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1 OBJETIVO 
 
O objetivo deste documento é consolidar as ações realizadas pelo CRP-05 na XIII Plenária. 

 

2 INTEGRANTES 
 

 Ágnes Cristina da Silva Pala – CRP 05/32409, Conselheira efetiva 

 Alexandre Ferreira do Nascimento – CRP 05/33108, Conselheiro efetivo 

 Alexandre Trzan Ávila – CRP 05/35809, Conselheiro efetivo  

 Ana Carla Souza Silveira da Silva – CRP 05/18427, Conselheira até abril/ 2013 

 Analicia Martins de Sousa – CRP 05/31168, Conselheira efetiva 

 André Souza Martins – CRP 05/33917, Conselheiro efetivo  

 Carla Boy de Siqueira – CRP 05/26659, Conselheira suplente  

 Carla Silva Barbosa – CRP 05/29635, Conselheira até março/2013 

 Claudete Francisco de Sousa – CRP 05/35806, Conselheira efetiva  

 Cristiane Knijnik – CRP 05/39275, Conselheira até março/2013 

 Elizabeth Pereira Paiva – CRP 05/4116, Conselheira suplente  

 Fátima Siqueira Pessanha – CRP 05/9138, Conselheira efetiva  

 Fernanda Mendes Lages Ribeiro – CRP 05/31251, Conselheira suplente  

 Giovanna Marafon – CRP 05/30781, Conselheira até maio/2013 

 Helena Fialho de Carvalho – CRP 05/34864, Conselheira até março/2013 

 Lia Toyoko Yamada – CRP 05/30850, Conselheira efetiva 

 Lindomar Expedito Silva Darós – CRP 05/20112, Conselheiro até março/2013 

 Luciana Vanzan da Silva - CRP 05/35832, Conselheira efetiva 

 Lygia Santa Maria Ayres – CRP 05/1832, Conselheira efetiva 

 Marco Aurelio de Rezende - CRP 05/27536, Conselheiro efetivo  

 Maria Helena do Rego Monteiro Abreu - CRP 05/24180, Conselheira efetiva 

 Paula Rego Monteiro – CRP 05/34842, Conselheira suplente  

 Samira Younes Ibrahim – CRP 05/7923, Conselheira até agosto/2011 

 Saulo Oliveira dos Santos – CRP 05/31988, Conselheiro efetivo  

 Vanessa Siqueira Manhães – CRP 05/38340, Conselheira até julho/2012 

 Vilma Diuana de Castro – CRP 05/7281, Conselheira efetiva  

 Vivian de Almeida Fraga – CRP 05/30376, Conselheira efetiva 

 Wilma Fernandes Mascarenhas - CRP 05/27822, Conselheira suplente 

3 CONTEXTO 
 
Durante o triênio 2010-2013, o CRP05 desenvolveu a programação nacional do Sistema Conselhos de 

Psicologia, enquanto multiplicava as atividades e os eventos em sua programação específica.    
O ano de 2010 foi marcado pela ocorrência de congressos e do processo eleitoral que elegeu uma nova 

gestão para o exercício 2010-2013. Para a realização do COREP, foram feitos 10 (dez) pré-congressos nas 
seguintes localidades: Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Niterói, Nova Iguaçu, Volta 
Redonda e Capital, compreendo os bairros do Centro, Campo Grande, Tijuca e Urca. Obtivemos assim uma 
delegação de 77 (setenta e sete) delegados ao COREP que nos possibilitou uma delegação de 16 (dezesseis) 
profissionais no VII CNP. Ao final do COREP, três chapas se apresentarem como candidatas ao pleito. No 
decorrer do processo eleitoral, duas chapas foram impugnadas pela Comissão Regional Eleitoral, sendo a 
vencedora a Chapa Ética e Compromisso Social.  

 O ano de 2011 foi marcado inicialmente pela construção de uma prática de gestão pautada na 
discussão coletiva a partir da implementação de diretrizes propostas em campanha. 

Decidimos em reunião plenária que a cada ano a Diretoria Executiva deveria ser mudada, possibilitando 
aos demais membros do plenário participar das discussões e decisões tomadas nesse espaço. Assim, em 
setembro de 2011, alterações na Diretoria foram efetivadas. O Conselheiro-Tesoureiro Lindomar Expedito Silva 
Darós foi substituído pelo Conselheiro Alexandre Trzan Ávila e a Conselheira Vice-Presidente Lia Toyoko 
Yamada deu lugar à Conselheira Carla Silva Barbosa.  

Na 478ª Reunião Plenária, realizada no dia 13 de dezembro de 2011, a Conselheira-Secretária Helena 
Fialho de Carvalho Torres, por questões de equacionamento de horário, foi substituída pelo Conselheiro 
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Alexandre Ferreira do Nascimento, que tomou posse em janeiro de 2012. A Conselheira-Presidente, Lygia 
Santa Maria Ayres, foi mantida por decisão unânime do plenário. Com o objetivo de oportunizar a vivência por 
outros espaços, as comissões permanentes e especiais também sofreram mudanças.  

 Dentre as atividades administrativas do Sistema Conselhos de Psicologia, o CRPRJ deparou-se com 
documentos falsos apresentados para obtenção do título de psicólogo. Tais questões, já postadas em APAFs, 
nos levaram à certeza da necessidade de acionar as Instituições de Ensino Superior para, juntos, 
minimizarmos essa situação que pode colocar em risco a credibilidade da profissão. Ficou acordado que os 
Centros Acadêmicos enviariam semestralmente ao CRP05 a relação de alunos que colariam grau como 
bacharéis em Psicologia. 

A contratação de uma assessoria de recursos humanos foi outra ação implementada no âmbito 
administrativo em 2011. Tal contratação visou a estabelecer um clima organizacional transparente e satisfatório 
que potencializasse os fluxos de trabalho, bem como apresentar novas propostas.   

Em 2011, nosso estado enfrentou sérios problemas relacionados aos efeitos de uma política marcada pela 
exclusão social, e nossas atividades rotineiras foram atravessadas pelas catástrofes e pelas chuvas de verão 
que castigaram a população serrana ocasionando a morte de inúmeras pessoas, a maioria de baixa renda. 
Estivemos (sede e Subsede da Região Serrana situada na cidade de Petrópolis) presentes nas regiões 
afetadas na tentativa de acionar as redes de acolhimento e redefinição das políticas de Estado, colocando em 
análise a prática do voluntariado.  

 Outra frente de ação do CRP05 aconteceu nas ditas “comunidades pacificadas” pelo estado do Rio de 
Janeiro. Encontros e seminários foram realizados com a categoria com a finalidade de problematizar práticas 
psi em territórios sob a intervenção do Estado. A presença dos psicólogos nessas iniciativas do Conselho foi 
significativa e potente. 

 O Conselho Regional do Rio de Janeiro manteve seus trabalhos junto aos psicólogos que atuam no 
Sistema Prisional, reafirmando sua posição contra o exame criminológico. Além disso, aprofundamos nossos 
debates acerca dos discursos da dita proteção à população. Procuramos pensar junto à categoria profissional 
os efeitos que esses discursos/práticas vinham  produzindo na população fluminense como as internações 
compulsórias, a destituição do poder familiar, os abrigamentos e a medicalização. Levando esses 
questionamentos, o CRP05 esteve presente em potentes eventos, dos quais podemos citar o III Congresso 
Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, 7º Congresso Norte Nordeste de Psicologia, 16º Encontro 
Nacional da Abrapso, entre outros. 

 A parceria fortalecida e sedimentada com a psicóloga, pesquisadora e professora Esther Arantes, da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), propiciou a 
realização de vários encontros propostos pelo CRP05. Dentre eles, destacamos o de Emergências e Desastres 
com a presença do Conselho Federal de Psicologia, o Seminário de Direitos Humanos e o Seminário de 
Medicalização. 

A exemplo de 2011, no ano de 2012 demos continuidade também ao processo de implementação das 
diretrizes propostas em campanha.  

 Assim, em setembro de 2012, novas alterações na Diretoria Executiva foram efetivadas. A 
Conselheira-Presidente, Lygia Santa Maria Ayres, foi substituída pela Conselheira Vivian de Almeida Fraga. A 
Conselheira Vice-Presidente, Carla Silva Barbosa, deu lugar ao Conselheiro Alexandre Ferreira do Nascimento 
que, por sua vez, cedeu o seu lugar como Conselheiro-Secretário para a Conselheira Ana Carla Souza Silveira 
da Silva. A Tesouraria continuou sendo regida, por indicação do plenário, pelo Conselheiro Alexandre Trzan 
Ávila. Tendo em vista o mesmo objetivo – oportunizar a vivência por outros espaços – as comissões 
permanentes e especiais também sofreram novas mudanças.  

 Demos continuidade em 2012 ao trabalho realizado pela assessoria de recursos humanos com a 
criação do Setor de Recursos Humanos e a admissão, via concurso público, de uma psicóloga para o referido 
setor. 

 

4 COMISSÕES PERMANENTES 
 

4.1 Comissão de Orientação e Fiscalização – COF 
 

Em continuidade ao projeto político proposto nas XI e XII gestões plenárias, a COF do XIII Plenário deu 
andamento às ações de transversalidade, estabelecendo parcerias constantes com a COE e a COTEC. 
Ressalta-se ainda sua inserção em trabalhos junto aos setores do CRP05, atuando junto a Grupos de Trabalho 
Interinstitucionais, averiguações conjuntas com outros conselhos de classe e outras entidades, governamentais 
e não-governamentais.  
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Durante toda a gestão a COF repensou sua dinâmica de funcionamento. Tal comissão, por ser o setor 
responsável pela orientação dos psicólogos no que pese às práticas psicológicas, às resoluções e legislação 
em geral, bem como no acompanhamento dos concursos públicos na esfera estadual e pela inscrição e 
cadastro das pessoas jurídicas e pelos processos de fiscalização da categoria/instituições, constitui um 
importante braço de apoio para a COE e para todas as outras Comissões (permanentes ou não) do CRP05.  

No que tange às atividades, a COF elaborou cinco (05) notas para publicação com vistas tanto à 
orientação do profissional quanto ao repúdio a determinadas práticas realizadas pelas instituições 
principalmente no que tange às questões relacionadas ao serviço público e realizou a análise de 57 (cinqüenta 
e sete) editais de concursos públicos cujos cargos eram destinados à categoria. Além disso, procedeu a visitas 
e inspeções, tanto às pessoas jurídicas que carecem de fiscalizações de rotina quanto a instituições cujas 
atividades-fim estão voltadas para a promoção dos Direitos Humanos, tais como abrigos especializados para 
crianças e adolescentes (internação compulsória) localizados no município do Rio de Janeiro. Vale ressaltar 
que tais visitas e inspeções foram realizadas em parcerias com instituições, tais como: 1) Comissão de Direitos 
Humanos e Defesa da Cidadania da ALERJ; 2) Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura; 3) 
Organização de Direitos Humanos Projeto Legal; 4) Grupo Tortura Nunca Mais; 5) Núcleo de Direitos Humanos 
Departamento de Direito (PUC-Rio); 6) Subsede CRP-RJ; 7) CRESS-RJ. 

