
 
 
 
 
 
 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO DA CAARN – ANO 2020 

 

Um ano muito intenso, desafiador, de muito de trabalho, 

reinvenção, de representatividade e assistência à Advocacia. É assim que 

podemos definir o segundo ano da gestão da Caixa de Assistência dos 

Advogados do Rio Grande do Norte – CAARN. 

 

Iniciamos 2020 com um planejamento focado em novos projetos 

nas áreas de saúde, esporte e lazer, bem como na expansão dos serviços para as 

Subseções, contudo, a pandemia do novo coronavírus mudou completamente 

todo o nosso planejamento. 

 

Em janeiro, lançamos a campanha do Janeiro Branco, em 

promoção da saúde mental da Advocacia, com destaque para a expansão dos 

serviços de psicologia realizados na Clínica da Advocacia, assim como para os 

convênios que envolvem os cuidados dessa área. 

 

Para abrir o ano judiciário, a CAARN realizou, em parceria com a 

Anatra, um café da manhã de boas vindas, no TRT da 21ª Região, no retorno 

das atividades forenses, com participação de cerca de 30 advogados. 

 

Em fevereiro, lançamos o inovador projeto esportivo de crossfit na 

Subseção de Currais Novos, o Cross Legal, e realizamos a segunda edição do 

Bloquinho de CAARNaval, juntamente com uma campanha de 

conscientização contra o assédio no carnaval. 

 

Em março, as atenções se voltaram para as mulheres advogadas. 

A CAARN participou ativamente das atividades da III Conferência Nacional 

da Mulher Advogada, tendo a participação da sua Presidente Monalissa Dantas 

como palestrante dos painéis “Ser mulher e jovem na advocacia: desafios e 

perspectivas” e “O corpo e a saúde da mulher”, além do lançamento do livro da 

Conferência, com o tema “Igualdade, Liberdade e Sororidade”, no qual a 

presidente também é autora de artigo escrito juntamente com a Presidente da 

Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante da OAB/RN, Ana Laura Rego.  

 

Demais disso, a delegação do Estado do Rio Grande do Norte foi a 

que teve o maior número de inscritos na Conferência e foi nominada em 

homenagem a nossa Diretora de Saúde: Delegação Valderice Nóbrega. 



 
 
 
 
 
 

 

 

A CAARN preparou uma grandiosa programação para o mês da 

Mulher Advogada, com palestras, eventos esportivos e happy hour, entretanto, 

a pandemia do novo coronavírus chegou ao nosso Estado e foram publicados 

decretos governamentais suspendendo todas as atividades presenciais, de 

modo que a programação foi suspensa. 

 

Ainda assim, antes da suspensão das atividades presenciais, a 

CAARN realizou Blitz da Saúde com café da manhã, edição especial do Dia 

da Mulher, no TRT/RN, com os serviços de avaliação nutricional e postural, 

massoterapia, verificação de pressão arterial, teste de glicemia, aplicação de 

flúor, teste de acuidade visual e distribuição de álcool gel de bolso.  

 

Ademais, a CAARN promoveu o CAARN Fitness Day – Edição 

Especial Dia da Mulher, e o evento Meeting da Saúde e Bem Estar, em que 

foram abordadas as seguintes temáticas: “a importância do esporte para a 

saúde física e mental”, “a saúde sexual da mulher” e “os impactos da 

alimentação na vida da mulher”. 

 

Nas Subseções, foi possível realizar o Chá da tarde do Dia da 

Mulher em Caicó, e o Café da tarde do Dia da Mulher em Macau. Os eventos 

nas demais Subseções foram suspensos em decorrência dos decretos 

governamentais publicados em razão da pandemia da COVID-19. 

 

Em atendimento aos decretos da Prefeitura de Natal e do Governo 

do Estado do Rio Grande do Norte, a CAARN suspendeu todas as suas 

atividades presenciais, adotando regime de teletrabalho para todos os 

funcionários e sistema de atendimento virtual à advocacia por meio de telefone 

e whatsapp. 

 

Com a disseminação do coronavírus e a necessidade de prestar 

assistência à saúde da advocacia potiguar, o planejamento das atividades da 

CAARN foi integralmente remodelado para esse novo cenário. 

 

Destarte, a CAARN lançou uma plataforma de teleatendimento 

médico especializado para a COVID-19 (Eu Saúde), com funcionamento 24 

horas por dia, um serviço disponível à advocacia de todo o Estado de forma 

gratuita. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Com o uso da tecnologia, os profissionais da Clínica da 

Advocacia passaram a realizar lives, no perfil do Instagram da CAARN, com 

temáticas de interesse da advocacia: 

- Psicologia: como cuidar da saúde mental em tempos de 

pandemia; 

- Odontologia: dicas e importância de cuidar da higienização oral 

na época de pandemia; 

- Fisioterapia: Home office – cuidados e alongamentos para 

trabalhar melhor em casa; 

- Nutricionista: como cuidar da alimentação em época de 

coronavírus. 

