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IDENTIFICAÇÃO DO 
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Wretor 
Lacte E e(,( 
Telefone 
Endereço eletrônico 

IDENT/F/CAO DO CURSO 

MINISTRANTE DO CURSO 
Sara Fernanda Gama 

Quaiificação 
profissional 

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 1988. Mestre Direito Econômico Social pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, 2001. Especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Paranaense 
(UNIPAR), 1997. Especialista em MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Paraná, 2004. Ingressou n 
Carreira de juiz de direito, em 1989. Foi juiz auxiliar por três vezes junto à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, 
como Coordenador do Sistema dos Juizados Especiais. Atualmente é desembargador do Tribunal Justiça do Estado do Paraná. 
Foi Presidente da Escola Nacional da Magistratura, da Associação dos Magistrados Brasileiros (ENM-AMB); Presidente da 

ssociação dos Magistrados do Paraná (Amapar) e Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Paraná (Emap). Atualmente é' 
professor e coordenador de cursos de Formação de Formadores da Escola Nacional de formação e aperfeiçoamento de 
Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira — Enfam, vinculada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), destinados 
ormar os formadores docentes que atuarão nas Escolas Judiciais e de Magistratura Federal e Estadual, onde também é 

     

     

Nome 



professor dos cursos de Formação Inicial destinads a Magistrados. Idealizou juntamente com o publicitário Sergio Mercer, em 
1993, o programa Justiça se aprende na Escola destinado a ensinar cidadania às crianças brasileiras. 

Lucas Dannilo Aragão Guimarães: Doutor na área de Avaliação Psicológica pela Universidade São Francisco (Nota CAPES 

). Graduado em Psicologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e em Odontologia 

pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Mestre em Ciências e Saúde (UFPI), na área de concentração em Avaliação e 

aúde Mental, com intercâmbio acadêmico-científico na Università Degli Studi di Torino (UNITO, Itália). Especialista em 

Neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e em Saúde Mental e Terapia Cognitivo-Comportamental. 

tualmente é Professor Adjunto de Psicodiagnóstico, do departamento de Psicologia, Universidade Estadual do Piauí; Analista 

udiciário - Psicólogo (TJ-MA), com atuação técnico-especializada em Perícia Psicológica Forense nas áreas criminal e cível. 

tuou na área de Educação em Saúde como Preceptor da Residência Multiprofissional em Saúde da Família (Ministério da 

Saúde). Fundador do Núcleo de Avaliação Psicológica (NAPS), em 2008, da Universidade Estadual do Piaui; Membro do 

Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica (IBAP); Membro Internacional da American Psychological Association (APA); 

!Membro da British Psychological Society (BPS); Membro da International Investigative Interviewing Research Group. 

LAtualmente é coordenador e fundador do Núcleo de Psicologia Forense (NUFor) e do Laboratório de Avaliação Psicológica e 

Perícia Psicológica (LAPeP)  da UESPI. Áreas de Pesquisa: Saúde Mental - Perícia Psicológica -  Psicodiagnóstico - Bioética - 

Neuropsicologia Forense 

DEPOIMENTO ESPECIAL. NORMAS REGULADORAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL (REDE DE PROTEÇÃO - ORGANIZAÇÃO) E 
JUDICIAL. TRABALHO TRANSDISCIPLINAR. ENTREVISTA INVESTIGATIVA E PROTOCOLOS INTERNACIONAIS. ENTREVISTA COGNITIVA. ABORDAGEM COM A 
CRIANÇA E COM ADOLESCENTE: RAPPORT, RECUPERAÇÃO DA MEMÓRIA E MÚLTIPLAS ROTAS DE ACESSO A MEMÓRIA. TREINO COGNITIVO E DE 
HABILIDADES TÉCNICAS PARA O DEPOIMENTO ESPECIAL. 

O fenômeno da judicialização dos casos de violência contra crianças e adolescentes é relativamente recente, gerando desafios sobre a 

forma mais adequada de seu atendimento, notadamente nos casos de abuso sexual, por meio de abordagens policiais e judiciais inadequadas 

para coleta do depoimento infantil, gerando sugestionamentos e falsas acusações, colocando em xeque a credibilidade da fala de crianças e 

adolescentes. 



O reconhecimento de direitos específicos de crianças e adolescentes vítimas de violência pela Resolução 20/2005 da Assembléia Geral das 

Nações Unidas somado ao desenvolvimento de protocolos internacionais de entrevista forense, provocou movimentos mundiais de 

aprimoramento da Justiça. 

