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Aproxima-se mais um momento em que a advoca-
cia potiguar é chamada a colaborar diretamente no pro-
cesso de composição de tribunais judiciais. No próximo 
dia 12 de julho, todos nós, advogados do Rio Grande do 
Norte, poderemos influenciar na escolha do(a) futuro(a) 
Desembargador(a) do Tribunal Regional do Trabalho da 
21ª Região, numa das vagas do Quinto Constitucional. 
Será a terceira vez que o Conselho Seccional da Ordem 
dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte realiza 
consulta direta aos advogados para a formação de lista 
sêxtupla do Quinto Constitucional.

A indicação de advogados e de membros do Minis-
tério Público para a composição dos tribunais, denomi-
nada de Quinto Constitucional, foi uma inovação implan-
tada no Brasil a partir da Constituição de 1934, a qual, 
relembre-se, inaugurou importante capítulo da história 
da democracia brasileira, com a inserção no texto da 
Carta Política de vários direitos sociais, como, por exem-
plo, o voto das mulheres. Como bem disse o ex-Presi-
dente Nacional da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, 
“percebe-se que o barco da legitimidade de todos os 
membros de tribunais, oriundos do quinto ou da carreira, 
é o mesmo, o constitucional”.

Nesse contexto, o Quinto Constitucional significa im-
portante avanço democrático e elemento de oxigenação 
da Justiça, porque, no dizer do ministro Ricardo Lewa-
ndovski, “imprime a visão do mundo do advogado e do 
promotor para enriquecer a atividade jurisdicional e é 
um fator inibidor do corporativismo na magistratura”. E 
não obstante as críticas que o Quinto Constitucional tem 
sofrido nos últimos anos de alguns setores da sociedade, 
inclusive de parcela do próprio Judiciário, é inegável a 
imensa contribuição que a presença de advogados e de 
membros do Ministério Público tem proporcionado na 
busca de uma Justiça mais acessível. 

Portanto, a oportunidade dos advogados potiguares, 
diretamente, expressarem a sua vontade no processo de 
formação da lista sêxtupla da qual será escolhido um(a) 
advogado(a) para compor o TRT da 21ª Região não pode 
ser desperdiçada pelos que compõem a advocacia do 
Rio Grande do Norte. No dia 12 de julho, devemos com-
parecer aos locais de votação imbuídos do firme pro-
pósito de colaborar no processo de fortalecimento do 
Poder Judiciário mediante a escolha de nomes que dig-
nifiquem o Quinto Constitucional.

Conclamamos todos os advogados inscritos na OAB 
do Rio Grande do Norte a exercerem o seu direito de 
votar, legitimando, mais ainda, o nome daquele(a) que 
vier a ser escolhido(a) Desembargador(a) do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região.

Wlademir Capistrano
Presidente da Comissão Eleitoral
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QUEM É EDUARDO ROCHA?

O   ADVOGADO  EDUARDO ROCHA NASCEU EM NATAL, É PAI DE TRÊS 

FILHOS E TEM ATUAÇÃO RECONHECIDA NA COMUNIDADE JURÍDICA POTI-

GUAR, COM MAIS DE 35 ANOS DE MILITÂNCIA NA ADVOCACIA TRABALHISTA E 

QUASE 4 MIL PROCESSOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ESPECIALISTA EM DIREITO 

DO TRABALHO (FGV/RIO) E EM DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABA-

LHO (UFRN), ELE É EX-PRESIDENTE DA ANATRA E JÁ OCUPOU O POSTO DE CONSE-

LHEIRO DA OAB/RN, SENDO POR DUAS VEZES CONSELHEIRO FEDERAL DA OAB.

  PELO COMPROMISSO, EXPERIÊNCIA E DEDICAÇÃO À JUSTIÇA 

DO TRABALHO, EDUARDO ROCHA QUER REPRESENTAR A ADVOCACIA TRA-

BALHISTA NO TRT21.
  
 
 
 

@EDUARDOROCHA.42

NO DIA 12 DE JULHO, VOTE
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NGRACIOE
CANDIDATO AO QUINTO CONSTITUCIONAL   TRT/RN   VOTE

Com 64 anos, sou o candidato com 
mais experiência de vida a disputar 
a vaga de Desembargador do TRT21 nesta 
eleição. Com uma trajetória pautada 
na harmonia com meus pares e ética 
no ambiente jurídico, empresto meus 32 
anos de atividades jurídicas, 31 destes 
exexclusivamente no Direito Trabalhista, 
para construir uma ponte segura 
entre os advogados e o Tribunal.
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MIROCEM JÚNIOR NO TRT-RN
UM PROJETO COLETIVO

       Conhecimento e experiência

       Respeito e dedicação

       Ética e compromisso

Caros colegas,

O Quinto Constitucional é um meio de avigoramento do Poder 
Judiciário. O ingresso de advogadas e de advogados nos plenos 
dos tribunais assegura a presença de uma experiência distinta, 
capaz de ser somada a dos magistrados em favor da sociedade. As 
carreiras de origem são diferentes, mas o compromisso com a 
Justiça deve ser o mesmo.

