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ATA	DE	REUNIÃO	EXTRAORDINÁRIA	DO	CONSELHO	MUNICIPAL	DOS	DIREITOS	DA	
CRIANÇA	E	DO	ADOLESCENTE	DE	EMBU-GUAÇU	

	
	

	G19-21	CMDCA	no	9/2019,	06/08/2019	
	

	
Ao	sexto	dia	do	mês	de	agosto	do	ano	de	dois	mil	e	dezenove,	à	Rua	Independência,	no	357,	
cidade	 de	 Embu-Guaçu,	 Estado	 de	 São	 Paulo,	 na	 sede	 deste	 Conselho	 de	 Direitos,	 em	
cumprimento	à	Convocação	disposta	no	Edital	de	Convocação	nº	23/2019	-	Retificado,	de	05	
de	agosto	de	2019,	que	chama	Conselheiros	Titulares	e	Suplentes	para	reunião	a	 iniciar-se	
em	primeira	chamada	às	16	horas	deste	dia,	tendo	como	pauta:	1)	Processo	para	a	Escolha	
dos	 Membros	 do	 Conselho	 Tutelar:	 apreciação	 de	 recursos	 da	 avaliação	 psicológica	 e	
convocação	 para	 o	 trabalho	 no	 dia	 da	 eleição.	A	 reunião	 tem	 início	 em	 primeira	 chamada	
contando	 com	 a	 presença	 dos	 Conselheiros	 de	 Direitos	 Titulares	 	 ou	 em	 exercício	 de	
titularidade:	 (1)	 Sr.	 Izilda	 Pereira	 de	 Andrade,	 (2)	 Sra.	 Nelsi	 Rabaioli;	 (3)	 Dr.	 Sergio	 Carlos	
Fernandes,	(4)	Sra.	Natalina	Oliveira	Moraes	Soares,	(5)	Sr.	Jamilson	Roberto	Aragão,	(6)	Sra.	
Fabiane	 Domingues	 Sanches,	 (7)	 Sra.	 Eliane	 Maria	 dos	 Santos	 e	 (8)	 Dra.	 Bruna	 Nogueira	
Brandão.	 Em	 virtude	 do	 assunto	 em	 pauta,	 a	 reunião	 é	 realizada	 em	 sala	 do	 pavimento	
superior.	Sra.	Fabiane,	Presidente	deste	Conselho	de	Direitos,	agradece	a	presença	de	todos	
Conselheiros	 de	 Direitos	 e	 em	 seguida,	 passa	 a	 tratar	 do	 assunto	 em	 pauta.	 	 Expõe	 que,	
como	combinado	em	reunião,	ela	e	Dr.	Sergio	estiveram	em	reunião	com	o	MM	Promotor	de	
Justiça,	 Dr.	 Alexandre	 Nunes	 de	 Vincenti,	 no	 dia	 02/08	 e	 hoje,	 posto	 que,	 como	 é	 de	
conhecimento	 geral,	 o	 Processo	 de	 Escolha	 é	 fiscalizado	 pelo	 MP	 e	 que	 em	 função	 dos	
resultados	 inesperados	dispostos	no	Edital	 nº	22/2019,	 especialmente	pela	 informação	de	
que	10	(dez)	candidatos	foram	reprovados	no	exame	psicológico,	dentre	estes,	04	(quatro)	
dos	05	(cinco)	Conselheiros	Tutelares	em	exercício,	pairou	grande	dúvida	sobre	como	lidar	
com	 a	 situação,	 especialmente	 acerca	 do	 funcionamento	 do	 CT	 e	 também	 sobre	 os	
procedimentos	cabíveis	para	o	julgamento	dos	recursos.	Sra.	Fabiane	segue	explicando	que	
o	MM	Promotor	 questionou	 acerca	 do	 tipo	 de	 teste	 que	 foi	 aplicado,	 se	 condizia	 com	 as	
normas	 vigentes,	 sendo	 informado	 que	 sim	 e	 que	 a	 psicóloga	 tem	 vasta	 experiência	 em	
avaliações	psicológicas,	 inclusive	sendo	cadastrada	pelo	Detran	e	pela	Polícia	Federal,	além	
de	trabalhar	para	empresas	privadas.	Informou-lhe	também	que	a	psicóloga	é	do	município	
e	 que	 isso	 trouxe	 muitos	 burburinhos,	 mas	 que	 diante	 dos	 valores	 das	 propostas	
apresentadas	 e	 em	 função	 do	 tempo	 não	 havia	 outra	 alternativa,	 pois	 a	 proposta	 de	
empresa	 de	 outro	município	 era	 de	mais	 de	 R$	 8.000,00	 (oito	mil	 reais)	 e	 a	 da	 empresa	