  Atualmente a COF conta com a participação de 04 (quatro) psicólogas atuando na Sede do CRP-RJ: 
Cristiane Pereira Santos Lima – CRP 05/30088; Tatiana Targino Alves Bandeira – CRP 05/34135; Michelle 
Ribeiro Henrique – CRP 05/37079 e Danielle Pinheiro da Silva – CRP 05/33648. Na sede atuam ainda, 01 
Agente administrativa Yasmine Diniz Rabello e 01 colaborador: Cristiano Rodrigues de Freitas – CRP 
05/30640. Além disso, há 01 psicólogo atuando na subsede do CRP-RJ em Campos dos Goytacazes (Sérgio 
Corrêa da Fonseca – CRP 05/32333) e 01 psicóloga na subsede de Nova Iguaçu (Liliane Gasperin – CRP 
05/39759). Durante este ano a COF foi presidida pela Conselheira Maria Helena do Rego Monteiro Abreu (CRP 
05/24180) de janeiro a maio de 2013 e pelo conselheiro Alexandre Trzan Ávila ( CRP 05/35809) que assumiu o 
setor em 01/06/2013. 

 
APRESENTAÇÃO DAS DEMANDAS: 
 
ORIENTAÇÕES (ligações, orientação presencial, e-mails e cartas): 
De uma forma geral, é relevante o número de orientações no que tange a dúvidas sobre: novo inscrito PJ, 

renovação de certificado de PJ, alterações de responsabilidade técnica e de endereço, piso salarial e carga 
horária, código de ética, resoluções, elaboração de documentos produzidos pela categoria, cadastro de sites, 
título de especialista e dúvidas de manejo clínico/técnico. 

 
A COF elaborou notas para publicação no site do Conselho, a fim de orientar a categoria sobre os 

seguintes assuntos: 
1) Diferença entre contribuição confederativa e sindical; 
2) Informações sobre Teste IFP. 
 
ACOMPANHAMENTO DOS CONCURSOS PÚBLICOS: 
A análise de editais dos concursos públicos é feita pelos fiscais, em regime de rodízio semanal. No ano de 

2013, foram analisados os seguintes editais: 
1. SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados; 
2. Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu; 
3. Prefeitura de Japeri; 
4. Prefeitura de Três Rios; 
5. Corpo de Saúde da Marinha; 
6. Prefeitura Municipal de Queimados; 
7. Fundação centro universitário estadual da zona oeste – UEZO; 
8. Colégio Pedro II; 
9. Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro; 
10. SEAP (Seleção Pública – Contratação Temporária); 
11. Concurso BNDES; 
12. INES; 
13. Exército; 
14. Prefeitura de Levy Gasparian; 
15. BNDES; 
16. Guarda Municipal do Rio de Janeiro; 
17. Fundação Saúde; 
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18. EPE. 
Após a análise de cada edital, é feita solicitação de divulgação do concurso no site do CRP-05. Nos casos 

onde se constatou alguma irregularidade, foram enviados ofícios às organizadoras e às instituições, solicitando 
regularização. Também foi solicitado o acréscimo das Resoluções CFP01/99, 18/02, 07/03 e 10/05 (Código de 
Ética Profissional da Psicologia) e 001/2009 nas referências bibliográficas. 

Além das análises dos editais publicados em 2013, foram realizadas as seguintes ações relacionadas a 
concursos: 

- Reuniões na sede do CRP-RJ, com as psicólogas aprovadas e em fila de espera, para continuidade de 
ações referentes ao Concurso do TJ-RJ realizado no ano de 2012. Como resultados foram encaminhados 
ofícios e foi agendada reunião da Presidente do CRP-RJ junto com a Presidente do TJ-RJ. 

- Acompanhamento das convocações do Concurso da Fundação Saúde por meio de ofícios para 
Secretário de Saúde, Governador, Organizadora e fiscalização numa unidade de saúde: Instituto Estadual 
Cardiologia Aluizio Castro. 

- Fiscalização no Hospital de Emergência de Resende decorrente das convocações do Concurso Público 
do Município de Resende. 

 
FISCALIZAÇÕES 
Além das fiscalizações de rotina para inscrição ou mudança de endereço de pessoas jurídicas e das 

averiguações realizadas devido a denúncias, foram realizadas outras fiscalizações: 
 
1) Unidades da rede de atenção psicossocial de Angra dos Reis 
A fiscalização ocorreu no dia 28 de março de 2013 na rede de atenção psicossocial da região de Angra dos 

Reis/RJ.  Os locais visitados foram: Caps i II (Gilza Betzler de Oliveira Machado), Caps ad II e Caps II Cais. 
Nas visitas realizadas aos três locais percebemos que existe uma tentativa de articulação com a rede, pois 
diariamente um técnico é designado a ir aos hospitais verificar se tem alguma demanda para encaminhamento 
as instituições. Observa-se pela equipe de saúde mental da região a necessidade de criação de residências 
terapêuticas, dispositivo previsto na lei da reforma psiquiátrica, importante para a desinstitucionalização de 
pacientes.  

Foram observadas irregularidades nos Caps i e no Caps ad em relação ao que está disposto na Portaria 
336/GM. O primeiro não possui enfermeiro na equipe e o segundo não tem leitos de repouso e desintoxicação. 
Além disso, é grave o estado que encontram-se as instalações dos Caps ad e do Caps II, principalmente este 
último devido ao excesso de mofo.  

O relatório da fiscalização foi enviado para o Secretário de saúde e para a coordenação de saúde mental 
do Município de Angra dos Reis solicitando alguns esclarecimentos. O Secretário Municipal de saúde enviou 
ofício respondendo os questionamentos e dando alguns prazos para que as irregularidades fossem sanadas. 

Em 26 de agosto foi enviado novo ofício ao Secretário solicitando informações sobre os prazos informados. 
Em 03 de setembro foram enviados dois ofícios para o Secretário municipal de administração e 

desenvolvimento de pessoal solicitando a listagem de psicólogos lotados nas unidades do município e a 
relação de psicólogos convocados do último Concurso da Fundação de saúde de Angra dos Reis. 

 
2) Hospitais penitenciários 
Nos dias 02 de maio e 14 de junho de 2013 foi realizada uma visita aos hospitais penitenciários do Estado 

do Rio de janeiro por Alexandre Trzan Ávila (conselheiro), Danielle Pinheiro da Silva (psicóloga fiscal), Tatiana 
Targino Alves Bandeira (psicóloga fiscal) Alexandre Nabor Mathias França (colaborador) e Cristiano Rodrigues 
de Freitas (colaborador). As unidades foram: Henrique Roxo Hospital Penitenciário; Hospital Penitenciário 
Heitor Carrilho; Sanatório Penal; Hospital Doutor Hamilton Agostinho Vieira Castro e Hospital Penal Psiquiátrico 
Roberto Medeiros. 

Considerando que o motivo da visita às unidade tinha a finalidade de verificar as condições que os 
profissionais psicólogos estavam trabalhando, não foi realizada vistoria em todos os espaços das unidades, 
focando o trabalho na entrevista com os profissionais. A partir disso, constatamos o que segue: 

1) Considerando que está disposto no Código de Ética Profissional que o trabalho do psicólogo deve ser 
pautado no respeito ao sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das 
pessoas, grupos ou organizações, entendemos ser fundamental a existência de um ambiente adequado para 
esse atendimento. Portanto, faz-se necessário que haja uma sala própria para o atendimento psicológico, em 
especial nos hospitais Doutor Hamilton Agostinho Vieira Castro e Sanatório Penal. 

2) O corpo técnico de psicólogos dos hospitais nos hospitais Doutor Hamilton Agostinho Vieira Castro e 
Sanatório Penal está deficitário, o que implica em prejuízo para os usuários, além de provocar sobrecarga de 
trabalho para o profissional podendo comprometer sua saúde. 
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3) Não existe um projeto de trabalho para a psicologia dentro dos hospitais penitenciários, pois cada 
unidade possui uma metodologia de trabalho diferente. Entendemos ser importante que houvesse um plano 
que pudesse nortear as atividades da psicologia dentro dessas unidades. 

4) Em algumas unidades, os profissionais entendem que perdem tempo com atividades burocráticas em 
detrimento dos usuários.  

Os resultados da fiscalização foram apresentados em uma Audiência pública sobre o Sistema Prisional. 
 
3) Unidades de saúde mental do Município de Niterói 
No dia 06 de agosto de 2013 diferentes Conselhos Profissionais realizaram fiscalização em três unidades 

de saúde mental do município de Niterói pela psicóloga Danielle Pinheiro da Silva (psicóloga fiscal), Tatiana 
Targino Alves Bandeira (psicóloga fiscal), Vivian de Almeida Fraga (Conselheira-Presidente): Hospital 
Psiquiátrico Jurujuba, Policlínica Regional Carlos Antonio da Silva e Caps Herbert de Souza. Estavam 
presentes Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (CRP/RJ), Conselho Regional de Serviço Social 
do Rio de Janeiro (CRESS-RJ), Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia ocupacional da 2ª região (Crefito-
2), Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1º região (Crefono-1), Conselho Regional de Biologia da 2ª região 
(CRBio-02) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ).  

Nas visitas realizadas nas três unidades de saúde foi possível perceber a precariedade dos vínculos de 
trabalho, pois há um número expressivo de profissionais que recebem através de Recibo de Pagamento 
Autônomo (RPA), não possuindo qualquer tipo de direitos e benefícios pelo trabalho realizado. Isso, muitas 
vezes ocasiona uma alta rotatividade de profissionais que prejudica o trabalho realizado com os usuários do 
serviço. Além disso, a fragilidade do vínculo trabalhista também gera, em alguns casos, um déficit de 
profissionais nas instituições. 

 A falta de ambulância para remoção dos pacientes é outro problema grave, assim como a carência de 
transporte para os profissionais que precisam realizar algum tipo de trabalho externo. 

 Por fim, falta infra-estrutura e são precárias as condições de atendimento, em especial, do setor de 
saúde mental da Policlínica Regional Carlos Antonio da Silva, pois ele encontra-se mal conservado, tornando o 
ambiente insalubre e inadequado para atendimento psicológico, pois não há preservação do sigilo.  

Em 30/08/2013 foi realizada uma reunião de devolução das fiscalizações aos trabalhadores. Ela ocorreu no 
auditório do Hospital de jurujuba e fez parte da pauta do fórum de trabalhadores de saúde mental de Niterói.  
Estavam presentes os Conselhos Profissionais de Psicologia, Fisioterapia e terapia ocupacional, Serviço 
Social, Agronomia e Engenharia, além de representantes dos Sindicatos dos Psicólogos e dos farmacêuticos.  

Foram relatados alguns aspectos que foram observados nas fiscalizações, tais como: fragilidade dos 
vínculos de trabalho, condições precárias e insalubres de trabalho, dificuldades de transporte, entre outros. 
Eles foram informados que será enviado um ofício para o gestor com o relatório da fiscalização e alguns 
questionamentos para que ele tenha ciência do que foi encontrado e que no dia 03/09/2013 está agendada 
uma reunião com o promotor de Tutela Coletiva de Niterói. Foi sugerido que  pudesse haver representantes 
dos trabalhadores acompanhando as instituições nessa reunião. 

 
4) Abrigo Cristo Redentor 
 
 Com a finalidade de verificar as condições de funcionamento do Centro de Promoção Social Abrigo Cristo 

Redentor, o Conselho Regional de Nutricionistas – 4ª Região (CRN-4), representado pela fiscal nutricionista 
Celina Szuchmacher Oliveira, realizou no dia 5 de novembro de 2012 uma visita de fiscalização em parceria 
com representantes dos conselhos regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, de Psicologia 
representado pelas psicólogas fiscais: Danielle Pinheiro da Silva e Michelle Ribeiro, de Serviço Social, de 
Odontologia, de Farmácia, de Enfermagem, de Fonoaudiologia e de Engenharia e Agronomia aos segmentos 
profissionais que atuam naquela entidade. 