 

Em decorrência do isolamento social e do home office, a CAARN 

publicou diversos vídeos sobre saúde mental, e os manuais de “como manter a 

saúde mental em época de COVID-19” e de “enfretamento do tédio para 

pessoas solitárias”, obtidos em parceria com a empresa Beetouch. 

 

Também foram lançados os plantões psicológicos e de nutrição 

da Clínica da Advocacia, com a autorização dos respectivos conselhos para o 

uso da teleconsulta, disponíveis a toda a advocacia gratuitamente, totalizando 

1.152 atendimentos. 

 

Após, os serviços de psicologia e nutrição da Clínica da 

Advocacia foram integralmente retomados, por meio da teleconsulta. 

 

A demanda por assistência à advocacia cresceu fortemente, e 

foram realizadas duas importantes lives para prestar informações do momento 

atual, das atividades desenvolvidas, do empenho da CONCAD, do FIDA e do 

Conselho Federal em auxiliar neste momento. 

 

Assim, em 01/04/2020, a Presidente da CAARN participou de live 

com o Coordenador Nacional da CONCAD, Pedro Alfonsin, tratando sobre 

“O papel das Caixas de Assistência em tempo de coronavírus”, e, no dia 

17/04/2020, também esteve com o Presidente da OAB Nacional, Felipe Santa 

Cruz, em live temática “Desafios da Advocacia em tempos de coronavírus e o 

papel das Caixas de Assistência dos Advogados”, com sucesso de audiência em 

ambas. 

 



 
 
 
 
 
 

 

No que tange à assistência financeira, além dos auxílios 

financeiros já existentes no Estatuto da CAARN, foram criados o auxílio 

extraordinário coronavírus, destinado aos advogados que porventura 

contraíssem o vírus, e o auxílio alimentação, para os casos de vulnerabilidade 

econômica, sendo concedidos 761 auxílios para advogados e advogados. 

 

Os projetos esportivos foram suspensos, mas o projeto Corrida 

Legal promoveu treinos online publicados no Instagram da CAARN, e a 

plataforma de teleatendimento médico especializado em COVID-19 (Eu Saúde) 

disponibilizou treinos online diários, pela manhã e a noite. 

 

Com a paralisação nacional das atividades presenciais, as vacinas 

da gripe H1N1 sofreram um atraso considerável na entrega, de modo que a 

Campanha de Vacinação da gripe H1N1 aconteceu em abril, com imunização 

de 5.100 pessoas, entre advogados e dependentes, de forma gratuita e sem 

verificação da adimplência com a anuidade da OAB/RN, exceções liberadas em 

decorrência da crise financeira causada pela pandemia. Foi a maior campanha 

de vacinação contra a gripe H1N1 na história da Advocacia Potiguar. 

 

A CAARN também distribuiu mais de 06 mil kits com álcool gel 

70% (500ml) e máscara de proteção facial. 

 

Aliado às ações acima descritas, a CAARN realizou intensa 

campanha de conscientização acerca do novo coronavírus em suas redes 

sociais, alcançando a marca de 103 publicações, bem como a campanha 

solidária de arrecadação de alimentos e de doação de sangue. 

 

Buscamos parcerias locais com bancos para concessão de linhas 

de crédito exclusivas para a Advocacia e obtivemos êxito com o SICOOB e o 

Banco do Nordeste. 

 

Com o retorno gradual das atividades presenciais, a CAARN 

lançou um manual de orientações para a reabertura dos escritórios de 

advocacia, e reabriu todos os serviços que estavam suspensos: o Escritório 

Modelo, o Centro de Inclusão Digital, e retomou o atendimento presencial à 

advocacia, sempre observando os protocolos sanitários. Para isso, instalou 

tapetes sanitizantes e anteparos de acrílico para evitar o contato, totens de 

álcool gel com acessibilidade para pessoas com deficiência, disponibilizou 

álcool líquido e gel em todos os locais de atendimentos, fixou adesivos 



 
 
 
 
 
 

 

sinalizadores do distanciamento social, normatizou o acesso com uso 

obrigatório de máscara, além de realizar sanitizações periódicas em todas as 

dependências da CAARN. 

 

A CAARN envidou todos os esforços e conseguiu que todas as 

suas ações durante a pandemia alcançassem toda a advocacia, em Natal e em 

todas as Subseções. 