contratada	 era	 de	 cerca	 de	 R$	 3.500,00	 (três	 mil	 e	 quinhentos	 reais).	 O	 MM	 Promotor	
questionou	acerca	de	devolutiva	e	de	documento	por	escrito	aos	candidatos	e	foi	informado	
que	num	primeiro	momento	houve	certa	preocupação	por	parte	de	alguns	candidatos,	pois	
foram	informados	que	as	devolutivas	se	iniciariam	em	05/08,	último	dia	do	recurso,	mas	que	
logo	foi	resolvido	o	desencontro	e	que	a	devolutiva	foi	realizada	nos	dias	01	e	02/08	e	que	o	
laudo	psicológico	 (documento	por	 rescrito)	 também	seria	entregue,	mas	em	05/08.	 Segue	
informando	 que	 também	 discutiram	 acerca	 de	 questões	 éticas	 e	 jurídicas	 e	 que	 em	 um	
primeiro	momento,	o	consensual	foi	que	o	exame	psicológico	realizado	é	etapa	do	Processo	
de	Escolha	para	o	próximo	mandato,	não	devendo	refletir	sobre	o	funcionamento	do	atual	
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mandato,	destacando-se	a	necessidade	de	rediscutir	a	questão,	mas	no	âmbito	de	políticas	
públicas.	Informa	que	o	MM	Promotor	foi	questionado	acerca	da	possibilidade	/	necessidade	
jurídica	 de	 realização	 de	 nova	 avaliação	 psicológica,	 respondendo	 que	 de	 imediato	 não	
poderia	informar,	mas	que	voltássemos	na	data	de	hoje	para	ainda	tratar	do	assunto.	Assim,	
questões	 de	 cunho	 ético	 e	 jurídico	 ficaram	 ainda	 anuviadas	 na	 primeira	 reunião	 e	 foram	
recolocadas	 na	 segunda	 reunião,	 pois	 havia	muitas	 dúvidas	 quanto	 à	 forma	 de	 proceder.	
Dentre	 todas	 as	 possibilidades	 elencadas,	 a	 mais	 razoável	 foi	 a	 de	 que	 a	 Plenária	 do	
CMDCA/EG	 julgaria	os	 recursos	 e	 em	caso	de	dúvidas	 técnicas	 sobre	 informações	 trazidas	
pelos	candidatos	em	seus	recursos,	deveria	se	realizar	consulta	à	empresa	contratada	para	o	
serviço	 de	 avaliação	 psicológica.	 Na	 segunda	 reunião,	 o	 MM	 Promotor	 informou	 que	
consultou	o	Centro	de	Apoio	Técnico	do	Ministério	Público	do	Estado	de	São	Paulo	e	que	foi	
informado	 que	 juridicamente	 não	 há	 respaldo	 para	 uma	 reavaliação.	 Solicita	 que	 o	
CMDCA/EG	analise	cada	recurso	e	fundamente	suas	decisões	preferencialmente	utilizando-
se	de	Lei,	 informando	o	mais	breve	possível	a	motivação	das	decisões,	sejam	quais	 forem,	
para	 os	 interessados,	 para	 se	 for	 o	 caso,	 poderem	 pleitear	 por	 via	 judicial	 a	 reforma	 da	
decisão,	também	acha	oportuno	que	seja	explicitada	tal	informação	no	Edital	que	publicará	
os	 resultados.	 Diz	 que	 o	 CMDCA/EG	 é	 autônomo	 para	 suas	 decisões,	 tendo	 de	 ter	
consciência	 que	 trarão	 consequências,	 podendo,	 inclusive,	 abrir	 precedentes	 para	 os	
próximos	Processos	de	Escolha.	Sendo	este	o	teor	da	conversa	com	o	MP.	Diante	do	exposto,	
Sra.	Fabiane	e	Dr.	Sergio	propõem	que	os	recursos	sejam	analisados,	dando-se	início	à	leitura	
de	cada	um	dos	recursos,	bem	como	à	elaboração	das	respostas.	Decidiu-se	compilar	o	rol	
de	argumentos	de	modo	que	houvesse	certa	padronização	para	as	respostas.	Analisando	o	
recurso	 dx	 candidatx	 de	 documento	 3376,	 chegou-se,	 por	 maioria	 dos	 votos,	 ao	 abaixo	
indicado:	

