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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

2008 

 

 O ano de 2008 pode ser considerado como o primeiro ano de gestão do CRP-05 pelo XII Plenário, 

que assumiu ao final de 2007. O XII Plenário é uma continuidade do XI Plenário; 10 (dez) conselheiros (as) 

destes continuam no XII Plenário. Tínhamos 19 (dezenove) novos (as) conselheiros (as), vários deles (as) 

colaboradores (as) do XI Plenário, mas que não tinham ainda experiência de gestão em suas novas 

atribuições como conselheiros (as); alguns deles (as) assumiram, inclusive, cargos de coordenadores de 

comissão (na Comissão de Ética, Direitos Humanos, nas comissões criadas em 2007, de Educação, 

Psicologia e Justiça, na COTEC, na CATE). 

 Este ano foi marcado por um salto quantitativo e qualitativo nas atividades do CRP-05, não somente 

na gestão – administrativa e financeira – do Conselho, mas principalmente na relação com a categoria. 

Pode-se avaliar que o afastamento da categoria com relação ao Conselho, provocado pelas gestões 

irresponsáveis anteriores ao ano de 2003, vem sendo paulatinamente superado. Há vários indícios disto: 

desde o relacionamento com os (as) psicólogos (as) no processo de cobrança daqueles em dívida com o 

Conselho, que durante o período da Comissão Gestora (março 2003 – setembro 2004) foi marcado por 

irritação e crispação por parte daqueles, até o comparecimento aos eventos que o Conselho realizava, que 

se mostrou crescente ao longo do ano.  

 Assim, por exemplo, a presença de profissionais e de estudantes nos eventos que a recém criada 

Comissão de Educação realizou, sobre Educação Inclusiva, e outros temas, e aqueles feitos para atender à 

pauta do Ano da Educação no Sistema Conselhos de Psicologia. A Comissão de Educação realizou cinco 

encontros preparatórios, nas diversas regiões do Estado, e o Seminário Regional em 29 de novembro, 

reunindo, em todos estes, cerca de 180 (cento e oitenta) profissionais e estudantes.  

 

A Comissão de Psicologia e Justiça, recém-criada, possibilitou maior organização dos trabalhos do 

Conselho na área. Já vínhamos, desde o XI Plenário, realizando encontros com os (as) profissionais desta 

área, em seus diversos setores: o Sistema Prisional, o Tribunal de Justiça, o DEGASE, e os (as) psicólogos 

(as) que trabalham em instituições que atendem a crianças e adolescentes envolvidos em violência e abuso 

sexual.  

 Em 2008, um tema se impôs: as práticas, originadas no sul do país, do que foi chamado 

Depoimento Sem Dano, devido ao movimento para implantá-las nacionalmente, por iniciativa de setores 

jurídicos, mas com a concordância e apoio de setores e profissionais da Psicologia. O CRP-05 tomou firme 

posição contrária a estas práticas, manifestando-se em diversos fóruns, em encontros, reuniões, etc. Na 

APAF de maio, o CFP também se colocou contrário a estas medidas, quando apresentada a tramitação do 

PL que pretendia regulamentar a matéria no Congresso Nacional, que foi interrompida por gestão do CFP. 
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Finalmente, deve ser destacada também a participação da Comissão, com a Conselheira Coordenadora 

Eliana Olinda, como representante junto ao GT, na organização e realização do II Encontro Nacional de 

Psicologia do Sistema Prisional realizado pelo CFP.  

A Comissão de Saúde, renovada em seus participantes e com nova coordenação – a Conselheira 

Ana Carla Souza Silveira da Silva assumiu-a, em setembro de 2007 – diversificou extraordinariamente suas 

atividades em 2008, centrando suas ações em temáticas de saúde pública e privada, e aproximando-se de 

campos como a Ética, a Educação, a Justiça, os Direitos Humanos; isto lhe permitiu, inclusive, uma prática 

de ação conjunta com diversos outros setores e comissões do CRP05, com economia de esforços, numa 

visão mais ampla e uma abordagem mais completa do tema, além de colaborar para a transversalização e o 

conhecimento dos setores do Conselho entre si. Em seu relatório, a Comissão lista as dezenas de ações 

realizadas, interna e externamente, várias delas, entre as externas, com relatório específico anexo.  

