administrativo n.º 0006011-11.2019.2.00.00, movido em desfavor deste 

Desembargador, bem como em face dos interessados elencados na petição 

inicial, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos que se passa a expor 

doravante. 

 

DOS FATOS 

 

1. O requerente é Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Região e ocupa a Presidência da Corte, eleito para o biênio 2019-2021.  

 

2.  Em 10 de janeiro de 2019 faleceu o Desembargador José Rego Júnior, 

então integrante do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, oriundo de 

vaga destinada à advocacia, relativa ao denominado quinto constitucional, nos 

termos do inciso I do art. 115 da Constituição Federal. 

 

3.  Como decorrência do falecimento mencionado, esta Presidência oficiou 

à Ordem dos Advogados do Brasil, para que esta deflagrasse o procedimento 



de elaboração da lista sêxtupla respectiva, objetivando o preenchimento da 

vaga surgida. 

 

4.  Em 22 de julho do corrente ano, a Ordem dos Advogados do Brasil 

comunicou a esta Presidência a finalização do processo de formação da lista 

sêxtupla, elencando os nomes dos respectivos candidatos habilitados, na 

ordem seguinte: MARCELO DE BARROS DANTAS; EDUARDO SERRANO DA 

ROCHA; MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA DIÓGENES; AUGUSTO 

COSTA MARANHÃO VALLE; MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES e 

EDUARDO GURGEL CUNHA. 

 

5. Na data de 15 de agosto de 2019, em sessão pública do Tribunal Pleno 

do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, com ampla divulgação e 

presença não apenas dos candidatos concorrentes, mas também com forte 

comparecimento da comunidade jurídica local, foram eleitos os seguintes 

integrantes da lista tríplice, consoante Resolução Administrativa anexa: 1º) 

MARCELO DE BARROS DANTAS; 2ª) MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA 

DIÓGENES; e 3º) AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALE. Acrescenta-se que 

o procedimento observou a normatividade regimental da Corte, tendo por 

escopo o cumprimento dos artigos 94 e 115, inciso I, da Constituição Federal. 

 

6. Ainda em 15 de agosto de 2019, o Autor do presente Procedimento de 

Controle de Administrativo requereu cópia de diversos documentos relativos ao 

processo de escolha, no que foi prontamente atendido pela Presidência da 

Corte Regional, entregues eles em 16 de agosto, ou seja, no dia imediato 

posterior. 

 

7. Em 19 de agosto de 2019 este Desembargador Presidente tomou 

ciência do ajuizamento do presente Procedimento de Controle de 

Administrativo, inusitadamente por meio de blogs, tendo havido, inclusive, 

ampla circulação da petição inicial em diversos grupos de whatsapp. Ilustre-se 

que, cerca de 10 minutos após a conclusão da votação, um blog ligado ao ora 

Requerente já questionava, com alarde, o resultado da votação, colocando em 



xeque a lisura do processo. Também há de se ressaltar os comentários 

extremamente ofensivos publicados por pessoas ligadas ao ora Requerente. 

 

8.  Após realizar a narração fática, a petição inicial alega, em suma, as 

seguintes irregularidades do procedimento de elaboração da lista tríplice, 

passíveis de correção por meio deste Procedimento de Controle Administrativo: 

afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade; 

impedimento/suspeição do requerido em razão de ser ex-cônjuge da Sra. 

Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, ter com ela filha em comum e serem 

sócios comuns de empreendimento e instituto.  

 

9. Ao final de sua peça inicial, postula: o conhecimento e recebimento 

deste PCA; a suspensão cautelar da escolha da lista tríplice para 

preenchimento de cargo vago de Desembargador, vinculado ao Quinto 

Constitucional da Advocacia, no âmbito do TRT da 21ª Região; no mérito, que 

seja anulado o voto do ora requerido na advogada Marisa Rodrigues de 

Almeida Diógenes, proferido unicamente no segundo escrutínio, e que o 

requerente seja declarado, diante do empate, por ter maior idade, o segundo 

colocado na Lista Tríplice para preenchimento do Cargo Vago de 

Desembargador, mantendo-se, em primeiro lugar o advogado Marcelo de 

Barros Dantas e, em terceiro lugar, o advogado Augusto Costa Maranhão 

Valle. 

 

10. Diante do sucinto escorço fático narrado, passa-se a apreciar as 

alegações veiculadas na petição inicial de forma tópica e específica.  

 

DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO REGIMENTAL 

 

11. Em sua peça inicial do presente Procedimento de Controle 

Administrativo, o requerente menciona, no item 11, que o defendente votaria 

em último lugar, ferindo o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal 

Regional do Trabalho da 21ª Região. 