I.	Quanto	aos	horários,	datas	e	prazos:	
1. Todas	 as	 providências	 foram	 tomadas	 e	 a	 devolutiva	 aconteceu	 na	 data	 de	

02/08/2019,	havendo	tempo	hábil	para	elaboração	de	recurso.	
Concluindo-se	 que	 não	 é	 causa	 suficiente	 para	 afastar	 o	 resultado	 final	 da	

avaliação.	
II.	 Quanto	 à	 necessidade	 de	 considerar	 os	 candidatos	 como	 “aptos”	 ou	

“inaptos”:	
1. O	 art.	 37	 do	 Decreto	 Federal	 nº	 9.739,	 de	 28	 de	 março	 de	 2019,	 que	 estabelece	

medidas	de	eficiência	organizacional	para	o	aprimoramento	da	administração	pública	
federal	direta,	autárquica	e	fundacional,	estabelece	normas	sobre	concursos	públicos	
e	 dispõe	 sobre	 o	 Sistema	 de	 Organização	 e	 Inovação	 Institucional	 do	 Governo	
Federal,	dispõe	que:	“O	resultado	 final	da	avaliação	psicológica	do	candidato	será	
divulgado	exclusivamente	como	‘apto’	ou	‘inapto’	(grifo	nosso)”;	

Sendo	a	avaliação	psicológica	uma	das	etapas	eliminatórias	do	Processo	para	
a	 Escolha	 dos	 Membros	 do	 Conselho	 Tutelar,	 deve	 pronunciar	 um	 resultado.	 E,	 embora	
entenda-se	que	as	classificações	são	sempre	desconfortáveis,	não	poderia	este	CMDCA/EG	
descumprir	com	os	protocolos	regulamentados	no	Edital	nº	04/2019	e	correlatos.	

III.	 Quanto	 à	 capacidade	 para	 assumir	 a	 função	 de	 conselheirx	 tutelar	 e	
outras:	

1. O	art.	1º	da	Resolução	acima	citada	expressa	que		“A	avaliação	psicológica	para	fins	
de	seleção	de	candidatos(as)	é	um	processo	sistemático,	de	levantamento	e	síntese	
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de	 informações,	 com	 base	 em	 procedimentos	 científicos	 que	 permitem	 identificar	
aspectos	 psicológicos	 do(a)	 candidato(a)	 compatíveis	 com	 o	 desempenho	 das	
atividades	 e	 profissiografia	 do	 cargo”	 (grifos	 nossos),	 possibilitando	 notar	 que	 a	
avaliação	psicológica	não	afere	o	conjunto	de	competências	 técnicas	específicas	do	
cargo,	mas	o	conjunto	dos	aspectos	psicológicos	dx	candidatx.	

Concluindo-se	 que	 se	 o	 conjunto	 de	 aspectos	 psicológicos	 atendesse	 à	
demanda,	 o	 resultado	 final	 teria	 sido	 apontado	 como	 “aptx”.	 Consultada	 a	 profissional	
avaliadora	acerca	de	equívoco	no	 resultado,	ela	negou.	Como	x	 candidatx	não	apresentou	
argumentação	 baseada	 em	 dados	 objetivos,	 não	 trazendo	 informações	 acerca	 do	 laudo	
psicológico	 e/ou	 contraprovas	 que	 pudessem	 afastar	 o	 resultado	 final	 emitido	 pela	
profissional	avaliadora,	não	há	admissão	de	tal	possibilidade.	

