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OAB/RN realiza visita 
técnica a presídio 
federal em Mossoró

O presidente da OAB/RN, Aldo Medeiros atendeu a 
convite do juiz federal Walter Nunes, corregedor da unida-
de prisional, com o propósito de conhecer o funcionamen-
to da penitenciária e o tratamento dado aos advogados no 
local. O presidente da Comissão de Defesa das Prerroga-
tivas e Valorização de Advocacia, Thiago Cortez, também 
acompanhou visita.

STF GARANTE VITÓRIA PARA A ADVOCACIA EM 
PLEITO SOBRE ISS

O STF julgou RE 940.769/RS e declarou a inconstitu-
cionalidade dos artigos 20, § 4º, II, da Lei Complementar 
7/73, e 49, IV, §§ 3º e 4º, do Decreto 15.416/2003, ambos 
editados pelo Município de Porto Alegre. A prefeitura 
buscava mudar a base de cálculo do ISSQN das socieda-
des de advogados, indexando a cobrança com base no 
valor da causa. 

DIRETO DO CFOAB

Sistema e-OUV é apresentado à 
Rede de Ouvidorias

A Rede de Ouvidorias se reuniu na sede da OAB/RN, 
para conhecer a ferramenta e-OUV, criada pela Controla-
doria-Geral da União (CGU). O ouvidor-geral da Seccio-
nal, Kennedy Diógenes, juntamente com representantes e 
ouvidores de diversas instituições tiveram oportunidade 
de conhecer os benefícios ofertados pela plataforma.

Curso sobre Multipropriedade e
Lei dos Distratos acontece dia 03/05 

No próximo dia  03 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 
17h, acontecerá no Plenário da OAB/RN, o curso Direito 
Imobiliário: Multipropriedade e Lei dos Distratos. A capa-
citação é realizada pela Escola Superior de Advocacia no 
Rio Grande do Norte em parceria com o professor Rodrigo 
Azevedo Toscano de Brito (PB). Inscrições em oabrn.org.br

FORMULE
O advogado terá 10% 

de desconto na compra dos 
produtos da farmácia. Válido somente para advogados. 
Endereço: - Avenida Nascimento de Castro, 1795, Lagoa 
Nova - Natal/RN/ - Avenida Afonso Pena, 547, Petrópolis 
- Natal/RN - Telefone- (84) 3234-0314