A minha dedicação profissional ao Direito do Trabalho é – e 
sempre foi – motivada por sua relação direta com o bem comum.

Com duas décadas de atuação como advogado trabalhista, coloco 
o meu nome à disposição para ser um dos seus seis indicados para 
integrar a lista sêxtupla da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
no processo de indicação do novo desembargador do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21). 

Trata-se de um projeto coletivo, construído a partir de vínculos 
cultivados com os colegas ao longo desses 20 anos de militância. 
Sempre mantive uma relação harmoniosa com os mesmos, pauta-
da pelo respeito e pela ética, qualidades que julgo serem de funda-
mental importância para a representação dos advogados no pleno 
do Tribunal.

Por fim, aproveito para destacar o conhecimento que adquiri sobre 
a área trabalhista, tanto na teoria quanto na prática. Conhecimen-
to que quero transformar em assertividade, para assegurar, com a 
minha nomeação, o fortalecimento da Justiça do Trabalho no Rio 
Grande do Norte, notadamente por meio da pacificação da 
jurisprudência, do fomento à conciliação e da defesa da celeridade 
processual.

M I R O C E M  J Ú N I O R

Advogado trabalhista 

Bacharel em Direito (UFRN) 

Especialista em Direito do Trabalho (UNP) 

Membro da banca examinadora da prova dissertativa do concurso 
para juiz do trabalho substituto do TRT21, em 2012  

Agraciado, em 2014, com a comenda Dr. José Vasconcelos da 
Rocha, honraria concedida pela Associação norte-riograndense 
dos advogados trabalhistas  (ANATRA/21) 

Presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem (OAB/RN) 
por 6 anos  

Membro do TJD/RN desde 2004 

@mirocemjunior56mirocem. junior @mirocemjunior56
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Janaína Barbosa tem 44 anos, é casada, mãe, notável 
pelo seu carisma, simplicidade, acessibilidade, hones-
tidade, lealdade e temor a Deus. É atenciosa, zelosa, 
dedicada, ética, determinada e aguerrida nas causas 
que abraça. 
 
Formou-se em Direito pela UFRN em 1998 e há mais 
de 20 anos milita na Justiça do Trabalho, predominan-
temente no TRT21 e também no TRT13, TRT6, TRT7, 
TRT16, TRT4, TRT9 e TRT11.
 
Integrou o Departamento da Assistência Judiciária da 
OAB/RN, foi professora da UFRN lotada no Departa-
mento de Direito Público e de cursinho preparatório 
de concurso. É pós-graduada em Direito Tributário 
pela UFRN e Constitucional pela UNP. 
 
Publicou artigos jurídicos nos livros Direito na Era Digi-
tal, lançado no STJ: Correio eletrônico: choque entre 
os direitos fundamentais dos signatários do contrato 
de trabalho e na Revista Jurídica In Verbis, lançada 
pela UFRN: Ponderações Acerca da Ilegitimidade da 
Lei 9.605/98. Também participou de bancas de con-
curso: exame da ordem de 2003.1 da OAB/RN e con
gresso de iniciação científica na UFRN, além de coor-
denar mesa no Congresso Brasileiro de Processo Civil 
e Trabalhista promovido pelo IBEC em 2014.

“Resolvi colocar o meu nome à disposição da classe 
no processo de escolha do Quinto Constitucional do 
TRT21 atendendo a um clamor dos colegas que mili-
tam junto a mim na Justiça do Trabalho e que vêm na 
minha pessoa alguém que os representa por vivenciar 
o dia a dia deste tribunal, pela postura ética, cordial e 
acolhedora no trato com os colegas, servidores e ma-
gistrados, por deter experiência técnica adquirida du-
rante esses 20 anos de atuação e também movida 
pelo desejo de bem servir ao jurisdicionado, aos advo-
gados e à sociedade. 