IV.	 Quanto	 à	 diferença	 do	 conteúdo	 de	 devolutiva	 verbal	 e	 laudo	
psicológico:	

1. A	 Resolução	 nº	 06,	 de	 29	 de	 março	 de	 2019,	 do	 Conselho	 Federal	 de	 Psicologia,	
institui	 regras	 para	 a	 elaboração	 de	 documentos	 escritos	 produzidos	 pela(o)	
psicóloga(o)	no	exercício	profissional;	

2. O	art.	13	da	Resolução	nº	06/2019,	dispõe	sobre	a	elaboração	de	laudo	psicológico,	e	
o	 art.	 18	 trata	 da	 devolutiva,	 mencionando	 acerca	 desta	 apenas	 que	 é	 dever	 do	
psicólogo	realizar	ao	menos	uma	entrevista	devolutiva	no	caso	de	entrega	de	laudo	
psicológico.	

Sendo	inviável	que	as	diferentes	formas	de	linguagens	sejam,	por	princípio,	as	
mesmas,	 e	o	 amplo	debate	que	o	 assunto	poderia	 gerar	 em	 função	da	 complexidade	que	
envolve,	destarte,	de	prontidão,	não	há	o	que	se	manifestar	neste	sentido.	

Pelo	 acima	 exposto,	 este	 CMDCA/EG	 delibera	 por	 maioria	 pelo	
INDEFERIMENTO	do	recurso	em	tela.	
Analisando	o	recurso	dx	candidatx	de	documento	3548,	chegou-se,	por	maioria	dos	votos,	ao	
abaixo	indicado:	

I.	Quanto	ao	entendimento	de	que	em	devolutiva	a	avaliadora	relatou	que	o	
perfil	está	acima	do	solicitado:	

1. O	art.	1º	caput	e	§	1º	da	Resolução	nº	02/2016,	do	Conselho	Federal	de	Psicologia,	
que	regulamenta	a	avaliação	psicológica	em	concurso	público	e	processos	seletivos	
de	natureza	pública	e	privada	estabelecem	que:	

Art.	1º.	A	avaliação	psicológica	para	fins	de	seleção	de	candidatos(as)	é	um	processo	
sistemático,	de	levantamento	e	síntese	de	informações,	com	base	em	procedimentos	
científicos	 que	 permitem	 identificar	 aspectos	 psicológicos	 do(a)	 candidato(a)	
compatíveis	com	o	desempenho	das	atividades	e	profissiografia	do	cargo.		
§	 1º.	 Para	 proceder	 à	 avaliação	 referida	 no	 caput	 deste	 artigo,	 o(a)	 psicólogo(a)	
deverá	utilizar	métodos	e	técnicas	psicológicas	que	possuam	características	e	normas	
reconhecidas	 pela	 comunidade	 científica	 como	 adequadas	 para	 recursos	 dessa	
natureza,	 com	evidências	 de	 validade	para	 a	 descrição	 e/ou	predição	 dos	 aspectos	
psicológicos	compatíveis	com	o	desempenho	do	candidato	em	relação	às	atividades	e	
tarefas	do	cargo.		

2. X	 candidatx	 não	 apresentou	 argumentação	 baseada	 em	 dados	 objetivos,	 não	
trazendo	informações	acerca	do	laudo	psicológico	e/ou	contraprovas	que	pudessem	
afastar	o	resultado	final	emitido	pela	profissional	avaliadora.	
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Concluindo-se	 que	 o	 entendimento	 subjetivo	 dx	 candidatx	 não	 é	 suficiente	
para	 afastar	 o	 parecer	 da	 avaliadora	 que	 é	 embasado	 por	 um	 conjunto	 de	 	métodos	 e	
técnicas	psicológicas	que	possuem	características	e	normas	reconhecidas	pela	comunidade	
científica.	