No Brasil, projeto piloto no Rio Grande do Sul, denominado Depoimento Sem Dano, seguido de outros Estados, ensejaram a edição de 

Recomendação de no 33 pelo CNJ e de desenvolvimento de um protocolo brasileiro de entrevista forense, com posterior aprovação da Lei 

13.431/2017, voltada à regulamentação de um sistema de garantia de direitos da criança e adolescente vítima, com a previsão, dentre outras 

medidas, de procedimentos específicos para a tomada de depoimento especial das crianças vítimas e testemunhas. 

Em razão da necessidade de equipamentos específicos e aplicação de procedimentos que requer conhecimentos em trabalho 

transdisciplinar, necessário se faz a formação dos magistrados e equipes técnicas capacitados na atuação interprofissional, nos moldes da lei 

13341/17. 

Para tanto, importante reconhecer a dinâmica do abuso sexual infantil e seus impactos na coleta de dados e nos cuidados a serem 

dispensados à vítima, para segurança da prova a ser colhida na oitiva das vítimas e testemunhas, em um contexto que os direitos da criança e 

do adolescente sejam compatibilizados com as garantias processuais penais do imputado. 

Mostra-se, portanto, de extrema importância o desenvolvimento de competências em magistrados e equipes para uma atuação 

cooperativa e respeitosa para com as crianças e adolescentes vítimas e testemunhas e, também, com os supostos ofensores, atentos à 

complexidade do fenômeno e suas repercussões processuais, contribuindo para a promoção do aprimoramento da atividade profissional dos 

participantes do curso. 

Objetivo Geral 
Implementar e realizar o depoimento especial, observando os princípios sistêmicos voltados à garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes - possíveis vítimas de crimes ou atos infracionais - e das garantias constitucionais processuais. 

Objetivos Específicos 

Ao final do curso, o magistrado será capaz de: 

- Aplicar a normativa internacional protetiva de Crianças e Adolescentes (tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil, signatário), 
em consonância com a Lei no 13.341/2017 e outras normas nacionais; 

( 



Implementar protocolo local interinstitucional para realização do Depoimento especial (extrajudicial conjugado ao judicial); 

Gerenciar as fases processuais referentes aos casos de violência contra crianças e adolescentes, assegurando os direitos das vítimas em 
compatibilização ao cumprimento das garantias constitucionais e processuais, inclusive o contraditório e a ampla defesa dos imputados; 

Analisar a entrevista investigativa para aplicação com crianças e adolescentes; 

Realizar audiência de depoimento especial, aplicando o protocolo de entrevista forense adotado no Brasil para os casos de violência contra 
crianças e adolescentes; 

— 
Objetivos Específicos Conteúdo Programático Metodologia Carga 

Horária 
Recursos Avaliação 

1 	- 	Aplicar a 	normativa 
internacional protetiva de 
Crianças 	e 	Adolescentes 
(tratados 	e 	convenções 
internacionais dos quais o 
Brasil, 	signatário), 	em 
consonância com a Lei no 
13.341/2017 	e 	outras 
normas 	nacionais 
correlatas. 

Convenção 	sobre 	os 
direitos da 	criança 	e seu 
Protocolo Facultativo 

Resolução 	20/2005 	do 
Conselho Econômico Social 
e 	Cultural 	das 	Nações 
Unidas e o detalhannento 
de 	direitos 	da 	criança 
vítima 

Recomendação 33 do CNJ 
à luz dos projetos pilotos 
nacionais 

Lei 	13.341/2017 	e 	o 
sistema 	de 	garantia 	de 
direitos 	da 	criança 	e 	do 

10  Dia - MANHÃ 

Apresentação dos alunos com utilização 
do "objeto da palavra" 

APRESENTAÇÃO 	DE 	VÍDEO 
INSTITUCIONAL 	DO 	PROJETO 	DE 
DEPOIMENTO SEM DANO DO TJRS, 
para 	sensibilização 	sobre 	o 	tema 
Depoimento Especial 

TEMPESTADE DE IDEIAS para que os 
alunos indiquem um principio que lhes 
pareça fundamental no tratamento do 
tema 	da 	violência 	contra 	criança 	e 
adolescentes. 

O 	professor 	anota 	as 	ideias, 
procurando 	sistematizá-las 	por áreas 
temáticas, bem como, relacionando-as 

5 	h/a 	pela 
manhã 

com 	20 
minutos 	de 
intervalo 

Data-show 

Quadro branco ou flip-
chart 

Microfone 

Cadeiras soltas na sala 
de aula. 

