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Diretoria da OAB/RN 
leva propostas ao TJRN

A diretoria e membros de comissões da OAB/RN reu-
niram-se na última sexta-feira (15) com o presidente do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador 
João Rebouças. Além de manifestar votos de sucesso à ges-
tão do desembargador na presidência do TJRN, iniciada em 
janeiro, a comitiva apresentou propostas de melhorias para 
a atuação dos advogados nos fóruns em Natal e no interior.

STJ DECIDE POR OBEDIÊNCIA ESTRITA A HONORÁ-
RIOS ENTRE 10% E 20%

Uma importante vitória para a advocacia foi conquis-
tada com a decisão da 2ª seção do STJ sobre a fixação 
dos honorários advocatícios sucumbenciais. De acordo 
com a decisão, ficou estabelecida obediência estrita do 
artigo 85º, §2º do novo CPC, que determina que “os ho-
norários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo 
de vinte por cento sobre o valor da condenação.

DIRETO DO CFOAB

OAB/RN tranca ação penal contra 
advogada

A OAB/RN, por intermédio da Comissão de Prerroga-
tivas, obteve junto ao TJ-RN habeas corpus para trancar 
processo criminal que tramita na Vara Única da Comarca 
de Caraúbas contra uma advogada potiguar. Os desembar-
gadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decidi-
ram por unanimidade pelo trancamento da ação.

Aula Magna da ESA inaugura ano 
letivo e empossa nova diretoria

A OAB/RN promoverá na próxima quarta-feira (20), às 
19h, na sede da Seccional Potiguar, a Aula Magna de aber-
tura do ano acadêmico da Escola Superior da Advocacia 
João Medeiros Filho. Na ocasião, ocorrerá também a pos-
se da nova Diretoria da ESA/RN para o triênio 2019-2021.  
A aula terá como tema “Os três anos da vigência do CPC e 
seus reflexos para advocacia”, e será ministrada pelo profes-
sor Daniel Amorim Assumpção Neves.

GOOSE EYEWEAR
A CAARN e Goose Eyewear fir-

maram um convênio que oferece, 
aos advogados e estagiários 

inscritos na OAB/RN, descontos exclusivos de 20% na 
compra de óculos  solar ou receituário e 15% na compra de 
lentes de grau. A Goose Eyewear  fica localizada na Avenida 
Afonso Pena, 628,Vila Colonial, loja 02, Tirol. E na Av. Praia 
de Genipabu, 2097 Lateral do Praia Shopping, Ponta Negra.


