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OAB/RN concede 
desconto de 75% 
na anuidade para 
advogados iniciantes

Por maioria de votos e cumprindo compromisso assu-
mido pela atual direção, os conselheiros da Ordem dos 
Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte aprovaram a 
concessão de desconto de 75% para os advogados inscritos 
na Ordem em 2019, com validade apenas durante o primei-
ro ano. Com a medida, o valor da anuidade para os novos 
advogados será de R$ 217,50.

A ampliação do desconto atende pleito dos advogados 
em início de carreira do Rio Grande do Norte.  A OAB/RN 
também manteve os descontos de 5% para os pagamentos 
à vista e os descontos para os advogados com até cinco de 
inscrição e para estagiários.

Anuidade 2019 já está disponível 
para pagamento com desconto

A OAB/RN informa que os boletos da anuidade de 2019 
estão disponíveis por meio eletrônico para pagamento. 
Como forma de economia, não haverá envio do carnê físico 
pelos Correios. O pagamento pode ser feito em parcela úni-
ca, com desconto de 5%, até o dia 31 de janeiro. As demais 
cotas de parcelamento estarão disponíveis em breve.

Espaço Sãn oferece  
20% de desconto para  
a advocacia potiguar

A CAARN e o Espaço Sãn firmaram 
uma parceria que oferece aos advogados e estagiários da 
OAB/RN desconto exclusivo de 20% em todos os proce-
dimentos realizados. O Espaço Sãn fica localizado na rua 
Raposo Câmara, 3401, Candelária, Natal/RN. Informações: 
(84) 99970-7858.

SISTEMA OABJURIS COLOCA INTELIGÊNCIA ARTIFI-
CIAL A SERVIÇO DA ADVOCACIA

A plataforma OABJuris tem como objetivo facilitar, oti-
mizar e gerar maior praticidade ao dia-a-dia dos profissio-
nais da advocacia. Totalmente gratuito, o sistema possui 
diversas funcionalidades, como a busca por jurisprudên-
cias em um banco nacional integrado, ordenando os re-
sultados por relevância em cada um dos temas. A ferra-
menta permite ainda a filtragem dos resultados desejados 
por tribunal, relator, ramo do direito, data e, ainda, ter seus 
resultados otimizados pela inteligência artificial. Para fa-
zer uso do sistema os profissionais e estagiários devem re-
alizar um cadastro no sistema: jurisprudencia.oab.org.br.

DIRETO DO CFOAB


