
 

 

 
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS 

 
 
Curso: Depoimento Especial - EaD 
Modalidade: à distância 
Período: 02/10 a 07/11 
Carga Horária: 40 horas. 
Tutora: Cristiana Cordeiro 
 
PROGRAMAÇÃO                                                                                       

 
Ambientação: 02 a 03/10 
 
Módulo I: A Infância ao Longo da História - 04 a 10/10 
Disciplina: Depoimento Especial 
Ementa: Breve análise histórica, legislativa e jurisprudencial 
Conteúdo Programático: A história social da infância; Breve história da 
corte amorosa à brasileira: Do período escravocrata ao século XIX; A 
construção do crime de estupro em tempos de liberdade sexual: Uma 
preocupante tendência jurisprudencial; A vítima infantil de abuso sexual: 
uma história de poder e violência; Questões submetidas à apreciação do 
Poder Judiciário; mitos e verdades 
Objetivos Específicos: Verificar os fortes componentes culturais que ainda 
determinam a forma como crianças e adolescentes são vistos na sociedade 
e em decisões judiciais, desmistificando algumas ideias preconcebidas a 
respeito das figuras do abusador e da criança vítima. 
Docente/Tutor: Cristiana de Faria Cordeiro 
 
 
Tema II: Diferenças Conceituais - 11 a 17/10 
Disciplina: Depoimento Especial 
Ementa: Conceitos e definições de abuso, exploração e pedofilia. 
Conteúdo Programático: Diferença entre abuso, exploração sexual e 
pedofilia; Definições de maus tratos e abusos de crianças e adolescentes; 
Crianças ou adolescentes portadores de necessidades especiais; O abuso 
sexual intrafamiliar; Protocolo de avaliação; Consequências do abuso 
sexual; Repercussões da violência e do trauma sexual; Pistas para 
identificação de abusos contra crianças e adolescentes. 
Objetivos Específicos: Capacitar o Magistrado a identificar e distinguir os 
conceitos de abuso, exploração e pedofilia. Precisar as formas utilizadas 
pelos técnicos para apurar se houve abuso nos casos de inexistência de 
marcas físicas e o protocolo de avaliação adotado no Brasil. Avaliar as 
consequências do abuso sexual e como a criança ou adolescente dá “sinais” 
sobre sua ocorrência.  
Docente/Tutor: Cristiana de Faria Cordeiro 
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Tema III: O Funcionamento da Rede de Atendimento à Criança 
Vítima - 18 a 24/10 
Disciplina: Depoimento Especial 
Ementa: Fluxo do atendimento da vítima de violência sexual 
Conteúdo Programático: Introdução; Fluxo de atendimento da vítima de 
violência sexual; Rede de atendimento; Aspectos jurídicos de proteção da 
criança ou adolescente. 
Objetivos Específicos: Validar a importância da formação de uma rede de 
atendimento para minimizar o dano secundário à criança; Sustentar a 
questão da produção antecipada de prova no caso de criança menor de 7 
(sete) anos ou vitima de violência sexual (artigo 11, § 1º, da Lei 
13.431/17). 
Docente/Tutor: Cristiana de Faria Cordeiro 
 
 
Tema IV: Visão Histórica da Implementação do Depoimento Especial 
no Brasil - 25 a 31/10 
Disciplina: Depoimento Especial 
Ementa: Coleta do Depoimento Especial 
Conteúdo Programático: Noções introdutórias; Referencial normativo; 
Visão panorâmica dos problemas relacionados com a oitiva especial de 
crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais; Jurisprudência relativa 
ao tema do depoimento especial de crianças e adolescentes; Síntese das 
vantagens da oitiva especial de crianças e adolescentes; Como trabalhar 
nas comarcas que não contam com apoio de equipe multidisciplinar; 
Utilização da técnica correta: aspectos importantes a considerar na tomada 
de depoimento especial de criança ou adolescente; Intervenção da equipe 
técnica na metodologia do depoimento especial; Oitiva de crianças ou 
adolescentes portadores de necessidades especiais; Avaliação pericial no 
contexto da violência: possibilidades e limites na intervenção 
Objetivos Específicos: Apresentar o histórico da introdução da 
metodologia no Brasil, as iniciativas pioneiras e as grandes discussões por 
parte dos Conselhos Federais de Serviço Social e de Psicologia. Validar as 
vantagens do Depoimento Especial precisando a evolução jurisprudencial 
sobre a matéria. Propor hipóteses especiais de coleta do depoimento. 
Docente/Tutor: Cristiana de Faria Cordeiro 
 
 
Avaliação final - 31/10 a 07/11 