 Esta instituição está vinculada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de 
Janeiro, o Centro de Promoção Social Abrigo Cristo Redentor recebe recurso do Governo Federal e 
complemento do Estado para o atendimento a idosos, oferecendo a capacidade aproximada de 300 leitos. Na 
ocasião da visita, no entanto, o número observado foi de 271 leitos ocupados. 

A equipe de psicologia é composta por três psicólogas que cumprem 30 horas semanais com o vínculo 
trabalhista por CLT.  

Cada pavilhão é de referência de uma psicóloga e as profissionais são responsáveis pelo acolhimento, 
orientação e atendimento em grupo, bem como pelas oficinas terapêuticas e atividades individuais pontuais, 
que são realizadas, geralmente, com periodicidade semanal.  

O corpo técnico faz, em conjunto, o planejamento das atividades. Além disso, busca fazer rede com Centro 
de Apoio Psicossocial (Caps), Centro de Referência da Assistência Social (Cras), hospitais, Fiocruz, 
Universidade Aberta da Terceira Idade (UERJ), dentre outros, visando ao bom andamento do trabalho.  
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Idosos dos diferentes pavilhões foram ouvidos, em diversos momentos, sem a presença de funcionários e 
relataram que estavam sendo bem atendidos e cuidados, possuíam atividades regulares com as psicólogas e 
tinham fácil acesso a elas. Em relação aos conflitos que, às vezes, acontece entre os moradores, um deles 
informou que eram bem conduzidos pelos profissionais da instituição. Aparentemente, estavam bem vestidos, 
limpos e cuidados.  

O acompanhamento dos atendimentos é feito em prontuários separados da equipe multidisciplinar e ficam 
guardados no setor de psicologia (composto por duas salas, banheiro e cozinha), o que garante o cumprimento 
da Resolução CFP 01/2009, que institui o dever do psicólogo quanto ao registro documental do serviço 
psicológico prestado preservando o sigilo das informações. O uso do prontuário coletivo serve para informar 
algo que se faz necessário no manejo clínico. 

Diante do exposto, não foram percebidas irregularidades na conduta ética-técnica dos profissionais 
psicólogos dessa instituição. 

 
5) Hospital de Emergência do Município de Resende 
Foi realizada fiscalização nesta unidade, pela psicóloga Danielle Pinheiro da Silva, por demanda da 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Resende para acompanhar os tipos de contratação 
existentes.  

 
6) Comunidade Terapêutica Fazenda Esperança 
Foi feita uma fiscalização na Comunidade Terapêutica Fazenda Esperança em Teresópolis, no dia 15 de 

Março de 2013, estavam presentes o CDH/Alerj, CRESS, Mecanismo de Prevenção e Combate à Combate à 
Tortura – Alerj e Justiça Global. 

A motivação foi uma reportagem de um jornal impresso, que levanta uma suposta internação compulsória 
dos moradores de rua da cidade do Rio de Janeiro, mediante pagamento feito pelo poder público. 

São 88 (oitenta e oito) comunidades terapêuticas espalhadas pelo mundo, a sede fica em Guaratinguetá. O 
espaço é composto por 5 (cinco) casas, sendo 4 (quatro) para alojamento dos chamados internos e 1 (uma) 
casa principal, onde fica localizada a cozinha, e as dependências em comum. O espaço comporta 60 
(sessenta) pessoas. 

É um serviço de porta aberta, ou seja, os pacientes podem sair quando quiserem do espaço. No momento, 
a comunidade possui 12 (doze) internos. Em caso, de adolescentes e adultos, a internação só é efetivada 
mediante autorização dos pais. 

O período de tratamento é de 1 (um) ano, sendo que nos 3 (três) primeiros meses não há possibilidade de 
visitas de familiares. Caso o paciente, saia antes do período de um ano, é necessário que haja um intervalo de 
6 (seis) meses para retorno. A manutenção do espaço se faz por doações feitas pelos familiares, em torno de 
um salário mínimo. 

Todas as atividades desenvolvidas nesta comunidade são realizadas pelos pacientes. A distribuição das 
tarefas obedece a uma hierarquia que diz respeita ao tempo de tratamento dos usuários na comunidade, 
inclusive os chamados agentes terapêuticos. Não há nenhum técnico, inclusive psicólogo, atuando no 
tratamento dos usuários deste serviço. Todos os responsáveis são pacientes que estão em tratamento. 

O responsável por esta unidade é Marcos Vinicius, um usuário antigo do serviço. Ele nos informou que não 
existe internação compulsória nesta comunidade terapêutica, ressaltando que os pacientes para serem aceitos, 
precisam apresentar uma carta de próprio punho. 

O trabalho terapêutico está baseado em 3 (três) eixos internos: espiritualidade, trabalho e convivência. O 
trabalho é manter a fazenda funcionando. Os produtos produzidos na fazenda são vendidos, além dos 
confeccionados pelos pacientes como terço, agenda. 

O lazer dos pacientes é: mesa de totó, vídeos, programas de televisão. Possuem vínculos com projetos de 
várias prefeituras (São Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora) 

Há um carro a disposição para levar aos serviços médicos 24 horas, serviços públicos ou médicos do plano 
de saúde. Há moradores de rua sendo atendido na fazenda, porém vem a partir da sua vontade própria. 

Pela ausência do profissional do psicólogo, não pode ser avaliado à prática profissional. Além de 
entendermos que não houve nenhuma violação dos direitos humanos, porque todos internos neste espaço 
estão por livre iniciativa e podem sair no momento que acharem conveniente. Não identificamos nenhum 
indício de maus tratos. 

 
7) CAPS AD – Santa Cruz 
Foi feita fiscalização pela psicóloga fiscal Danielle Pinheiro da Silva e Vivian de Almeida Fraga, 

Conselheira-Presidente, a pedido da equipe técnica do CAPS AD decorrente de uma demanda que venho da 
Coordenadoria da CAP 5.3 que solicitara um atestado sociabilidade dos profissionais psicólogos para que os 
usuários do serviço fossem encaminhados para as Comunidades Terapêuticas compulsoriamente. Devido o 
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Sistema Conselhos não reconhecer este tipo de avaliação foi realizado um ofício para Coordenadoria da CAP 
5.3 e Coordenação de Saúde Mental para esclarecimento do posicionamento político sobre este tema, porém 
esta mesma equipe não quis que fosse dada continuidade devido a demanda ter sido alterada antes da nossa 
intervenção.  

8) Centro de Recrutamento e Seleção de Praças da PM  
  Foi realizada fiscalização no Centro de Recrutamento e Seleção de Praças da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, conforme solicitação recebida por esta Comissão de Orientação e Fiscalização, por 
parte de alguns candidatos que participaram do concurso em 2010. 

A inspeção aconteceu no dia 21/05/2013, a fim de serem verificadas supostas irregularidades na etapa do 
exame psicotécnico do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2010. Os 
questionamentos seguem abaixo: 

- Comunicação, aos candidatos, do cancelamento da aplicação dos testes no horário e local agendados 
para a avaliação; 

- Inúmeros adiamentos da fase; 
- Aplicação de testes diferentes dos utilizados nas convocações anteriores a 14ª e 15ª convocações; 
- Solicitação de parecer sobre o grau de dificuldade dos testes e nível de escolaridade exigido 
- Aprovação de candidatos que tinham sido reprovados anteriormente. 
De acordo com a Resolução do CFP nº 02/2003 (Art. 1º, parágrafo único), “os testes psicológicos são 

procedimentos sistemáticos de observação e registro de amostras de comportamentos e respostas de 
indivíduos com o objetivo de descrever e/ou mensurar características e processos psicológicos, compreendidos 
tradicionalmente nas áreas emoção/afeto, cognição/inteligência, motivação, personalidade, psicomotricidade, 
atenção, memória, percepção, dentre outras, nas suas mais diversas formas de expressão, segundo padrões 
definidos pela construção dos instrumentos”.   

No momento da fiscalização foi verificado, por meio de relato verbal e dos materiais apresentados, que o 
cancelamento da aplicação dos testes ocorreu pelo fato dos candidatos terem tomado ciência dos testes que 
seriam aplicados, o que invalidaria o resultado. A comissão organizadora tomou conhecimento, tempos antes 
de iniciar a aplicação dos testes de que houve, inclusive, a realização de cursos com o objetivo de ensinar os 
candidatos a responderem os testes de uma forma que correspondesse ao provável perfil exigido para a posse 
do cargo.  

Conforme preconiza a Resolução CFP nº 07/2003 “deve-se realizar uma prestação de serviço responsável 
pela execução de um trabalho de qualidade cujos princípios éticos sustentam o compromisso social da 
Psicologia”. Diante disso, os psicólogos envolvidos na organização do concurso teriam refeito a bateria de 
testes e solicitado a compra dos materiais necessários. Uma vez que precisaram analisar a bateria que melhor 
poderia substituir a anteriormente utilizada, solicitar uma quantidade significativa de material, devido à grande 
quantidade de candidatos, e aguardar a liberação da verba e a compra do que fora solicitado, os profissionais 
informaram que precisaram adiar as datas da avaliação, conforme os prazos que eram informados a eles 
também eram adiados. Ressaltaram que, por se tratar de verba pública, se faz necessária a análise minuciosa 
do destino do recurso e desse ponto até a autorização final e chegada dos materiais, o tempo transcorrido foi 
considerável. 

      Quanto à alteração dos resultados de alguns candidatos de “reprovados” para “aprovados” fomos 
informados que se deu em função de um problema tecnológico em relação à leitura das respostas, o que 
poderia comprometer a interpretação e, por isso, foi feita uma reavaliação dos resultados.  

Em função do exposto, considerando que o conhecimento prévio, por parte do candidato, do material a ser 
usado em sua avaliação, poderá alterar os resultados, comprometendo a fidedignidade dos testes e que o 
psicólogo tem autonomia de decidir sobre os testes a serem aplicados e substituí-los por outros equivalentes, 
conforme necessidade, foi verificado que os testes utilizados em todas as convocações são, atualmente, 
favoráveis, conforme avaliação do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) do Conselho 
Federal de Psicologia. Os testes que substituíram os anteriores apresentam o mesmo grau de dificuldade, 
tendo sido aplicados de acordo com o nível de escolaridade exigido.  

Não foi detectada, portanto, nenhuma irregularidade, no que diz respeito à ingerência do Conselho 
Regional de Psicologia – 5ª Região. 

9) Comunidade Terapêutica Associação Missão Ajudar 
No dia 28/05/2013 foi realizada uma fiscalização na Associação Missão Ajudar, instituição que tem como 

objetivo atuar na recuperação de pessoas dependentes de substâncias psicoativas.  A ação, que foi necessária 
devido à solicitação, recebida pela COF, de inscrição no Conselho, foi realizada pelos psicólogos: Michelle 
Ribeiro Henrique (CRP-05/37079) – COF, Fernanda Haikal (CRP-05/34248) – CREPOP e Valentim Heigl (CRP 
– 05/43927) – colaborador do CRPRJ.  Dentre outros aspectos, foi verificado que a instituição adota o discurso 
religioso em suas práticas, devendo o “morador” participar das orações, independente de sua religião. A 
dirigente não reconhece a redução de danos e a parceria com o CAPs como recursos que contribuem com o 
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tratamento. Segundo a psicóloga responsável, não existe, nas atividades psicológicas, intervenção de cunho 
religioso. A profissional foi orientada a realizar seus atendimentos com a porta e janela do consultório fechadas 
(o que não ocorria), a fim de preservar o sigilo, a privacidade e a confidencialidade, além de ter sido instruída a 
instalar um aparelho de ar condicionado ou um ventilador, objetivando adequação às exigências ambientais.  

