
Boletim
CFOAB publica novo provimento em defesa das prerrogativas.
PROVIMENTO Nº 201/2020 da OAB Conselho Federal: 
Dispõe sobre a participação da OAB no cumprimento do 
disposto no art. 7º-B da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia 
e da OAB), bem como nos arts. 15, 20, 32 e 37 da Lei n.
13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), e, ainda, no 
cumprimento de decisão que determinar a busca e apreensão cumprimento de decisão que determinar a busca e apreensão 
de que trata o art. 7°, § 6°, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da 
Advocacia e da OAB) e dá outras providências.Datado em 27 
de outubro de 2020.

Saiba mais! Clique AQUI
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Escritórios de advocacia na era digital. 
A OAB Santos firma parceria com a Cannon. 
Os inscritos na Subseção agora contam com 
diversas soluções para seus escritórios, como 
equipamentos e softwares de gestão. 

A reunião de Presidentes da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira, que aconteceu em 18 de 
outubro, apresentou projetos e propostas que 
valorizam a advocacia da região, como a 
nomeação de advogado plantonista para 
atendimento nas DDM’s do Estado e ampliação 
do transporte entre Fóruns da Região.do transporte entre Fóruns da Região.

Os contratos do Plano de Saúde, com 
vencimento em dezembro próximo, 
e a mudança de faixa etária não sofrerão 
reajustes, garantindo acordo entre a 
Subseção Santos e o Plano 
Santa Casa Saúde 

Mais uma vez na vanguarda, a OAB Santos 
recomenda a presença de, no mínimo 30% e, 
no máximo, de 70%, de membros de cada 
sexo nos eventos organizados em sua sede, 
incluindo palestrantes. 

Outubro Rosa também é agradecimento às mulheres que trabalham em prol da advocacia 
santista. A Gestão 2019-2020 da OAB Santos apresenta o contingente feminino de 

funcionários, Comissões e Diretoria Adjunta. 
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