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OAB/RN disponibiliza 
Programa de Recuperação 
de Receitas

Os advogados potiguares passaram a contar este ano 
com condições especiais para regularizarem a situação 
de anuidades em atraso junto a OAB/RN. O Programa de 
Recuperação de Receitas (PRR) foi aprovado na sessão do 
Conselho Seccional e já está disponível para todos os pro-
fissionais do estado. Através do Programa, o advogado ina-
dimplente pode quitar a dívida com redução de até 100% 
sobre valores de juros e multas.

O Conselho Federal da OAB impetrou uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade no STF, na última semana, 
questionando pontos da chamada Reforma Trabalhista 
– elencada na Lei Federal nº 13.467/2017 – que limitam 
os valores das indenizações trabalhistas ao criarem uma 
espécie de tarifação para o pagamento.

DIRETO DO CFOAB

ESA/RN e UnP oferecem 
pós-graduações em Natal e Mossoró

A OAB/RN, por meio da Escola Superior de Advocacia, 
promoverá cursos de pós-graduação, em parceria com UnP, 
integrante da Rede Laureate. Os inscritos na Ordem terão 
acesso a descontos nos cursos de Pós-Graduação da UnP na 
área do Direito, em Natal e Mossoró. 

Parceria da OAB/RN garante 
serviço de publicações jurídicas

Para fornecer ainda mais benefícios aos advogados e ad-
vogadas potiguares, a OAB/RN renovou seu convênio com 
a empresa de tecnologia Advise Brasil. A parceria oferece 
serviço gratuito de publicações jurídicas aos inscritos com 
anuidade em situação regular. Cadastre-se!

COMEÇARAM AS VENDAS
DO CAARNAVAL

A CAARN está preparando uma 
prévia de carnaval imperdível: o Blo-
quinho de CAARNaval! O bloco vai sair no dia 27 de feve-
reiro, no bairro de Petrópolis, um dos principais polos do 
carnaval de Natal, e destino certo dos foliões. As senhas já 
estão à venda e podem ser adquiridas na sede da CAARN, 
das 12h às 18h, e na Casa de Apoio ao Advogado, das 8h às 
18h, pelo preço de R$50,00.