II.	Quanto	à	argumentação	de	que	está	no	exercício	da	função	há	quase	04	
(quatro)	anos:	

1. Os	 art.	 5º	 e	 54	 do	 Edital	 CMDCA	 nº	 04/2019	 frisam	 que	 todos	 os	 candidatos	
participam	do	Processo	de	Escolha	em	igualdade	de	condições;	

2. A	 Resolução	 CFP	 nº	 02/2016,	 dispõe	 em	 seu	 art.	 10	 que	 “Caso	 o(a)	 candidato(a)	
tenha	sido	considerado(a)	apto(a)	por	meio	de	avaliação	psicológica	para	um	cargo	
específico	 de	 provimento	 em	 concurso	 público,	 essa	 avaliação	 não	 terá	 validade	
para	 uso	 em	 outro	 cargo	 e/ou	 outro	 processo	 seletivo”	 (grifos	 nossos),	 assim	 a	
avaliação	psicológica	realizada	para	o	exercício	da	função	do	mandato	em	vigência	
não	tem	validade	para	o	próximo	mandato;	

3. O	art.	1º	da	Resolução	acima	citada	expressa	que		“A	avaliação	psicológica	para	fins	
de	seleção	de	candidatos(as)	é	um	processo	sistemático,	de	levantamento	e	síntese	
de	 informações,	 com	 base	 em	 procedimentos	 científicos	 que	 permitem	 identificar	
aspectos	 psicológicos	 do(a)	 candidato(a)	 compatíveis	 com	 o	 desempenho	 das	
atividades	 e	 profissiografia	 do	 cargo”	 (grifos	 nossos),	 possibilitando	 notar	 que	 a	
avaliação	psicológica	não	afere	o	conjunto	de	competências	 técnicas	específicas	do	
cargo,	mas	o	conjunto	dos	aspectos	psicológicos	dx	candidatx.	

Concluindo-se	 que	 inviável	 é	 utilizar-se	 da	 aptidão	 obtida	 em	 concurso	
anterior,	 posto	 que	 de	 saída	 feriria	 o	 princípio	 da	 isonomia	 e	 que	 possuir	 competências	
técnicas	 não	 necessariamente	 assegura	 possuir	 competências	 psicológicas,	 objeto	 da	
avaliação	em	questão.		

III.	Quanto	ao	escasso	tempo	para	a	realização	da	avaliação:	
1. Segundo	 Lei	 Federal	 nº	 4.119,	 de	 27	 de	 agosto	 de	 1962,	 §1º,	 b,	 constitui	 função	

privativa	do	psicólogo	a	utilização	de	métodos	e	técnicas	psicológicas	com	o	objetivo	
de	orientação	e	seleção	profissional;	

2. Segundo	o	art.	1º,	§2º	da	Resolução	nº	09/2018,	do	Conselho	Federal	de	Psicologia:	
“A	 psicóloga	 e	 o	 psicólogo	 têm	 a	 prerrogativa	 de	 decidir	 quais	 são	 os	 métodos,	
técnicas	 e	 instrumentos	 empregados	 na	 Avaliação	 Psicológica,	 desde	 que	
devidamente	 fundamentados	 na	 literatura	 científica	 psicológica	 e	 nas	 normativas	
vigentes	do	Conselho	Federal	de	Psicologia”;	

3. De	acordo	com	a	alínea	b,	do	art.	1º	do	Código	de	Ética	Profissional	de	Psicólogos,	
estes	devem	assumir	responsabilidades	profissionais	somente	por	atividades	para	as	
quais	estejam	capacitados,	pessoal,	teórica	e	tecnicamente.	

Concluindo-se	que	sendo	a	empresa	contratada	para	a	realização	dos	serviços	
competente	para	 executá-los,	 com	profissionais	 devidamente	 cadastrados	no	Conselho	de	
Classe,	 é	 consequentemente	 competente	 para	 assegurar	 o	 tempo	 necessário	 para	 a	
realização	da	avaliação.		

