
 

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Data: 04/04/2017 

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

Participantes: 13 psicólogo(a)s – Vide lista de presença 

Pauta:  

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

 Colaboradores interessados em formalizar sua participação na comissão 

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

 Elaboração de proposta de implementação das ações e planejamento de  eventos  da Comissão no 

triênio de acordo com as diretrizes do Planejamento estratégico do CRP 08  

 

Pontos  mais importantes discutidos: 

- Novos participantes: Psic. Jéssica P. S. Mendes ( Defensoia Pública – casa da Mulher 

Brasileira) e Psic. Bruno Cordeiro (  Defensoria Pública); Psic. Priscila G de Jesus ( Ex-estagiária 

de Psicologia Jurídica). Tematicas de interesse dos novos participantes: Jéssica – violência 

contra a mulher; Bruno – mediação no Judiciário e extra-judicial; Priscila – avaliação no contexto 

jurídico 

- Participação da comissão na Jornada de avaliação psicológica do CRP: inicialmente os 

colaboradores sugeriram nomes de profissionais de fora do Paraná para falarem sobre o assunto 

( Sonia Rovinski, Maria Adelaide Caires, Sidnei Shine) . Sugeriu-se que se analisasse os 

recursoso financeiros para esse fim. Foi levantado por uma colaboradora a questão de custos 

para a vinda de profissionais externos e que a ideia poedria ser  que a própria comisão tivesse 

representantes.  

Foi proposto que alguns colaboradores em “roda de conversa” no evento,  falassem de sua 

experiência na área de avaliação no contexto jurídico e que as seguintestemáticas seriam 

relevantes de serem abordadas: ética na avaliação, produção de documentos, isntrumentos e 

técnicas utlizados, formação necessária, “poder da avaliação”, demanda judicial. 

Depois de ampla discussão sobre os temas a serem abordados que foram de consenso do grupo, 

Nenhum colaborador se manifestou com a intenção de ser um dos participantes da Roda de 

Conversa. Frisou-se que a comissão esteve de acordo em ter um espaço no evento e seria nosso 

papel agora preenchê-lo. 



 

 

 

Encaminhamentos: Considerando que não houve definição dos participantes da comissão  

como expositores, na Jornada de Avaliação psicoloógica do CRP, definiu-se que na próxima 

reunião de comissão necessariamente teríamos que definir.  

Próxima reunião ou atividades previstas (se houver): 02/05/2017 – 19:30 hs 

 


