
ATIVIDADES DA COMISSÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL NO ANO DE 

2019 

 

✓ No início de 2019, mais precisamente em abril, a Comissão de Direito 

Constitucional participou de evento organizado pela OAB/Bauru em 

parceria com o Damásio no qual houve palestra ministrada pelo 

professor Flávio Martins que falou sobre os Retrocessos 

Constitucionais. 

✓ Em julho de 2019, a Comissão de Direito Constitucional organizou 

evento sobre a MP 881/2019: MP da Liberdade Econômica em 

parceria com as comissões de Análise Econômica do Direito e 

Jurimetria, Direito Empresarial e Direito Civil.  

✓ Ao longo ao ano de 2019, a Comissão de Direito Constitucional 

realizou reuniões nos dias 20 de março, 30 de abril, 03 de junho, 24 de 

julho e 26 de agosto. Nas reuniões foram debatidos temas relacionados 

com o Direito Constitucional. 

✓ Em 21 de maio, a Comissão de Direito Constitucional, por meio de sua 

Presidente, participou da reunião da Comissão de Direito Penal. 

✓ Ainda no ano de 2019, a Comissão de Direito Constitucional firmou 

uma parceria com a Comissão da OAB Vai à Escola para implementar, 

nas palestras da Comissão da OAB Vai à Escola, a Revista Plenarinho.  

 

ATIVIDADES DA COMISSÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL NO ANO DE 

2020 

 

✓ Em janeiro de 2020, a Presidente da Comissão de Direito 

Constitucional e a Presidente da Comissão da OAB Vai à Escola se 

reuniram com a Diretoria da OAB Bauru para verificarem a melhor 

forma de obter a Revista Plenarinho para ser entregue nas palestras 

realizadas pela Comissão da OAB Vai à Escola. O projeto não foi 

levado adiante por conta da pandemia. 

✓ Também restou decidido na mesma reunião de janeiro que as duas 

Comissões organizariam um concurso de redação com tema Liberdade 

de Expressão que não foi implementado por conta da pandemia. 

✓ Em 05 de março de 2020, a Comissão de Direito Constitucional, 

através de sua Presidente, ministrou palestra sobre a importância da 

Constituição Federal na Escola Estadual Professor Durval Guedes de 



Azevedo. A palestra faz parte da parceria firmada com a Comissão da 

OAB Vai à Escola. Importante destacar que estavam agendadas mais 

palestras sobre este assunto para outras escolas, mas, por conta da 

pandemia, as palestras tiveram que ser canceladas. 

✓ Em 21 de maio de 2020, a Comissão de Direito Constitucional, através 

de sua Presidente, participou do Congresso OAB Bauru Online – 

Covid19! Os impactos da pandemia na advocacia, ministrando palestra 

intitulada A pandemia da Fake News: um problema a ser combatido na 

era digital. 

✓ Em 20 de julho de 2020 foi realizada, pela plataforma Zoom, reunião 

da Comissão de Direito Constitucional na qual foi debatido o tema 

Liberdade de Expressão. Nesta reunião, além dos membros da 

Comissão, contamos com a presença de uma advogada que também faz 

mestrado na Unesp em Comunicação. 

✓ Em 22 de julho foi gravada palestra para a Comissão da OAB Vai à 

Escola sobre o tema O fenômeno das Fake News sob o olhar da 

Constituição Federal e a Liberdade de Expressão. 

✓ Está marcada reunião da Comissão de Direito Constitucional para o dia 

30 de novembro de 2020. O tema a ser debatido é: Liberdade Religiosa 

e o Estado Laico. 

 