 



12. Nesse aspecto, é importante esclarecer que a questão foi debatida pelos 

Desembargadores integrantes da Corte, diante do que consta do Regimento 

Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, que, em seu artigo 13, 

regulamenta o processo de escolha de nomes para composição de lista tríplice 

para promoção por merecimento, conforme se pode aferir da transcrição a 

seguir: 

Art. 13. Na promoção por merecimento a escolha dos candidatos far-
se-á em sessão pública, mediante votos abertos, nominais e 
fundamentados, nos termos da Resolução Administrativa de Promoção 
de Juízes por Merecimento e Antiguidade do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região.  
§ 1º O Juiz que houver sofrido a pena de censura não poderá figurar 
em lista de promoção por merecimento, pelo prazo de 01 (um) ano, 
contado da imposição da pena. 
§ 2º O Corregedor instruirá o processo de promoção por merecimento 
com informações sobre os candidatos. 
§ 3º Para a formação da lista tríplice de merecimento, serão feitas 03 
(três) votações, votando cada Desembargador em um único nome de 
cada vez. 
§ 4º O primeiro nome mais votado será excluído das votações 
seguintes. 
§ 5º Em se tratando de promoção de Juiz Substituto para Juiz Titular de 
Vara, após formada a lista tríplice, haverá uma quarta votação, com a 
conseqüente promoção do mais votado. 
§ 6º Somente será incluído na lista tríplice de merecimento o Juiz que 
obtiver maioria simples. 
§ 7º Havendo empate, será promovido o Juiz mais idoso. 
§ 8º Na escolha da lista tríplice relativa ao quinto constitucional, 
observar-se-ão, no que couber, as disposições do caput, §§ 3º, 4º, 5º, 
6º e 7º deste artigo. 

 

13. Como se vê, o parágrafo oitavo do mesmo artigo define o seguinte: “Na 

escolha da lista tríplice relativa ao quinto constitucional, observar-se-ão, no que 

couber, as disposições do caput, §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º deste artigo”. 

 

14. Ora, a Resolução nº 106, desse Conselho Nacional de Justiça, 

estabelece, em relação à escolha da lista tríplice em caso de promoção por 

merecimento, em seu artigo 1º, que a votação se iniciará pelo magistrado 

votante mais antigo, sendo necessária a observância das normas emanadas 

desse órgão. Desse modo, reportando-se o Regimento Interno do TRT 21ª 

Região à aplicabilidade do procedimento relativo à escolha regulada pela 

Resolução referida, a conclusão a que se chega é que tal deve ser observado 

quando da eleição da lista tríplice para a vaga do quinto constitucional. 

 



 

15. Essa foi a conclusão a qual chegou o Colegiado do Tribunal, conforme 

ata de Reunião Administrativa em anexo, não podendo, monocraticamente, 

este Presidente a ela sobrepor-se. Realce-se, ainda, que nenhum integrante da 

Corte, nem qualquer candidato, nem mesmo o Procurador-Chefe do Ministério 

Público do Trabalho, todos eles presentes à Sessão, insurgiu-se quanto à 

ordem de votação, o que, aliás, parece soar de menor relevância para os 

votantes. 

  

16. Tenha-se, ademais, que o Tribunal Pleno do Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região, órgão do qual emanou o Regimento Interno, é 

competente não apenas para editá-lo, mas também para modificá-lo, haja vista 

tratar-se de colegiado competente para tal desiderato.  

 

17. Nesse sentido, reitere-se, em reunião prévia contando com a maioria 

absoluta de seus membros (Ata de Reunião Preparatória ocorrida em 

24.07.2019 – Doc. 3722742), o Tribunal Pleno deliberou que: 

 

(...) a ordem de votação obedecerá a de antiguidade dos 
Excelentíssimos Desembargadores; que votará, em primeiro lugar, 
a Desembargadora decana e, em último, o Desembargador mais 
moderno; que a composição d alista dar-se-á em três etapas; que a 
primeira etapa definirá o candidato que irá figurar em primeiro lugar na 
lista; que a segunda, o candidato que ocupará a segunda posição na 
lista; que a terceira, o candidato que figurará no último lugar na lista; e 
que na hipótese de empate do número de votos, será considerado 
escolhido o candidato mais velho, independentemente da quantidade 
de votos obtida. (...) 

 

 

18. Acrescente-se que o procedimento foi anunciado por ocasião da 

abertura da sessão, não tendo havido qualquer insurgência pelos candidatos, 

pelo Ministério Público, ou pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, de 

forma que a presente discussão encontra-se preclusa. 