IV.	 Quanto	 à	 multiplicidade	 das	 interpretações	 que	 os	 termos	 “apto”	 ou	
“inapto”	podem	gerar	na	sociedade	e/ou	a	sua	repercussão:	

1. O	 art.	 37	 do	 Decreto	 Federal	 nº	 9.739,	 de	 28	 de	 março	 de	 2019,	 que	 estabelece	
medidas	de	eficiência	organizacional	para	o	aprimoramento	da	administração	pública	
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federal	direta,	autárquica	e	fundacional,	estabelece	normas	sobre	concursos	públicos	
e	 dispõe	 sobre	 o	 Sistema	 de	 Organização	 e	 Inovação	 Institucional	 do	 Governo	
Federal,	dispõe	que:	“O	resultado	 final	da	avaliação	psicológica	do	candidato	será	
divulgado	exclusivamente	como	‘apto’	ou	‘inapto’	(grifo	nosso)”;	

2. Os	 art.	 5º	 e	 54	 do	 Edital	 CMDCA	 nº	 04/2019	 frisam	 que	 todos	 os	 candidatos	
participam	do	Processo	de	Escolha	em	igualdade	de	condições.	

Embora	 entenda-se	 que	 as	 classificações	 são	 sempre	 desconfortáveis,	 não	
poderia	 este	 CMDCA/EG	 descumprir	 com	 os	 protocolos	 regulamentados	 no	 Edital	 nº	
04/2019	e	correlatos.	

Pelo	 acima	 exposto,	 este	 CMDCA/EG	 delibera	 por	 maioria	 pelo	
INDEFERIMENTO	do	recurso	em	tela.	
Analisando	o	recurso	dx	candidatx	de	documento	3093,	chegou-se,	por	maioria	dos	votos,	ao	
abaixo	indicado:	

I.	Quanto	ao	entendimento	de	que	em	devolutiva	a	avaliadora	relatou	que	o	
perfil	está	acima	do	solicitado:	

1. O	art.	1º	caput	e	§	1º	da	Resolução	nº	02/2016,	do	Conselho	Federal	de	Psicologia,	
que	regulamenta	a	avaliação	psicológica	em	concurso	público	e	processos	seletivos	
de	natureza	pública	e	privada	estabelecem	que:	

Art.	1º.	A	avaliação	psicológica	para	fins	de	seleção	de	candidatos(as)	é	um	processo	
sistemático,	de	levantamento	e	síntese	de	informações,	com	base	em	procedimentos	
científicos	 que	 permitem	 identificar	 aspectos	 psicológicos	 do(a)	 candidato(a)	
compatíveis	com	o	desempenho	das	atividades	e	profissiografia	do	cargo.		
§	 1º.	 Para	 proceder	 à	 avaliação	 referida	 no	 caput	 deste	 artigo,	 o(a)	 psicólogo(a)	
deverá	utilizar	métodos	e	técnicas	psicológicas	que	possuam	características	e	normas	
reconhecidas	 pela	 comunidade	 científica	 como	 adequadas	 para	 recursos	 dessa	
natureza,	 com	evidências	 de	 validade	para	 a	 descrição	 e/ou	predição	 dos	 aspectos	
psicológicos	compatíveis	com	o	desempenho	do	candidato	em	relação	às	atividades	e	
tarefas	do	cargo.		

2. X	 candidatx	 não	 apresentou	 argumentação	 baseada	 em	 dados	 objetivos,	 não	
trazendo	informações	acerca	do	laudo	psicológico	e/ou	contraprovas	que	pudessem	
afastar	o	resultado	final	emitido	pela	profissional	avaliadora.	

Concluindo-se	 que	 o	 entendimento	 subjetivo	 dx	 candidatx	 não	 é	 suficiente	
para	 afastar	 o	 parecer	 da	 avaliadora	 que	 é	 embasado	 por	 um	 conjunto	 de	 	métodos	 e	
técnicas	psicológicas	que	possuem	características	e	normas	reconhecidas	pela	comunidade	
científica.	