Pequena Avaliação diagnostica 
no inicio do curso, no momento 
da apresentação e durante a 
tempestade de ideias; 

Avaliação formativa, durante 
todo o curso, observando as 	1 
participações para, caso 
necessário, dar feedback e 
efetuar ajustes no percurso, a 	1 
fim de trabalhar o alcance das 
competências. 

... -, 



adolescente 	vítima 	e com a normas que serão analisadas 
testemunha 	 durante o curso. 

Tipos de violência: Física, EXPOSIÇÃO 	DIALOGADA 	EM 
Psicológica, 	sexual 	e CODOCENCIA sobre: 
institucional. 

Princípios fundamentais dos direitos 
das 	crianças 	e 	adolescentes, 
apresentados de forma transdisciplinar. 

Convenção sobre os direitos da criança 
aplicáveis ao tema. Cotejo entre os 
direitos previstos na Resolução 
20/2005 e os definidos na lei brasileira 
e implicações interpretativas sobre a lei 
13.341/17 e Recomendação 33 do CNJ. 

GVGO COM A TURMA: 

Perguntas norteadoras: 

GRUPO DE VERBALIZAÇÃO: 

Como tais normas formam um sistema 
de garantia de direitos, como se 
articulam e como o Judiciário se insere 
no mesmo? 



Papel da vítima e do agressor como 
sujeitos de direito, neste contexto 
legislativo 

GRUPO DE OBSERVAÇÃO: 

Complementa as lacunas do debate 
anterior e responde às seguintes 
perguntas norteadoras: 

O depoimento especial é o mesmo que 
escuta especializada? Quais as 
diferenças? 

Síntese das ideias após o GVGO para 
SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEUDO, 
costurando as falas dos alunos com os 
seguintes tópicos: 

O depoimento especial na sistemática 
processual brasileira: 

Diferença entre Depoimento especial e 
escuta especializada conforme Lei 
13.341/2017 ; 

Depoimento especial perante a 
autoridade policial ; 

Depoimento especial perante a rede de 
atendimento 

Depoimento especial perante a 

GVGO 

Cadeiras soltas para 
formação dos círculos 
concêntricos 	 e 
perguntas norteadoras 
impressas para todos os 
alunos. 



IData-show e quadro 
!branco 

iPerguntas norteadoras 
!impressas para todos os 
¡alunos para o GVGO 

10 Dia - TARDE 

10 Dia - TARDE 

autoridade judiciária; 

Hipóteses legais de produção 
antecipada de prova e o direito ao 
contraditório e ampla defesa, no 
sistema acusatório brasileiro em 
compatibilidade com o Depoimento 
Especial 

Os alunos serão convidados a formar 
Grupos de 5 para discutir: 

o projeto depoimento sem dano 
e/ou depoimento especial na capital do 
estado (caso já esteja implantado) e 
sua opinião a respeito da adaptação 
com suas realidades locais; 

as iniciativas que podem ser 
tomadas pelo próprio aluno ou por seu 
tribunal para implementação do 
depoimento especial em sua comarca; 

as dificuldades e/ou potencialidades 
locais percebidas. 

10Dia 
TARDE 

5 
horas/aula 
com 	¡Mais de uma sala ou 
intervalo delespaços para os grupos 
20 minutos poderem se separar e 
no meio da debaterem 	com 
tarde 	privacidade; 

Rede de Proteção e 
combate 	à 	violência 
infantil: CAPs, CREAS, 
EQUIPE 	TÉCNICA, 
HOSPITAIS 	PÚBLICOS, 
ICRIM, 	CONSELHO 
TUTELAR, 	MINISTÉRIO 
PÚBLICO, 	PODER 
JUDICIÁRIO, 
SECRETARIAS ESTADUAIS 
E MUNICIPAIS 

1° Dia - TARDE 
Projeto 	 gaúcho 

Depoimento Sem Dano e GRUPOS DE DEBATE E INTEGRAÇÃO: 
Depoimento especial em 
Imperatriz -MA, como 
referências 	 de 
funcionamento 	para 
debate; 

Os alunos deverão sistematizar as 
ideias e compartilhar no grande grupo. 

Os professores fazem escuta ativa e 
sensível das ideias apresentadas, 
anotando 	e 	sistematizando, 
apresentando, ao final, a sugestão de 

1° Dia - TARDE 

2 	 Implementar 
protocolo 	 local 
interinstitucional 	para 
realização do Depoimento 
especial 	(extrajudicial 
conjugado ao judicial); 

3 - Gerenciar as fases 
processuais 	referentes 
aos casos de violência 
contra 	crianças 	e 
adolescentes, 
assegurando os direitos 
das 	vítimas 	em 
compatibilização 	ao 
cumprimento 	das 
garantias constitucionais 
e processuais, inclusive o 
contraditório e a ampla 
defesa dos imputados; 



2 DIA MANHÃ 

2 DIA TARDE 

Uma sala organizada 
em formato de sala de 
audiência tradicional. 