 

19. De tal sorte, a contradição na conduta do requerente é patente, na 

medida em que este quedou-se silente acerca das alegadas – e inexistentes – 



causas de nulidade do procedimento de formação da lista tríplice, manifestando 

a sua irresignação somente após não ter sido eleito. 

 

20. Não há, portanto, violação regimental, como alegado pelo requerente, 

não se aplicando o dispositivo por ele invocado, já que existente regra 

específica, devidamente observada. 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPLEXO 

 

21. Superado o aspecto tratado no tópico anterior, o remédio do 

Procedimento de Controle Administrativo, como é do conhecimento de Vossa 

Excelência, tem lugar, conforme disposição contida no Regimento Interno 

desse Conselho, “sempre que restarem contrariados os princípios 

estabelecidos no art. 37 da Constituição, especialmente os de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, conforme dicção do 

artigo 91 da norma referida. 

 

22. Entretanto, não se pode deixar de considerar que o ato praticado pelo 

defendente ocorreu em um procedimento administrativo complexo, que tem 

diversas fases, inclusive alheias à atividade da Corte Regional, haja vista que 

se trata de preenchimento de vaga de Desembargador destinada aos 

advogados, no chamado “quinto constitucional”. 

 

23. Em um aspecto inicial, tem-se que a pretensão à candidatura é regida 

pelas normas específicas fixadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, que 

conduz o processo eleitoral, sendo de bom alvitre esclarecer que as alegações 

trazidas neste Procedimento de Controle Administrativo já foram objeto de 

apreciação da Comissão Eleitoral perante a OAB, conforme amplamente 

divulgado nos sites jurídicos e blogs neste Estado.   

 

24. Atente-se que a Comissão Eleitoral REJEITOU as impugnações 

formuladas à candidata Marisa Almeida, propiciando a sua participação no 

certame, tanto que conseguiu ser votada entre os seis componentes da então 

lista sêxtupla, não se tendo notícia da existência de recursos em relação à 



decisão da Comissão. Ou seja, o também candidato Eduardo Serrano da 

Rocha, ora Requerente, consentiu com a participação da candidata Marisa 

Almeida na disputa, mesmo ciente do fato de ela ser ex-cônjuge do Requerido, 

assim como de participarem, juntamente com outras pessoas, de uma 

associação denominada Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura. Colaciona-se 

cópia da impugnação e da rejeição pela Comissão Eleitoral da OAB, 

comprovando-se que a matéria foi levantada, e o ora Requerido, assim como 

qualquer um dos demais 22 candidatos, aceitaram a deliberação de tal 

comissão. 

 

25. Pergunta-se: garantido, pela entidade de classe, o direito da candidata 

de participar da disputa e, posteriormente, integrar a lista sêxtupla, sendo a 

OAB a quem cabe a escolha dos candidatos para a vaga de Desembargador, 

pode ser cerceado o seu direito de ser votada pelo Tribunal? E mais; poderia 

ser o ora Requerido impedido de sufragar o nome de algum dos habilitados 

pela OAB? Poderia se afastar do processo de escolha, quando a própria 

entidade de classe entendeu que esse não seria o caminho? Ilustre-se que 

outros candidatos também foram impugnados, contudo todas as impugnações 

tendo sido rejeitadas pela citada Comissão Eleitoral (ata anexa), sem recursos 

quanto a isso. 

 

26.  Mais ainda, a pretensão do requerente é unicamente a desconsideração 

do voto do defendente na definição do segundo lugar da lista, o que é 

absolutamente incongruente, porque ou se pode votar ou não, não se podendo 

entender que o Requerente poderia votar em qualquer candidato, à exceção do 

nome de Marisa Almeida. Portanto, tendo havido empate na votação, até a 

oportunidade do seu voto, ele somente valeria se não votasse na candidata, 

mas no Requerente?  

 

27.  No caso sob análise, não há como se deixar de considerar que não se 

trata de matéria administrativa propriamente dita, mas um procedimento, como 

já mencionado, que envolve várias etapas, tanto políticas como administrativa, 

tratando-se de fase relevante a da definição da lista tríplice, mas que, de 



nenhum modo, pode-se entender como decisiva, porque ainda haverá outra no 

ambiente político, como é consabido. 

 

28. Também, Excelência, não há como enquadrar o voto do defendente 

como de desempate ou voto de Minerva, porque, pela natureza do ato – 

escolha de três nomes dentre uma lista sêxtupla para a formação de uma lista 

tríplice -, assiste ao membro do Tribunal o direito de votar, independentemente 

de quem faça dela parte, a não ser, por óbvio, na hipótese de impedimento 

legal, o que, a toda sorte, não é o caso ora em apreciação, tanto que poderia 

ter votado em um terceiro candidato, se assim entendesse.  

