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RELATÓRIO DE GESTÃO 
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 Em 2009, o CRP05 acompanhou a programação nacional do Sistema Conselhos de 

Psicologia, enquanto multiplicava as atividades e os eventos em sua programação específica. Uma 

simples comparação serve para comprovar isto; a que podemos fazer entre o XI Plenário (2004-2007) 

e o XII Plenário. Sem nenhum desdouro para o XI Plenário, em sua gestão o CRP05 estava ainda em 

momento de reorganização, voltado principalmente para superar o caos administrativo, financeiro e 

ético que gestões anteriores haviam deixado. Esta recuperação havia se iniciado em março de 2003, 

com a Comissão Gestora designada pelo CFP após a destituição, por Assembléia Geral, do X 

Plenário. Com a tarefa cumprida, em grande parte, pelo XI Plenário, o XII Plenário pode então se 

dedicar, com mais intensidade de que o XI Plenário pôde fazer, a expandir suas atividades, 

procurando aproximar-se da categoria, estimulando sua organização e mobilização, já que as 

relações do CRP05 com os (as) psicólogos (as) do Rio de Janeiro estavam profundamente 

esgarçadas pela incúria das gestões de antes de 2003. 

 No acompanhamento da programação nacional, o CRP05 participou ativamente da 

organização do Ano da Psicoterapia, realizando encontros nas diversas regiões do Estado, e o 

Seminário Regional do Ano da Psicoterapia realizado no período de 1º a 03 de outubro de 2009, 

sempre procurando trazer a categoria para a discussão, ouvi-la e respeitar as opiniões emitidas, 

mesmo que haja discordâncias. O tema está ainda no início da discussão e o diálogo com a categoria 

deverá continuar até podermos chegar a conclusões e tomar medidas concretas. Até lá, ouvir e 

respeitar a categoria, o que não significa se dobrar simplesmente a suas opiniões e idéias, mas 

apresentar as nossas teses e discutir fraternal e sinceramente, é a melhor atitude.  

 Outro ponto a destacar no engajamento do CRP05 no programa nacional de 2009 é a 

implementação do Sistema Implanta, com vistas ao Cadastro Nacional. O CRP05 foi um dos últimos 

regionais – senão o último – a realizá-la e foi beneficiado pelas experiências dos outros CRP´s o que 

diminuiu as possíveis revisões, mudança de rumo, correções, etc. Ao final de 2009, o Sistema já 

estava funcionando no CRP05.  

 Quanto à programação específica do CRP05, tal como decidida em seu Planejamento 

Estratégico, as Comissões e os diversos setores nela envolvidos atuaram, após algum tempo 

acumulando experiências, de modo transversalizado. Isto significa ter uma visão de conjunto, não 

compartimentada, baseada na idéia de que as diversas áreas, temas e assuntos de nossa disciplina 

estão interligadas, não-isoladas. Isto exigia que as comissões e setores participassem no 

planejamento e na realização dos eventos ou atividades, economizando esforços e aumentando sua 

eficiência e resultado final. Os relatórios das comissões e setores comprovam esta prática: basta lê-
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los – Comissão de Saúde, Comissão de Educação, CREPOP, COE, etc  – e verificar como esta 

prática se alastrou especialmente a partir do início do segundo semestre de 2009. 

 Um outro tema trabalhado nacionalmente, nas APAF´s e por meio de um GT, foi o da revisão 

da Lei 5766/71, para nela incorporar as conquistas democráticas obtidas pelo Sistema Conselhos e 

pela categoria em sua estrutura e na forma de funcionamento . Quando já terminávamos de elaborar 

o PL de revisão, foi vista a oportunidade de incluir um ponto relativo à anuidade, a fim de estabelecê-

la de modo definitivo, legalmente, e isto foi feito. 

 A Comissão de Orientação e Ética procurou, durante 2009, atingir metas em torno de dois 

objetivos: 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. As atividades que empreendeu para tal constam, em detalhes, em seu 

relatório. 

 A Comissão de Orientação e Fiscalização acentua, em seu relatório, sua inserção em 

trabalhos junto a outras comissões e setores do CRP05, atuando junto a Grupos de Trabalho 

Interinstitucionais, averiguações conjuntas com outros conselhos de classe e outras entidades, 

governamentais e não-governamentais. Seu relatório presta conta em detalhes de tais atividades. 

 No extenso relatório da Comissão de Saúde, pode-se ver a gama de atividades em que se 

envolveu, em 2009, além de organizar, coordenar e realizar os eventos referentes ao Ano da 

Psicoterapia; na Saúde Pública (saúde mental, reforma psiquiátrica, luta antimanicomial, atenção 

básica, o NASF, controle social, manicômios judiciários, precarização do trabalho), na Saúde 

Suplementar, no Ato Médico, os cuidados com a criança e o adolescente, etc.  