 A Comissão de Orientação e Fiscalização privilegiou, em seu trabalho no ano de 2008, as 

atividades de orientação aos profissionais e à sociedade, seguindo a política traçada pelo atual Plenário, 

que é continuação daquela praticada no Plenário anterior. Foram criados alguns grupos de trabalho internos 

à COF, para pensar algumas temáticas importantes e tentar elaborar estratégias de ação (por exemplo, o 

GT  de Trânsito, o de Recursos Humanos), mas houve também a participação em GT´s de outras 

comissões ou setores do Conselho: o GT sobre Porte de Armas, o GT sobre Psicologia e a Rede de 

Proteção à Infância e Juventude. As próprias inspeções, realizadas em instituições vinculadas à Saúde 

Mental, por demandas muitas vezes originadas judicialmente, foram feitas em conjunto com outras 

Comissões do CRP-05 (Saúde e Direitos Humanos). Seu relatório anexo destaca as ações realizadas, e dá 

conta do atual número de inscrições de Pessoas Jurídicas: são 904 (novecentas e quatro), ativas, sendo 

235 (duzentas e trinta e cinco) cadastradas e 669 (seiscentas e noventa e nove) registradas.  

 No CREPOP-RJ, que se integrou à Comissão Regional de Psicologia e Políticas Públicas (CRPPP), 

o Conselheiro Coordenador, Lindomar Expedito Silva Darós, com a colaboração da Conselheira Janaína 

Barros Fernandes, e mais a Assessora Técnica, a Psicóloga Beatriz Adura Martins, além de três 

colaboradores (as), realizaram o programa determinado nacionalmente pelo CREPOP do CFP, com quatro 

ciclos de pesquisa. Assinalaram, em um relatório, ter percebido maior adesão da categoria a este 

dispositivo, além de acesso crescente ao questionário on-line. Acentuam, também, que a maior visibilidade 

dada  às consultas públicas, com a reconvocação dos psicólogos que já haviam participado do ciclo 

referente ao tema da consulta pública, e convidando também toda a categoria,  se mostrou rico para a 

escrita coletiva na contribuição à consulta pública. Além destas suas atividades obrigatórias por sua 

inserção no plano nacional estabelecido, o CREPOP-RJ realizou diversos trabalhos conjuntos com outras 

comissões e setores do CRP-05 (ver relatório específico, em anexo).  

 A COTEC – Coordenadoria Técnica – deve ser destacada por sua atuação em 2008: ela é o 

exemplo mais impressionante do salto quantitativo e qualitativo que o CRP-05 experimentou durante este 

ano. Em seu relatório, vê-se os projetos desenvolvidos pela equipe, atualmente com a Conselheira 

Coordenadora Vivian Fraga, a Assistente Técnica e Psicóloga Claudia Alvernaz, e 03 (três) colaboradoras. 
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São elas: Maria Cristina D’ Almeida Marques – CRP05/22029, Paula Monteiro de Araújo Rego – 

CRP05/28421 e Neli Passos da Silva Bernardo – CRP05/32255. 

 Entre os projetos realizados pela COTEC em 2008 temos: 

1) Mostra Regional de Práticas em Psicologia, que vai para sua terceira edição (em 2009); o 

Prêmio Monográfico Margarete Paiva Simões Ferreira, que é conferido na Mostra;  

2) Psicologia e Controle Social com o qual o CRP-05 consegue, após vários anos de tentativas, 

fazer-se representar de modo mais organizado e eficiente em órgãos de Controle Social, como Conselhos 

de Saúde, etc;  

3) Acompanhamento de Concursos Públicos, permitido pela Lei Estadual no Rio de Janeiro que 

dá aos conselhos profissionais a participação no processo de concursos públicos, desde o momento da 

elaboração do edital até a homologação e publicação dos resultados, se o concurso oferecer vaga aos 

profissionais nele inscritos; e  

4) Políticas em Debates, com vários temas sendo discutidos: a carga horária de trabalho dos (as) 

psicólogos (as), o sistema de Saúde Suplementar, etc. Além disso, a COTEC assumiu a representação do 

CRP-05 no Colegiado dos Conselhos Profissionais, o Conselhinho, além de ter feito uma série de 

pesquisas, levantamentos, mapeamentos e pareceres; para maiores detalhes, ver relatório em anexo. 

