
 

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Data: 05/12/2017 

Coordenadora: Psic. Maria Cristina Neiva de Carvalho – CRP 08/1397 

Participantes: Vide lista de presença 

Pauta:  

 Reunião com Juiz de União da Vitoria  

 Oficinas sobre documentos em Wenceslau Braz  

 Evento Documentos  

 Encontro Paranaense de Psicologia  

 Proposta de encontro com psicólgos do siistema de socioeducação  

 Outros assuntos de interesse dos colaboradores 

Informações gerais: 

 Confirmação do desligamento da colaboradora Romi a pedido da própria, por dificuldades em 

assumir os compromissos que envolvem a participção na comissão.  

 Conselheira Ângela expõe sobre a reunião com Dr Carlos Mattioli, juiz de União da Vitória, ocasião 

em que este apresenta ao CRP 08 seu projeto de escuta de crianças vítimas de violência no 

município. Segundo o magistrado os resultados têm sido muito positivos e para isso conta com 

equipe de psicólogos voluntários. Mas sua intenção agora é buscar, mediante legislação específica 

o pagamento de honorários para esses profissionais que seriam prestadores de serviços  (e não 

concursados).  

 Maria Cristina informa que ela e a conselheira Mari Ângela ministrarão oficina sobre documentos na 

Comarca de Wenceslau Braz  em 11/12/17, sendo atendidos psicólogos de várias cidades da 

região.  

 

Pontos  mais importantes discutidos: 

 Colaboradora Carlize lembra a importância do sindicato estar junto na discussão do exercício da 

profissão em iniciativas como a do Dr Carlos Mattioli e também da existência de tabelas de 

honorários do CFP. Colaboradora Talita  e colaborador Gabriel expõem que iniciativas como essa 

são de  grande relevância para a ampliação de mercado de trabalho em Psicologia Jurídica. Maria 

Cristina aponta que realmente é um novo caminho, mas que não se deve tirar a responsablidade 

do Estado de abrir mais vagas em concurso para efetivação de serviços.  



 

 Sobre o risco de se tercerizar serviços, é levantada a problemática do atendimento on-line em 

Psicologia e as dificuldades que o sistema conselhos tem tido para fiscalizar esse tipo de prestação 

de serviços.  

 Colaborador Gabriel expõe que a partir da última reunião da comissão, realizou reunião com a 

Comissão de Assistência Social para efetivar parceria das duas comissões no evento sobre 

documentos em março/2018. A ideia foi que a proposta da mesa redonda com a participação de 

psicólogos atuantes na assistência social já contemplaria essa parceria. A previsão é que 45 

profissionais da assistência social poderiam participar do evento, segundo a  Comissão de 

Assistência Social.  

 Talita traz a discussão sobre a importância que psicólogos do sistema penitenciário estejam 

presentes nas reuniões e eventos da Comissão de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário, pois 

sabe-se de inúmeras dificuldades vividas pela categoria na área. Sugere-se evento específico 

sobre “Ressocialização ou Re-inserção social” para os psicólogos atuantes nessa especialidade. 

Ângela lembra o processo histórico de sucateamento de condições de trabalho dos psicólogos no 

sistema penitenciário e a falta de perspectivas profissionais.  

 Maria Cristina expõe a ideia de se organizar um encontro para psicólogos da socioeducação, que 

foi uma das propostas da reunião com o DEASE. 

Encaminhamentos:  

 Verificação de novos colaboradores da comissão para representar o sistema penitenciário, com a 

saída da Romi 

 Verificar a capacidade do auditório Ágora para evento de documentos 

 Colaboradora da Comissão de Assistência Social, segundo Gabriel, ficou de indicar profissional 

atuante no sisitema penitenciário para a mesa temática. 

 Evento sobre documentos será para psicólogos e Gabriel verá opções de datas para março ou abril 

e colocará a proposta no formulário de eventos do CRP.  

 Organizar encontro da socioeducação no 1º semestre de 2018 , com o convite do DEASE para os 

psicólogos atuantes. Vincular o encontro à discussão da implementação do Relatório que foi foco 

do parecer do CRP 08.  

 

Próxima reunião : 06/02/2018 

 

 

 

 



 

 

 