A diretora da instituição foi informada de que a fiscalização foi realizada com o intuito do Conselho tomar 
conhecimento das práticas adotadas, sendo apenas uma etapa do processo de inscrição, e que, após análise, 
poderia ser negado.     

10) (CREDEQ) 
No dia 22/08/2013 foi realizada uma fiscalização conjunta que teve a participação, dentre outros, do CRP, 

CRESS e ALERJ, a fim de serem verificadas as instalações do local, bem como as práticas adotadas, formas 
de tratamento dos “moradores” etc. As orientações dadas à equipe foram referentes às resoluções do CFP 
nos.: 007/2003, 003/2007, 001/2009, 001/2012, Código de Ética Profissional do Psicólogo, testes psicológicos 
e assuntos relativos à sexualidade, vínculos e formas de trabalho.   

 
• CADASTRO DE SITES 
Foram analisados pela comissão 26 pedidos de cadastro de sites. 
• REUNIÕES/EVENTOS 
1. Reuniões com os psicólogos das Forças Armadas e da Polícia Militar com a finalidade de tratar 

assuntos relacionados a avaliação psicológica. Essas reuniões culminaram na realização de um evento 
temático relacionado ao pré-corep. 

2. Reuniões com a supervisora do setor de atendimento para afinar o processo de ida de alguns 
procedimentos de PJ para o referido setor.  

3. Participação em pré-corep. 
4. Participação na VII Mostra de Práticas em Psicologia – Nos três dias de evento havia um fiscal como 

referência da Comissão de Orientação e Fiscalização para dar orientações caso houvesse alguma demanda. 
5. Organização e coordenação da mesa temática intitulada “Técnicas complementares e suas 

implicações éticas e técnicas” apresentada na VII Mostra de Práticas em Psicologia – A mesa contou com a 
exposição de duas técnicas: Neurofeedback e EMDR. A primeira foi apresentada pela psicóloga Maria 
Nazareth Ribeiro e a segunda pela psicóloga Lílian Clotilde Mena Rodrigues Tostes. 

6. Participação na Assembléia Orçamentária do CRP-RJ. 
7. Reunião com outros Conselhos regionais do Rio de Janeiro - No dia três de setembro na sede do 

Conselho Regional de Fonoaudiologia, foi realizada uma reunião extraordinária do Colegiado dos Conselhos, 
com a presença dos representantes do Conselho Regional de Fonoaudiologia, Conselho Regional de Biologia, 
Conselho Regional de Educação Física, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Nutrição, 
Conselho Regional de Psicologia e do Conselho Regional de Química. Nesta reunião foi conceituada a 
fiscalização conjunta, como ação que une força visando à valorização profissional e resguardando a população 
com ações de bons profissionais. Ficou acordada a elaboração de protocolo de fiscalização, definição de 
grupos entre as áreas da saúde, educação e exatas, frequência de uma fiscalização mensal, estabelecimento 
de critério para a fiscalização e levantamento das unidades e estabelecimento a ser fiscalizado. Ficou definido 
a realização do 1º Encontro de Fiscalização do Estado do Rio de Janeiro. A ideia é que haja um relato de cada 
regional participante, constando: Modo operacional na fiscalização e as principais dificuldades encontradas no 
ato de fiscalizar. Além disso, o setor jurídico do Regional de Educação Física fará uma palestra sobre direito 
administrativo, poder da policia, fé pública e responsabilidade do Fiscal. O Conselho de Educação Física, 
disponibilizou o seu auditório, para a realização do evento ficando acordado a confirmação da data em 
20/09/2013. 

8. Participação no 8º CONPSI – 08/05 A 11/05 - Fortaleza – Apresentação de trabalho – Comunicação 
Oral: “O Limiar Entre a Fiscalização e a Orientação” 

9. Apresentação Universidade Estácio de Sá – Campus Uchoa - 28 de Agosto - “O que o Sistema 
Conselhos tem a dizer sobre a „Cura Gay‟ ” 

10. Proposta de Benchmarking nos Conselhos Regionais de Psicologia da Bahia e de São Paulo (datas a 
marcar Outubro-Novembro) e outros Conselhos Profissionais no Rio de Janeiro: CREFITO, COREN e CRESS 

11. Assessoria em uma matéria do Jornal do Conselho sobre Avaliação Psicológica 
12. Nota Técnica sobre Álcool e outras Drogas 
13. Reunião do Conselhinho: No dia 10/06/2013 foi realizada, na sede do CRMV (Conselho Regional de 

Medicina Veterinária, uma reunião do Conselhinho, com a participação dos Conselhos a seguir: CREA-RJ - 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; CRB7 - Conselho Regional de Biblioteconomia; CREFONO1 - 
Conselho Regional de Fonaudiologia; CRN4 - Conselho Regional de Nutricionistas; CRF - Conselho Regional 
de Farmácia; CRP - Conselho Regional de Psicologia; CRQ - Conselho Regional de Química; CONRE2 - 
Conselho Regional de Estatística e CRMV - Conselho Regional de Medicina Veterinária. 
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Seguem, abaixo, os itens que foram abordados: 
 
1 - Nova Coordenação do Colegiado a partir de julho/2013 - Considerando que o CREA-RJ assumiu a 

Coordenação do Colegiado, por dois anos consecutivos, tendo como representante o Sr. Ricardo Rios, ficou 
acordado que o Conselho Regional de Farmácia - CRF - ficará responsável pela Coordenação Administrativa 
do Colegiado e o Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV - fará a Coordenação Jurídica do 
Colegiado, pelo período de julho de 2013 a junho de 2014 (1 ano). O Coordenador anterior (Sr. Ricardo Rios) 
encaminhará o material necessário para os atuais Conselhos Coordenadores. A próxima reunião será realizada 
no dia 08 de julho de 2013 (segunda-feira) na sede do CRN4 (Conselho Regional de Nutrição) - Av. Rio 
Branco, no 173, no  5o andar, a partir das 18:00 h. A cada reunião, o Colegiado verificará a melhor data para a 
reunião seguinte, conforme calendário em anexo. O envio das convocações futuras aos Conselhos 
participantes, as pautas, as súmulas das reuniões e os encaminhamentos necessários ficaram a cargo dos 
novos Coordenadores. O Sr. Francisco Cláudio (CRF) sugere a convocação de outros Conselhos. 

2 - Relatório Final Consolidado - ref. Ação Conjunta no Abrigo Cristo Redentor (considerando a nova visita 
ao Abrigo em 29 de janeiro/2013 - O Sr. Ricardo Rios (CREA-RJ) informou que o CRN4 convocou os 
Conselhos que participaram da ação para uma reunião na data de 28 de maio, na sede do CRN4, a partir das 
15:00 h, para decidir sobre as ações seguintes, tendo em vista o não recebimento das respostas aos ofícios 
emitidos; e que encaminhou a todos, via e-mail, as decisões e os documentos gerados na reunião. 

3 - Nova visita realizada no Hosp. Geral de N. Iguaçu (em 22 de maio) - Este item será abordado na 
próxima reunião do Colegiado, tendo em vista que não houve comparecimento de representante do CRP. A 
Sra. Vanessa Jurelevicius (CREFONO1) informou que alguns Conselhos compareceram e que a situação 
permanece a mesma. Quanto às ações fiscais realizadas pelo CRF, o Sr. Francisco Cláudio e o Sr. Marcelo 
Pereira informaram que as autuações do CRF são também encaminhadas ao Ministério Público e à Vigilância 
Sanitária. 

4 - Privatização da área da saúde (OS) - O Sr. Ricardo Rios lamentou a ausência de vários Conselhos na 
reunião do dia 08 de maio, onde a Dra. Maria Dalva Orácio (UERJ) proferiu palestra sobre as Organizações 
Sociais - OS, em substituição à Dra. Maria Inês Souza Bravo. Mas que encaminhou a todos o material 
disponibilizado pela palestrante. O Sr. Francisco Cláudio (CRF) propôs reunião com os Assessores Jurídicos 
dos Conselhos para tratar desse assunto. O tema continuará sendo item das pautas seguintes. 

5 - Assuntos Gerais. 
5.1 - Lei das Anuidades/ RJU - Será convocada, em breve, uma reunião com os Assessores Jurídicos dos 

Conselhos para tratar de questões que dizem respeito às anuidades e outros temas jurídicos pertinentes aos 
Conselhos. Para tal, foi ratificada a solicitação para que os Conselhos enviem os contatos de suas assessorias 
jurídicas e/ ou advogados, visando o agendamento da referida reunião, para os e-mails: 
assessoradministrativo@crmvrj.org.br; franciscoclaudio@crf-rj.org.br ou ricardorios@crea-rj.org.br 

5.2 - Audiência Pública na ALERJ - A Sra. Myrian Cruz (CRN4) informou a respeito da audiência pública na 
ALERJ, realizada no dia 15 de maio, que tratou do tema sobre a qualidade da alimentação nas escolas 
públicas de ensino fundamental e médio. 

5.3 - Reunião com o INCA - manutenção de equipamentos odonto-médico hospitalares - O Sr. Ricardo 
Rios (CREA-RJ) informou que foi realizada a segunda reunião com o INCA, no dia 28 de maio, no CREA-RJ, 
dando continuidade às questões relativas à manutenção de equipamentos odonto-médico hospitalares, e que 
também dizem respeito ao Protocolo de Intenções assinado entre os Conselhos da área de saúde. E que a 
próxima reunião ocorrerá no dia 09 de julho, também no CREA-RJ. 

5.4 - Concurso Público na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do RJ - O Sr. Ricardo Rios 
(CREA-RJ) informou que recebeu ofício do CEPERJ comunicando que realizará Processo Seletivo, na 
Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do RJ, para diversos cargos. O Sr. Ricardo Rios enviará o 
material (escaneado) a todos os Conselhos do Colegiado. 

5.5 - Convite aos Conselhos - O Sr. Ricardo Rios (CREA-RJ) informou a respeito da posse da nova gestão 
do CRN4 - Conselho Regional de Nutrição, que continuará a ser presidido pela Dra. Kátia Cardoso dos Santos: 
dia 14 de junho (sexta-feira), às 19:00 h, Confederação Nacional do Comércio (Av. General Justo, no 307 - 
auditório do 9o andar, Castelo). 

 
• OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA COF (SEDE): 
 
1. Elaboração de documentos, como cartas e ofícios diversos, bem como pareceres, declarações e 

certificados de PJs. Renovação de PJ inscrita devido à mudança na resolução que instituiu o certificado com 
validade de três anos. 

2. Avaliação de publicidade profissional em folders, cartazes e informativos no site, com liberação para 
divulgação no CRP; 
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3. Análise de processos de pessoas jurídicas; 
4. Averiguações de cancelamento de PJ; 
5. Entregas de CIP na sede e subsedes; 
• Sede – em torno de 4 reuniões na sede, com participação de, aproximadamente, 40 (cinqüenta) 

pessoas 
• Petrópolis – bimensal – em torno de 12 pessoas 
• Niterói - mensal – em torno de 20 (vinte) pessoas 
6. Participação em Plenária; 
7. Diligências solicitadas pela COE; 
8. Orientações a psicólogos que atuaram em desacordo com as normas éticas. 
9. Treinamento do funcionário do setor de atendimento para recebimento de PJ. 
10. Atualização do site com assuntos relacionados a orientação e fiscalização. 
11. Auxílio para matérias do jornal sobre assuntos relacionados ao trabalho da comissão. 
12. Contribuições sobre a reestruturação da política de orientação e fiscalização do Sistema Conselhos. 
13. Atualizações e estudos freqüentes das resoluções do CFP e de leis municipais, estaduais e federais. 
14. Participação na Assembléia Orçamentária apresentando a tabela de multas referentes à PJ. 
 
