
 

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Data: 07/03/2017 

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

Participantes: 17 psicólogo(a)s – Vide lista de presença 

Pauta:  

• Apresentação dos novos participantes e das suas motivações para participar da comissão. 

• Informações gerais: GT sobre valores das perícias determinados pelo TJPR; GT sobre a 

aprovação do projeto de lei Maria do Rosário e a posição do CRP; GT de ações conjuntas 

intercomissões junto ao TJ e demais instituições jurídicas. 

• Captação de sugestões para eventos/ações  da Comissão no triênio de acordo com as 

diretrizes do Planejamento estratégico do CRP 08 e de acordo com as diretrizes do COREP. 

Pontos  mais importantes discutidos: 

- Dificuldades do psicólogos de prefeituras da região metropolitana ( Almirante Tamandaré) com 

relação à escuta especial demendada pelo MP e psicoterapia por determinação judicial 

- Sugestão que a COF desse as devolutivas por escrito 

- Sugestões de temas de Psicologia Jurídica para o evento de Avaliação Psicológica promovido 

pelo CRP ( junho/2017): Instrumentos e técnicas utilizados no estudo psicossocial, Resolução 

07/2003, modalidades de avaliações que o psicólogo autônomo e do TJ pode realizar quando 

solicitado, produção de documento pela equipe multidiscilinar,  

- Sugestões de ações para o triênio da gestão atual da comissão de Psicologia Jurídica: 

 Ações bimestrais para discussão de dificuldades encntradas pelos profissionais 

 Café da manhã com discussões temátcas 

 Oficinas para atualizações  

 Grupos de estudos 

 Debates com profissionais sobre: justiça restaurativa, sistema penitenciário, demandas de 

operadores do direito ao psicólogo ( esclarecimento de sobre o papel do psicólogo), 

instrumentos e técnicas utilizados na área, subjetividade do magistrado 

 Elaboração de cartilhas para profissionais de psicologia  



 

 Elaboração de cartilhas para profissionais de direito sobre as funções do psicólogo jurídico 

 Eventos sobre documentos em Psicologia Jurídica 

 Aproximação com a OAB, EMAP, ESMAFE, TJ 

 Eventos com temáticas que são alvo dos processos éticos 

 Aproximação das IES para acompanhamnto da disciplina de Psicologia Jurídica 

 Sugerir temas para a revista do CRP 

 Evento sobre atuação do psicólogo junto ao indivíduo transexual ( abordagem, avaliação, 

legislação) 

 

 

Encaminhamentos: com base nas decisões do COREP e nas sugestões dos colobaoradores 

será proposto o planjamento da comissão para o triênio 

Próxima reunião ou atividades previstas (se houver): 04/04/2017 – 19:30 hs 

 