 

DA INEXISTÊNCIA E DA INAPLICABILIDADE DE SUSPEIÇÃO OU 

IMPEDIMENTO 

 

29.  A Sra. Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes foi casada com o ora 

requerente de 21.07.1995 a dezembro de 2004, portanto dela estando 

separado há, aproximadamente, 15 anos. A citada advogada, ilustre-se, 

encontra-se casada civilmente com o Sr. Antístenes Diógenes há cerca de 10 

anos, contudo com quem convive de fato há bem mais tempo. O ora 

Requerente, por sua vez, desde 2015 encontra-se casado com a Sra. Rachel 

Fernanda Guarienti Duarte, com quem tem 02 filhos. 

 

30. A petição inicial do divórcio é do ano de 2007, contudo com a alegação, 

acolhida pelo juízo de família, de separação de fato há mais de 2 anos, com 

sentença homologatória publicada em 24.01.2008 (Termo de Audiência de 

Divórcio Consensual em anexo). 

 

31. Sobreveio, do aludido vínculo conjugal, uma filha, a Sra. Bárbara de 

Almeida Duarte, a qual tem hoje 22 anos de idade. 

 

32. Ressalte-se que, apesar de haver filha em comum, não há a 

configuração de qualquer relação de parentesco entre o ora requerente e a 

Sra. Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, seja direto, seja por afinidade, 

nos termos da legislação civil brasileira. 



 

33. Quanto à habilitação para concorrer ao quinto constitucional dos 

Tribunais, a matéria foi abordada pela Recomendação nº 34, de 27 de fevereiro 

de 2019, dessa Corregedoria Nacional de Justiça, que contém o seguinte teor: 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 34, de 27 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, usando de suas 
atribuições constitucionais, legais e regimentais e 

(...) 
RESOLVE: 
Art. 1º RECOMENDAR a todos os membros dos Tribunais de 

Justiça dos Estados, Tribunais Regionais Federais e Tribunais 
Regionais do Trabalho do país, que tenham cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, cujo nome figure nas listas para a escolha de seus 
integrantes oriundos das vagas destinadas ao quinto constitucional da 
OAB e do Ministério Público, que se abstenham de participar da sessão 
e de votar. 

Parágrafo único – Os membros dos Tribunais que não sejam 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos indicados, poderão 
participar da sessão e votar normalmente. 

 

34. Com efeito, sob a ótica do Requerido, inexistia qualquer óbice à sua 

participação na votação de escolha da lista tríplice na condição de membro 

componente do Tribunal Pleno, seja de natureza objetiva ou subjetiva, não se 

vislumbrando qualquer influência em sua apreciação e escolha, remanescendo 

a inteira lisura e regularidade do procedimento. 

 

35. Esclareça-se que, quando este Presidente declara-se suspeito em 

alguns processos judiciais patrocinados pela Sra. Marisa Rodrigues de Almeida 

Diógenes, a motivação, em tais casos, é de foro íntimo, não decorrendo da 

existência de filha em comum ou, ainda, de outros fatos elencados pelo 

Requerente. Trata-se de situações específicas, inerentes a cada demanda e 

todas albergadas pela ordem jurídica. Porém, afirma-se desde já, conforme 

será detalhado mais adiante, que a suspeição inerente a processos judiciais 

submete-se a balizas distintas daquela atinente à seara administrativa, 

principalmente em se tratando de mero procedimento administrativo, no qual 

inexiste pretensão resistida.  

 



36.  Subsume-se o caso em análise à hipótese do parágrafo único do artigo 

primeiro da Recomendação nº 34/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça 

(Os membros dos Tribunais que não sejam cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos 

indicados, poderão participar da sessão e votar normalmente) .  

 

37. No que se refere à alegada sociedade em comum no empreendimento 

denominado PIPA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, cumpre 

esclarecer que os documentos trazidos pelo próprio requerente (ADITIVO Nº 

02, Doc. 3722744, p. 6-14) revelam que se trata de pessoa jurídica com 11 

sócios, vinculo de natureza eminentemente empresarial e sem pessoalidade. 

Indaga-se: qual o benefício para a sociedade empresarial decorrente de 

eventual nomeação da Sra. Marisa Almeida para o cargo de Desembargador? 

Ademais, tal sociedade em comum precede o divórcio do Requerido com a Sra. 

Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, tendo, inclusive, constado da partilha 

decorrente da dissolução amigável do vínculo matrimonial (Petição inicial e 

Carta de Sentença em anexo).  