 A COE do CRP-05, coordenada desde o início do XII Plenário pela Conselheira Lygia Santa Maria 

Ayres e após o trabalho de reorganização necessário pela situação caótica a que gestões irresponsáveis 

haviam levado – trabalho este que demandou a atuação no período da Comissão Gestora (março de 2003 a 

setembro de 2004) e do XI Plenário (2004-2007) – estabeleceu novos processos de trabalho interno, a fim 

de racionalizar o trâmite das denúncias, representações e processos, economizando tempo e trabalho dos 

conselheiros, dos seus funcionários e colaboradores. Assim, foi criada uma nova Comissão de Instrução, 

coordenada pela Conselheira Lygia Ayres, que se destina a fazer uma espécie de triagem inicial das 

denúncias, dando-lhes um parecer inicial acerca de sua fundamentação para serem aceitos como 

representação, ou não; este parecer é elaborado por uma das Comissões de Instrução, já existentes no 

CRP-05, e a decisão final é do Plenário. Alem deste trabalho interno, a COE fez diversos encontros e 

eventos com a categoria culminando com o evento na EMERJ – Escola de Magistratura do Rio de Janeiro – 

em que se discutiu o tema dos laudos como ferramenta de intervenção do processo ético no trabalho 

profissional do (a) psicólogo (a); só este último evento teve mais de 200 (duzentos) participantes. 

 Quanto à rotina do CRP-05, o Atendimento (Secretaria) recebeu 1.560 novos inscritos (provisórios e 

definitivos) e, concedeu 762 (setecentos e sessenta e dois) cancelamentos, números inferiores aos do ano 

de 2007. A diminuição é mais sensível no caso dos cancelamentos, cerca de 25% menos em 2008 quando 

comparados a 2007. O aumento dos pedidos de cancelamento de registros no CRP-05 deve ser analisado 

tendo em vista a situação calamitosa a que o Conselho foi conduzido por antigos gestores. Em gestões 

anteriores a 2003, a cobrança dos (as) psicólogos (as) inadimplentes não era feita pelo Conselho, mas por 

firma contratada – sem processo licitatório -, o levantamento da inadimplência para a realização do 

processo de Dívida Ativa, e sua posterior execução judicial, não eram feitos, e os (as) psicólogos (as) não 

eram informados acerca de seu direito de terem o registro cancelado – e as condições para tal – como 
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situação de suspensão do pagamento da anuidade. Ao assumir a Comissão Gestora, e especialmente a 

partir de 2006, quando se iniciou o processo de admitir os novos inscritos em reunião com informações 

sobre o Sistema Conselhos de Psicologia, e os direitos e deveres recíprocos entre os Conselhos e os 

profissionais, o número de pedidos de cancelamento aumentou, a cada ano; a primeira reversão desta 

tendência ocorreu agora, em 2008. Outros detalhes sobre o trabalho do Setor de Atendimento (Secretaria) 

do CRP-05, ver relatório anexo.  

 Com relação à cobrança, já que foi referido anteriormente, o CRP-05 prepara-se para efetuar a 

cobrança por Dívida Ativa dos (as) psicólogos (as) que devem 2004, 2005 e 2006. Temos um sério 

problema, no caso de 2004: cerca de 700 psicólogos (as) que pagaram efetivamente a anuidade, e que não 

puderam ser identificados. Lembrando: a firma que realizava os trabalhos de informática para o CRP-05, a 

Mark Way, no final de 2003, enviou listagem para o Banco do Brasil, para confecção dos boletos a serem 

enviados para os (as) psicólogos (as) – como o foram, efetivamente, no início de dezembro de 2003 – para 

o pagamento da anuidade de 2004, com 06 (seis) ou 7 (sete) psicólogos (as) sob o mesmo número, o que 

impedia a identificação de qual, dos seis ou sete, havia pago realmente a anuidade. Inicialmente, tínhamos 

cerca de 1.800 (hum mil e oitocentos) destes casos, mas conseguimos diminuir esta lista para os cerca de 

700 (setecentos) atuais; continuamos tentando identificar, pedindo o comprovante, etc, mas não será 

possível identificar todos, e temos que inscrever na Divida Ativa, e executar judicialmente, até o final de 

2009. A condução deste processo, e a resolução a ser dada, ainda não estão totalmente deliberadas; já 

fizemos consultas ao CFP, e a decisão deve ser dada em fevereiro de 2009. 

 Em 2008, o CRP-05 realizou concurso público para admissão de novos funcionários, pela 

CEPUERJ – Centro de Produções da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seus resultados já foram 

homologados, publicados, e os novos funcionários a serem chamados de imediato devem se apresentar no 

dia cinco de fevereiro de 2009. 

 Também em 2008, o CRP-05 deflagrou o processo de compra de nova sede, na medida de nossas 

necessidades – já que o prédio que ocupamos agora não comporta mais as atividades e o pessoal nelas 

ocupado – e a venda dos prédios que possuímos; a sede atual, da Rua Delgado de Carvalho, e a antiga 

sede de Botafogo. Realizamos uma Assembléia Geral, e a categoria nos deu aval para empreendermos a 

venda destes prédios, e a compra de nova sede.  

 

 

 

 

JOSÉ NOVAES 

Conselheiro-Presidente do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região 