 No também volumoso relatório da Comissão de Educação, aspectos já antes apontados 

neste relatório geral de gestão de 2009 do CRP05 podem ser notados; em especial, as atividades 

com outras comissões e setores de trabalho do Conselho, como o CREPOP, e outras instituições, 

como núcleo do Rio de Janeiro da ABRAPSO. Houve a finalização do Ano da Educação (2008), com 

a participação no Seminário Nacional, realizado já em 2009, além de participações em outros eventos 

e encontros: Fórum Social Mundial, o VI CONPSI, a III Mostra Regional de Práticas em Psicologia, 

etc. Para maiores detalhes, ver o relatório.  

 O conciso relatório do CREPOP – e da Comissão Regional de Psicologia e Políticas Públicas, 

criada para alargar o alcance do CRP05 neste setor, além daquelas desenvolvidas pelo Centro de 

Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas – permite vislumbrar a enorme gama de 

atividades que o setor realizou; especialmente, ver os pontos 2 – Interfaces com Outras Comissões 

do CRPRJ – e o 3 – Participação em atividades externas. 

 A COTEC – Coordenadoria Técnica – apresenta um extenso relatório, destacando-se a III 

Mostra de Práticas em Psicologia, com a participação de cerca de 450 pessoas, entre palestrantes, 

psicólogos e estudantes de Psicologia e outros. Além disso, a COTEC ampliou sobremaneira a 

participação do CRP05 nos órgãos de controle social, organizando e coordenando esta participação 

mobilizando os profissionais para mostrar a importância de estarmos neste espaço, e efetivamente 
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ocupando-os. Também foi sistematizado e organizado o acompanhamento dos concursos públicos, 

graças à lei estadual que permite isto aos conselhos de classe; e a abertura de discussões em 

diversas áreas, expostas no ponto 2.5. Políticas em Debate. 

 A Comissão Regional de Direitos Humanos, um foco central da política do CRP05, 

desdobrou-se em inúmeras atividades ao longo de 2009. Havia criado, em 29 de setembro de 2008, 

o GT Psicologia e Diversidade Sexual, o qual conseguiu congregar outros regionais que trataram 

do mesmo tema e levá-lo à APAF, criando o GT Nacional.  Em 25 de junho de 2009, realizou um 

seminário, no Rio de Janeiro, tendo como tema principal os dez anos da Resolução 001/99, que trata 

do preconceito e da discriminação com relação a orientações sexuais que fogem ao padrão 

estabelecido socialmente. Também em 2009, terminou com chave de ouro o ano com o V Seminário 

Regional de Psicologia e Direitos Humanos, com o tema “Psicoterapia como Pena”, 

aproveitando, é claro, o Ano da Psicoterapia no Sistema Conselhos.  

 A Comissão de Psicologia e Justiça foi uma das mais demandadas em 2009. Como em 

praticamente todos os campos e setores da Psicologia, o trabalho nesta área revela-se cada vez mais 

como interdisciplinar, reunindo várias áreas profissionais; não é apenas multi ou interdisciplinar, é 

transdisciplinar. Se levarmos em conta que é um novo espaço, não tendo muito mais que dez anos 

de surgimento, vê-se a extrema dificuldade para se atuar nele, quando não há ainda referências mais 

sólidas para esta atuação; tudo, praticamente, está ainda por ser construído. Com esta situação, o 

recomendável nos parece ser guardar ciosamente as fronteiras entre as diversas disciplinas e 

profissões, o que pode parecer paradoxal quando se trata justamente de apagá-las tendo em vista 

uma atuação transdisciplinar e trans profissional. No entanto, para evitar subordinações indesejáveis 

de áreas recentemente estabelecidas por áreas mais institucionalizadas, é necessário tomar estes 

cuidados até que se pavimente alguma coisa que possa servir de base para construções futuras; a 

Psicologia deve manter suas regras, regulamentações e principalmente sua ética nesta situação, até 

que se construa um campo comum a todas as disciplinas e profissões participantes.  

 A Comissão de Psicologia e Justiça do CRP05 desdobrou-se em diversas ações e temas, 

sendo que algumas delas partiram de iniciativas da própria comissão, por demandas de psicólogos 

(as) do setor, tendo se tornado temas nacionais pela APAF; é o caso, por exemplo, das relações – 

que pediam organização, sistematização e regulamentação – entre o (a)  psicólogo (a) perito (a) e o 

(a) assistente técnico, especialmente em situações de juízo de Varas de Família, em casos de litígio. 

Outras situações e temas em que a Comissão se envolveu foram temas nacionais, que assediam o 

Sistema Conselhos já desde algum tempo; o Depoimento Sem Dano e o Exame Criminológico, por 

exemplo.  

 À parte esta gestão propriamente política, o CRP05 seguiu com suas atividades 

administrativas e financeiras, e destacamos duas situações neste campo: em primeiro lugar, 

realizamos um concurso público, ao final de 2008, pois já se percebia a premente necessidade de 

novos funcionários, tanto administrativos como técnicos. O CRP05 tinha realizado um outro concurso 

público, ao final de 2003, ainda sob a Comissão Gestora (março de 2003 – setembro de 2004), para 
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regularizar sua situação funcional, pressionado que estava – aliás, todo o Sistema Conselhos de 

Psicologia, e mesmo boa parte dos Conselhos Profissionais – por órgãos públicos de fiscalização, 

como o TCU, para fazê-lo. Tínhamos vaga para agentes administrativos, psicólogos, técnicos em 

Informática, Webdesigner, etc. Em fevereiro de 2009, começamos a chamar os aprovados; ao final, o 

CRP05 passou de quarenta e um funcionários para cinqüenta e três funcionários, para atender à 

demanda dos (as) psicólogos (as) inscritos (as). O universo de inscritos (as) passou de 31.299 em 31 

de dezembro de 2003 para 39.534 em 31 de dezembro de 2009; em 2009, houve 1723 novas 

inscrições, assim distribuídas: 1268 novos inscritos provisórios, 321 novos inscritos definitivos, 96 

transferências e 33 inscrições secundárias. 

