
REGULAMENTO ATO PÚBLICO 

“30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – A CONSTITUIÇÃO EM PERSPECTIVA” 

ESCOLA DE DIREITO – PUCPR 

 

A ESCOLA DE DIREITO da PUCPR promove no dia 05/10/2018 o ATO PÚBLICO “30 ANOS DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 – A CONSTITUIÇÃO EM PERSPECTIVA”, tribuna livre em comemoração 

ao aniversário de 30 anos da Constituição de 1988. A participação na tribuna poderá ocorrer nos 

termos deste edital: 

1. A tribuna livre é um espaço destinado à participação de professores, estudantes e 

colaboradores da PUCPR para a afirmação de um direito constitucional, crítica ou defesa 

de posicionamento em favor da Constituição Federal de 1988. 

2. A tribuna livre será instalada no dia 05/10/2018, às 9h, e às 20h30 no saguão do Bloco 

5 do Campus Curitiba, e os trabalhos serão conduzidos pela Coordenação do Curso de 

Direito. 

3. O uso da tribuna será facultado a oradores que, na ocasião do evento, se apresentem à 

Coordenação do Curso de Direito. 

4. O orador poderá fazer uso da palavra na tribuna pelo tempo de 1 (um) minuto. 

5. Não será permitida a exibição de áudios e vídeos durante a utilização da tribuna. 

6. É vedado o uso de máscaras, fantasias, camisetas ou outros utensílios de partidos 

políticos, contendo propagandas que possam ensejar promoção comercial ou de 

natureza política. 

7. O orador responderá civil e criminalmente pelos conceitos que emitir, devendo usar a 

palavra em termos compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. 

8. O orador será advertido caso seu discurso não se coadune ao tema proposto, falte com 

o respeito ou não se comporte de forma urbana e ordeira, e caso não atenda à 

advertência, poderá ser cassada a palavra e encerrada a respectiva oratória. 

9. Todos os participantes do evento, oradores ou não, devem respeitar os preceitos do 

Estado Constitucional Democrático de Direito, em especial o direito fundamental à 

liberdade de expressão. 

 

Curitiba, 5 de setembro de 2018. 

 

Coordenação do Curso de Direito 


