
 

 

 

 

 

IV ANUNCIAÇÃO 

 

Edital de Seleção 

 

A Coordenadoria de Conteúdo do Capitólio, Pedro Henrique Messias e Silva, 

Mariana Fernandes Martins de Lima, Pedro Emannuel Medeiros Machado e Luiz 

Cláudio da Silva Leite, vêm a público declarar aberto o processo seletivo para o IV 

Anunciação, na forma que segue: 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O Anunciação é uma iniciativa promovida pelo projeto Capitólio, que se 

propõe a selecionar estudantes de Direito, em trios, sob a orientação de defensores/as 

privados/as e públicos/as, para conhecerem o sistema das audiências de apresentação1 

e, ao final, produzirem Habeas Corpus, nos casos previstos em lei. 

 

Parágrafo único. O projeto Capitólio procederá à seleção dos/as alunos/as 

interessados/as, à sua formação com os minicursos e, por fim, supervisionará a 

consecução da iniciativa na elaboração, protocolo e acompanhamento das peças 

protocoladas. 

 

Art. 2º. Para a consecução da iniciativa, realizar-se-á, previamente, ao menos 2 (dois) 

minicursos de formação dos trios selecionados, a fim de habilitá-los tecnicamente para 

a produção de Habeas Corpus, que podem ser realizados em mais de um módulo cada, 

a critério do Capitólio. 

 

 
1
 Audiência de Custódia, nos termos do art. 7. 5, do Pacto de São José da Costa Rica. 



 

 

 

 

Art. 3º. Após realizados os minicursos de formação, os trios passarão a assistir às 

audiências de apresentação, no fito de localizarem o caso para o qual produzirão o 

Habeas Corpus, nos termos deste edital. 

 

Parágrafo único. O defensor público ou privado, orientador do trio, corrigirá a peça 

após a sua elaboração, retornando-lhe ao trio para eventuais ajustes e posterior 

protocolo, que deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 72 (setenta e duas) horas 

após a escolha do caso.  

 

Art. 4º Impetrado o Habeas Corpus, o trio deverá apresentar memoriais ao/à 

desembargador/a relator/a, sendo sugerido que se realize uma sustentação oral na 

sessão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em que a peça seja apreciada. 

 

Parágrafo único. Para a realização de sustentação oral, o/a estudante precisa ser um 

estagiário regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, além de estar 

acompanhado/a do/a defensor/a orientador/a. 

 

Art. 5º. Encoraja-se o trio que, com o acompanhamento do/a defensor/a orientador/a, 

promova a interposição dos recursos cabíveis, em caso de denegação da ordem, assim 

como protocole eventual pedido de revogação da prisão provisória junto ao Juízo a 

quo. 

 

II - DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 6º. Serão selecionados 12 (doze) trios para a participação no IV Anunciação. 

 

Art. 7º. Os/as alunos/as interessados/as deverão inscrever-se na composição de trios, 

enviando um único e-mail por trio, com o assunto “Inscrição IV Anunciação”, para o 

endereço eletrônico do projeto (semanajuridicaufrn@gmail.com), a partir das 23h59 do 

dia 30 de agosto de 2019 até às 23h59 do dia 06 de setembro de 2019. 



 

 

 

 

Parágrafo primeiro. A inscrição deverá ser realizada por um único membro do trio, o 

qual deverá informar o nome completo, a data de nascimento, o número do Cadastro 

Nacional de Pessoas Físicas (CPF), a instituição de ensino, a matrícula, o telefone para 

contato (WhatsApp), o e-mail e, ainda, anexar o Curriculum vitae ou o lattes de cada 

um dos membros do trio que fizer parte no e-mail enviado. 

Paragráfo segundo. Em caso de alteração da composição do trio, essa pode se realizar, 

independente de justificativa, mediante nova inscrição, a qual deve conter as 

informações definitivas sobre o trio, que terá como prazo o mesmo previsto para as 

inscrições ordinárias.  

Parágrafo terceiro. A submissão de segunda inscrição por qualquer pessoa já inscrita 

implica na desconsideração da inscrição anteriormente feita do trio que compõe.   

 

Art. 8º. O Capitólio analisará as inscrições submetidas tempestivamente e escolherá os 

trios de acordo com os seguintes critérios: 

I- Critérios eliminatórios: 

a) estar matriculado no curso de Direito numa instituição de ensino 

superior; 

b) ter cursado todas as cadeiras de Direito Constitucional. 

II- Critérios classificatórios: 

a) ter cursado Direito Processual Penal I; 

b) ter cursado Direito Processual Penal II; 

c) análise curricular. 

Parágrafo primeiro. Eventualmente, poderá configurar critério de desempate o 

horário de inscrição, de modo que se preferirá aquele trio que mais cedo tenha 

submetido a sua inscrição.  

Parágrafo segundo. No caso de instituições de ensino em que a disposição da 

disciplina de processo penal seja diferente da prevista no inciso II deste artigo, será 

melhor classificado/a aquele/a estudante que haja cursado a última ou única cadeira da 

disciplina.  

 



 

 

 

 

Art. 9º. O resultado será divulgado no dia 08 de setembro de 2019, no site do projeto 

Capitólio e compartilhados nas redes sociais do projeto. 

