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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, CONFISSÕES FALSAS E OS RISCOS DE ERRO JUDICIÁRIO 

AUTORIA THIAGO BOTTINO E FERNANDA PRATES  DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO ANE MEDEIROS DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente 

PÚBLICO ALVO Tribunal de Justiça- RJ; Ministério Público- RJ; Defensoria Pública- RJ  

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA Acordo de não persecução penal. Confissões falsas. Erro judiciário. 

PROBLEMA 

Em vigor desde janeiro de 2020, o acordo de não persecução penal ingressa em nosso ordenamento como parte 
de uma tendência do Poder Judiciário brasileiro de ampliação do modelo de modelo de justiça negociada. Assim, 
com o advento da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), temos em nosso Código de Processo Penal a previsão 
expressa do instituto do acordo de não persecução penal, conforme previsto no artigo 28-A do CPP. Trata-se de 
acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado em casos de infração penal sem violência ou grave 
ameaça com pena mínima inferior a quatro anos, no qual, após cumprimento integral das condições impostas, é 
declarada a extinção de punibilidade do investigado. Um dos pontos que precisa ser objeto de maior reflexão e 
debate diz respeito à obrigatoriedade da confissão para obtenção do benefício, tendo em vista inúmeros estudos 
internacionais dando conta da prevalência do fenômeno das falsas confissões em casos de erros judiciários. 
Trazemos como exemplo os dados do Innocence Project, que indicam que confissões falsas correspondem a 
aproximadamente um quarto dos casos de pessoas condenadas injustamente1. Apesar dos inúmeros problemas 
relatados na literatura, pouco se sabe sobre como têm sido colocados em prática os acordos de não persecução 
penal e se medidas são tomadas para reduzir os riscos de falsas confissões visando a concessão do benefício. 
Nesse sentido, o presente projeto busca entender, a partir da fala dos atores envolvidos no processo, de que 
maneira o referido instituto vem sendo aplicado e quais são os riscos efetivos de ocorrência de erros judiciários, 
delimitando como recorte de pesquisa o estado do Rio de Janeiro, no qual, após a recente Resolução 30/2022 do 
Tribunal de Justiça, é possível a celebração de acordo de não persecução penal logo após a realização de audiência 
de custódia.  

PRODUTO Realização de documentário com atores do sistema de justiça e jurisdicionados  

OBJETIVO Dar visibilidade e refletir sobre o problema do erro judiciário em matéria penal  

METODOLOGIA 
Os encontros se desenvolverão a partir de uma metodologia participativa e  terão como objetivo a delimitação do 
problema objeto do Field Project, a organização dos temas analisados e, em seguida, o acompanhamento e 
supervisão das tarefas realizadas e estratégia de divulgação do produto final. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

http://www.fgv.br/direitorio
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X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Apresentação do programa 

2 Discussão sobre ANPP 

3 Discussão sobre confissões falsas e erro judiciário 

4 Delimitação do objeto e redação do roteiro de entrevistas  

5 Organização para realização de entrevistas 

6 Encontro de orientação 

7 Encontro de orientação 

8 Encontro de orientação 

9 Encontro de orientação 

10 Apresentação inicial – Discussão e encaminhamentos  

11 Encontro de orientação 

12 Encontro de orientação 

13 Encontro de orientação 

14 Encontro de orientação 

15 Apresentação do produto  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada com base na assiduidade; comprometimento com o trabalho e elaboração do produto 
final. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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