Pelo	 acima	 exposto,	 este	 CMDCA/EG	 delibera	 por	 maioria	 pelo	
INDEFERIMENTO	do	recurso	em	tela.	
Analisando	o	recurso	dx	candidatx	de	documento	4111,	chegou-se,	por	maioria	dos	votos,	ao	
abaixo	indicado:	

I.	Acerca	da	constitucionalidade	ou	legalidade	da	avaliação	psicológica:	
1. O	 art.	 37,	 I	 da	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 dispõe	 que	 “os	 cargos,	 empregos	 e	

funções	 públicas	 são	 acessíveis	 aos	 brasileiros	 que	 preencham	 os	 requisitos	
estabelecidos	em	lei,	assim	como	aos	estrangeiros,	na	forma	da	lei”,	logo	autoriza	a	
realização	de	avaliação	psicológica	desde	que	prevista	em	lei	(grifo	nosso);		
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2. O	 art.	 139	 da	 Lei	 Federal	 nº	 8.069/1990	 (Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente)	
estabelece	que	“O	processo	para	a	escolha	dos	membros	do	Conselho	Tutelar	será	
estabelecido	 em	 lei	 municipal	 e	 realizado	 sob	 a	 responsabilidade	 do	 Conselho	
Municipal	 dos	 Direitos	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente,	 e	 a	 fiscalização	 do	Ministério	
Público”	(grifo	nosso);			

3. O	art.	89,	V	da	Lei	Municipal	nº	131/2015	determina	a	avaliação	psicológica	como	
etapa	 obrigatória	 do	 Processo	 para	 a	 Escolha	 dos	 membros	 do	 Conselho	 Tutelar	
(grifo	nosso);	

Concluindo-se	 que	 a	 avaliação	 psicológica	 do	 Processo	 para	 a	 Escolha	 dos	
Membros	 do	 Conselho	 Tutelar	 do	 município	 de	 Embu-Guaçu	 não	 fere	 ao	 princípio	 da	
legalidade	e	afasta	dúvidas	quanto	à	constitucionalidade	do	estabelecido	em	Lei	Municipal.	

II.	Quanto	à	afirmativa	de	que	a	avaliação	é	subjetiva:	
1. O	art.	1º	caput	e	§	1º	da	Resolução	nº	02/2016,	do	Conselho	Federal	de	Psicologia,	

que	regulamenta	a	avaliação	psicológica	em	concurso	público	e	processos	seletivos	
de	natureza	pública	e	privada	estabelecem	que:	

Art.	1º.	A	avaliação	psicológica	para	fins	de	seleção	de	candidatos(as)	é	um	processo	
sistemático,	 de	 levantamento	 e	 síntese	 de	 informações,	 com	 base	 em	
procedimentos	 científicos	 que	 permitem	 identificar	 aspectos	 psicológicos	 do(a)	
candidato(a)	 compatíveis	 com	 o	 desempenho	 das	 atividades	 e	 profissiografia	 do	
cargo	(grifos	nossos).		
§	 1º.	 Para	 proceder	 à	 avaliação	 referida	 no	 caput	 deste	 artigo,	 o(a)	 psicólogo(a)	
deverá	utilizar	métodos	e	técnicas	psicológicas	que	possuam	características	e	normas	
reconhecidas	 pela	 comunidade	 científica	 como	 adequadas	 para	 recursos	 dessa	
natureza,	com	evidências	de	validade	para	a	descrição	e/ou	predição	dos	aspectos	
psicológicos	compatíveis	com	o	desempenho	do	candidato	em	relação	às	atividades	e	
tarefas	do	cargo.		

2. X	 candidatx	 não	 apresentou	 argumentação	 baseada	 em	 dados	 objetivos	 e/ou	
contraprovas	que	pudessem	refutar	a	objetividade	da	avaliação.	

Concluindo-se	 que	 o	 entendimento	 subjetivo	 dx	 candidatx	 não	 é	 suficiente	
para	 afastar	 o	 parecer	 da	 avaliadora	 que	 é	 embasado	 por	 um	 conjunto	 de	 	métodos	 e	
técnicas	psicológicas	que	possuem	características	e	normas	reconhecidas	pela	comunidade	
científica.	