RESUMO QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES DA COF 
 

Atividade Desenvolvidas Quantidade % 

PJ 547 68,29% 

DIVULGAÇÃO 72 8,99% 

OFÍCIOS 36 4,49% 

DENÚNCIA 35 4,37% 

CREDENC. SITE 26 3,25% 

ORIENTAÇÃO 24 3,00% 

CONCURSO 23 2,87% 

PESQUISA 15 1,87% 

DILIGÊNCIA 14 1,75% 

RELATÓRIO 06 0,75% 

PARTICIPAÇÃO 03 0,37% 

TOTAL 801 100,00% 

 
• DESAFIOS A SEREM SUPERADOS 
 
A Comissão de Orientação e Fiscalização passou por muitas mudanças no último ano que interferiram 

diretamente no desenvolvimento do trabalho no setor. Como mudanças recorrentes de Presidente, pouca 
assiduidade dos Presidentes, metade da equipe recém-admitidas sem treinamento, falta transporte para as 
fiscalizações, ineficiência dos equipamentos eletrônicas (telefonia e informática). 
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RELATÓRIO DA COF NA SUBSEDE DA BAIXADA FLUMINENSE – 2013 ( Fiscal Liliane) 
Introdução 
 
  A subsede do CRP-RJ Baixada Fluminense está localizada no Município de Nova Iguaçu e 

atende um total de 13 (treze) municípios da região. A partir do ano de 2013, a subsede passou a contar com o 
suporte do trabalho da psicóloga fiscal Liliane Gasperin (CRP 05/39759, Mat 343) da Comissão de Orientação 
e Fiscalização para atender as demandas oriundas dos municípios da Baixada Fluminense. 

  O trabalho realizado pela COF na subsede da Baixada Fluminense vem sendo construído e 
estruturado gradativamente em conjunto com a Comissão Gestora da região. O relatório que segue apresenta 
as principais atividades desenvolvidas pela COF na subsede  entre o período de janeiro e setembro/2013. 

  Esse relatório é parte integrante do relatório da COF – Comissão de Orientação e Fiscalização 
e do relatório da Comissão Gestora da Subsede da Baixada Fluminense 

 
Demandas de Pessoa Física 
 
  As demandas relativas à Pessoa Física atendidas na região da Baixada Fluminense podem ser 

divididas basicamente em:  
 
- orientação presencial 
- orientação por telefone ou e-mail 
- convocação para orientação presencial 
- realização de diligência para COE  
 
  As orientações (presencial e por telefone) são realizadas preferencialmente nas terças e 

quintas-feiras, datas em que a fiscal encontra-se disponível para atendimento na subsede. As orientações são 
pautadas no código de ética e na legislação em vigor, sendo que as principais temáticas são: 

 
- questões relativas à ética e denúncia de profissionais; 
- abertura de consultório (documentação necessária e divulgação de serviços); 
- questionamentos sobre piso salarial e tabela de honorários; 
- questionamentos sobre a PL 30 horas; 
- documentos produzidos por psicólogos (laudos, pareceres, atestado e declaração); 
- abertura de pessoa jurídica e documentação necessária. 
 
  Observou-se, ainda, que muitas orientações por telefone realizadas na subsede da Baixada 

Fluminense são provenientes de profissionais que residem na cidade do Rio de Janeiro, provavelmente em 
função da ausência de plantão da COF na sede do CRP-RJ nas terças e quintas-feiras. 

 
  As situações que exigiram a convocação para orientação presencial de profissionais na 

subsede da Baixada Fluminense, foram relacionadas à atuação de Pessoa Física com CRP cancelado e 
atuação de psicólogo utlizando o número de registro profissional errado.  

 
  No que diz respeito às diligências realizadas para a COE, foram realizadas 2 (duas) diligências 

na Baixada Fluminense. 
 
Demandas de Pessoa Jurídica 
 
  As demandas relativas à Pessoa Jurídica são distribuídas entre os fiscais da Comissão de 

Orientação e Fiscalização para análise e encaminhamentos necessários. Conforme a distribuição dos 
processos recebidos, segue listagem do número de processos relativos à Pessoa Jurídica direcionados para a 
fiscal que atende a região da Baixada Fluminense: 

 
 

Mês Distribuição 

Janeiro 09 

Fevereiro 03 
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Março 05 

Abril 07 

Maio 08 

Junho 14 

Julho 13 

Agosto 02 

Setembro 08 * 

 
* Até a data do fechamento do relatório. 
 
  Os processos distribuídos para fiscal da subsede - Baixada Fluminense estão relacionados às 

seguintes demandas: 
 
- renovação de certificado PJ; 
- nova inscrição de PJ; 
- alteração do endereço de PJ; 
- mudanças de Responsável Técnico; 
- cancelamentos de PJ; 
- emissão de declaração para PJ. 
 
  As fiscalizações foram realizadas apenas em demandas de novo inscrito e de alteração do 

endereço. Em 2 (dois) locais fiscalizados para abertura de nova inscrição (Hospital Heloneida Studart e 
Universidade UNIABEU), a fiscal contou com a participação de psicólogos membros da Comissão Gestora para 
participação no processo de fiscalização e identificação do serviço. Estiveram presentes as psicólogas Denise 
dos Santos Malheiro (CRP 05/18051) e Vanda Vasconcelos Moreira. (CRP 05/6065) 

  
  No mês de julho/2013 a COF solicitou ao setor de Informática do CRP-RJ um levantamento 

das pessoas jurídicas localizadas na região da Baixada Fluminense com a finalidade de identificação e 
acompanhamento. Foram contabilizadas um total de 112 (cento e doze) Pessoas Jurídicas, distribuídas da 
seguinte forma: 

 

Município Número de PJs inscritas 

Nova Iguaçu 22 

Duque de Caxias 35 

Belford Roxo 06 

Nilópolis 10 

Mesquita 09 

Seropédica 02 

Magé 04 

São João de Meriti 10 

Queimados 04 

Japeri 02 

Paracambi 03 

Itaguaí 03 

Guapimirim 02 
 
A partir do levantamento das Pessoas Jurídicas da região da Baixada Fluminense, a COF vem 

identificando a situação de cada processo junto ao CRP-RJ e encaminhando as demandas necessárias. 
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Concursos Públicos 
 
  Semanalmente um dos fiscais da COF (conforme escala previamente estabelecida) é 

responsável pelo acompanhamento da Folha Dirigida e da demanda de novos concursos com vagas dentro do 
estado do Rio de Janeiro. Além da análise técnica do edital dos concursos, também é realizado o 
acompanhamento de demandas oriundas de concursos da Baixada Fluminense. 

 
  Até o mês de setembro/2013 foi realizada a análise técnica do concurso da Prefeitura de 

Queimados com solicitação de divulgação no site do CRP-RJ. Foi enviado ofício à organizadora do concurso 
sugerindo a indicação de conteúdo programático e referência bibliográfica compatíveis com as atribuições, 
além da inclusão de Resoluções e Código de Ética Profissional. 

  Outros encaminhamentos da subsede referente aos concursos públicos foram:  
 
- prefeitura de Itaguaí: envio de ofício para o município de Itaguaí solicitando informações dos psicólogos 

convocados no concurso; 
- prefeitura de Nova Iguaçu: recebimento de denúncias sobre processo seletivo simplificado realizado pelo 

município e a existência de concurso em vigência, que tiveram como desdobramento a publicação de Nota no 
site do CRP-RJ denunciando as irregularidades; 

- prefeitura de Japeri: recebimento de denúncias sobre o concurso e envio de ofício ao Ministério Público; 
- prefeitura de Mesquita: atendimento e orientações aos profissionais que procuraram o CRP-RJ, em 

função de ação movida pelo conselho, onde também foi publicada nota de esclarecimento sobre o concurso 
público no site do CRP-RJ.  

 
Fiscalizações e Mapeamentos 
 
  Além das fiscalizações de rotina realizadas na região da Baixada Fluminense (inscrição ou 

mudança de endereço de Pessoa Jurídica), a COF atendeu as seguintes demandas de ações de fiscalização 
abaixo descritas: 

 
- HGNI – Hospital Geral de Nova Iguaçu – ação de fiscalização conjunta realizada no HGNI. A ação se deu 

a partir de uma solicitação da Secretaria de Saúde do município, em função do estado de calamidade pública 
decretado na saúde. Inicialmente foi realizada uma reunião com os demais conselhos envolvidos na ação (um 
total de 10 conselhos) que teve como desdobramento uma visita ao HGNI para compreender a demanda da 
instituição. A partir desta reunião foi agendada visita de fiscalização em fevereiro/2013. Após coleta do relatório 
dos conselhos, uma comissão foi formada para entrega do mesmo ao Diretor do HGNI. Na ausência de 
qualquer resposta formal, os conselhos retornaram para nova fiscalização em maio/2013 e optaram em enviar 
o relatório da ação de fiscalização conjunta para os seguintes órgãos municipais: Secretaria de Saúde, 
Conselho Municipal de Saúde e Ministério Público. O CRP-RJ ainda retornou para uma terceira fiscalização em 
julho/2013, em função da detecção de irregularidade, onde constatou que não foi solucionado o problema de 
falta de sigilo para atendimento psicológico. O HGNI foi comunicado e aguardamos encaminhamento de 
resposta. Além da fiscal da subsede, a primeira visita de fiscalização também contou com a presença da fiscal 
Danielle Pinheiro da Silva (CRP 05/33648). Os colaboradores da subsede que participaram de ações no HGNI 
foram as psicólogas: Denise dos Santos Malheiro (CRP 05/18051), Vanda Vasconcelos Moreira (CRP 05/6065) 
e Viviane Siqueira Martins (CRP 05/32170). 

 
- Mapeamento da Saúde Mental do Município de Nova Iguaçu – Em maio/2013 foi realizada uma reunião 

com psicólogos que atuam na saúde mental que apresentaram diversas queixas e denúncias, envolvendo a 
superintendente de saúde mental do município de Nova Iguaçu. A Comissão Gestora da subsede da Baixada 
Fluminense optou por realizar visitas de fiscalização e mapeamento na rede de atendimento à saúde mental. 
Foi elaborado projeto, roteiro de fiscalização e realizado contato com a rede enviando ofícios para mapeamento 
e fiscalização de equipamentos da saúde mental. A primeira visita foi realizada em julho/2013 no CAPS III – 
Jayr Nogueira e também contou com a participação da colaboradora da subsede Viviane Siqueira Martins 
(CRP 05/32170). O processo de mapeamento foi interrompido em função de questões internas relativas ao 
transporte e reiniciou em setembro/2013 com a visita à Unidade Básica de Saúde Santa Eugênia e participação 
das colaboradoras Jacqueline dos Santos Soares (CRP 05/41408) e Mônica Valéria Sampaio (CRP 05/44523). 
A expectativa é finalizar o processo de mapeamento até o mês de novembro afim de agendar um encontro com 
devolutiva aos profissionais que atuam na área e respectivos gestores. 
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- Outros: Projeto mapeamento Rede de Atendimento à Mulher – proposta inicial de mapeamento, com 
estruturação de projeto, roteiro de entrevista e cronograma de visitas. Em função das demandas relacionadas à 
saúde mental do município de N. Iguaçu, a Comissão Gestora em conjunto com a fiscal da COF optaram por 
priorizar a realização do mapeamento da rede de saúde mental. 

