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DELESP

De: SIGEPOL/DPF - AUTOMATICO (NAO RESPONDER) [sigepol.cgti@dpf.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 16:57
Para: delesp.srsp@dpf.gov.br
Assunto: Consulta - DELESP_São Paulo - local de avaliação psicológica - Conselho Regional de 

Psicologia - inviabilidade aplicação em Centros de Formação de Vigilantes - Impacto na 
Fiscalização da PF

SIGEPOL  Acessar 
 

 

   

Consulta - DELESP_São Paulo - local de avaliação psicológica - 
Conselho Regional de Psicologia - inviabilidade aplicação em Centros 
de Formação de Vigilantes - Impacto na Fiscalização da PF  
OBSERVAÇÃO: As respostas deverão ser encaminhadas para o email delp.cgcsp@dpf.gov.br 
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Mensagem n° 416/2016 - DELP/CGCSP/DIREX/PF 

 

Assunto: Consulta - DELESP_São Paulo - local de avaliação psicológica - Conselho Regional de Psicologia - 
inviabilidade aplicação em Centros de Formação de Vigilantes - Impacto na Fiscalização da PF 

 

1. Cuida-se de consulta com viés de notícia, em que a Exma. DPF Bruna Menk alerta o seguinte: 

 

 

Encaminho questionamento de Centro de Formação da c ircunscrição desta DELESP/SP (mensagem em 
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anexo) para apreciação cumprindo informar que o CRP /SP há tempos vêm acrescentando normas e 
regras para execução dos testes psicológicos de for ma a impossibilitar que tais testes sejam 
aplicados nos Centros de Formação.  Atualmente, nos é possível fiscalizar a aplicação d os testes 
porque a maioria dos Cursos de Formação utilizam su as próprias instalações (devidamente 
credenciadas e para as quais fizeram investimentos para adequarem-se ao regulamento da PF) para 
que os alunos sejam testados. De forma disseminada e pulverizada será muito mais difícil a 
fiscalização.  

 

 

2. A CGCSP tomou conhecimento do problema no corrente mês de Dezembro de 2016, a partir de 
ofícios oriundos da ABREVIS - Associação Brasileira das Empresas de Vigilância e Segurança, da ABCFAV 
- Associação Brasileira de Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes, e da SESVESP - 
Sindicato da Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de 
São Paulo. A CGCSP entende que a vedação disposta pelo Conselho Regional de Psicologia (artigo 5º da 
Resolução CFP nº. 18/2008) não veda especificamente a realização de exames no interior de escolas de 
formação, mas apenas a criação de vínculo que gere subordinação técnica e/ou hierárquica entre o 
psicólogo e os cursos de formação, esse sim capaz de comprometer a isenção profissional.  

 

3. A CGCSP está em vias de estudos sobre a controvérsia para definir uma solução. Enquanto isso, as 
DELESPs deverão fiscalizar na medida do possível.  

 

4. Eis o que se poderia esclarecer. 

 

  

 

Em Brasília/DF, 07/12/2016 

 

  

 

ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ  
Delegada de Polícia Federal 

Chefe da DELP/CGCSP em exercício 

 
 
 
 

 
 
 
 
+--------------------------------------------------------------------------+  

Rosangela
Realce
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E-mail enviado pelo SIGEPOL - Sistema de Gestão. 
Data: 07/12/2016; Hora: 16:56:40h; Máquina: 10.61.136.30 
 
Responsável por esse email: 
ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ 
Delegado de Polícia Federal 
Matrícula: 16011 
Setor: DELP/CGCSP/DIREX/PF 
Email: arryanne.avq@dpf.gov.br  
 

Contato  

Setor: DELP/CGCSP/DIREX/PF  
Nome: DPF ARRYANNE VIEIRA QUEIROZ  

Telefone: #TELEFONE#  
Email: arryanne.avq@dpf.gov.br  
Ramal:  

 

  

 

 