Comprometo-me a colaborar para o fortalecimento da 
justiça, reforçar o pioneirismo e as valiosas ações que 
já foram implementadas pelo tribunal; representar a 
advocacia trabalhista no TRT, através da valorização 
da classe:  respeito às prerrogativas, humanização dos 
honorários, acessibilidade, colaboração para o contí-
nuo aperfeiçoamento pelo diálogo e com sugestões 
dada Advocacia; e intensificar a realização de programas 
de qualidade no atendimento, através de capacitações 
e implementação de rotinas que imprimam cada vez 
mais agilidade; valorização dos servidores e do am-
biente de trabalho”.
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PROFESSOR

IDONEIDADE E EXPERIÊNCIA

   Tenho uma história de dedica-
ção ao Direito do Trabalho e ao 
Processo do Trabalho há quase 
20 anos e em virtude da  familiari-
dade com a matéria, me vejo apto 
a representar a advocacia poti-
guar no honroso exercício da 
função de Desembargador.

   Filho de pai caicoense e mãe de 
Serra Negra do Norte, Marcelo de 
Barros Dantas é graduado em 
Direito pela Universidade do 
Estado de MG (1999), especialista 
em Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho pela Universidade de 

 
    Exerce a advocacia desde o ano 
2000, sendo membro do escritó-
rio Marcelo Barros & Radir Filho 
Advogados Associados, com 
ênfase em Direito do Trabalho.

  Professor Substituto da UFRN 
(2003/2005). CANDIDATO AO QUINTO 

CONSTITUCIONAL PARA O TRT21

‘‘

  Professor dos cursos de 
graduação e pós-graduação em 
Direito no Centro Universitário 
do RN (UNI-RN) desde 2005, das 
disciplinas Direito do Trabalho, 
Processo do Trabalho e Prática 
Trabalhista. 
    
     Professor da Escola Superior 
da Magistratura do Trabalho da 
21ª  Região,  RN -  Esmat21 . 
P r o f e s s o r  d e  C u r s o s 
Preparatórios para Concursos

  
  Autor de obras destinadas a 
concursos na área de Direito do 
Trabalho e Processo do Trabalho.

‘‘

Marcelo de Barros Dantas

# M A R C E LO B A R R O S 7 6marcelodebarrosdantasACOMPANHE MAIS SOBRE O CANDIDATO, ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

    Foi membro representante da 
OAB no último concurso para 
magistratura do Trabalho do 
TRT-21.

Franca, SP.

Públicos.

RODRIGO MENEZES

RODRIGO MENEZES   é um advogado potiguar há 16 anos, 
especialista em Direito do Trabalho com atuação em cerca 
de três mil processos e professor de pós-graduação.

Atualmente, é presidente licenciado da ANATRA, já foi di-
retor da ABRAT, vice-presidente da CAARN, membro suplen-
te da Comissão Executiva local do 1º Concurso Público Na-
cional Unificado para Ingresso na Carreira da Magistratura, 
além de ter ocupado diversos cargos na OAB/RN e CFOAB.

Com grande experiência, compromisso com o tra-
balho, capacidade de diálogo e respeito a todos os 
profissionais, Rodrigo é candidato a vaga de desem-
bargador do TRT da 21ª Região com o número 72. 
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LOCAIS DE VOTAÇÃO

SECCIONAL NATAL
Campus da UnP
Av. Engenheiro Roberto Freire, 2184,
Capim Macio, Natal/RN.

SUBSECCIONAL ASSU
Rua Dr. Luiz Carlos, 4085,
Novo Horizonte, Assu/RN.

SUBSECCIONAL CAICÓ
Rua Umbelino França, 43,
Centro - Caicó/RN.

SUBSECCIONAL CURRAIS NOVOS
Rua Manoel Aleixo, 60,
Centro - Currais Novos/RN.

SUBSECCIONAL GOIANINHA
Rua Luiz Belarmino da Costa, 1547 E,
Centro - Goianinha/RN

SUBSECCIONAL MACAU
Rua São José, 19,
Centro - Macau/RN.

SUBSECCIONAL MOSSORÓ
Rua Duodécimo Rosado, 1125,
Nova Betânia - Mossoró/RN

SUBSECCIONAL PAU DOS FERROS
Rua Respicio José do Nascimento, 539,
Princesinha do Oeste - Pau dos Ferros/RN.

APTOS A VOTAR

Poderão votar no pleito de 2019 os 
advogados e as advogadas adimplentes 
até 02/07/2019.

Para mais informações, é necessário 
entrar em contato com a tesouraria da 
OAB/RN: tesouraria@oabrn.org.br.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA A VOTAÇÃO

- Cartão ou a Carteira de Identidade 
Profissional.

OU UM DOS DOCUMENTOS SEGUINTES:
- Registro Geral de Identidade;
- Carteira Nacional de Habilitação;
- Carteira de Trabalho e Previdência 
Social ou Passaporte.
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