CIP 
 
  Foi realizada a entrega de Carteira Profissional para um total de 95 profissionais, conforme 

tabela abaixo: 
 

Mês Participantes 

Janeiro 10 

Fevereiro  - 

Março 07 

Abril 10 

Maio 25 

Junho 25 

Julho 08 

Agosto  - 

Setembro 10 
 
 
Reuniões e Eventos 
 
14. Reunião semanal da Comissão de Orientação e Fiscalização. 
15. Reunião semanal da Comissão Gestora da Baixada Fluminense.  
16. Participação em reunião mensal da Comissão Intergestora de Regionalização e Descentralização. 
17. Participação em evento preparatório ao Pré-Congresso de Psicologia. 
18. Participação no Pré-Corep. 
19. Participação na Pré-Mostra de psicologia na subsede da Baixada Fluminense. 
20. Participação na VII Mostra de Práticas em Psicologia.  
21. Participação na Assembléia Orçamentária do CRP-RJ. 
22. Participação nas eleições realizadas em 27 de agosto, onde os fiscais exerceram a função de 

mesários. 
23. Participação em reunião de plenária, conforme demanda do plenário. 
24. Participação em evento do COREN sobre a atuação do fiscal e o poder de polícia. 
25. Participação nos eventos realizados na subsede da Baixada Fluminense (Cine Psi e Rodas de 

Conversa, conforme relatório da Comissão Gestora). 
26. Participação em reunião do Conselho Municipal de Saúde, a pedido da Comissão Gestora da subsede. 
 
Divulgações 
 
  As demandas de divulgação e publicidade profissional recebidas na subsede da Baixada 

Fluminense (folders, cartazes e informativos) foram analisadas e liberadas para divulgação no CRP-RJ. 
 
Sites 
 
  A COF recebe as demandas de solicitação de credenciamento e solicitação de cancelamento 

de sites a partir da Resolução CFP Nº 011/2012, que regulamenta os serviços psicológicos realizados por 
meios tecnológicos de comunicação à distância e o atendimento psicoterapêutico em caráter experimental. 
Foram acompanhados 3 (três) processos de solicitação de credenciamento, sendo que 2 psicólogos desistiram 
da solicitação. Também foi recebida a demanda de 1 (um) cancelamento de site. 

 
Outras demandas 
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- No primeiro trimestre de 2013 foram atendidas demandas da sede, referentes à Pessoa Jurídica, 
averiguações e fiscalizações. Posteriormente os processos foram distribuídos aos demais fiscais (sede) e 
foram priorizadas apenas demandas da Baixada Fluminense. 

- Qualificação de 2 (dois) dias da fiscal da Baixada Fluminense na subsede do Norte e Noroeste 
Fluminense afim de observar a estruturação e organização do trabalho da COF contribuindo para troca de 
experiências e parceria de trabalho. 

- Envio de ofício para todos os municípios da Baixada Fluminense, com a colaboração da COTEC, visando 
informações sobre o número de psicólogos que atuam nas Prefeituras, carga horária e vencimentos. 
Obtivemos resposta de 2 (dois) locais: Prefeitura de Duque de Caxias e Prefeitura de Nilópolis. 

- Encaminhamento para o setor de Recursos Humanos de memorando para embasar estudo da redução 
de Carga Horária. O documento construído foi elaborado em conjunto com a Comissão Gestora da subsede. 

- Coleta de assinaturas em mobilização do Movimento Saúde + 10, realizada durante evento na subsede 
da Baixada Fluminense. 

- Colaboração em mutirão realizado por funcionários do CRP-RJ para correção de cadastro dos psicólogos. 
- Elaboração e envio de documentos como cartas, ofícios, memorandos, cartas circulares direcionadas a 

Pessoa Jurídica, Pessoa Física e entidades diversas. 
 
Desafios para realização das atividades 
 
  Além do desafio presente na construção de um trabalho fortalecido direcionado aos 

profissionais da Baixada Fluminense, o trabalho da fiscal da COF na subsede da Baixada Fluminense ainda 
necessita de uma estrutura física adequada para melhor atender as demandas da região. Entre os desafios a 
serem superados estão: 

 
- ausência de sala para atendimento das demandas. Inicialmente foi utilizado um espaço provisório. Após a 

chegada da bibliotecária, o espaço passou a ser utilizado para seleção e organização dos livros. Atualmente a 
psicóloga fiscal vem utilizando o auditório; 

- ausência de mobiliário para a guarda e organização de material. Foi disponibilizada uma mesa e cadeira 
improvisadas para a COF, permanecendo a necessidade de mobília apropriada; 

- computador: uso de notebook do auditório, enquanto não chega o equipamento solicitado em licitação. Os 
problemas com acesso à internet e telefone foram solucionados ainda no primeiro semestre; 

- transporte apropriado para a demanda de fiscalizações da região e retorno da fiscal em atividades que se 
estendam durante a noite. 

 

4.2 Comissão de Orientação e Ética – COE 
 
Em continuidade ao projeto político proposto nas XI e XII gestões plenárias, a COE do XIII Plenário 

promoveu, durante toda a gestão, debates em torno da afirmação do Código de Ética dos Psicólogos e demais 
resoluções, tendo como finalidade a promoção das ações de orientação aos profissionais psicólogos, 
estudantes e sociedade. 

Com a premissa acima, esta Comissão entende que suas ações devam abranger campos para além da 
análise de denúncias e processos, incluindo, como um de seus objetivos, a criação de espaços de discussão 
junto à categoria e sociedade, ampliando, desta forma, a reflexão, pautada no Código de Ética, acerca das 
atividades profissionais, políticas e sociais da categoria, colocando em questão a “Ética e o Compromisso 
Social” que norteiam essa gestão. 

Durante os três anos de gestão, procuramos atingir metas em torno de dois objetivos principais: 1) agilizar 
o processo de tramitação das representações e processos éticos; 2) enfatizar o processo de orientação da 
COE visando superar uma atuação do conselho de classe apenas fiscalizador e punitivo. Realizamos 38 (trinta 
e oito) julgamentos e 131 (cento e trinta e um) processos tiveram seus pareceres aprovados em plenária. 
Recebemos ainda, nos três anos de gestão, 85 (oitenta e cinco) representações. 

Ainda em 2011 foram realizados nove encontros preparatórios, distribuídos na Capital (compreendo as 
regiões Sul e Norte), Região Serrana, Região dos Lagos, Baixada, Norte, Sul, Leste e Noroeste Fluminenses e 
Costa Verde. Todos esses encontros preparatórios culminaram na realização do III Fórum de Ética, na UERJ, 
cidade do Rio de Janeiro.  

Em 2012 realizou-se ainda o IV Fórum de Ética durante a 6ª Mostra Regional de Práticas em Psicologia, 
bem como seminários e palestras realizadas em entidades formadoras por ocasião, primordialmente, da 
Semana da Psicologia.  
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Vale ressaltar ainda que, a COE produziu o livro “Ética e Psicologia: Reflexões do Conselho Regional de 
Psicologia do Rio de Janeiro” que está em processo de diagramação.  

 
Comissão de Comunicação Social – CCS 
A Comissão de Comunicação Social do CRP-RJ era composta pelo Setor de Design (chamado de também 

de web), Setor de Eventos, Comissão Editorial e Assessoria de Comunicação.  
 No decorrer do ano de 2012, a Comissão teve várias formações e sofreu algumas mudanças, sendo as 

mais significativas: 1) substituição do contrato terceirizado da empresa Diagrama pelo cargo de confiança de 
Assessor de Comunicação; 2) inclusão da diagramação do jornal nas atividades do setor de Design; 3) saída 
do Setor de Eventos da CCS, este passando a fazer parte da COTEC. Em fevereiro de 2013, a CCS passou a 
ser composta por dois assessores de comunicação, dois estagiários de jornalismo, além da desginer.  

A Comissão de Comunicação Social realizou produziu 06 (quatro) edições de jornal, cujos temas foram: 
“Psicologia na Prisão”, “SUS: Saúde para Todos?”, “Não é Paz. É Medo”, “Desenvolvimento às Avessas”, 
“Avaliação Psicológica – O que realmente cabe à Psicologia avaliar?” e “Edição Especial – Eleições 2013”. 
Foram realizados cerca de 60 (sessenta) eventos cujos temas discutidos afinaram-se com a filosofia de 
trabalho dessa gestão e publicadas ainda cerca de 600 (seiscentas) notícias, cujos conteúdos versam acerca 
de questões que estão em debate na mídia e na sociedade que se relacionam com a Psicologia e com a 
promoção dos direitos humanos. Foram encaminhadas ainda cerca de 50 (cinquenta) informativos on-line aos 
profissionais cadastrados. 

Outras atividades e divulgações foram realizadas em parceria com as comissões internas, tais como 
divulgação da STOP DSM, Medicalização, Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário, Grupo de Trabalho 
sobre Psicologias nas Emergências e Desastres, II Encontro de Assistentes Sociais e Psicólogos que atuam no 
campo jurídico, 18 de Maio – Dia da Lua Antimanicomial, Moção de Repúdio ao TDA e VII Encontro Abrapso, 
Mostra Regional de Práticas em Psicologia (03 edições), Prêmio Margarete de Paiva Simões Ferreira (03 
edições), VIII Congresso Regional de Psicologia (COREP) e seus 14 (Pré-Congressos).  

A CCS prestou suporte à Comissão Regional Eleitoral (CRE) na divulgação do processo eleitoral e também 
da campanha de recadastramento para as eleições. Tal comissão esteve envolvida ainda na articulação e na 
divulgação de ações em prol do veto ao Ato Médico.  

Vale ressaltar que, com a admissão de dois assessores, foi possível potencializar tanto as ações 
relacionadas à divulgação e aos eventos quanto à inserção do CRP05 nas mídias sociais. De fevereiro até o 
momento, por exemplo, a página do Regional no Facebook apresentou um crescimento de quase 100% no 
número de “curtidas”. O número de visualizações nessa mídia social atingiu o pico de 51 mil em maio desse 
ano durante a semana da Luta Antimanicomial.  

 

4.3 Comissão Regional de Direitos Humanos – CRDH  
 

 Essa comissão tentou, durante toda a gestão, vencer o grande desafio da transversalização de ações, 
tal como decidida em seu Planejamento Estratégico. Tal aposta visava a construção de uma visão de conjunto, 
não compartimentada, baseada na ideia de que as diversas áreas, temas e assuntos de nossa disciplina estão 
interligadas, não-isoladas.  

Nesse sentido as ações agregadas à comissão foram discutidas e encaminhadas, como por exemplo, a 
organização do Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário, do Fórum Sobre Medicalização da Educação e da 
Sociedade, do núcleo Rio do fórum sobre medicalização da educação e da sociedade e do GT de 
medicalização do CRPRJ.  

Em relação ao Fórum sobre medicalização da educação e da sociedade o CRPRJocupou lugar de 
destaque na composição da secretaria executiva por dois anos e como comissão organizadora do II e III 
seminário de educação medicalizada. Para o próximo ano ficou indicada a realização do IV seminário de 
educação medicalizada no Rio de Janeiro com a liderança do CRP-RJ em relação ao processo de 
planejamento e organização. 

A parceria firmada com as comissões permanentes e especiais, bem como com setores envolvidos na 
organização de eventos, viabilizou tal transversalização. A CRDH realizou 06 (seis) grandes eventos e 
participou de 59 (cinqüenta e nove) eventos internos realizados pelo CRP05. No que tange aos eventos 
externos, a CRDH representou o CRP05 em 109 (cento e nove) eventos, divididos em reuniões, encontros, 
conferências, seminários, audiências públicas e comemorações.  

