
 

 

 

Ofício n.º 148/2020 
Vitória, 02 de junho de 2020 

Ao(À) Sr (ª). Deputado(a) Federal 
 
Assunto: Solicitação de apoio quanto a retirada do Requerimento de Urgência ao PL 
3267/2019, para votação no dia 03/06/2020, no Plenário Virtual da Câmara dos 
Deputados. 
 
Prezado(a) Senhor(a), 

 
O Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (CRP16/ES), autarquia federal 

criada pela Lei nº 5.766/71, dotada de personalidade jurídica de direito público, 
entidade fiscalizadora do exercício profissional das(os) psicólogas(os) no Espírito Santo, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.964.242/0001-81, com sede na Rua Desembargador 
Ferreira Coelho, 330, salas 804 a 808, Praia do Suá, Vitória – ES, neste ato representado 
pela Conselheira Presidente Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro, vem solicitar 
apoio à retirada do Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº 3267/2019, que 
propõe alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e entrará em votação no dia 
03/06/2020, no Plenário Virtual da Câmara dos Deputados. 

Nos últimos dias, voltou a ser discutido no Congresso Nacional o Projeto de Lei 
nº 3267/2019, que propõe alterações no CTB. Desde a sua proposição, o Sistema 
Conselhos de Psicologia (Conselho Federal de Psicologia - CFP e Conselhos Regionais de 
Psicologia) em conjunto com a Associação Brasileira de Psicologia do Trafego (ABRAPSIT) 
veem se mobilizando junto a parlamentares e à categoria profissional, no sentido de 
evidenciar os retrocessos apresentados por este PL, e a necessidade de discutir o 
trânsito a partir de uma visão mais ampla. 

Em 2019, o CFP e a ABRAPSIT realizaram reuniões com parlamentares, 
mobilizaram a categoria nas diferentes regiões do Brasil e participaram ativamente na 
Comissão Especial com propostas de emendas, contribuições ao relatório e exposição 
sobre a importância da participação de especialistas em Psicologia do Trânsito na 
audiência pública sobre o tema.  O Relator apresentou parecer, na forma de substitutivo, 
e acatou emendas que aperfeiçoaram a matéria, mantendo as condições atuais da 
perícia psicológica do trânsito; passando a exigir o título de especialista reconhecido 
pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) no texto da lei; definindo a responsabilidade 
dos Conselhos Regionais na orientação e fiscalização destes profissionais, assim como a 
distribuição equitativa nas escolhas periciais. Todas essas ações foram propostas como 
medidas de proteção às(aos) profissionais de psicologia e, sobretudo, considerando a 
importância da Psicologia para a saúde, segurança e educação do trânsito. 



 

 

 

Tendo em vista que a discussão sobre a matéria não foi concluída e o parecer 
não foi votado na comissão especial, o CRP16/ES considera importante que o plenário 
da Câmara tenha conhecimento das contribuições apresentadas e defendidas pelo 
Sistema Conselhos de Psicologia e ABRAPSIT à comissão especial, antes da votação do 
PL 3267/2019. O CRP16/ES também reforça a importância da Psicologia do Trânsito com 
uma atuação profissional especializada, pericial, compulsória, periódica e ética para 
promover a saúde mental dos indivíduos que se utilizam do espaço público de 
convivência, na prevenção de acidentes e na promoção da saúde da população 
brasileira. 

Por fim, compreendemos que o PL 3267/2019 é esquivo às estatísticas e aos 
danos e custos históricos dos acidentes e crimes de trânsito observados no país, que 
acarretam sobrecarga ao Sistema de Saúde, além de perda de força trabalhista e demais 
impactos à saúde mental a longo prazo. Diante o exposto, o CRP16/ES, externa a 
preocupação de que as alterações propostas ao CTB venham a impactar no aumento do 
número de acidentes e mortes no trânsito, que configuram problema de saúde pública 
mundial de acordo com a OMS. Nesse sentido, defendemos o posicionamento da 
categoria de psicólogas(os) e reafirmamos a importância da Psicologia para a defesa da 
saúde e da vida no trânsito, com uma convivência mais segura e relações mais humanas.  

Com base no exposto, vimos solicitar apoio para retirada do Requerimento de 
Urgência ao PL 3267/2019, para votação no dia 03/06/2020, no Plenário Virtual da 
Câmara dos Deputados, pela necessidade de serem consideradas as contribuições 
apresentadas e defendidas pelo Sistema Conselhos de Psicologia e ABRAPSIT à comissão 
especial (1); pela necessidade de aprofundar o estudo referente aos possíveis impactos 
do PL à saúde pública no Brasil (2); pela necessidade de participação da sociedade, 
impedida, neste momento, pela pandemia da COVID-19 (3); e por entender que as ações 
que afetem a saúde e a vida da população, no momento atual, devem estar focadas no 
combate aos efeitos do Coronavírus, em razão da pandemia vivenciada em todo mundo 
(4). 

Sendo o que se apresenta para o momento, confia-se que poderemos contar 
com nosso representante na Câmara de Deputados, dispondo-se o Conselho Regional 
de Psicologia da 16ª Região a prestar elucidações e articulações para as medidas e 
esforços cabíveis.  

Respeitosamente, 

 
MARIA CAROLINA FONSECA BARBOSA ROSEIRO  

Conselheira Presidente 
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – CRP16/ES 


