
 
 
 
 
 
 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO DA CAARN – ANO 2019 

 

 

 Um ano muito intenso, de muito de trabalho, reorganização e de 

representatividade da Advocacia. É assim que podemos definir o 

primeiro ano da gestão da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio 

Grande do Norte – CAARN. 

 

 

 As primeiras ações foram focadas na reestruturação da casa e otimização 

dos recursos. Contratos foram analisados e serviços considerados 

dispensáveis foram cortados, como, por exemplo, o serviço mensal de 

manutenção de ar condicionados. 

 

 

 Cancelamento do cartão de crédito coorporativo da CAARN. 

 

 

 Redução das diárias de viagem, que foram reduzidos de R$500 para 

R$300, para viagens dentro do Nordeste, e R$350,00 para outras regiões. 

 

 

 Acordo judicial do processo do OAB Saúde. 

A CAARN conseguiu renegociar a dívida, que era de aproximadamente 

R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para R$ 665.000,00 (seiscentos 

e sessenta e cinco mil reais), uma redução de 44,59%, com pagamento parcelado 

em 30 (trinta) prestações de R$ 9.500,00 e 02 (dois) balões de R$ 100.000,00. 

 

 

 Participação da CAARN nos Jogos de Verão da Advocacia, edição 2019. 

Jogos Nacionais organizado pela Coordenação Nacional das Caixas de 

Assistência dos Advogados, FIDA e Conselho Federal. 

Contamos com uma delegação de 90 atletas de todo o Estado e obtivemos o 

título de 4º lugar geral.  

 

 

 Lançamento do Bloquinho de CAARNaval em Natal, e do bloco Cadê 

Meu Alvará?, em Caicó. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 Café da Manhã da Mulher Advogada em Natal e em todas as Subseções. 

 

 

 Lançamento do projeto Corrida Legal, que possui 60 vagas fixas, mas 

que já atingiu cerca de 110 Advogados. 

 

 

 Ampliação do atendimento do Expresso CAARN, com inclusão do 

Tribunal de Justiça na rota. Cerca de 500 Advogados atendidos. 

 

 

 Lançamento do Bate Bola da Advocacia Masculino (45 Advogados) e 

Feminino (20 Advogadas). 

 

 

 Lançamento da Blitz da Saúde em todas as Subseções (cerca de 800 

atendimentos), com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, 

orientação nutricional, aplicação de flúor e massoterapia. 

 

 

 Campanha da vacinação em Natal e em todas as Subseções (1.400 

Advogados e dependentes imunizados).  

Cabe destacar que a nossa participação no FIDA possibilitou o aumento de 70% 

das doses de vacina em relação ao ano passado, que recebeu apenas 800 doses. 

 

 

 CAARN e OAB no Pingo – Camarote da CAARN e da OAB Mossoró no 

tradicional Pingo da Mei Dia. 

 

 

 Arraiá da Advocacia, na Subseção de Assu. 

 

 

 Arraiá da Advocacia do Agreste, na Subseção de Goianinha. 

 

 

 Lançamento da Blitz da Saúde em Natal, com edição especial “De Olho 

na Diabetes”. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Participação da CAARN na audiência pública sobre os honorários 

advocatícios na Justiça do Trabalho. 

 

 

 Habemus Volei (30 Advogados) 

 

 

 Apoio ao Encontro da Advocacia com Sant’Ana, em Currais Novos 

 

 

 Apoio ao X Encontro dos Advogados com Sant’Ana, em Caicó 

 

 

 Mês da Advocacia repleto de programação. 

- Homenagem à CAARN pela Assembleia Legislativa; 

- Homenagem à CAARN pela Câmara Municipal de Natal; 

- Solenidade oficial de comemoração dos 70 anos da CAARN, com participação 

especial do presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, e do Presidente do 

FIDA, Felipe Sarmento; 

- Palestra de Lara Selem sobre Gestão, Inovação e Tecnologia na Advocacia; 

- Transmissão da Conferência Internacional sobre Advocacia, Gestão e 

Inovação; 

- Feira de Convênios com 20 empresas parceiras; 

- Lançamento do CAARN Fitness Day; 

- Realização de Blitz da Saúde semanal no TRT 21, Complexo Judiciário, Fórum 

Miguel Seabra Fagundes e Fórum de Parnamirim; 

- Realização, juntamente com a OAB Mossoró, do torneio de futebol society da 

Advocacia. 

 

 

 Ampliação da Clínica da Advocacia. 

- Dobramos o atendimento de todas as especialidades (antes só tinha 2 vezes 

por semana). 

- Dentista (segunda a sexta) 

- Nutricionista (segunda a quinta) 

- Psicóloga (segunda a sexta) 

- Acupuntura e ventosaterapia (segunda e quarta). 

- Atendemos 1.900 Advogados. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Agosto Laranja. 

Campanha de conscientização e prevenção da Esclerose Múltipla. 

 

 

 Lançamento da Campanha de Valorização da Anuidade “Sua Anuidade 

Levada a Sério” 

 

 

 Setembro Amarelo.  

Distribuição das cartilhas da Saúde Mental da Advocacia e campanha do 

Setembro Amarelo. 

 

 

 Outubro Rosa. 

- Realização de campanha de conscientização e prevenção. 

- Disponibilização de 140 mamografias gratuitas, em parceria com o Grupo 

Reviver. 

- CAARN Fitness Day, edição Outubro Rosa. 

 

 

 Inauguração da sala da Advocacia “Fábio José Silva de Araújo”, no 

fórum da Comarca de Santa Cruz, juntamente com a Subseção de Currais 

Novos. 

 

 

 Novembro Azul 

- Realização de campanha de conscientização e prevenção. 

 

 

 Jogos da Advocacia do Nordeste – Nordestão 

- Participação efetiva de 88 Advogados e Advogadas de todo o Estado do RN, 

com destaque para os nossos medalhistas de ouro, Jackson de Souza e Allan 

Raulino, da Subseção de Pau dos Ferros. 

- Obtivemos o título de 3º lugar geral.  

 

 

 Realização de 70 novos convênios, entre escolas, restaurantes, clínicas, 

farmácias barbearias, esmalterias e ótica, com destaque para: 

- Auri Auto Peças;  

- Drogaria Amadeus; 



 
 
 
 
 
 

 

- Pizza Hut; 

- Forró com Turista; 

- Padaria São Miguel; 

- Papa Capim; 

- Caicó Restaurante; 

- Faaca Boteco e Parrilla 

 

 

 Dezembro 

- Blitz da Saúde no TRT 21 e no Complexo Judiciário 

- CAARN Fitness Day 

- Sorteio da anuidade 

 

 

 Inauguração da sala da Advocacia “Lafaiete Dantas Júnior”, no fórum da 

Justiça Federal de Pau dos Ferros, juntamente com a Subseção de Pau dos 

Ferros. 

 

 

 Casa de Apoio ao Advogado. Atendemos 4.700 Advogados. 

 

 

 Escritório Modelo. Atendemos 1.600 Advogados. 

 

 

 Centro de Inclusão Digital. Atendemos 30 mil Advogados, 

principalmente nos meses de Julho a Outubro, em razão da crise do PJe. 

 

 

 A CAARN foi destaque nacional ao ser protagonista do: 

- Programa OAB Nacional; 

- Cobertura dos 70 anos da CAARN; 

- Projeto “o que a OAB faz por você?” 

 

 

 Lista de transmissão da CAARN: (84) 99852.0187 

 

Monalissa Dantas Alves Da Silva 

Presidente da CAARN 