 Em segundo lugar, iniciamos, ao final de 2008, o processo de escolha de uma nova sede; o 

prédio que ocupamos atualmente já não comporta nossas atividades, mostrando-se acanhado para 

tal. Assim, realizamos uma Assembléia Geral, em 18 de novembro de 2008, para obter da categoria a 

permissão para a compra de nova sede, além da colocação à venda do atual prédio e da antiga sede 

(até 1997) em Botafogo. Começamos a procurar, com várias possibilidades levantadas e 

descartadas, por problemas diversos, e estamos em contato com a Fundação Real Grandeza de 

Furnas, possuidora de um prédio no Centro do Rio de Janeiro que, além de mais do que duplicar o 

espaço de que dispomos atualmente, tem ótima localização e outras condições que atendem e 

nossos interesses.   

 Em 2009, a Comissão de Análise para Concessão do Título de Especialista do CRP05 

recebeu 32 pedidos de concessão do título, tendo deferido 31 títulos e indeferido 01. 

 O Plenário do CRP05 aprovou, em outubro de 2008, a criação de um Grupo de Trabalho de 

Psicologia do Esporte, com coordenação do Conselheiro José Henrique Lobato Vianna, com as 

colaboradoras: Adriana Amaral do Espírito Santo – CRP05/31762 –, Daniele Mariano Seda – 

CRP05/37229 – e Louise Cordeiro Borba Nogueira – CRP05/31971. As extensas atividades 

desenvolvidas por este GT, em um ano de existência, e que culminaram no II Congresso da 

Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, realizado em novembro na UERJ, estão listadas em 

seu relatório.  

 Também o GT de Relações Raciais, criado em novembro de 2008, com a coordenação da 

Conselheira Maria da Conceição Nascimento, prosseguiu suas atividades, com reuniões semanais, 

mais tarde quinzenais, a participação no CONPSI – Congresso Norte Nordeste de Psicologia, as 

Rodas de Conversa, a participação na III Mostra de Práticas em Psicologia do CRP05, etc. Findou 

suas atividades em novembro, com dois encontros de Consciência Negra, mas seu trabalho continua 

no Fórum de Psicologia e Relações Raciais, por decisão plenária. Os membros do GT participam de 

atividades de diversas comissões de modo a garantir a discussão da temática. Maiores detalhes 

estão em seu relatório. 

 Em março de 2009, foi criado o GT de Psicologia e Sistema Prisional, sob a coordenação da 

Conselheira Maria Márcia Badaró Bandeira, integrante da Comissão de Psicologia e Justiça do 

CRP05. Sua tarefa principal é sistematizar os estudos e as discussões já feitas sobre o Sistema 
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Prisional e o papel do (a) psicólogo (a)  mas, principalmente, deflagrar ações pela extinção do Exame 

Criminológico, tendo em vista a mudança de paradigmas de uma prática “pericial” (realização de 

exames e pareceres) para uma prática de ações de saúde e promoção de cidadania dos apenados, 

tendo em vista a vida em liberdade; para maiores detalhes, ver seu relatório. 

 Uma observação necessária sobre novo demonstrativo de resultados financeiros, para 

destacar nele o déficit financeiro, de R$ 849.180,00. A explicação para isto: em primeiro lugar, a 

expansão de nossas atividades em 2009, expansão que já se iniciara com o XII Plenário assumindo, 

em 2007, tal como apontado no parágrafo inicial deste relatório de gestão. Mas não só isso: o motivo 

principal deste déficit foi uma causa trabalhista perdida, em última instância com alto valor. Este valor 

estava bloqueado pela Justiça, e foi finalmente penhorado e transferido de nossa conta. Estamos 

contestando este valor, que resultou de um parecer técnico de um contador a serviço do juiz que 

cuidava do processo. Isto resultou de uma ação feita por uma ex-funcionária da gestão do X Plenário, 

uma das muitas que estavam em situação funcional irregular em 2003, quando a Comissão Gestora 

assumiu em março. A situação de irregularidade funcional teve que ser sanada, por pressão do TCU, 

e a funcionária demitida, junto com vários outros, após o concurso público feito ao final de 2003. 

Colocou então na Justiça uma ação contestando seu salário – venceu em todas as instâncias, sendo 

que, como já dito, contestamos o valor do parecer técnico do contador.  Não fosse o valor que 

tivemos que remanejar para colocar em juízo, prevendo o seu pagamento, não estaríamos com o 

déficit orçamentário apresentado.  
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