 

38. Cumpre reiterar que, quando do ajuizamento da ação de divórcio 

consensual – em 12.09.2007 –, o requerido e a Sra. Marisa Rodrigues de 

Almeida Diógenes já estavam separados de fato há quase três anos, ou seja, 

desde o ano de 2004, conforme informado na própria petição inicial do divórcio 

(documento anexo).  

 

39. O Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura – IBEC, por sua vez, é entidade 

de cunho acadêmico, com natureza de associação civil, tipo de personalidade 

jurídica cujos interesses transcendem aos seus integrantes, nos moldes dos 

artigos 53 a 61 do Código Civil, tendo sido fundado em 23.01.2001 (Doc. 

3722749, p. 1). 

  

40. Ora, Excelentíssimo Conselheiro, ainda que os institutos da suspeição 

ou do impedimento fossem aplicáveis ao ato impugnado, não se pode ignorar 

que nenhum dos fatos mencionados se enquadra em quaisquer das hipóteses 

previstas na legislação, sejam aqueles sejam aqueles constantes da Lei n. 



9.784/99, sejam aqueles dispostos no Código de Processo Civil, sob o 

entendimento de aplicação supletiva ou subsidiária (o que não seria, em nossa 

interpretação, o caso), sob os termos do art. 15 do digesto. 

 

41. Ademais, não seria razoável admitir que, em razão da dissolução de 

vínculo matrimonial, o ora requerido abdicasse seu patrimônio ou da 

participação em atividades de cunho acadêmico. O Requerente tenta, em 

realidade, transformar o legítimo exercício de direitos reconhecidos pelo 

ordenamento jurídico civil, em irregularidades inexistentes. 

 

42. Ratifica-se, assim, a plena convicção pessoal acerca da inexistência de 

qualquer causa impeditiva da participação deste Desembargador na votação 

para elaboração da lista tríplice. 

 

43. Saliente-se que, não obstante a ausência de impedimento, o requerido, 

por extrema cautela, levantou a questão com seus pares, inclusive na reunião 

administrativa prévia onde se deliberou sobre aspectos da sessão de votação, 

ocasiões nas quais os demais Desembargadores foram enfáticos no sentido de 

que o requerido não deveria se furtar a participar do procedimento de formação 

da lista, votando regularmente, pois se tratava de mero procedimento 

administrativo. 

 

44. A guisa de lustração, um colega Desembargador teve esposa e 3 filhos 

remunerados pelo escritório do ora Requerente. Seria o caso dele restar 

impedido de votar exclusivamente no demandante deste PCA? Por óbvio que 

não, em se tratando de procedimento administrativo. Pode se invocar 

suspeição seletivamente?  

 

45. Sob outro argumento, os precedentes trazidos pelo requerente (item 24 

da petição inicial) não são aplicáveis à questão discutida neste Procedimento 

de Controle Administrativo. 

 

46. A ementa atinente à ExcSusp n. 00010135-21.2018.5.18.0000 refere-se 

a processo estritamente judicial, no qual era discutida eventual 



responsabilização civil por dano moral. Ora, em processos judiciais de 

jurisdição contenciosa, está-se diante de conflitos de interesse caracterizados 

por pretensões resistidas – lides –, de modo que um dos pressupostos de 

validade e desenvolvimento regular da relação jurídica processual é o juiz 

imparcial. Tal contexto não se aplica à hipótese deste PCA, onde se infere a 

regularidade de procedimento administrativo. 

 

47. Por sua vez, o Acórdão proferido nos autos do PCA 0003290-

91.2006.2.00.0000 trata de promoção de magistrado por merecimento, 

questionando a suspeição de avaliador dos critérios objetivos para promoção. 

Outrossim, referido precedente foi superado, consoante aresto de lavra do 

Excelentíssimo Ministro João Oreste Dalazen, nos autos do PCA n. 

0002023-65.2008.2.00.0000, no qual se assentou expressamente a 

inaplicabilidade dos institutos de suspeição e impedimento quando se 

tratar de mero procedimento administrativo. Transcreve-se: 

 

