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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  PRISÕES PREVENTIVAS E PANDEMIA II 

AUTORIA RENATA FERREIRA SPÍNDOLA DE MIRANDA DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO RENATA FERREIRA SPÍNDOLA DE MIRANDA DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA TODO O CORPO DISCENTE. 

PÚBLICO ALVO MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA MAGISTRATURA. 

CÓDIGO 
GRDDIR003 / GRDDIR037 
/GRDDIR039 / GRDDIR041  

PERÍODO 2022.1  NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

O projeto propõe dar continuidade a pesquisa desenvolvida no semestre de 2021.2 do Field Project “Prisões 

Preventiva e Pandemia”. 

A partir do estudo crítico e interdisciplinar do direito penal, do processo penal e da criminologia, o Field Project 

possui como objeto as prisões preventivas que foram revogadas ou relaxadas, com fundamento na Recomendação 

nº 62/20 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

O Field Project iniciará com a leitura da literatura jurídica selecionada e o levantamento das normas jurídicas 

nacionais para compreensão teórica do instituto das prisões preventivas. Além disso, será realizado o estudo da 

jurisprudência produzida no âmbito das Cortes Superiores. 

Em um segundo momento, será realizado o estudo da jurisprudência produzida no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), sobre os fundamentos utilizados para aplicação da Recomendação do CNJ para concessão da 

ordem de ofício e a consequente revogação das Prisões Preventivas decretadas e/ou mantidas durante o período 

da pandemia. 

Após, serão, então, comparados os resultados encontrados, com a pesquisa desenvolvida na primeira edição do 

Field Project, que analisou a situação contrária: as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado Rio de 

Janeiro (TJRJ), em sede de Habeas Corpus, que afastaram a Recomendação nº 62/20 do CNJ. 

A partir da análise conjunta dos resultados da pesquisa empírica, será elaborado o relatório da pesquisa e o pôster. 

Para contribuir à análise prática do tema, propõe-se uma visita ao Tribunal de Justiça, além da participação de 

profissionais da área jurídica nas atividades do grupo. 

Ao longo do semestre também será dado continuidade à página na rede social Instagram, denominada Cumpra-

se (@cumpra.se), a qual é voltada ao diálogo com a comunidade externa à FGV, para divulgação de informações 

sobre as prisões cautelares e dos resultados encontrados na pesquisa. A página será desenvolvida 

simultaneamente às atividades previstas no plano de trabalho, estimando-se a produção de uma postagem por 

encontro.  

PROBLEMA 

Quais foram os fundamentos ordinariamente presentes nas decisões proferidas pelo STJ, em sede de Habeas 

Corpus, para aplicar a Recomendação nº 62/20 do CNJ nos casos em que foram concedidas a ordem de ofício para 

revogar as Prisões Preventivas decretadas e/ou mantidas durante a Pandemia de Covid-19? 

PRODUTO 
A pesquisa na jurisprudência do STJ e a elaboração conjunta da página  Cumpra-se (@cumpra.se) na rede social 

Instagram. 

OBJETIVO 

Promover a análise crítica, interdisciplinar e prática sobre os fundamentos utilizados para aplicação da 

Recomendação nº 62/20 do CNJ para concessão da ordem de ofício para revogação das Prisões Preventivas 

decretadas e/ou mantidas durante o período da pandemia. 

Os resultados encontrados serão, então, comparados aos obtidos na primeira parte da pesquisa. A pesquisa, 

realizada em 2021.2, buscou identificar os fundamentos ordinariamente presentes nas decisões judiciais que 

denegam à ordem aos Habeas Corpus impetrados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

afastando a Recomendação do CNJ, durante a Pandemia de Covid-19. 