 

Diversas lives médicas foram disponibilizadas à Advocacia por 

meio da plataforma de teleatendimento médico Eu Saúde, que aconteciam às 

19h, nas segundas, quartas e sextas-feiras. 

 

Também realizamos live com Lara Selem, com a temática “A 

reinvenção da advocacia em tempos de pandemia”, com Fábio San Martin, 

com a temática “Desafios e perspectivas da Advocacia frente ao cenário 

econômico potiguar”. 

 

Publicamos manuais com dicas e aplicativos úteis para o home 

office, em parceria com a FacePonto, e lançamos o programa CAARN em 01 

Minuto, semanalmente, para resumir as ações da CAARN de cada semana em 

um minuto. 

 

Para prestar contas à Advocacia Potiguar de todo o trabalho 

desenvolvido pela CAARN durante a pandemia, a Presidente Monalissa Dantas 

e o Vice Presidente Ricardo Lucena fizeram live com o tema “Como a CAARN 

se reinventou para alcançar a Advocacia em tempos de COVID-19”. 

 

No dia nacional da diabetes, a CAARN realizou o desafio Sexta 

Sem Açúcar, a fim de promover a conscientização acerca da necessidade do 

enfrentamento de uma doença tão grave. 

 

A CAARN conseguiu viabilizar o teste rápido de COVID-19 para 

a Advocacia Potiguar, pelo valor de R$ 130,00, sendo realizado no conforto e 

segurança da Clínica da Advocacia. 

 

A participação da CAARN em âmbito nacional é destaque que 

também se renovou no ano de 2020. Em 21/07/2020, a presidente da CAARN, 

Monalissa Dantas, recebeu voto de louvor da OAB Nacional e da CONCAD 



 
 
 
 
 
 

 

em reconhecimento ao valoroso trabalho desenvolvido durante a pandemia da 

COVID-19.  

 

Ainda em julho, a CAARN foi destaque nacional no programa 

OAB Entrevista em decorrência das ações desenvolvidas em prol da 

Advocacia Potiguar durante a pandemia. 

 

O mês da Advocacia chegou, mas a evolução da pandemia ainda 

não permitia a realização de eventos e aglomerações. Mais uma vez a CAARN 

precisou se reinventar para celebrar o mês mais esperado pelos advogados e 

advogadas potiguares. 

 

Presenteamos a Advocacia Potiguar com a reabertura da Casa de 

Apoio ao Advogado e de todos os serviços lá disponíveis (escritório modelo, 

salas de reunião e centro de inclusão digital), com a observação de todos os 

protocolos sanitários, instalação de tapetes sanitizantes e anteparos de acrílico 

para evitar o contato, totens de álcool gel com acessibilidade para pessoas com 

deficiência, disponibilização de álcool líquido e gel em todos os locais de 

atendimentos, sinalização de distanciamento social. Além disso, o acesso ao 

prédio somente se faz com o uso obrigatório de máscara. 

 

No dia da Advocacia, realizamos uma Blitz da Saúde, na Casa do 

Advogado, com disponibilização dos serviços de aferição de pressão arterial, 

teste de glicemia, orientação nutricional e avaliação postural. Também 

realizamos o sorteio de uma bolsa de pós-graduação, cedida pelo nosso 

parceiro Damásio Natal. 

 

No mês da Advocacia, realizamos uma edição especial do 

CAARN Fitness Day, com longão do projeto Corrida Legal e treino funcional, e 

lançamos dois projetos, o CAARN Saúde e a Rede de Acolhimento CAARN 

Mulher. 

 

O CAARN Saúde consiste no serviço de assessoramento da 

Advocacia na contratação de planos de saúde, por meio de parceria com a 

Unimed Natal, que oferta planos com descontos exclusivos aos advogados e 

seus dependentes. 

 

A Rede de Acolhimento CAARN Mulher é um projeto de 

acolhimento à advogada vítima de violência doméstica, composto de auxílio 



 
 
 
 
 
 

 

financeiro, atendimento psicológico especializado, apoio para a formalização da 

denúncia por meio da Plataforma “Não Se Cale”, e campanhas de 

conscientização fixas, e não apenas no mês de agosto, em alusão ao agosto lilás. 

 

Com a finalidade de interiorizar os convênios, ainda no mês da 

Advocacia, a CAARN criou uma comissão de convênios, com representantes 

de todas as Subseções, coordenadas pelo Diretor de Convênios, Ricardo Lucena. 

No mês de outubro, a comissão criou o Clube de Descontos integrando todos 

os convênios de Natal e das Subseções. Foram firmados 42 novos convênios no 

ano de 2020. 

