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Conferência 10 

Tema: O sistema de saúde mentral no Brasil: uma 
crítica a seu funcionamento e repercusões na 
prática forense 

 Palestrante: José Geraldo Vernet Taborda (RS) 

 
Como Eu Faço 04 

Tema: Como eu faço perícias na esfera criminal 

 Palestrantes: Elias Abdalla-Filho (DF) 

 

Curso 06 - Básico 

Tema: Saúde mental e lei na área da infância e 
juventude  

Coordenador: Jairo Werner Junior (RJ) 

Subtemas e Relatores: 

 1 - Avaliação psiquiátrica na adoção - quesitos e relatório 
2 - Jurisprudência terapêutica e adolescentes em conflito 
com a lei  
3 - Aspectos éticos e terapêuticos no tratamento da 
criança usuária de crack 
- Jairo Werner Junior (RJ) 

 1 - Aspectos legais da adoção por casal homo afetivos  
2 - Internação compulsória da criança usuária de crack  
- Ivone Ferreira Caetano (RJ) 

 1 - Pluralidade das configurações das famílias brasileiras 
atuais  
2 - Ofensas sexuais e outras formas de violência contra a 
criança - do conceito as práticas forenses 
- Maria Cristina Milanez Werner (RJ) 

 SINASE: adolescentes em conflito com a lei, drogas e 
outros transtornos  
- José Dantas de Paiva (RN) 

 

Curso 09 - Básico 

Tema: Aspectos legais da prática forense: questões 
controversas em perícias psiquiátrico-forenses  

Coordenador: Talvane Marins de Moraes (RJ) 

Subtemas e Relatores: 

 Perícias psiquiátrico-forenses na área trabalhista  
- Júlio César Fontana-Rosa (SP) 

 Perícias psiquiátrico-forenses na área da criminologia e 
avaliação de periculosidade  
- Katia Mecler (RJ) 

 Perícias psiquiátrico-forenses na área cível  
- Elias Abdalla-Filho (DF) 

 Perícias psiquiátrico-forenses na área penal  
- Miguel Chalub (RJ) 

 

Simpósio do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal 

Tema do Simpósio: A situação atual da psiquiatria forense 
no Brasil: ciência e prática  

Coordenador de Depto.: Elias Abdalla-Filho (DF) 

MR01 : A situação atual da psiquiatria forense no Brasil: 
ciência e prática - Região Centro-Oeste  

Coordenador: Elias Abdalla-Filho (DF) 

Subtemas e Relatores: 

 Ensino e pesquisa  
- Luiz Salvador de Miranda Sá Júnior (MS) 

 Recursos periciais  
- Alberto Carvalho de Almeida (MT) 

 Recursos terapêuticos  
- Valéria Machado Ávilla (GO) 

MR02 : A situação atual da psiquiatria forense no Brasil: 
ciência e prática - Região Sudeste  

Coordenador: Miguel Chalub (RJ) 

Subtemas e Relatores: 

 Ensino e pesquisa  
- Talvane Marins de Moraes (RJ) 

 Recursos periciais e terapêuticos  
- Hilda Clotilde Penteado Morana (SP) 

MR03: A situação atual de psiquiatria forense no Brasil: 
ciência e prática - Região Sul  

Coordenador: Katia Mecler (RJ) 

Subtemas e Relatores: 

 Ensino e pesquisa  
- José Geraldo Vernet Taborda (RS) 

 Recursos terapêuticos  
- a definir (SP) 

MR04 : A situação atual da psiquiatria forense no Brasil: 
ciência e prática - Regiões Norte e Nordeste  

Coordenador: Alexandre Martins Valença (RJ) 

Subtemas e Relatores: 

 Ensino e pesquisa  
- Guaraci da Costa Barbosa (RN) 

 Recursos periciais e terapêuticos  
- Ivo Lauro Dickow (RO) 

 

Sessão de Laudos Psiquiátricos 01 

Coordenador: Alexandre Martins Valença (RJ) 

 Esquizofrenia ou transtorno de personalidade 
antissocial? Um laudo de perícia criminal  
- Katia Mecler (RJ) 

 Avaliação da responsabilidade penal em caso de 
transtorno bipolar comórbido com transtorno 
relacionado ao uso de substâncias psicoativas  
- Karlla Sabryna de Sousa Santos (DF) 

 
Sessão de Laudos Psiquiátricos 02 

Coordenador: Talvane Marins de Moraes (RJ) 

 Exame de verificação de cessação de Periculosidade  
- Luisa Forte Stuchi (RJ) 

 Laudo psiquiátrico-forense de exame de sanidade 
mental - a definir (SP) 
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Mesa Redonda 07 

Tema: Perícia previdenciária e trabalhista  

Coordenador: Miguel Abib Adad (RS) 

Subtemas e Relatores: 

 Novo modelo de perícia do INSS: como se fazer entender 
ao perito?  
- José Eduardo Milori Cosentino (SP) 

 Incapacidade nos transtornos de personalidade  
- Daniel Martins de Barros (SP) 

 Aspectos éticos e legais(cíveis e criminais) das condutas 
dos peritos e assistentes técnicos nas perícias 
administrativas (INSS) e judiciais  
- Júlio César Fontana-Rosa (SP) 

 Nexo técnico epidemiológico previdenciário  
- Duílio Antero de Camargo (SP) 

 

Mesa Redonda 08 

Tema: A psiquiatria forense em seus diversos e 
amplos espectros de atuação  

Subtemas e Relatores: 

 Responsabilidade penal e dependência química  
- Vânia Sato Ikuhara (SP) 

 Risco de suicídio na prisão: a prevenção é possível ?  
- Alexandrina Maria Augusta da Silva Meleiro (SP) 

 Quando a violência mora em casa: filicídio, de Medéia à 
Maria  
- Lisieux Elaine de Borba Telles (RS) 

 Alienação parental: a complexidade do conceito  
- Vivian Peres Day (RS) 

  
 

 