Vale ressaltar que a aposta na transversalização das temáticas referentes a saúde, educação e justiça 
proposta nesta gestão não resultou ainda uma  ampla articulação com diversos setores e movimentos sociais 
que lutam pelos Direitos Humanos. Faz-se necessário retomar as comissões de saúde, educação e justiça para 
aprofundamento das discussões nesses campos. A comissão de Direitos Humanos agirá neste novo formato 



 

 

Relatório de Gestão 
 Setembro de 2010 a setembro de 2013  

Página  
19/23 

Data Emissão 

27/09/2013 

 

Elaboração CRP-05 Versão1.0 

 

como um catalizador das discussões disparadas pelas novas comissões especiais de Educação, Saúde e 
Justiça. 

 
Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Durante toda a gestão a CPL procedeu à confecção dos seguintes editais, bem como de seus respectivos 

certames, a saber: 1) Serviços de Limpeza e Conservação; 2) Auxílio Alimentação e Refeição; 4) Aquisição de 
Materiais de Escritório; 3) Contratação de empresa para serviços de alimentação; 5) Execução de serviços de 
manutenção corretiva no sistema de ar condicionado da Nova Sede do Conselho; 6) Contratação do Serviço de 
Assessoria Jurídica; 7) Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e controle de 
cartão para fornecimento de combustível (etanol e gasolina comum) que atenda a frota do Conselho Regional 
de Psicologia – 5ª Região. Seguem ainda os processos que estão em andamento, a saber: 1) Aquisição de 
Equipamentos de Informática; 2) Prestação de Serviços de Telefonia; 3) Locação de Veículo com Motorista; 4) 
Prestação de Serviço de Táxi; 5) Projeto Básico de Obra.  

 
CREPOP e Comissão Regional de Políticas Públicas 
 A Comissão Regional de Políticas Públicas – CRPPP –, criada para alargar o alcance do CRP05 além 

daquelas desenvolvidas pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, permite 
vislumbrar a enorme gama de atividades que o setor realizou.  

Durante toda a gestão foram realizadas pesquisas na área de Segurança Pública e da Política para a 
Pessoa Idosa e encontros com as secretarias municipais e realizados eventos, discutindo as temáticas acima 
referendadas com foco nos Direitos Humanos. Além das temáticas acima, a CRPPP organizou eventos com as 
seguintes discussões, a saber: Sistema Prisional, Emergências e Desastres, Assistência Social, Exercício 
Profissional, Saúde, Exame Criminológico, Criança e Adolescente, Sistema Conselhos, Política para população 
adulta de rua, Trabalho Voluntário, Medicalização no Sistema de Garantia de Direitos – Sistema 
Socioeducativo, Álcool e Outras Drogas, Segurança Pública, Diversidade Sexual e Ética. 

Foi realizado também um ciclo de pesquisa cujo tema foi “Atuação dos Psicólogos nas Políticas para 
População em Situação de Rua”. Para a realização desse ciclo de pesquisa foram contatadas, via correio 
eletrônico e correspondência as Secretarias Municipais, os Conselhos Gestores bem como os serviços nas 
áreas da Saúde e Assistência Social nos seguintes municípios: Rio de Janeiro, Paracambi, Seropédica, Japeri, 
Queimados, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu, 
Quissamã, São João da Barra, Macaé, Rio das Ostras e Itaperuna. Foram ainda contatadas Organizações 
Não-Governamentais do município do Rio de Janeiro e de Petrópolis e o Fórum de População Adulta em 
Situação de Rua do Rio de Janeiro. 

No Controle Social, o CRP05 está presente oficialmente em conselhos municipais de Saúde e de 
Assistência Social. Temos ainda representação em conselhos estaduais, tais como Criança e Adolescente, 
Anti-Drogas, CES, CEAS, CEDH, CEDCA e Conselho Estadual da População LGBT. Temos ainda 
representação no CETRAN e no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres em Nova Iguaçu.   

Ainda dentro da estrutura do Controle Social sob a responsabilidade da CRPPP, apresentamos aqui alguns 
casos particulares: 1) assento no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Nova Iguaçu; 2) Observadores 
do Conselho Estadual de Assistência Social; 3) participação na Coordenação Estadual do Programa de 
Proteção aos Defensores de Direitos Humanos; 4) participação no Fórum de População Adulta em Situação de 
Rua do Rio de Janeiro; 5) articulação em Angra dos Reis; 6) assento cativo no Comitê Estadual de Prevenção 
e Combate à Tortura do Rio de Janeiro; 7) participação no Fórum Municipal do Conselho da Mulher de São 
João da Barra. 

Através da interface com o trabalho de outras comissões do CRP05, e a partir da articulação com outras 
entidades e organizações, a comissão participou de aproximadamente 100 (cem) atividades na qual os 
conselheiros, colaboradores e/ou o assessor de Políticas Públicas estiveram envolvidos. Vale ressaltar que os 
temas discutidos em tais atividades estão em consonância com as bandeiras de luta defendidas por essa 
gestão.  

No que tange às consultas públicas, foram planejadas 15 (quinze). Contudo, a Coordenação Nacional 
levou a público 06 (seis) delas. O CREPOP/RJ realiza historicamente grupos de debate e contribuição ao 
processo de tais consultas públicas.  

Nesse ano, foi lançado o documento referências técnicas para a atuação das (os) psicólogas (os) no 
Sistema Prisional, durante o Pré-COREP no Centro do Rio, Validação e lançamento do documento referências 
técnicas para a atuação das (os) psicólogas (os) no CREAS, durante o Pré-COREP de Macaé, Lançamento do 
documento referências técnicas para a atuação das (os) psicólogas (os) em Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto, durante o Pré-COREP da UERJ, Validação e divulgação do lançamento do documento referências 
técnicas para a atuação das (os) psicólogas (os) em Políticas Públicas de Educação Básica (on-line), Reunião 
telefônica do GT de Política Indutora do uso dos dados do CREPOP, Validação e lançamento (pelo CFP) do 
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Documento de Referência para Atuação de Psicólogas (os) em Serviços de Atenção à Mulher em Situação de 
Violência, Validação e lançamento do Documento de Referência para Atuação de Psicólogas (os) no Centros 
de Atenção Psicossocial – CAPS, durante a VII Mostra Regional de Práticas em Psicologia, Validação e 
lançamento (pelo CFP) documento de Referências Técnicas para Atuação das (os) Psicólogas (os) em 
Questões Relativas à Terra. 

 

4.4 COTEC – Coordenadoria Técnica 
 

 A Coordenadoria Técnica (COTEC) foi a responsável, junto às comissões organizadoras eleitas pelo 
plenário, pelas Mostras Regionais de Práticas em Psicologia, evento-símbolo do CRP05, ao longo de toda a 
gestão. O evento contou, em todos esses anos, com cerca de  1000 (mil) pessoas, com a participação de cerca 
de 450 (quatrocentas) pessoas, entre palestrantes, psicólogos e estudantes de Psicologia e outros. Além disso, 
a COTEC manteve-se no acompanhamento de Projetos de Lei e outras Proposições, procedendo ainda ao 
suporte técnico às demais comissões internas, bem como ao acompanhamento das ações contra o Ato 
Médico, mobilizando a categoria e se reunindo com parlamentares e demais conselhos profissionais. 

Além disso, a COTEC ampliou sobremaneira a participação do CRP05 nos órgãos de controle social, 
organizando e coordenando essa participação.  

Em 2012, a COTEC sofreu alteração em seu quadro funcional, precisando assim ser reformulada e ficou à 
frente da organização do “V Prêmio Margarete Paiva”, intitulado "Experiências em Psicologia e Políticas 
Públicas”.  

Em 2013, a COTEC tem seu projeto de re-estruturação aprovado, a reformulação de seu quadro funcional 
aumentando o número de técnicos psicólogos para dois e ampliando suas atividades para organização de 
eventos tendo mais um agente administrativo para tais atividades, ficou à frente da organização dos Pré-
Coreps, total de 14 eventos distribuído por todo estado,  do Congresso Regional de Psicologia – COREP, da 
VII Mostra Regional de Práticas em Psicologia,  do “VI Prêmio Margarete Paiva”, intitulado "Experiências em 
Psicologia e Políticas Públicas” . Atuou também como apoio para a organização do processo eleitoral. Além de 
assessorar a diretoria, as comissões e grupos de trabalhos e responder às consultas da categoria e da 
sociedade em geral.  

 

4.5 Comissão de Análise e Controle Interno – CACI 
 

A CACI realizou, ao longo de toda a gestão, avaliações por amostragem e considerou consistentes os 
processos licitatórios, os processos de compras, as baixas patrimoniais, bem como os documentos 
comprobatórios de receitas e despesas. 

 

5 COMISSÕES ESPECIAIS 
 
Comissão de Análise para Concessão de Titulo de Especialista 
A CATE foi composta por colaboradores pareceristas e, na presidência, por um membro do plenário. As 

reuniões foram realizadas quinzenalmente uma vez que, tendo em vista a natureza do trabalho de análise e o 
volume de processos, não foram necessárias reuniões semanais. 

Vale ressaltar que, em atendimento à demanda apresentada pela categoria profissional que atua na área 
de Trânsito, a Coordenadoria Técnica, em parceria com a CATE, encaminhou ao CFP e-mail solicitando que, 
no Rio de Janeiro, fossem realizadas provas para essa titulação. Nossa solicitação foi atendida e a prova 
realizada na UNIRIO. Em novembro de 2011, a CATE participou, junto com a Diretoria e a COF, de uma 
reunião onde foi discutida a mudança de posicionamento do CFP com relação ao Ofício nº 1563-11/CT-CFP, 
enviado em 23 de setembro de 2011 ao DENATRAN e Ofício 0270-11/CT-CFP, enviado em 11 de novembro 
de 2011 aos Conselhos Regionais de Psicologia, onde retificam seu posicionamento, passando a defender a 
importância de que todos os psicólogos que atuam na área do trânsito com avaliações psicológicas para 
obtenção de CNH tenham, a partir de 2013, o título de especialista reconhecido pelo CFP, incluindo os 
psicólogos que já atuam na área. 

Durante toda a gestão foram analisados 130 (cento e trinta) pedidos de concessão do título, tendo 107 
(cento e sete) títulos deferidos e 23 (vinte e três) títulos indeferidos. 

 
Comissão de Recursos Humanos 
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  No período de janeiro a agosto de 2013, tal comissão atuou junto à Assessoria de RH na 
constituição das suas demandas. A partir de setembro de 2012, criou-se o setor de Recursos Humanos, como 
resultado dos estudos desenvolvidos, e a Comissão passou a trabalhar como um elo entre o Setor de RH e o 
Plenário. Seguem as atividades realizadas pelo setor, a saber: 1) Levantamento das atribuições de cada cargo 
e dos indicadores de desempenho funcional, definindo funções e atividades desempenhadas, a formação, os 
conhecimentos e a experiência necessária para o exercício profissional a fim de subsidiar as ações de 
desenvolvimento; 2) Estudo de demandas para facilitar o trabalho do CRP-RJ, com a elaboração do Plano de 
Ação pela CRH com base nos apontamentos destacados: 2.1. E-mail para todos os funcionários; 2.2. 
Ferramenta de comunicação instantânea; 2.3. Reorganização dos setores; 2.4. Espaço de voz para os 
funcionários; 2.5. Criação do Setor de Licitações; 2.6. Reestruturação da COTEC; 2.7. Criação da Comissão de 
Licitação Permanente; 2.8. Participação das reuniões de Diretoria e CRH; 2.9. “O Conselheiro e o Fazer 
Coletivo”; 2.10. Construção das propostas de alterações do PCCS no que tange às regras para promoção e 
progressão de carreira; 2.11. Participação na Coordenação dos Monitores da 6ª Mostra; 2.12. Participação no 
Acordo Coletivo; 2.13. Pesquisa salarial junto a conselhos profissionais do estado do Rio de Janeiro. 2.14. 
Apresentação do relatório para o Plenário e para a Diretoria, que culmina na criação do Setor de RH, com 
função de Psicólogo. Esta psicóloga passa a integrar o setor a partir de setembro.  

