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Prezadas/os Associadas/os: 

No próximo dia 07 de novembro de 2022, das 09 às 17 horas, a AASPSI Brasil - entidade 

de âmbito nacional que agrega assistentes sociais e psicólogas/os vinculados aos 

Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, Sistema de Execução de 

Medidas Sócio Educativas, Sistema Penitenciário ou outros que trabalham nas instâncias 

institucionais que tenham interface com o universo jurídico - realizará eleições para sua 

Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo e seus suplentes. 

A instituição, dado ao seu caráter nacional, vislumbra possibilidades no campo da 

militância política com significativa amplitude, tais como: proposição de projetos de lei 

no Senado e na Câmara dos Deputados, em defesa da democracia, da justiça, do 

combate à desigualdade, pela efetivação do ordenamento legal protetivo de direitos de 

crianças e adolescentes, de mulheres vítimas de violência doméstica, apenadas/os e 

encarceradas/os, entre outros, para construir caminhos para a garantia dos direitos 

sociais e humanos. Poderá ainda buscar assento em Conselhos de Direitos (CONANDA, 

CNAS etc.), bem como representatividade junto aos Conselhos Nacionais de Justiça e do 

Ministério Público e apoio às pautas, agendas e bandeiras de luta dos Conselhos 

Profissionais. 

Faz parte também de seus eixos de lutas promover a capacitação continuada qualificada 

por meio de cursos, oficinas, debates e incentivo à produção técnico-científica. 

A chapa “Um Novo Tempo para Fortalecer a Luta”, reúne assistentes sociais e 

psicólogas/os da área sociojurídica, de diversos estados, com diferentes experiências 

profissionais, pessoais e de militância. Conhecimento que muito poderá contribuir para 

o fortalecimento da instituição, bem como com a defesa das diretrizes ético-políticas do 

Serviço Social e da Psicologia.  



Os membros que compõem essa chapa pretendem guiar-se para a construção coletiva 

das lutas de nossas categorias: sem esquecer-se das conquistas do passado, avaliando 

criticamente nosso presente, rumo a um novo projeto de sociedade, só possível na união 

com as lutas dos demais trabalhadores. 

A chapa “Um Novo Tempo para Fortalecer a Luta”, pretende honrar o compromisso 

que a AASPSI Brasil vem demonstrando ter com os assistentes sociais e psicólogos da 

área sociojurídica do Brasil e apresenta aqui suas propostas para a gestão 2022-2026. 

Esperamos que todas/os possam avaliá-las e decidirem se este coletivo – que se formou 

a partir de anseios comuns e com muita energia para o trabalho – merece o crédito e a 

confiança dos assistentes sociais e psicólogas/os associadas/os para que se possa fazer 

avançar ainda mais o protagonismo de nossa entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

As propostas estão classificadas por temáticas que se articulam e sua ordem não 

significa necessariamente sequência de prioridades, uma vez que estas merecem ser 

pensadas pelo conjunto dos associados. 

I – Comunicação 

1- Manter a comunicação dinâmica e acessível às/aos associadas/os e ao público 

externo 

2- Aprimorar a produção de conteúdo para divulgação permanente no site, linhas 

de transmissão do WhatsApp e demais redes sociais.  

3- Acolher as demandas dos associados/das, garantindo o encaminhamento efetivo 

e eficaz às áreas competentes, assegurando informação e acompanhamento 

à/ao interessada/o. 