CONSULTA. IMPEDIMENTO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. 
FORMAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE. DESEMBARGADOR DE 
TRIBUNAL. LITÍGIO JUDICIAL. MAGISTRADO CONCORRENTE. 
1. O Desembargador de Tribunal, se demandado judicialmente por 
magistrado de primeiro grau de jurisdição, e unicamente por isso, não 
está impedido de participar da deliberação da Corte sobre a formação 
de lista tríplice para promoção, por merecimento, em que concorra o 
demandante. 
2. A escolha do Juiz que comporá o Tribunal, mediante promoção, por 
merecimento, desenvolve-se mediante procedimento administrativo 
(art. 6º da Resolução n.º 6/2005, do CNJ), em que não há contraditório, 
razão pela qual não incide, na espécie, a norma prevista no art. 18, 
inciso III, da Lei Federal nº 9.784/1999, concernente a hipótese de 
processo administrativo. 
3. Entendimento em contrário poderia conduzir ao rematado absurdo 
de ensejar ao Juiz que disputa promoção, por merecimento, eleger, em 
tese, ao sabor de suas conveniências, os membros do Tribunal que 
participariam da votação da lista, bastando, para tanto, que movesse 
ação judicial em desfavor daqueles cujo voto não consulta aos seus 
interesses.(CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 
0002023-65.2008.2.00.0000 - Rel. JOÃO ORESTE DALAZEN - 74ª 
Sessão Ordinária Sessão - j. 18/11/2008 ). 

 

48. Lastreando-se no precedente citado e decidindo situação similar à deste 

PCA – alegação de impedimento ou suspeição em procedimento de formação 

de lista tríplice, para preenchimento de vaga destinada ao quinto constitucional 

do Ministério Público –, esse Egrégio Conselho Nacional de Justiça firmou 



precedente no sentido de que a elaboração de lista tríplice pelos 

Tribunais, para o preenchimento de vaga de Desembargador destinada ao 

quinto constitucional, não é processo, mas mero procedimento 

administrativo. Por consequência, não se submete a contraditório e, 

assim, não há que se falar em suspeição ou impedimento. Neste sentido é 

a ementa do julgado do PCA n. 0006157-04.2009.2.00.0000, cujo relator foi o 

Eminente Ministro Ives Gandra: 

 

IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR A FORMAÇÃO DE LISTA 
TRÍPLICE DE VAGA DESTINADA AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL (QUINTO CONSTITUCIONAL) – NÃO 
CARACTERIZAÇÃO - PROCEDIMENTO, E NÃO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO.  
1. A escolha de membro do Ministério Público Estadual (quinto 
constitucional)  que comporá o Tribunal de Justiça local desenvolve-se 
mediante procedimento administrativo, em que não há 
contraditório, razão pela qual não há de se falar em suspeição ou 
impedimento (à luz do art. 18 da Lei nº 9.784/99) da autoridade 
para atuar, pois não se trata de processo administrativo, mas 
mero procedimento, conforme precedente deste Conselho, em 
caso análogo (Pedido de Providências 0002023-5.2008.2.00.0000, 
Conselheiro Ministro João Oreste Dalazen, DJ de 05/12/08).   
2. “In casu”, afora a inaplicabilidade do art. 18 da Lei 9.784/99, vale 
destacar que tal medida não tem o condão de obstar a eventual 
suspeição em sede de procedimento administrativo, à luz do art. 135 
do CPC, o que, todavia, não ocorreu na hipótese dos autos, uma vez 
que a suspeição arguida seria apenas de a desembargadora votante 
ser esposa do Governador do Estado, o que sequer justificaria o 
afastamento. 
Procedimento de controle administrativo improcedente.(CNJ - PCA - 
Procedimento de Controle Administrativo - 0006157-04.2009.2.00.0000 
- Rel. IVES GANDRA - 99ª Sessão Ordinária - j. 23/02/2010 ). 
 
 

49. Como se infere dos acórdãos citados, a jurisprudência do Conselho 

Nacional de Justiça é no sentido de que o caso atacado por meio deste 

Procedimento de Controle Administrativo não desafia a incidência dos institutos 

da suspeição e do impedimento. 

 

50. Em suma, seja porque os institutos da suspeição e do impedimento são 

inaplicáveis ao procedimento administrativo objeto de análise, seja porque, 

ainda que o fossem, não haveria a configuração das hipóteses legais de 

impedimento e suspeição, o pedido formulado pelo requerente não merece 

guarida, desafiando o arquivamento liminar de sua postulação. 

 



DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA POSTULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE GERAL. 

 

51. Há, ainda, outras alegações constantes da exordial que demonstram a 

manifesta impropriedade da postulação, a demandarem manifestação expressa 

deste requerido, o que se passa a fazer doravante. 

 

52. A incoerência da postulação é manifesta, na medida em que não pede a 

nulidade da votação da lista tríplice, mas apenas a nulidade da votação 

deste requerido na 2ª vaga, e apenas quanto à candidata MARISA 

RODRIGUES DE ALMEIDA DIÓGENES, com a manutenção integral dos 

demais resultados. 

