
	
	
	
	
	
	
	

Edital	de	convocação	para	participação	em	projeto	de	extensão	
Ano:	2018	

	
	

Quem	Somos	
	
O	 Innocence	 Project	 Brasil	 é	 uma	 associação	 sem	 fins	 lucrativos	 que	 tem	 por	
objetivo	identificar	e	reverter	casos	em	que	uma	pessoa	inocente	foi	injustamente	
condenada	pela	 justiça	 criminal	 brasileira.	 Criada	 em	dezembro	de	2016,	 ela	 é	 a	
primeira	organização	brasileira	a	trabalhar	com	a	questão	do	erro	judiciário.	
	
Parceria	com	a	FGV-SP	
	
Por	meio	 de	 uma	 parceria	 com	 a	 Escola	 de	 Direito	 da	 Fundação	 Getulio	 Vargas,	
pretendemos,	 além	 de	 complementar	 a	 formação	 dos	 estudantes	 nas	 áreas	 de	
Direito	Penal	 e	 Processual	 Penal,	 desenvolver	 habilidades	 específicas	 úteis	 à	 sua	
atuação	profissional.	Os	temas	tratados	incluirão	a	revisão	criminal,	a	produção	de	
provas,	técnicas	de	perícia	e	estratégias	de	defesa	para	casos	específicos	nos	quais	
já	haja	trânsito	em	julgado	da	decisão	condenatória.		
	
Nosso	 projeto	 de	 extensão	 será	 desenvolvido	 com	 o	 objetivo	 de	 apresentar	 aos	
estudantes	 uma	 visão	 geral	 do	 trabalho	 do	 Innocence	 Project	 nos	 EUA	 e	 de	 sua	
implementação	 no	 Brasil.	 Além	 do	 estudo	 de	 bibliografia	 nacional	 e	 estrangeira	
sobre	os	temas	pertinentes	ao	trabalho,	o	aprendizado	se	dará	a	partir	da	discussão	
de	casos	concretos	conduzidos	pelo	Innocence	Project	Brasil.		
	
Os	alunos	são	fundamentais	para	nossa	atuação	e	trabalharão,	sob	supervisão	direta	
dos	advogados	que	participam	do	projeto,	na	linha	de	frente	de	casos	de	inocentes	
condenados.	O	projeto	se	dispõe	a	desenvolver	no	estudante	um	olhar	investigativo	
das	provas	de	inocência,	de	forma	a	criar	uma	cultura	pró-ativa	na	condução	dos	
casos	criminais.	
	
Atividades	a	serem	desenvolvidas	
	
As	atividades	compreenderão	duas	principais	frentes:	
	

1. Estudo	de	questões	 teóricas	relacionadas	ao	erro	 judiciário	no	Brasil	e	no	
mundo	

	
O	objetivo	é	que	o	aluno	possa	 ter	uma	 formação	sólida	 sobre	as	 causas	do	erro	
judiciário	 no	 Brasil.	 Além	 de	 um	 aprofundamento	 nas	 questões	 de	 produção	 de	
provas	 (realização	 de	 perícia,	 tomadas	 de	 depoimentos	 e	 reconhecimentos,	 por	



exemplo),	também	serão	estudados	caminhos	processuais	para	a	reversão	dos	casos	
concretos.	
	

2. Estudo	de	casos	concretos	enviados	ao	Innocence	Project	Brasil	
	
O	 Innocence	 Project	 Brasil	 recebe	 demandas	 de	 vários	 estados	 do	 país.	 Os	
advogados	 do	 projeto	 supervisionarão	 os	 estudantes	 no	 estudo	 dos	 autos	 do	
processo,	na	realização	de	 investigações	em	busca	de	provas	novas	e	 também	na	
elaboração	de	estratégias	jurídicas	e	possíveis	investigações.	
	
Cronograma	de	atividades	
	
As	atividades	serão	divididas	em	módulos	temáticos	e	ambas	as	frentes	acontecerão	
de	forma	paralela,	ou	seja,	o	aluno	deverá	ler	e	estudar	uma	bibliografia	indicada,	
junto	com	aulas	de	especialistas	nos	temas,	e	será	alocado	em	um	grupo	de	estudo	
de	caso.		
	
Abaixo,	 o	 cronograma	 de	 módulos	 temáticos	 a	 serem	 abordados	 nas	 atividades	
presenciais.	
	
Meses	 Tema	
Fevereiro	 A	experiência	do	Innocence	Project	nos	Estados	Unidos		
Março	 Prova	oral	e	falsas	memórias	
Abril	 Perícias	forenses:	novas	técnicas	e	cadeia	de	custódia	
Maio	 Revisão	criminal:	requisitos	e	ônus	da	prova	
Junho	 Prova	nova	de	inocência:	conceitos	e	aplicação	prática	
	
Os	grupos	de	estudos	de	casos	serão	distribuídos	conforme	a	demanda	do	Innocence	
Project	Brasil.		
	
Quem	pode	participar	
	
A	 atividade	 está	 destinada	 a	 alunos	 ano	 da	 graduação	 em	 Direito	 na	 Fundação	
Getúlio	Vargas	de	São	Paulo	e	a	alunos	de	outras	universidades	que	também	estejam	
cursando	 a	 graduação	 em	 Direito.	 As	 vagas	 serão	 distribuídas	 na	 seguinte	
proporção:	
	
10	vagas	para	alunos	da	FGV-SP	
4	vagas	para	alunos	de	outras	universidades	
	
Total	de	14	alunos.	
	
Duração	e	horários	do	projeto	de	extensão	
	
A	atividade	tem	a	duração	de	seis	meses,	a	contar	de	fevereiro	de	2018,	com	prazo	
para	encerramento	em	julho	do	mesmo	ano.			
É	exigida	a	presença	física	do	aluno	em	pelo	menos	75%	dos	encontros	que	serão	
sempre	às	quartas-feiras,	das	14:00hs	às	16:00hs.	



Ao	todo,	o	aluno	dedicará	aproximadamente	4	(quatro)	horas	semanais	à	atividade,	
sendo	2	(duas)	horas	em	sala	de	aula	e	mais	2	(duas)	horas	na	sede	do	Innocence	
Project	Brasil	(Conjunto	Nacional	–	Av.	Paulista,	2073,	cj.	2215),	essas	últimas	no	
horário	que	vier	a	ser	individualmente	acordado	com	cada	aluno	participante.	
	
Créditos	de	atividades	
	
Para	 os	 alunos	 da	 FGV,	 serão	 atribuídos	 2	 (dois)	 créditos	 ao	 final	 do	 primeiro	
semestre	de	2018.	Para	os	alunos	das	demais	instituições	de	ensino,	será	emitido	
um	certificado	de	participação	equivalente	às	horas	dedicadas	ao	projeto.		
	
Critérios	de	avaliação	
	
Os	alunos	serão	avaliados	pela	equipe	de	coordenação	da	atividade	extracurricular,	
juntamente	com	os	advogados	que	supervisionam	os	estudos	de	casos,	ao	final	de	
cada	semestre:	uma	avaliação	em	julho	e	uma	avaliação	em	dezembro.		
	
Processo	seletivo	
	
O	 estudante	 deverá	 preencher	 o	 formulário	 disponível	 no	 seguinte	 link:	
https://goo.gl/forms/MGDaBPJrW9M3CE9h2		
	
Inscrições	abertas	de	27	de	novembro	a	18	de	dezembro	de	2017.		
	
	
	
	