II – Articulação 

1- Estabelecer parcerias e espaços de articulação entre a AASPTJ-SP, os Conselhos 

Regionais de Psicologia e de Serviço Social, outras associações e sindicatos da 

área para defesa de interesses comuns; 

2-  Realizar ações na defesa do sistema de garantia de direitos, potencializando o 

trabalho em rede; 

3-  Mapear interesses das/os associadas/os para a oferta de cursos de capacitação 

continuada a estas/es profissionais; 

4- Desenvolver ações específicas buscando articulação com outras entidades e 

universidades, objetivando a organização de seminários, simpósios, encontros, 

congressos, fóruns de debate, entre outros; 

5- Garantir participação da AASPSI em eventos que digam respeito à área 

sociojurídica, com o objetivo de encontrar novas/os parceiras/os, participar no 

debate e dar visibilidade à associação; 



6- Representar as/os associadas/os nas negociações de interesse das categorias e 

organizar sua mobilização em âmbito estadual e nacional visando melhores 

condições de trabalho; 

7- Estabelecer relações de apoio com as outras entidades, visando o fortalecimento 

das lutas coletivas; 

8- Incentivar a organização das/os profissionais para criação de AASPSIs estaduais; 

9- Criar estratégias para assegurar a mobilização das categorias para as lutas 

coletivas. 

III – Capacitação 

1- Subsidiar a formação acadêmica da/o associada/o para a produção de trabalhos 

científicos na área sociojurídica, a partir de critérios a serem estabelecidos; 

2- Desenvolver ações específicas objetivando a organização de seminários, 

simpósios, encontros, palestras, congressos, fóruns de debate, participação em 

atividades culturais, entre outros; 

3- Levantar os interesses das/os associadas/os para a oferta de cursos de 

capacitação continuada; 

4- Construir um banco de dados de textos, dissertações e teses, disponíveis online, 

bem como sugestões de bibliografia sobre os mais variados temas e ramos do 

conhecimento que dialoguem com a Psicologia Jurídica e com o Serviço Social na 

área sociojurídica. 

IV – Condições de trabalho 

1- Acompanhar, divulgar, debater com as/os associadas/os e posicionar-se sobre 

projetos de lei relacionados ao campo da prática profissional na área 

sociojurídica; 

2- Dar continuidade na articulação com as entidades representativas dos servidores 

do Judiciário paulista, no que diz respeito ao encaminhamento das lutas 

coletivas, relativas a pauta reivindicatória conjunta (reposição salarial, condições 

dignas de trabalho e outros itens); 



3- Dar continuidade na articulação com Fenamp, Ansemp, Fenajud e demais 

entidades no debate sobre as questões do estágio em pós-graduação em Serviço 

Social e Psicologia na área sociojurídico; 

4- Lutar por concursos públicos para contratação de assistentes sociais e 

psicólogas/os; 

5- Reivindicar perante os órgãos competentes a correta aplicação e cumprimento 

da legislação trabalhista aplicável às/aos associadas/os. 

V – Jurídico 

1 – Dar andamento nas propostas de ações jurídicas já em curso; 

2 - Participar de reuniões com Departamento Jurídico de outras entidades de classe 

visando encaminhamento de peças jurídicas conjuntas quando necessárias; 

3- Promover a representação e defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses 

das/os associadas/os em território nacional. 

VI – Gestão administrativa e financeira 

1- Buscar fontes de recursos financeiros para a sustentação das ações da AASPSI 

Brasil, para além das mensalidades recebidas das/os associadas/os, buscando-se 

garantir um fundo de reserva; 

2- Promover ações de valorização, capacitação e atualização do corpo funcional da 

AASPSI Brasil, bem como trabalhar para a permanente melhoria de suas 

condições de trabalho e salário, de acordo com a capacidade financeira da 

entidade; 

3- Elaborar o Regimento Interno da Associação; 

4- Construir ações de divulgação da Associação para o aumento do número de 

associadas/os 

VII – Pesquisa 

1- Incentivar a realização de pesquisas pelos assistentes sociais e psicólogas/os, 

visando sua publicização; 

2- Buscar desenvolver pesquisas sobre as condições de trabalho de assistentes 

sociais e psicólogas/os, em conjunto com as entidades parceiras. 



3- Fomentar a produção científica dos assistentes sociais e psicólogas/os da área 

sociojurídica do Brasil. 