METODOLOGIA 

A pesquisa reúne os métodos de pesquisa bibliográfica e empírica sobre o tema. Propõe-se uma breve abordagem 

teórica para introduzir, contextualizar e instruir os debates realizados nos primeiros encontros, tendo como 

enfoque os autores mencionados na bibliografia e o Relatório Final do Projeto de Pesquisa da FGV Direito Rio 

intitulado “Panaceia universal ou remédio constitucional? Habeas corpus nos Tribunais Superiores”. Para avançar 

na pesquisa empírica, propõe-se o levantamento de dados e das legislações pertinentes; a pesquisa 

jurisprudencial e realização de uma entrevista sem diretiva com convidado (s) externo (s).  Para contribuir à análise 

prática do tema, propõe-se uma visita ao Tribunal de Justiça, além da participação de profissionais da área jurídica 

nas atividades do grupo. 

A partir do material coletado, será dada continuidade a página na rede social Instagram. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

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. 

http://www.fgv.br/direitorio
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RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

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. 

X 
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.  

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

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 projeto para os discentes, com a breve exposição dos resultados da pesquisa desenvolvida no 

semestre anterior. 

 Serão definidos também os ajustes para a elaboração da página do Field Project no Instagram. 

2 

Início da ambientação dos alunos no tema das Prisões Preventivas por meio do debate sobre as normas jurídicas 

aplicáveis e os requisitos para a sua decretação.  

Primeira postagem na página do Field Project. 

3 
Apresentação das Recomendações do CNJ, com enfoque na recomendação nº 62 de 2020.  

Segunda postagem na página do Field Project. 

4 

Estudo sobre a jurisprudência e as normas internacionais como a Resolução nº 01/20: Pandemia e direitos humanos 

nas Américas da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Terceira postagem na página do Field Project. 

5 

Estudo de casos sobre a Jurisprudência nacional, à título exemplificativo: ADPF 347, informativo n. º 996 do STH (HC 

Coletivo nº 143.641/SP e HC 165.704/DF), informativo nº 994 (HC 188888/MG), Decisão do STJ no HC Coletivo nº 

568.693/ES. Quarta postagem na página do Field Project. 

6 

Debate com um pesquisador a ser convidado sobre o remédio jurídico do Habeas Corpus e a possibilidade de 

concessão da ordem de ofício pelo STJ. Fim da ambientação dos alunos na temática da pesquisa.   

Quinta postagem na página do Field Project 

7 
Início da pesquisa na Jurisprudência do STJ e ajustes quanto aos objetivos (gerais e específicos) e à metodologia. 

Sexta postagem na página do Field Project. 

8 

Pesquisa na Jurisprudência do STJ sobre os fundamentos utilizados para concessão da ordem de ofício para revogar 

as Prisões Preventivas decretadas e/ou mantidas durante o período da pandemia.  

Sétima postagem na página do Field Project. 

9 

Pesquisa na Jurisprudência do STJ sobre os fundamentos utilizados para concessão da ordem de ofício para revogar 

as Prisões Preventivas decretadas e/ou mantidas durante o período da pandemia.  

Oitava postagem na página do Field Project. 

10 

Visita ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro às Varas e às Câmaras Criminais.  

Acompanhamento da sessão de julgamento de uma das Câmaras Criminais. 

 Nona postagem na página do Field Project. 

11 

Entrevista com um membro da Defensoria Pública, do Ministério Público ou da Magistratura (a ser decidido ao longo 

do semestre).  

Décima postagem na página do Field Project. 

12 
Análise dos resultados e elaboração do relatório da pesquisa.  

Décima primeira postagem na página do Field Project. 

13 
Análise dos resultados e elaboração do relatório da pesquisa. 

Décima segunda postagem na página do Field Project. 

14 
Análise dos resultados e elaboração do relatório da pesquisa. 

Décima terceira na página do Field Project. 

http://www.fgv.br/direitorio
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15 Finalização da elaboração do produto e do relatório do Field Project 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

I) Relatoria em grupo das aulas 4, 7, 8 e 9 (40% da nota final); (II) Participação nas aulas e na entrevista com o 

convidado externo (20% da nota final); (III) Participação na construção da página na rede social e do relatório (40% da 

nota final). 

Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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