Uma sala separada com 
duas cadeiras para 

mapa e protocolo interinstitucional de 
implementação,com exposição d 2 	DIA 

MANHÃ 
2 DIA MANHÃ 

2 DIA MANHÃ 

Fundamentos de memória; 

4 -- Analisar a entrevista 
investigativa 	para 
aplicação com crianças e 
adolescentes, vítimas de 
violência, como forma de 
humanização e proteção 
na coleta da prova; 

Falsas memórias, memória 
episódica e memória 
sensorial; 

Noções sobre detecção de 
simulação, dissimulação e 
mentira. 

2 DIA MANHÃ 

Exposição dialogada em codocência 
com 	realização 	de 	atividades 
individuais sobre funcionamento da 
memória 

Entrevista investigativa e 
protocolos internacionais. 

5 - Realizar audiência de 
depoimento 	especial, 
aplicando o protocolo de 
entrevista 	forense 
adotado no Brasil para os 
casos de violência contra 
crianças e adolescentes; 

Entrevista cognitiva e suas 
fases. 

Abordagem da entrevista 
cognitiva com crianças e 
adolescentes: rapport, 

recuperação da memória e 
múltiplas rotas de acesso a 
memória. 

2 DIA TARDE 

5 
horas/aulas 
com 
intervalo de 
20 minutos 
no meio da 
manhã 

2 	DIA 
TARDE 

2 DIA TARDE 

5 - Realizar audiência de 
depoimento 	especial, 
aplicando o protocolo de 
entrevista 	forense 
adotado no Brasil para os 
casos de violência contra 
crianças e adolescentes; 

5 
horas/aulas 
com 
intervalo de 
20 minutos 
no meio da 
manhã 

Aplicabilidade 	 da 
entrevista cognitiva na 
prática 	jurídica, 	com Simulações 	de 	audiência 	de 
treinamento da realização Depoimento Especial com aplicação da 
de 	audiência 	de entrevista cognitiva 

2 DIA TARDE 



depoimento especial funcionar como sala de 
depoimento especial 

Uma almofada para 
demonstrar o objeto de 
transição 

Aprimoramento 	técnico 
das 	habilidades 	de 
comunicação, recuperação 
da memória e de acesso 
às rotas múltiplas de 
memória. 

Telefones celulares (2) 
com 	aplicativo 	de 
chamada de vídeo 
instalada para simular 
audiência 	 de 
Depoimento Especial 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Concerne à realização da avaliação, segundo o art. 60 inciso VI e VII, da Instrução Normativa ENFAM no 01, de 3/05/2017, será observado: 

Avaliação de Aprendizagem: 

A avaliação de aprendizagem, com foco formativo, ocorrerá processualmente, durante todo o curso e levará em conta a participação, 

contribuição e desenvoltura individual e, ainda, a análise dos trabalhos realizados ser apresentados por cada grupo, contendo o resumo do que 

foi apresentado oralmente em sala de aula em relação às situações concretas postas como casos geradores de discussão distribuídos aos grupos, 

conforme orientações da metodologia e objetivos do curso. 

Avaliação de Reação do Curso: 

Ao final do Curso, será realizada avaliação de reação, tendo por base os aspectos abaixo discriminados. 

Avaliação de Reação do Curso e Docente pelo aluno Magistrado: 

Serão avaliados, ao menos, os seguintes aspectos: 



Foram programadas avaliações de desenvolvimento quanto à disciplina, ao curso e ao desempenho do docente. O instrumento para tanto 

será disponibilizado ao final do curso, com vistas a aprimorar ações educacionais futuras. Segue abaixo as avaliações que são utilizadas para 

aferir o desenvolvimento do curso e o desempenho do docente, 'conforme art.60, inciso VII, IN 1/2017. . 

Frequência: 

Será exigida do aluno magistrado freqüência mínima superior a 75% às atividades constantes nesse projeto, sendo admitidas apenas as 

faltas autorizadas pela legislação vigente. 

A frequência será encerrada aos 30 minutos após o inicio das aulas em cada turno, sendo que atrasos superiores deverão ser justificados 

em formulário próprio e submetidos ao Diretor 
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