 

VIII – Convênios 

1 – Estabelecer convênios ou outras formas de parcerias com universidades e/ou 

Instituições de ensino, entidades de lazer e cultura, propiciando meios de melhorias na 

qualidade de vida e formação profissional dos associados; 

2 – Estabelecer convênios nas áreas de saúde, seguro de vida, entre outros. 

IX- Participação 

1- Promover a descentralização da gestão da AASPSI Brasil, a partir da instalação 

dos Núcleos Estaduais, garantindo mecanismos de representação participativa, 

democrática, transparente e ética. 

2- Promover entre suas/seus associadas/os concursos de monografias, teses ou outras 

publicações, incentivando a publicação dos melhores trabalhos com intuito de estimular 

a produção científica do Serviço Social e da Psicologia; 

3 – Participar, incentivar e promover debates sobre a oportunidade e conveniência dos 

direitos de greve, assim como promover a mobilização das categorias visando melhores 

condições de seguridade social, previdenciária e assistência social; 

4- Promover encontros das categorias em âmbito nacional, regional e estadual, 

pautadas em demandas levantadas previamente. 

5 – Criar instrumentos para a participação de associadas/os em eventos de interesse das 

categorias, que contribuam para a qualificação de seu trabalho profissional. 

6 – Promover encontros regionais, e estadual das categorias, pautados em demandas 

levantadas previamente, que valorizem a produção coletiva a interdisciplinaridade; 

7 – Criar espaços de representação de associadas/os aposentadas/os para ações de 

interesse coletivo. 

 



 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Diretora Presidente Maíla Rezende Vilela Luiz - assistente social, mestre em Serviço 

Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social PUC/SP. Especialista em 

Administração e Planejamento em Projetos Sociais. Assistente social do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo da Comarca de Igarapava/SP desde 2009. Presidente da 

AASPSI Brasil gestão 2018/2022, secretária-geral da gestão da AASPSI Brasil 2014/2018, 

conselheira fiscal da AASPTJ-SP da gestão 2013/2017 e vice-presidente da Associação 

dos Assistentes Sociais de Uberaba/MG (Gestão 2007/2009). Membro do Grupo de 

Estudos Sociojurídico – GESJ. 

Diretora Vice-Presidente Ana Maria G. S. Bertelli - assistente social aposentada do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Formada em Serviço Social pela PUC-MG. 

Especialista em Serviço Social pela PUC-MG. Especialista em Serviço Social Aplicado ao 

Poder Judiciário pela PUC-MG. Segunda tesoureira da AASPSI Brasil gestão 2018/2022. 

Membro da Comissão Permanente de Ética do Conselho Regional de Serviço Social de 

Minas Gerais – Cress-MG. Instrutora do Curso de Formação de Juízes da Escola Judicial 

Edésio Fernandes do (EJEF) do TJ-MG. Docente do curso de Serviço Social da 

Universidade Salgado de Oliveira- UNIVERSO de 2004 a 2014. 

Diretora Secretária-Geral Fernanda Copelli Vilas Boas de Almeida – Psicóloga Judiciária, 

especialista em avaliação Psicológica e Neuropsicológica pelo Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina – USP. Atua no TJ-SP, como psicóloga judiciária desde 2007. 

É militante do movimento sindical compondo também a atual diretoria do Sintrajus - 

Sindicato dos Servidores Públicos do Judiciário Estadual na Baixada Santista, Litoral e 

Vale do Ribeira do Estado de São Paulo. 

Diretora Segunda Secretária Wiataiana de Freitas Elias – Assistente social no TJ-MG, 

graduada pela UNESP, especialista em saúde da mulher pela UNICAMP, mestre pela 

UFRJ. Tem alguns artigos publicados. É uma das autoras da Cartilha do Programa Entrega 



Legal do TJ-MG. Cofundadora do Grupo de Trabalho Sinal Amarelo, de fortalecimento 

das ações às mulheres em vulnerabilidade. Coordena o grupo de estudos Esperançar. 

Também atua como artista plástica. 

