
 

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Data: 07/11/2017 

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

Participantes: Vide lista de presença 

Pauta:  

 Parecer DEASE 

 Distribuição de atividades/colaboradores  da Comissão de Psicologia Jurídica 

 GT nacional MSE 

 Relato Talita plenária em Cascavel  

 Evento sobre Documentos para o Sistema de Justiça – projeto até 30/11/17 

 Encontro Paranaense de Psicologia e II Congresso Internacional de Psicologia da Tríplice Fronteira  

 Outros assuntos de interesse dos colaboradores 

 

Informações gerais: 

 Sobre as ações do CRP 08 junto ao DEASE: Maria Cristina expõe para a comissão a solicitação do 

DEASE sobre um parecer do Conselho a respeito do Modelo de Relatório Multidisciplinar a ser 

utilizado pelas equipes que acompanham as medidas socioeducativas de internamento e semi-

liberdade. Descreve o processo de elaboração do parecer pelas conselheiras Maria Cristina N. de 

Carvalho e Mari Ângela Calderari de Oliveira, que sob a versão prelimimar foi apresentado em 

plenária. Foram feitas sugestões de ajustes pela plenária as quais foram contempladas na versão 

final. O documento será entregue à equipe do DEASE em 10/11/2017. 

Conselheira Ângela expõe sua participação no evento promovido pelo DEASE no início de 

outubro/2017, ocasião que informou aos participantes do evento sobre  as ações do CRP 08 na 

socioeducação (GT nacional de MSE e parecer sobre modelo de relatório).   

 Breve relato de Maria Cristina sobre o andamento do GT nacional MSE e últimas ações em função 

da discussão sobre redução da maioridade penal.  

 Colaboradora Talita expõe sua experiência em participar da plenária em Cascavel, destacando a 

pauta extensa de temas a serem discutidos. Informa que foi possível na ocasião discutir com 

representantes das sub-sedes a proposta de atividades de Psicologia Jurídica para o EPP/2018.  

Pontos  mais importantes discutidos: 



 

 Para operacionalização e maior agilidade nas ações da Comissão de Psicolgia Jurídica, foi 

revisada  a distribuição ( realizada em agosto /2017) de temáticas por colaborador para eventuais 

representações da comissão em eventos e outras ações, considerando que são muitas solicitações 

de participação do CRP 08 referentes a temas que dizem respeito á Pisoclogia Jurídica . Ficando 

assim definido: 

1. Produções e Divulgação – Gabriel 

2. Ações relativas a temáticas específicas: 

 Sistema penitenciário – Romi 

 Escuta da criança – Dorivan e Maria Cristina Cit 

 Violência Doméstica – Ceciana 

 Justiça Restaurativa e MSE – Gabrielle, Talita, Janice 

 Perícia – Carlise  

 Levantada a discussão sobre o uso da técnica de Constelações familiares e a necessidade de se 

estabelecer o que é exercício ilegal ou não da profissão.  

Encaminhamentos:  

 Colaborador Gabriel sistematizará a versão final da proposta de evento sobre documentos e 

enviará para a Coordenação de Comissões até 30/11/17. A ideia é que março/2018 fosse o mês de 

discussão sobre documentos para o sistema de justiça e que cada sub-sede , além de Curitiba, 

possa planejar atividades referentes ao tema.  

 Colaboradora Carlize reunirá as últimas sugestões para o EPP /2018 e enviará a proposta para a 

Coordenação de Comissões até 30/11/2017. Essa proposta já congrega sugestões da Comissão 

de Psicologia Jurídica de Curitiba e das sub-sedes e representações setoriais. 

 

Próxima reunião : 05/12/2017 

 

 

 

 

 

 