 

53. Ora, Excelentíssimo Conselheiro, questiona-se: porque o Requerente 

não postulou a nulidade do voto deste requerido na votação do primeiro lugar, 

o qual foi direcionado ao próprio requerente? O requerente solicitou junto ao 

TRT da 21ª Região certidão circunstanciada da sessão de escolha da lista 

tríplice (requerimento e certidão anexos), no qual tal fato é expressamente 

registrado. Contudo, o autor simplesmente silenciou que o primeiro voto deste 

Desembargador lhe foi direcionado, assim como sequer postulou a nulidade de 

tal voto. 

 

54. Do mesmo modo, causa estranheza que o Requerente não postule a 

nulidade de todo o procedimento de votação, inclusive constando pedido 

expresso para que sejam mantidos os votos dos 1º e 3º eleitos, como também 

os demais votos dos outros desembargadores no 2º lugar (item 42, alínea “d”, 

da petição inicial). Sua postura lhe beneficia de modo direto, em detrimento de 

alegada – e, ressalte-se, inexistente – nulidade do procedimento de votação. 

 

55. Atente-se que, caso o requerente tivesse sido eleito na 2ª vaga, o 

quadro de candidatos concorrentes à 3ª vaga seria distinto, inclusive com a 

possibilidade de eleição de outros candidatos, até mesmo da própria Sra. 

Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes. Ignorar tal contexto é fechar os olhos 



à consequência lógica do pedido formulado, manipulando-se o resultado da 

votação conforme a vontade do requerente. 

 

56. Admitida a tese de eventual nulidade no procedimento de formação de 

lista tríplice, a consequência legal seria a nulidade da votação, não 

unicamente do voto contrário ao requerente. Acaso existente, a alegada 

nulidade viciaria todo o procedimento, comprometendo a sua lisura, e não 

apenas um único voto deste Desembargador, numa única rodada de 

votação, e apenas do voto contrário ao requerente. Contudo, o autor parece 

fechar os olhos ao corolário de sua linha argumentativa, simplesmente 

perseguindo o seu objetivo pessoal.  

 

57. Se, conforme afirmado na exordial, as razões da postulação são de 

ordem pública, e se houve violação a preceitos constitucionais, indaga-se 

porque o Requerente se insurge somente quanto aos aspectos que considera 

lhe terem causado prejuízo pessoal? A atuação institucional desse Egrégio 

Conselho é assaz relevante, atinentes a questões maiores, ínsitas ao 

direcionamento do Poder Judiciário do Brasil. 

 

58. Mais uma vez, o quadro descrito desafia o arquivamento liminar deste 

Procedimento de Controle Administrativo, nos moldes do inciso X do art. 25 do 

Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça:  

 

Art. 25. São atribuições do Relator:  
X - determinar o arquivamento liminar do processo quando a 
matéria for flagrantemente estranha às finalidades do CNJ, bem 
como quando a pretensão for manifestamente improcedente, 
despida de elementos mínimos para sua compreensão ou quando 
ausente interesse geral;  
 

 

59. Assim, diante da manifesta improcedência do pleito, bem como em 

razão da ausência de interesse geral, o arquivamento liminar é medida que se 

impõe. 

 

 

 



DA PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 

 

60. Diferentemente do que o autor tentar fazer crer, todas as causas de 

pedir de sua postulação de “anulação do voto” já eram conhecidas no momento 

de realização da eleição da lista tríplice, ora impugnada. 

 

61. É fato público e notório, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, 

que este Desembargador foi casado com a Sra. Marisa Rodrigues de Almeida 

Diógenes, bem como que dessa união sobreveio uma filha. Essa conclusão 

decorre da forte atuação acadêmica deste requerido, como professor da UFRN, 

desde 1996, bem como do exercício da magistratura desde setembro de 1990, 

em inúmeras cidades do Estado. Do mesmo modo, a Dra. Marisa Almeida é 

advogada de expressiva atuação na Seara Jurídica do RN, sendo amplamente 

conhecida pelos seus pares, inclusive tendo ocupado a vice-presidência da 

OAB/RN de 2016 a 2018.  

 

62. De idêntico modo, os fatos consistentes na sociedade em comum e na 

participação em associação acadêmica também são públicos e notórios, 

inclusive constando em sites, conforme juntado pelo próprio requerente, e 

em registros públicos disponíveis a toda a sociedade. 

 

63. Ademais, repita-se, é do conhecimento deste Desembargador que tais 

fatos já foram alegados por ocasião do procedimento de elaboração da lista 

sêxtupla, no âmbito da OAB/RN. Colaciona-se documentação comprobatória 

da afirmação (impugnações, voto e ata de deliberação da comissão eleitoral da 

OAB/RN). 