Diretora Primeira Tesoureira Ana Cláudia Junqueira Burd – Psicóloga, CRP 04/11001, 

graduada em Psicologia pela PUC-MG. Graduada em Direito pela UFV. Especialista em 

Psicopedagogia pelo CEPEMG. Especialista em Violência Doméstica contra crianças e 

adolescentes. Mestre em Psicologia pela PUC-MG. Psicóloga do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais desde 1994. Professora da Faculdade Ciências da Vida. Ex-presidente da 

APAC/Viçosa de 2002 a 2008. Vice-presidente da Associação Mineira de Hipnose 

Científica. Vice-presidente da AASPSI Brasil gestão 2018/2022, vice-presidente e 

presidente da AASPSI Brasil gestão 2014/2018. 

Diretor Segundo Tesoureiro Caio Cesar Wollmann Schaffer – Assistente social, CRESS 

RJ21803, formado pela UFRJ, especialista em Saúde da Família e Comunidade na 

modalidade Residência – UFRJ, mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social – UFRJ e responsável técnico da Equipe Técnica 

Interdisciplinar Cível do Setor de Serviço Social do Fórum de Macaé/TJ-RJ. 

 

CONSELHO FISCAL E SUPLENTES 

Conselho Fiscal Titular Katiuscia Cristina Pereira – Assistente social, CRESS 35299, 

graduada em Serviço Social pelas Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de 

Presidente Prudente. Especialista em Atendimento Integral à Família pela Universidade 

Veiga de Almeida (Instituto Aleixo) em 2009. Atuação como assistente social judiciário 

desde 05 de Julho de 2007 no TJ-SP. Participação na Diretoria da AASPTJ-SP como 

representante e suplente há 5 anos.  Membro do Conselho Consultivo da AASPSI Brasil 

gestão 2014/2018. Membro do Conselho Fiscal da AASPSI-Brasil gestão 2018/2022 

Conselho Fiscal Titular Lea Maria Campos Marques Vieira – psicóloga do TJ-SP 

Conselho Fiscal Titular Lucinéia do Carmo Souza – assistente social, mestra em Serviço 

Social pela PUC-SP. Assistente social na Prefeitura de Embu das Artes e Perita Judicial 



pela Justiça Federal no Estado de São Paulo. Ministra cursos de Perícia em Serviço Social 

pelo Brasil. 

Conselho Fiscal Suplente Claudia Ferreira Schenkel – Assistente Social, CRESS 

3560/10ªReg/RS, graduada em Serviço Social pela PUC-RS. Especialista em Serviço Social 

– Direitos Sociais e Competências Profissionais – UNB. Especialista em Serviço Social no 

Sociojurídico e na Atuação Profissional no Sistema de Garantia de Direitos – Faculdade 

São Vicente. Assistente social no Executivo Estadual do RS, realizando atendimento à 

população em situação de vulnerabilidade social e atuando na implantação e 

implementação da Política Estadual de Assistência Social, de 1990 a 2002. Assistente 

social do TJ-RS de 2002 até o presente momento. Membro do Grupo de Trabalho dos 

Assistentes Sociais do Sindjus/RS. 

Conselho Fiscal Suplente Bianca Ribeiro de Souza – assistente social no Ministério 

Público do Estado de São Paulo (MP-SP). Doutora em Serviço Social pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Membro-fundadora do Grupo de Estudos 

Sociojurídico (GESJ); tendo ocupado cargo de assistente social na Defensoria Pública da 

União (DPU) e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) 

Conselho Fiscal Suplente Juliana Cristina Paiva – Formada em Psicologia na 

Universidade Federal de Uberlândia (2001) MBA em Recursos Humanos pela ESAMC 

(2009), 12 anos atuando na área organizacional, 2 anos em Psicologia Clínico-

institucional (tratamento de transtornos relacionados à adicção) e 7 anos na área 

jurídica, sendo 5 anos como psicóloga judiciária no TJ-SP. 