Parágrafo único. Divulgar-se-á os 12 (doze) trios selecionados e 2 (dois) trios 

suplentes. 

 

 

III - DO CURSO DE FORMAÇÃO 

 

Art. 10. O Projeto Capitólio realizará, ao menos, 2 (dois) cursos de formação, podendo 

esses serem dividido em dois ou mais módulos cada, com os trios selecionados em 

data e local a ser divulgado oportunamente, com antecedência mínima de 72 (setenta 

e duas) horas, nos quais se abordará temas como o procedimento que envolve a 

produção de Habeas Corpus e a retórica cabível neste remédio constitucional. 

 

Art. 11. No curso de formação, serão dadas as instruções para a escolha dos processos 

que serão alvo da iniciativa, de modo que se indicará aos trios que participem de um 

dia das Audiências de Apresentação e, no uso da sua liberdade, escolham por qual caso 

atuarão.  

 

IV – DAS AUDIÊNCIAS DE APRESENTAÇÃO 

 

Art. 12. Para cumprir os objetivos da iniciativa, os trios selecionados assistirão 

audiências de apresentação, após terem participado das formações, ocasião em que 

terão de escolher um caso que para o qual será elaborado o Habeas Corpus. 

 

Art. 13. Os trios observarão o prazo para a entrega da peça, para comparecerem às 

audiências e selecionarem o processo, conforme disposto no art. 16 deste Edital. 

 

Art. 14. O Capitólio disponibilizará um calendário online compartilhado com o e-mail 

de todos os participantes, a ser alimentado com as datas que irão à Central de 



 

 

 

 

Flagrantes, considerando a inexistência de estrutura física para receber 

simultaneamente mais de um trio.  

 

 

V- DA PRODUÇÃO DOS HABEAS CORPUS 

 

Art. 15. Os trios serão acompanhados a todo tempo por um membro do Capitólio e por 

um defensor criminalista público ou privado, que estarão disponíveis para esclarecer 

eventuais dúvidas que surjam na fase de produção dos Habeas Corpus ou de formação. 

 

Art. 16. O trio terá como prazo final para protocolo do Habeas Corpus o dia 01 de 

novembro de 2019, ressalvado o prazo de 72 (setenta e duas horas) após a escolha do 

caso, definido pelo parágrafo único, do art. 3º, deste Edital. 

 

Art. 17. Elaborada a peça pelo trio, essa será encaminhada ao defensor orientador que 

corrigirá a minuta do remédio produzida. 

 

Art. 18. Após as correções, o trio entregará, até o dia 01 de novembro de 2019, a 

última versão do Habeas Corpus e procederá ao seu protocolo. 

 

 

VI - DO EVENTO DE ENCERRAMENTO 

 

Art. 19. No dia 8 de novembro de 2019, às 19h, haverá o evento de encerramento do 

Anunciação, cujo local será confirmado posteriormente, com o objetivo de repasse de 

feedback sobre a dinâmica da iniciativa e para a troca de experiências entre os/as 

estudantes e advogados/as e defensores/as participantes.  

 

Art. 20. Ao término das atividades, os membros do Capitólio responsáveis pela 

realização da iniciativa elegerão um trio, em função do seu destaque durante todo o 



 

 

 

 

processo de formação, pesquisa, elaboração e protocolo do Remédio Constitucional, 

que receberá a Comenda Luiz Gama, a ser entregue no evento de encerramento.  

 

 

VI- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 21. Todos/as os/as alunos/as inscritos/as, que cumprirem integralmente o 

cronograma de atividades, receberão certificado de horas 30h de extensão em virtude 

da participação no Anunciação. 

 

Art. 22. O processo seletivo será regido por este edital e executado pelo Capitólio, 

projeto que gerencia a iniciativa. 

 

Art. 23. A seleção será realizada, integralmente, com base nos critérios presentes neste 

edital. 

Parágrafo único. Qualquer divergência a respeito dos termos deste edital será resolvida 

pela Coordenação de Conteúdo do projeto Capitólio. 

 

Art. 24.  Demais disposições não contidas neste edital serão divulgadas nas Redes 

Sociais do projeto ou podem ser informadas por qualquer membro integrante do 

Capitólio. 

 

 

 

Pedro Henrique Messias e Silva 

Coordenador de Conteúdo 

 

 

Pedro Emannuel Medeiros Machado 

Assessor de Conteúdo 

Mariana Fernandes Martins de Lima 

Assessora de Conteúdo 

 

 

Luiz Cláudio da Silva Leite 

Assessor de Conteúdo 



 

 

 

 

 

Anexo 1- Tabela de datas 

 

Data Atividade 

30/08/2019 Lançamento do Edital. 

30/08/2019 Início do prazo para inscrição no Anunciação. 

06/09/2019 Fim do prazo para inscrição no Anunciação. 

08/09/2019 Divulgação do resultado do processo seletivo do 

Anunciação. 

01/11/2019 Prazo final para o protocolo do Habeas Corpus.  

08/11/2018 Evento de encerramento e entrega da Comenda Luiz 

Gama. 

 


