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OAB/RN define 
regras para o quinto 
constitucional do TRT

A OAB/RN lançou nesta sexta-feira (15) o edital com as 
regras para os advogados escolherem os representantes da 
classe na lista sêxtupla para o quinto constitucional do Tri-
bunal Regional do Trabalho – 21ª Região. O edital é o marco 
inicial do processo que vai resultar na indicação do futuro 
desembargador (ou futura desembargadora) do TRT/RN. O 
Diário Oficial da OAB desta segunda-feira (18) traz a publi-
cação das regras na íntegra.Os advogados escolherão seus 
representantes na lista sêxtupla por votação direta. 

OAB REQUER APURAÇÃO DO ACORDO QUE CRIA 
FUNDO DE RECURSOS DA LAVA-JATO

O Conselho Pleno da OAB ratificou sua contrarieda-
de à criação de um fundo de recursos por parte do MPF 
para alocar recursos recuperados no âmbito da Opera-
ção Lava-Jato. A Ordem irá requerer ingresso como ami-
cus curiae na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 568, que trata do tema.

DIRETO DO CFOAB

Colégio de Presidentes de 
Comissões acontecerá dia 25

A diretoria da OAB/RN realizará no próximo dia 25, às 
17h30, o primeiro Colégio de Presidentes de Comissões da 
Seccional Potiguar. Na oportunidade, os presidentes das 
comissões apresentarão o planejamento das atividades, as 
principais demandas, assuntos administrativos e sugestões 
para a nova gestão da Ordem. 

OAB/RN e Jucern discutem 
integração total ao Simples Nacional

A presidente da Comissão da Sociedade de Advogados 
da OAB/RN, Camila Toscano; e a vice-presidente da Comis-
são, Aneliza Gurgel, se reuniram com o presidente da Junta 
Comercial do RN (Jucern), Carlos Augusto Maia, para tratar 
da integração total do Sistema OAB ao Simples Nacional.

SUSHINKASA 
A CAARN e o restaurante 

SushinKasa firmaram convênio que 
oferece aos advogados e estagiários regularmente inscritos 
na OAB/RN desconto exclusivo de 10% sobre o cardápio do 
almoço. O restaurante fica localizado na avenida Nascimen-
to de Castro, 1805, Loja 4 - Lagoa Nova, Natal/RN. Informa-
ções pelos telefones (84) 2020-3020/6050 | 99693-2392.


