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Aberta vaga para o 
Quinto Constitucional 
do TRT 21

A OAB/RN está autorizada a abrir provimento de um 
cargo de desembargador oriundo do Quinto Constitucio-
nal, em decorrência do falecimento do desembargador José 
Rêgo Júnior. A autorização, concedida em caráter excepcio-
nal, foi dada pelo ministro Brito Pereira, presidente do Con-
selho Superior da Justiça do Trabalho. Está prevista para os 
próximos dias a publicação de edital abrindo o prazo para 
as inscrições dos advogados interessados, que deverão pre-
encher os requisitos do artigo 2º do Provimento nº 102/2004 
do Conselho Federal da OAB.

PRESIDENTES DAS SECCIONAIS DA OAB SE REÚNEM 
EM BRASÍLIA NO PRIMEIRO COLÉGIO

O Conselho Federal reliza o primeiro Colégio de Pre-
sidentes das gestões eleitas para o triênio 2019-2021. Na 
ocasião, o presidente do CFOAB, Felipe Santa Cruz, condu-
ziu os trabalhos. Dentre os tópicos abordados na reunião 
estiveram o exercício profissional, tabela de honorários, 
ações de comunicação do Sistema OAB, entre outros.

DIRETO DO CFOAB

Comissão do Advogado Público da 
OAB/RN inicia atividades

A Comissão do Advogado Público da OAB/RN reali-
zou primeira reunião ordinária do calendário previsto para 
2019. Na ocasião, foi apresentada a nova composição da 
Comissão, discutido o planejamento e as primeiras ações a 
serem efetivadas. Os advogados que desejarem contribuir 
com os trabalhos podem ligar o número (84) 4008-9415. 

Inscrições abertas para
Curso Prático de Mediação 

Nos dias 14 e 15 de março acontecerá o Curso Prático de 
Mediação Extra Judicial e Noções Introdutórias Sobre Arbi-
tragem, promovido pela Câmara de Mediação e Arbitragem 
do RN. As inscrições podem ser realizadas em cmarn.org.br

ACADEMIA KIMURA
Deseja fazer alguma arte marcial? 

Quer se exercitar? O convênio da CA-
ARN com a Academia Kimura oferece desconto: 15% no 
plano mensal em todas as modalidades da filial em Cande-
lária. Telefones: (84) 2020-4888, (84) 99430-1633 e (84) 99902-
9889. Endereço: Av. Prudente de Morais, 1867-A


