
 

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Data: 06/06/2017 

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

Participantes: 10 psicólogo(a)s – Vide lista de presença 

Pauta:  

 Colaboradores interessados em formalizar sua participação na comissão 

 Informações gerais:  

 Evento do TRT ( Talita) 

 Evento : Escuta e perícia psicológica da criança: que processos são estes? Maringá/PR 

 Reunião com Psicólogos do Tribunal de Justiça da Comarca de Wenceslau Braz em conjunto 

com a Comissão de Orientação e Fiscalização – COF  Local: Wenceslau Braz 

 Relatório Sistema Penitenciário - Encaminhamento 

“7.3. Encaminhamento do presente relatório ao Conselho Estadual de Direitos Humanos 

(COPED), ao Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), ao Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e ao DEPEN Nacional pedindo providências no que se refere a necessidade de 

estruturação adequada das equipes técnicas e agentes penitenciários com a realização de 

concurso público, bem como sobre a necessidade de averiguação das condições mínimas de 

atendimento aos direitos das pessoas privadas de liberdade constantes na LEP;”            

 Jornada de Avaliação Psicológica do CRP – junho/2017 

 Definição de tema e autores para publicação na  Revista Contato 

 Definição de evento da Comissão de Psicologia Jurídica no 2º sememestre de 2017 

 Outros assuntos a serem pautados pelos participantes 

Pontos  mais importantes discutidos: 

 Foram dados os informes gerais previstos 

 Informação por Maria Cristina que definidos os colaboradores da comissão, os emails, 

informações, etc serão a partir de agora somente para eles encaminhados . O que não 

significa que não se possa ter novos colaboradores, seguindo o trâmite oficial para isso.  



 

 Evento TRT – Talita participu do mesmo e encaminhou relatório para a coordenação de 

comissões do CRP 08. Informa sobre as dificuldades do Poder Judiciáro em contar com 

peritos para essa área específica, principalmente no interior do Paraná.  No sistema de  

definição de peritos, o magistrado pode escolherou sortear o profissional perito. Agora o 

cadastro on-line é possível.  

 Informação de que a Secretaria de Justiça informa sobre inadequações nos documentos.  

 Conselheira Ângela traz a necessidade de parceria entre COF, Psicologia Jurídica em 

função das dificuldades (técnicas) e questões que envolvem ética,  dos profissionais da 

área.  

 Jornada de Avaliação Psicológica – participarão como expositores: Carlize, Ceciana, 

Dorivan e Lauro 

 Revista Contato: Temáticas e autores:  

 Formação do Psicólogo Jurídico – Gabriel ( Ceciana como apoio) 

 Escuta da Criança – Maria Cristina e Deisy ( conselheira da COE) 

 Justiça Restaurativa – Talita e Gabrielle 

 Matéria sobre relatos de experiências em Psicologia Jurídica – jornalistas do CRP fariam 

as perguntas 

Encaminhamentos:  

Perícia no TRT: Sugere-se divulgar para as sub-sedes a possibilidade de cadastro no TRT. Falar 

com Comissão de Comunicação para divulgar no site do CRP.Carlize procurará novas 

informações sobre os procedimentos necessários.  

Elaboração de matérias periódicas para Revista Conato sobre Psicologia Jurídica conforme 

discussão acima e buscar informações junto à comissão de comunicação sobre normas dos 

artigos ( Gabriel). 

Sugestão de elaboração de nota técnica sobre a Escuta da Criança 

Evento da Comissão para o 2º semestre: Tema: Documentos; outubro/17; 6ª noite palestra ( 

sugestão Psic Cassia Preto); sábado manhã e tarde – mesas redondas com profissionais de 

medidas socio-educativas, varas de família, varas de infância e sistema prisional. Os 

colaboradores trarão ideias na próxima reunião de plestrantes e data.  

 

Próxima reunião ou atividades previstas): 01/08/2017 



 

 


