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STF e a Voz das Ruas: como a Corte vê as manifestações
populares?”
Sociedade Brasileira de Direito Público - SBDP
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Julgados sobre as movimentações das ruas: Marcha da Maconha –
ADPF 187; e Caso das Manifestações com Carros de Som – ADI 1969
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3ª Aula: Role Play:



Material de Acompanhamento Obrigatório:
- Vídeo da Procuradora-Geral da República, Deborah Duprat, no julgamento da
ADPF 187 < http://www.youtube.com/watch?v=3AjnKqqNnWg>, tempo total: 13:28
minutos - (trechos obrigatórios: do minuto 6:37 até o final, 13:28);
Leitura Complementar:
-

Vídeo

do

voto

do

Ministro

Luiz

Fux

no

julgamento

da

ADPF

187

<http://www.youtube.com/watch?v=kHCCipt0VPQ>;
- Vídeo do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento da ADPF 187
<http://www.youtube.com/watch?v=vinKPiqMPRk>;
- Leitura da argumentação dos amici curiae, disponível sob o seguinte
link:

<

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/Consultar
ProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2691505>.

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS
- Os alunos deverão se organizar em grupos para realizar o role play;
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-

Os

grupos

serão

preferencialmente

escolhidos

pelos

alunos,

ocorrendo

intervenção da coordenadoria no caso de qualquer problema;
- Os alunos deverão se preparar para o role play com antecedência, bem como em
tempo diferente daquele utilizado nas aulas;
- Cada grupo poderá eleger um orador ou realizar sua exposição de argumentos
com mais de um membro, devendo todos se atentar a ordem de exposição e do
determinado tempo para tal;
- A ordem e o tempo de exposição dos argumentos no role play será a seguinte:
(i) Procuradoria Geral da República (“PGR”) - 0:10 min.;
(ii) Advocacia Geral da União (“AGU”)- 0:10 min.;
(iii) Amicus Curiae “A” - 0:10 min.;
(iv) Amicus Curiae “B” - 0:10 min.;
(v) Ministros do STF: deliberação - 0:10 min.; e apresentação da decisão 0:10 min..
- Todos podem ter prorrogação extraordinária de 0:03 min., caso precisem.
- A organização dos grupos seguirá a tabela abaixo:

Ministros do Supremo Tribunal
Federal – STF
(11 alunos)

Procuradoria Geral da República
– PGR
(7 alunos)

Advocacia Geral da União – AGU
(7 alunos)
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Amicus Curie
(10 alunos)
Dois grupos de 5 alunos

Agora que você já sabe sobre as condições do role play, mãos à obra e bom
trabalho!!!!

****
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