 

A CAARN apoiou a realização do I Encontro Internacional de 

Fashion Law do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Direito da 

Moda da OAB/RN, inclusive, com a presença da Presidente na abertura do 

evento. 

 

A CAARN participou de todas as edições do projeto Conexão – 

dialogando com a Advocacia Potiguar, ouvindo as demandas da Advocacia de 

todas as Subseções, e apresentando todos os serviços e benefícios 

disponibilizados pela CAARN. 

 

No mês de outubro, a CAARN lançou o projeto Mamografia 

CAARN, que consiste na distribuição de mamografias gratuitas para as 

Advogadas de todo o Estado, com credenciamento de clínicas em Natal e em 

todas as Subseções para atender a Advocacia Potiguar. Tivemos 100 

mamografias distribuídas. 

 

Em alusão ao Outubro Rosa, a CAARN também realizou o 

CAARN Fitness Day, com longão do Corrida Legal, aulão de fitdance e café da 

manhã. 

 

Em novembro, a CAARN lançou o projeto Novembro Azul 

CAARN, com distribuição de exames de PSA gratuitos para os Advogados de 

Natal e de todas as Subseções, com credenciamento de clínicas para atender a 

Advocacia Potiguar em todas as localidades. Foram realizados 120 exames. 

 

Para celebrar o Novembro Azul, a CAARN também realizou o 

CAARN Fitness Day, com longão do Corrida Legal, aulão funcional e café da 

manhã. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Em dezembro, encerrando o ano, a CAARN apoiou a participação 

dos times de futebol masculino no campeonato regional promovido pela 

ALIFA, em Fortaleza, sorteou um notebook para a Advocacia, no seu perfil do 

instagram, e publicou a Revista da CAARN, em formato digital, com a 

retrospectiva de todas as ações promovidas no ano de 2020, e o Guia de Férias, 

com indicações de parceiros e descontos relacionados à serviços atinentes às 

férias. 

 

O Centro de Inclusão Digital atendeu 3.050 advogados; 1.299 

advogados utilizaram o Escritório Modelo; a Clínica da Advocacia realizou 

3.052 atendimentos; 733 advogados foram atendidos na Casa de Apoio ao 

Advogado; o Expresso CAARN atendeu 140 advogados; a Blitz da Saúde 

alcançou 98 advogados em 02 edições; o CAARN Fitness Day teve 239 

participantes em apenas 04 edições. 

 

A pandemia não nos parou, ao contrário, nos deu força para 

continuar e se reinventar em meio a um ano tão desafiador. 

 

Abraçamos a Advocacia Potiguar com serviços e benefícios 

quando ela mais precisou, cuidando da sua saúde, qualidade de vida e bem 

estar. Não foram apenas serviços oferecidos, foram vidas impactadas por uma 

visão que tem a ver com o cuidado e zelo ao profissional da Advocacia e ser 

humano. 

 

É importante destacar que as Caixas de Assistência dos 

Advogados, de um modo geral, também exerceram papéis de heróis neste 

período de pandemia, mormente porque quando todos deveriam estar em 

isolamento social, cuidando de suas famílias, a diretoria e, principalmente, os 

colaboradores, desafiaram as recomendações e protocolos médicos e sanitários 

e ficaram na linha de frente para prestar assistência à Advocacia. 

 

Vivemos um momento inesperado, pois ninguém estava 

preparado para uma pandemia. O ano de 2020 foi desafiador. A Advocacia 

Potiguar, mais do que nunca, precisou ser assistida, amparada, acolhida. 

Encerramos o ano com a sensação de dever cumprido, confirmada com a 

assistência àqueles que realmente precisaram.  

 



 
 
 
 
 
 

 

O reconhecimento nacional da CONCAD e da OAB Nacional 

traduzido em voto de louvor à Presidente atesta que tudo valeu a pena e 

reafirma ainda mais a sensação de missão cumprida. 

 

Destacamos que sem o apoio e colaboração irrestrita dos nossos 

funcionários nada disso seria possível. Esse voto de louvor também é deles e 

a eles toda nossa gratidão e reconhecimento.  

 

Também, sem o apoio e o incentivo da Advocacia Potiguar, nada 

faria sentido. Gratidão por toda a parceria e confiança e por estarem sempre 

conosco. 

 

Reiteramos e reforçamos o comprometimento da Caixa de 

Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte com os mais de 18 mil 

advogados e advogadas inscritos na OAB/RN. Em 2021, contem com muito 

mais assistência, serviços e benefícios.  

 

Onde tem CAARN, tem trabalho. 

 

Natal/RN, 28 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Monalissa Dantas Alves Da Silva 

Presidente da CAARN 
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