
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE DETRAN 
 

HÁ ESPERANÇA APÓS O CREDENCIAMENTO? 
 
 

 
Profª Adriane Picchetto Machado 

 
 
 

Em junho do ano de 2008, foi publicada pelo DETRAN-PR a Portaria nº 131/2008-DG, 

que apresenta o Edital de Credenciamento de Clínicas Médicas e Psicológicas para a 

realização de Exames de Sanidade Física e Mental e Exame Psicotécnico em candidatos à 

obtenção de carteira nacional de habilitação, renovação de exames e outros. 

Uma análise mais cuidadosa do Edital possibilita a verificação de alguns pontos 

polêmicos, e consideramos de suma importância propor uma reflexão a respeito. 

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que há um atraso de 10 anos nessa ação por 

parte do DETRAN-PR, pois desde a publicação da Resolução 80/98, em 19 de novembro de 

1998, a terceirização dos serviços já estava prevista.  Depois de algumas ações desastrosas 

nesse sentido (Cooperativas, credenciamentos de 04 clínicas no estado enquanto nas 

cidades restantes o serviço era prestado por Faculdades, Universidades e Prefeituras, etc.), 

finalmente essa ação foi tomada pela atual diretoria do Detran, que tem afinal, seu mérito 

por isso. Porém, após 10 anos, imaginava-se que a preocupação principal no momento da 

implantação dessa nova modalidade seria a melhoria na qualidade dos serviços, o que 

colocamos em dúvida em nossa análise.  

O referido Edital explicita que a avaliação agora deverá ser realizada em dois 

momentos: um coletivo, que permanece com a aplicação de testes psicológicos, e um 

segundo momento individual, onde deverá ser feita entrevista, que também está definida na 

Resolução citada. Também estabelece que os psicólogos deverão atender no máximo, 10 

avaliações por dia, de acordo com a definição do Conselho Federal de Psicologia.  

 Nessa questão vislumbrava-se o aperfeiçoamento da avaliação psicológica (por sinal 

ainda tratada como psicotécnico no Edital, termo em desuso e contrário ao que consta na 

Resolução 267/08), pois é de entendimento técnico que toda avaliação deve ser precedida 

por uma entrevista, que irá corroborar e confirmar os dados apresentados pelos testes 

psicológicos.  

 Porém, uma questão não quer calar: a avaliação coletiva! Como ela pode estar sendo 

ainda recomendada já que contraria as orientações do CFP? Parece que novamente a 

ênfase se encontra na quantidade e não na qualidade das avaliações. Se uma clínica 



desejar fazer 10 turmas por dia, poderá atender 250 pessoas em coletivo, podendo esse 

trabalho todo ser realizado por somente 01 psicólogo! 

 E outra questão se apresenta: como os psicólogos pretendem entrevistar 250 ou 

pessoas em um dia, ou no dia seguinte, ou na mesma semana? Quantos psicólogos seriam 

necessários para atender essa demanda? Como serão realmente realizadas essas 

entrevistas? Muito provavelmente haverá adaptações, nomeando-se como entrevista 

questionários básicos e elementares. Cabe aqui lembrar que no Relatório Final da Ação 

Conjunta de Fiscalização que o Conselho Federal de Psicologia apresentou em 2006, fruto 

da pesquisa procedida em serviços de avaliação em DETRAN´s, aponta-se o tempo médio 

de entrevista neste contexto como de 19 minutos, com um mínimo de 05 minutos e um 

máximo de 60 minutos. Questionamos: pode-se chamar de entrevista um contato de 05 

minutos? Ou mesmo de 19 minutos? O Detran recomenda que a entrevista tenha 30 minutos 

de duração, mas como isso será controlado? 

 Talvez a nossa reflexão pareça pouco otimista, mas há uma outra problemática 

entremeada nessas questões: o DETRAN-PR fará o repasse de 80% do valor pago pelo 

candidato por exame realizado pela clínica credenciada, o que hoje constitui-se em um valor 

em torno de R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Esse valor contraria o 

referencial de honorários do Conselho Federal de Psicologia, onde uma avaliação 

psicológica flutua de R$ 92,45  a R$ 151,37. Assim, novamente, há contradição com a lei, ou 

seja, a Resolução nº 167/08  define claramente, em seu Art. 21, que o referencial que os 

órgãos de Trânsito devem seguir para o estabelecimento de honorários é o do Conselho.  

 Se faz necessário retomar aqui as definições da Resolução a respeito desse processo 

de avaliação: o psicólogo credenciado deverá avaliar, em cada um dos candidatos, 20 

características psicológicas, desde atenção até comportamento, traços de personalidade, 

tomada de decisão, entre muitas outras. A entrevista é definida com o objetivo de verificar 09 

aspectos da vida pessoal do candidato, desde histórico escolar e profissional, até as 

opiniões a respeito de cidadania e trânsito e sugestões para redução de acidentes de 

trânsito.  Tudo isso por  R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos) de 

remuneração... 

 Lembramos aqui aos colegas credenciados ou que pretendem se credenciar, que  o 

Código de Ética dos Profissionais de Psicologia, em seu artigo 4º, alínea c, cita que ao fixar 

a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo assegurará a qualidade dos serviços 

oferecidos independentemente do valor acordado. Desta forma, mesmo que o valor proposto 

seja inadequado, se o psicólogo concorda com ele, não poderá fazer simplificações ou 

acomodações para atender a um grande volume de atendimentos por dia, e, assim, ter uma 

remuneração melhor.  



 Somando-se a todas essas problemáticas, podemos somar algumas mais antigas, ou 

mesmo crônicas, tais como: a não existência de um perfil pesquisado cientificamente e, 

assim, confiável a respeito do comportamento do condutor exemplar e do pluriacidentado, 

para que seja possível orientar os critérios de avaliação psicológica para uma real eficiência; 

o fato de que o candidato comparece à avaliação de forma compulsória, não desejando 

participar desse processo, dificultando a atividade do psicólogo com simulações ou 

sonegação de informações; o já sabido papel prejudicial de alguns CFC´s, que ensinam as 

técnicas de avaliação psicológica ao qual o candidato irá se submeter, fornecendo 

orientações (muitas vezes pouco corretas) de como conseguir ser aprovado, etc, etc, etc.. 

 As problemáticas são muitas e apontam cada vez mais claramente para a 

inviabilidade desse trabalho: uma atividade na qual desconhece-se sua real utilidade, pois 

não há pesquisas que demonstrem seus resultados práticos; que não tem critérios; 

descolada da realidade do Trânsito em nosso país, onde talvez os psicólogos seriam mais 

úteis em outras ações de cunho social; mal-remunerada e em consequência de todos esses 

fatores, pouco valorizada e até mesmo desqualificada.  

 E, encerrando a análise que pretendíamos fazer desta iniciativa de credenciamento, 

tão esperada pelos profissionais da Psicologia, nos parece que  tudo mudou mas tudo 

permanece igual . Assim, não apostamos na incrementação da qualidade desse trabalho e 

novamente, essa área de atuação de diversos psicólogos no estado e no Brasil 

permanecerá no “limbo” , como uma atividade pró-forma, desvalorizada e desqualificada.  

Esperamos estar errados, que essa oportunidade de mudança possibilite um repensar 

dessa atuação e que novos caminhos de discussão e ação se abram para os profissionais 

sérios e preocupados que atuam nessa área. 
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