 Seguem ainda as principais atividades realizadas por esta profissional, a saber: 1) Participação nas 
reuniões de Diretoria quando há pauta referente aos funcionários; 2) Participação nas reuniões da CRH; 3) 
Participação nas Plenárias quanto há pauta referente aos funcionários; 4) Elaboração de nova ferramenta de 
avaliação de desempenho aderente às demandas da organização; 5) Apresentação/discussão com os 
funcionários de uma nova tabela de progressões/promoções; 6) Discussão com os gestores de metas setoriais 
por objetivos; 7) Participação nos desligamentos e contratações do quadro funcional; 8) Definição do 
quantitativo de promoções/progressões a serem concedidas em 2013; 9) Análise da viabilidade de aumento do 
quadro funcional: novos Psicólogos para a COF e Assessores para a CCS; 10) Processo de Recrutamento e 
Seleção de novos Assessores de Comunicação; 11) Ambientação dos novos funcionários; 12) Elaboração de 
Pesquisa de Clima Organizacional; 13) Atualização do organograma institucional. O Setor de Recursos 
Humanos representou o CRP05 nos seguintes eventos: 1) V CBPOT, Congresso Brasileiro de Psicologia do 
Trabalho e Organizacional; 2) Encontro de Gestão Pública na COPPE, Idéias e Mudanças; 3) VIII Seminário 
Interno de Psicologia do Trabalho e Organizacional. 

 

6 COMISSÕES GESTORAS: 
 
Comissão Gestora da Região Serrana  
 
Sob a gestão do XIII Plenário decidiu-se pela formação de uma nova Comissão para a Região Serrana. Foi 

marcada uma reunião com o intuito de convocar psicólogos da localidade que tivessem o interesse de 
alavancar o Projeto de Regionalização e Descentralização do CRP05 e continuar o trabalho de prática das 
diretrizes apontadas pelo novo Plenário: Ética e Compromisso Social. Nessa reunião ficou definido que a 
continuidade das ações seria através de um Grupo de Trabalho composto inicialmente por psicólogos da 
região. Em outubro, o grupo recebeu um profissional de Nova Friburgo que se disponibilizou para ser uma 
referência articuladora em sua cidade. Foi sugerido que o grupo de trabalho virasse Comissão Gestora.  

A Comissão tem articulado  com outras instituições, como por exemplo com o Centro de Referência em 
Direitos Humanos de Petrópolis, onde na semana da Luta Antimanicomial apoiamos uma oficina com o grupo 
de Teatro do Oprimido  e o Ato Coletivo na Praça,  com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e a Fiocruz 
no qual foi realizado em  Agosto um Seminário sobre Políticas Públicas para a Juventude.  

A subsede através do Controle Social vem representando o CRPRJ no Conselho Municipal de Saúde de 
Petrópolis e em setembro de 2013 conquistamos mais um cadeira, esta foi no Conselho Municipal de 
Assistência Social de Petrópolis. 

O grupo realizou diversos eventos, a saber: 1) CINEPSI – Drogas e Cidadania; 2) Roda de Conversa - O 
Psicólogo e o SUAS; 3) Roda de Conversa - Emergências e Desastres; 4) CINEPSI – 50 Anos da Psicologia no 
Brasil (2012); 5) IV Semana Científica do Centro de Ciências e Saúde da UCP - Universidade Católica de 
Petrópolis (2012); 6) 6 Eventos Preparatórios para o Pré-COREP; 7) Pré-COREP; 8)Oficina de “Laudos e 
Pareceres” (Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis) 9)Mesa de Discussão sobre “o CAPS e a Política Pública 
de Saúde Mental no SUS; 10) CineDebate – Estamira 11) Semana da Psicologia na UCP – “Um Olhar 
ampliado sobre o papel da Psicologia na Sociedade” 12)  “O Papel do Conselho Regional de Psicologia na 
Sociedade”. 

Deixo como sugestão, ao ser realizado um novo concurso, que seja revisto a abertura de uma vaga para 
Técnico Psicólogo para a Subsede Região Serrana. 
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Comissão Gestora do Norte e Noroeste Fluminense (2013) 
 
A Comissão Gestora do Norte e Noroeste Fluminense realizou o Projeto CINEDEBATE ITINERANTE, um 

dispositivo que utiliza como ferramenta a exibição de filmes que versam sobre as questões inerentes à 
psicologia e sua construção enquanto ciência e profissão, pautada na garantia dos direitos humanos e 
efetivação das políticas pública, que culmina em debate acerca da exibição. O objetivo dessa ação foi ampliar e 
fortalecer as parcerias firmadas com instituições ligadas à Psicologia, promovendo a reflexão crítica sobre os 
diversos modos de produção de conhecimento entre psicólogos, estudantes e profissionais de áreas afins.  

No que tange ao Controle Social, a Comissão possui cadeira representativa no Conselho Municipal de 
Assistência Social de Campos dos Goytacazes e tem se reunido sistematicamente com a Seccional do Norte e 
Noroeste Fluminense do CRESS. A Subsede também ocupa assento no Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher de Campos dos Goytacazes. 

A Comissão Gestora participou ainda de eventos, representando o CRP05, tais como: 1) Conferência 
Regional e Estadual para Promoção de Igualdade Racial; 2) Conferência Municipal e Estadual de Assistência 
Social; 3) Café com CREAS; 4) Participação na Mesa “Trabalho na Sociedade Contemporânea” na UFF de 
Campos dos Goytacazes; 5) Visitas junto à Superintendência de Igualdade Racial de Campos dos Goytacazes 
nas comunidades remanescentes de quilombos da região; 6) Capacitação em Políticas Públicas voltadas à 
pessoa com deficiência promovida pela ALERJ no espaço da UFF de Campos dos Goytacazes; 7) VII Mostra 
de Práticas em Psicologia. 

Promoveram-se eventos intitulados “Rodas de Conversa” com temáticas relacionadas à Educação e ao 
Idoso, além de mobilizações para a Conferência Municipal de Assistência Social em parceria à Seccional de 
Campos de Goytacazes do CRESS/RJ, com temas relacionados ao SUAS. 

Foram realizadas também convocações de Orientação Presencial, visitas de Orientação e Fiscalização 
programadas na área de Saúde Mental em parceria com a Seccional de Campos do CRESS-RJ, além de 
fiscalizações realizadas em instituições violadoras de direitos em parceria com entidades tais como Conselho 
Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente de Campos dos Goytacazes, Subseção de 
Campos do COREN-RJ, Seccional de Campos do CRESS-RJ, Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ de 
Campos dos Goytacazes. Foram também realizadas reuniões com os psicólogos aprovados no concurso da 
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes que culminou numa denúncia formalizada ao Ministério 
Público.  

Vale destacar, ainda a realização do Pré-COREP nas cidades de Itaperuna (Noroeste Fluminense) e 
Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense), que resultou na eleição de delegados para o COREP na cidade 
do Rio de Janeiro, bem como a mobilização da Comissão no acompanhamento e efetivação do processo 
eleitoral no âmbito do Sistema Conselhos. 

 
Comissão Gestora da Baixada Fluminense (2012) 
 
A Comissão, durante toda a gestão, se reuniu semanalmente para realizar e dar encaminhamentos às 

ações políticas na região, transversalizadas às ações políticas das comissões permanentes e especiais da 
sede do CRP05, a saber: Comissão de Orientação e Ética (COE), Comissão de Orientação e Fiscalização 
(COF), Comissão Regional de Psicologia e Políticas Públicas - CRPPP (CREPOP), Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) e Coordenadoria Técnica (COTEC), seguindo as deliberações do VII CNP Congresso 
Nacional de Psicologia. A Comissão Gestora participou de todas as reuniões Plenárias e reuniões do Controle 
Social que acontecem trimestralmente na sede do CRP05 para o entendimento e debate das ações políticas do 
CRP, Gestão Ética e Compromisso Social (2010-2013). Ainda participou de reuniões mensais com os 
representantes das subsedes na sede do Conselho no intuito de avançar nos trabalhos de regionalização das 
subsedes. 

Vale ressaltar a interação das atividades da Subsede Baixada com as atividades do Controle 
Social/CREPOP. O quanto uma atividade potencializa o trabalho da outra; fato que tem ocorrido com a 
participação de psicólogos da Baixada, representantes colaboradores do CRP05, no Controle Social, 
participando como conselheiros no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Nova Iguaçu-CMDM NI, 
no Conselho Municipal da Assistência Social de Nova Iguaçu – CMAS NI, e iniciação de participação no 
Conselho Municipal do Idoso - CMI NI. 

A Comissão Gestora é composta por estudantes colaboradores e, em atendimento à solicitação dos 
psicólogos da região da Baixada, o CRP05 procedeu à contratação de uma psicóloga para trabalhar na 
Subsede Baixada Fluminense. 

A Comissão Gestora da Baixada Fluminense realizou Rodas de Conversas e Encontros como: 1) A prática 
da Psicologia no atendimento às mulheres em situação de violência na Baixada Fluminense; 2) A pratica da 
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Psicologia junto à Equipe Multidisciplinar na Saúde e Assistência Social da Baixada Fluminense; 3) Pesquisa 
sobre psicólogos/as que trabalham com população em situação de rua. Realizou ainda o Projeto CINE-PSI 
que, ao longo da gestão, exibiu vários filmes e documentários, dentre os quais podemos destacar: 1) Acorda 
Raimundo... Acorda!; 2) Mulheres Invisíveis; 3) Por quê?; 4) Sangue Latino; 5) Cortina de Fumaça;  6) O 
Homem Elefante; 7) Temple Grandin; 8) Olhares de Madre Cristina; 9) Patrik 1.5; 10) A Dança da Vida; 11) 
Entre Muros e Favelas; 12) Feliz Natal. 

No que tange às atividades externas ao CRP05, destacam-se: Comemoração do Dia Internacional da 
Mulher, “No território plantando sonhos: uma experiência de movimentação de uma Subsede do Conselho 
Regional de Psicologia - Rj, na Baixada Fluminense”, Participação da Subsede Baixada em Evento sobre 
Segurança Pública no Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu e Participação no VI Seminário 
Interfaces da Psicologia da UFRuralRJ. 

 
Grupo de Trabalho sobre Medicalização da Educação e da Sociedade 
 
O Grupo de Trabalho sobre Medicalização da Educação e da Sociedade do Conselho Regional de 

Psicologia, composto por dois conselheiros (Helena Rego Monteiro e André Martins) e colaboradores foi criado 
em fevereiro de 2013 e passou a se reunir mensalmente na sede do CRPRJ no intuito de fomentar discussões 
sobre o tema na Mostra de Psicologia do CRPRJ e de subsidiar novas ações para o Núcleo Rio do Fórum 
sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Seus principais encaminhamentos foram: participação na 
mostra com realização de mesa redonda, participação no seminário internacional do fórum com a elaboração 
de um pôster, pesquisa sobre a dispensação do metilfenidato no Estado do Rio de Janeiro, a construção de um 
encontro em Resende para articular com a Região Sul Fluminense que já possui um núcleo do Fórum em 
Vassouras, a realização de atividade na Câmara dos Vereadores para discutir os projetos de lei (PLs) 
medicalizantes. 