CONSELHO CONSULTIVO E SUPLENTES 

Conselho Consultivo Titular Lindomar Expedito Silva Daros – Pós-doutorando e doutor 

em políticas públicas e formação humana pela Uerj, mestre em Psicologia Social pela 

UGF, graduado em Psicologia pela Seflu, conselheiro do CRP-RJ entre 2007-2013, 

militante e lgbttiq, defensor em direitos humanos, autor do livro “Adoção judicial de 

filhas e/ou filhos em conjugalidades lgbttiq - rupturas com a heteronormatividade”, 

coorganizador dos livros “Escritos sobre políticas públicas”, “Escritos sobre políticas 

públicas, infância e juventude” e “Escritos sobre políticas públicas e diversidade”, 

psicólogo do TJ-RJ, lotado na VIJI de São Gonçalo desde 1999. 



Conselho Consultivo Titular Arlete Benedita de Oliveira – assistente social aposentada 

da Secretaria Adjunta de Justiça e de Direitos Humanos do Mato Grosso, CRESS 114, 

professora aposentada do curso de Serviço Social na Universidade Federal do Mato 

Grosso -UFMT, atua no Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: 

CETRAP/MT (Tráfico Hum/Drogas/Armas) e, também em Trafico de Migrantes em 1 

Estado de Fronteira – MT, ligado a Secretaria Adjunta de Justiça e Direitos 

Humanos/SEJUDH - MT. Atua em parceria com outros órgãos colegiados de defesa de 

direitos: Direitos Humanos; CEDECA, CEPIR-idosos, Igualdade Racial-quilombolas, 

negros e população LGBT. Atua também com Trabalho Escravo/MT - COETRAE. Membro 

do Conselho Consultivo da AASPSI Brasil gestão 2018/2022. 

Conselho Consultivo Titular Newvone Ferreira da Costa – Assistente social, CRESS 6668 

7° Região, aposentada do Sistema Penitenciário no Rio de Janeiro. Especialista em 

Direitos Humanos e mestre em Psicopedagogia pela Universidade La Havana- Cuba 

(1999). Professora adjunta do curso de Serviço Social e coordenadora do curso de Pós-

Graduação em Serviço Social e o Sistema Sócio Jurídico no Centro Universitário Augusto 

Motta. Membro do Comitê de Combate a tortura da ALERJ de 2016 a 2018. Secretaria 

executiva do CPCT pelo período de 2018. Foi membro titular do Conselho da 

Comunidade do município do Rio de Janeiro de 2010 a 2015. Foi Conselheira nas gestões 

de 2005 -2008 e 2008 -2011 no Conselho Regional de Serviço Social do Estado do Rio de 

Janeiro. Foi membro titular do Comitê de Prevenção e combate a tortura da ALERJ em 

2009 a 2011 representado o Conselho Regional de Serviço Social do RJ. Membro do 

Conselho Consultivo da AASPSI Brasil gestão 2018/2022. 

Conselho Consultivo Suplente Tanany Frederico dos Reis – assistente social do MP e TJ-

PE. 

Conselho Consultivo Suplente Janaina Maria Silva Holanda – Assistente Social, mestre 

em Serviço Social e Direitos Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN); especialista em Serviço Social no Sociojurídico e Atuação Profissional no Sistema 

de Garantia de Direitos pela Faculdade São Vicente (FSV) e em Comunicação e Mídia 

Contemporânea pela Estácio/FIC. Servidora pública municipal desde 2008 e federal a 

partir de 2013, trabalhando na Prefeitura Municipal de Mossoró/RN e Universidade 

Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Já atuou no Núcleo de Práticas Jurídicas da 



UFERSA; perita social do TJ-RN, docente em cursos de graduação e pós-graduação em 

Serviço Social. Foi Pró-reitora de Assuntos Estudantis e Secretária de Desenvolvimento 

Social e Juventude. Atualmente é Ouvidora Geral do Município e coordenadora do GT 

Serviço Social no Sociojurídico em Mossoró/RN.  

Conselho Consultivo Suplente Sefora Alice Rola do Carmo – assistente social do MP-

Amapá. 

 