 

64. No tocante às regras utilizadas para a votação da lista tríplice, houve 

explícita menção a elas, por este demandado, na condição de Presidente do 

Tribunal, por ocasião da sessão de escolha dos candidatos, consoante se 

infere de certidão em anexo, emitida pela Secretaria do Tribunal Pleno, bem 

como do áudio da sessão anexado ao presente PCA pelo requerente. 

 



65. Não obstante o conhecimento prévio de todas as causas apontadas pelo 

autor como ensejadoras de nulidade do procedimento de escolha da lista 

tríplice, o Requerente simplesmente silenciou quanto às mesmas, aguardando 

o desfecho da votação para, somente então, após constatar o resultado 

desfavorável à sua pessoa, veicular o presente Procedimento de Controle 

Administrativo. 

 

66. Excelentíssimo Conselheiro; tal conduta não encontra guarida no 

Princípio Geral de Direito da Boa-Fé Objetiva, segundo o qual as partes devem 

proceder de forma transparente, apontando eventuais irregularidades tão logo 

tenham conhecimento das mesmas e não guardando as alegações para o 

momento que lhes sejam mais convenientes, em nítida afronta do Princípio da 

Colaboração. 

 

67. O procedimento do autor enquadra-se naquilo que a Jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça tem denominado de “nulidade de algibeira”, 

consoante se verifica em recentíssima decisão de sua 5ª Turma: 

 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 
'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela 
insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é 
alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor 
conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra 
ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé 
processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (EDcl 
nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. 
Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). 

 

68. Trata-se de manifestação do Princípio da Preclusão, não sendo lícito à 

parte valer-se de sua própria conduta irregular, consoante consolidado há 

muito no brocardo latino nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 

 

69. Impõe-se aqui, mais uma vez, o reconhecimento da manifesta 

improcedência do pedido, a ensejar o arquivamento liminar deste Procedimento 

de Controle Administrativo. 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

70. Ante o exposto, REQUER-SE a esse Egrégio Conselho Nacional de 

Justiça: 

a) o arquivamento liminar deste Procedimento de Controle 

Administrativo, em razão da inexistência de interesse geral; ou 

b) o arquivamento liminar deste Procedimento de Controle 

Administrativo, em razão da consumação da preclusão para formular as 

alegações constantes da petição inicial (nulidade de algibeira); ou 

 c) subsidiariamente, o arquivamento liminar deste Procedimento de 

Controle Administrativo, em razão da inaplicabilidade das causas de suspeição 

e impedimento, por se tratar de mero procedimento administrativo, conforme 

jurisprudência desse Conselho Nacional de Justiça; ou 

 d)  subsidiariamente, caso entenda aplicáveis os institutos da 

suspeição e impedimento ao processo administrativo em referência, o 

arquivamento liminar deste Procedimento de Controle Administrativo, em razão 

da não configuração de qualquer das causas de impedimento e suspeição 

dispostas na legislação aplicável – Código de Processo Civil e Lei n. 9.784/99, 

tampouco de qualquer das nulidades alegadas; ou 

 e)  subsidiariamente, caso não haja o arquivamento liminar, que a 

matéria seja submetida ao colegiado, com o consequente reconhecimento da 

improcedência da postulação autoral, pelas razões expendidas no corpo dessa 

manifestação; ou 

 f) subsidiariamente, caso o colegiado não acolha a tese da 

improcedência do pleito, que seja reconhecida a nulidade da votação, com 

realização de novo procedimento administrativo para formação da lista tríplice, 

destinada ao provimento de vaga de Desembargador do Trabalho, em vaga 

oriunda do quinto constitucional (advocacia). 

 

 Por fim, esta Presidência ressalta a importância da manifestação desse 

Conselho sobre a matéria veiculada, inclusive para traçar diretrizes aplicáveis a 

casos futuros e similares àquele discutido neste Procedimento de Controle 

Administrativo, colocando-se, desde já, em prontidão para o cumprimento 

imediato do que venha a ser eventualmente determinado. Registre-se que o 



Presidente da Corte, ora Requerido, não possui qualquer preferência pessoal 

quanto ao nome a ocupar vaga no Regional, pelo que, quanto antes a questão 

seja dirimida, mais benéfico para a jurisdição. 

 

 Protesta e requer pela produção de todos os meios de prova em Direito 

admitidos, especialmente pela prova documental que segue anexa à presente 

manifestação. 

 

 Respeitosamente,  

 De Natal-RN para Brasília-DF, em 22 de agosto de 2019.  

 

 

BENTO HERCULANO DUARTE NETO 

Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 
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