III.	 Quanto	 à	 argumentação	 de	 que	 as	 normas	 do	 Conselho	 Federal	 de	
Psicologia	não	foram	seguidas:	

1. As	argumentações	apresentadas	recorrem	ao	art.	6º	da	Resolução	nº	09,	de	25	de	
abril	 de	 2018,	 do	Conselho	 Federal	 de	Psicologia,	que	estabelece	diretrizes	 para	 a	
realização	 de	 Avaliação	 Psicológica	 no	 exercício	 profissional	 do	 psicólogo,	 e	
regulamenta	 o	 Sistema	 de	 Avaliação	 de	 Testes	 Psicológicos	 (SATEPSI),	 mas	 se	
mostram	infundadas	posto	que	tal	artigo	trata	da	submissão	e	avaliação	de	testes	ao	
SATEPSI	 e	os	 testes	utilizados	na	avaliação	psicológica	 constam	da	 lista	de	Testes	
Psicológicos	Favoráveis	do	SATEPSI,	quer	seja,	aprovados	pelo	Conselho	Federal	de	
Psicologia	 para	 uso	 profissional,	 como	 	 disponível	 para	 consulta	 pública	 em	
http://satepsi.cfp.org.br/testesFavoraveis.cfm.	

Concluindo-se	que	não	há	o	que	se	refutar	acerca	da	conformidade	às	normas	
do	instrumental	utilizado.	
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Pelo	 acima	 exposto,	 este	 CMDCA/EG	 delibera	 por	 maioria	 pelo	
INDEFERIMENTO	do	recurso	em	tela.	
Não	 houve	 outros	 recursos,	 apenas	 os	 04	 (quatro)	 acima	 analisados.	 Decide-se	 que	 Sra.	
Fabiane	e	Dr.	Sergio	assinarão	conjuntamente	os	ofícios	que	serão	enviados	aos	candidatos,	
posto	que	ambos	representam	a	sociedade	civil	e	o	governo,	as	duas	esferas	do	CMDCA/EG.	
Assim,	 aprova-se	 o	 Edital	 nº	 24/2019	que	disporá	 unicamente	 as	 informações	 de	 decisão,	
informará	da	disponibilidade	das	fundamentações	para	cada	recorrente,	da	possibilidade	de	
recurso	 por	 via	 judicial,	 dado	 que	 encerrada	 a	 via	 administrativa,	 homologará	 a	 lista	 de	
candidatos	habilitados	e	informará	acerca	da	reunião	de	08/08/2019.	Em	função	do	horário,	
decide-se	que	a	convocação	para	o	trabalho	no	dia	da	eleição		será	objeto	da	próxima	reunião	
extra	ou	ordinária.	Assim,	Sra.	Fabiane	agradece	mais	uma	vez	pelo	comprometimento	de	todos,	
lembrando	que	estão	todo	juntos	em	prol	da	defesa	de	direitos	de	crianças	e	adolescentes	e	eu,	
Shirlene	Jesus	Xavier	Corrêa,	secretária	executiva	deste	Conselho	de	Direitos,	 lavrei	esta	ata	
com	 colaboração	 de	 Sra.	 Fabiane,	 que	 segue	 assinada	 por	 mim	 e	 pelos	 conselheiros	
presentes.	
	
	
________________________________	

SHIRLENE	JESUS	XAVIER	CORREA	
Secretária	Executiva	do	CMDCA/EG	

	
	

________________________________	
T:	FABIANE	DOMINGUES	SANCHES	

Associação	Aramitan	
Presidente	do	CMDCA/EG	
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T:	SERGIO	CARLOS	FERNANDES	
Secretaria	Mun.	de	Negócios	Jurídicos	

Vice-Presidente	do	CMDCA/EG	
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T:	IZILDA	PEREIRA	DE	ANDRADE	
Secretaria	Municipal	de	Educação	
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T:	NATALINA	OLIVEIRA	M.	SOARES	
Sec.	Mun.	Administração	e	Finanças	

________________________________	
T:	NELSI	RABAIOLI	

Sec.	Mun.	de	Assistência	Social	
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S:	JAMILSON	ROBERTO	ARAGÃO	
Movimento	Renovador	Paulo	VI	
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T:	BRUNA	NOGUEIRA	BRANDÃO	
OAB	Subseção	Embu-Guaçu	
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S:	ELIANE	MARIA	DOS	SANTOS	
Comunidade	Missionária	de	Villaregia	

	
	
	
	

JEAN	OLIVEIRA	BATISTA	
Secretaria	Municipal	Esporte	

	
	

	


