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ATA 1705ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

 

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e 1 

cinquenta e quatro minutos, realizou-se a milésima setingentésima quinta reunião 2 

Plenária Ordinária do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – 6ª Região, à 3 

Rua Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 19 (dezenove) conselheiros 4 

(as), sendo estes efetivos (as) e suplentes, a seguir indicados (as): Ana Ferri de Barros, 5 

Carla Biancha Angelucci, Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini, Graça Maria de 6 

Carvalho Camara, Janaína Leslão Garcia, Joari Aparecido Soares de Carvalho, 7 

Leandro Gabarra, Luis Fernando de Oliveira Saraiva, Maria de Fátima Nassif, Teresa 8 

Cristina Lara de Moraes, Alacir Villa Valle Cruces, Cássio Rogério Dias Lemos 9 

Figueiredo, Lilihan Martins da Silva, José Ricardo Portela, Luiz Tadeu Pessutto, Marília 10 

Capponi, Marly Fernandes dos Santos, Rita de Cássia Oliveira Assunção e Rosana 11 

Cathya Ragazzoni Mangini. ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) Justificativas de 12 

Ausência - Foram consideradas as justificativas de ausência dos (as) demais 13 

conselheiros (as): Fernanda Bastos Lavarello, Gabriela Gramkow, Mariângela Aoki, 14 

Maria Orlene Daré, Patrícia Unger Raphael Bataglia, Luiz Eduardo Valiengo Berni, 15 

Roberta Freitas Lemos, Leonardo Lopes da Silva – está afastado conforme decisão da 16 

milésima quingentésima quadragésima sétima Reunião Plenária Ordinária de vinte e 17 

cinco de fevereiro dois mil e onze, Makilim Nunes Baptista – está afastado conforme 18 

decisão da milésima quingentésima sexagésima sétima Reunião Plenária Ordinária de 19 

dezessete de junho de dois mil e onze, Fábio Souza dos Santos – está afastado 20 

conforme decisão da milésima sexcentésima décima sexta Reunião Plenária Ordinária 21 

de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e doze e Teresa Cristina Endo – está afastada 22 

conforme decisão da milésima sexcentésima trigésima sexta Reunião Plenária 23 

Ordinária de primeiro de junho de dois mil e doze. 1.2) Pontos Financeiros – O 24 

conselheiro tesoureiro Leandro Gabarra informou o saldo bancário de R$ 17.724,819.17 25 

(dezessete milhões, setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e 26 

dezessete centavos) e o valor aplicado em CDB é de R$ 17.657.146,12 (dezessete 27 

milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e doze 28 

centavos). A arrecadação foi de 70% (setenta por cento) do previsto no total de R$ 29 

17.675.365,12 (dezessete milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e 30 

sessenta e cinco reais e doze centavos). Em 17 de junho será iniciada a conciliação 31 

das anuidades em dívida ativa na Central de Conciliações do Tribunal Regional Federal 32 

da 3ª Região. Por 4 (quatro) dias terão 5 (cinco) funcionários no local e a expectativa é 33 

de atender cerca de 40 (quarenta) pessoas por dia, ou seja, 160 (cento e sessenta) 34 

pessoas no total. 1.3) Apoios Institucionais e Financeiros Concedidos no Período – 35 

Atendendo à deliberação das plenárias ordinárias de novembro de 2012, foram 36 

apresentados os apoios financeiros e institucionais deferidos no último mês, a saber: 37 

locação de sala e deslocamento de integrante do conselho executivo da ULAPSI, 38 
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hospedagem e passagem aérea para duas psicólogas participarem do “Congresso 39 

Internacional sobre Drogas: Lei, Saúde e Sociedade” nos dias 3 a 5 de maio, em 40 

Brasília e impressão de 20 mil exemplares do Jornal Vozes da Saúde Mental. 1.3) 41 

Lamento à Ação dos Policiais nos Manifestos Contra o Aumento da Passagem de 42 

Ônibus em São Paulo – A plenária lamentou e mostrou-se contrária a ação dos 43 

policiais nos manifestos contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo que 44 

ocorreram na última semana. Encaminhamento: Elaborar nota de repúdio. 1.4) 45 

Adesão do CRP-06 ao Manifesto em Defesa do CAPS Luis Cerqueira/Itapeva da 46 

Saúde Mental e SUS – A conselheira Marilia Capponi noticia a assinatura institucional 47 

do CRP ao manifesto em defesa do CAPS Luis Cerqueira/Itapeva, uma vez que a 48 

prefeitura de Itapeva solicitou o fechamento do mesmo. 1.5) Adesão do CRP-06 à 49 

Carta de Brasília em Defesa da Razão e da Vida – Em virtude do Projeto de Lei nº 50 

7663/10 que altera a Lei Antidrogas, entre vários equívocos, prioriza a internação 51 

forçada de dependentes químicos, foi fomentada a Carta de Brasília em Defesa da 52 

Razão e da Vida que foi subscrita por esta autarquia. 1.6) Assembleia Orçamentária – 53 

A conselheira presidenta Maria de Fátima Nassif anunciou a necessidade de alteração 54 

da data da Assembleia Orçamentária, que seria no dia 10/09/2013. A sugestão da mesa 55 

diretora é que se antecipe a realização da assembleia para o dia 25/07/2013. 56 

Encaminhamento: O plenário está de acordo com a data sugerida. 1.7) IV Simposio 57 

Internacional sobre Patologización De La Infancia “Prácticas Inclusivas Y 58 

Subjetivantes Em Salud Y Educación” – Entre os dias 6 a 8 de junho ocorreu em 59 

Buenos Aires, Argentina, o IV Simposio Internacional sobre Patologización de la 60 

infancia “Prácticas Inclusivas y Subjetivantes em Salud y Educación” que contou com a 61 

participação da conselheira Carla Biancha Angelucci e do conselheiro Luis Fernando de 62 

Oliveira Saraiva. As discussões nesse congresso mostraram o quanto a Argentina está 63 

atrasada, nessas discussões, em relação ao Brasil, a exemplo disso, citou-se a recém-64 

criada lei de saúde mental, já existente no Brasil. 1.8) CEDOC –  No último dia 5 de 65 

junho foi realizada uma reunião entre a coordenadora técnica Sandra Ribeiro e o 66 

bibliotecário Marcos Antônio de Toledo, responsável pela administração do CEDOC, 67 

com o objetivo de esclarecer a importância do acervo bibliográfico que está na Sede e 68 

aqueles que devem ser encaminhados pelas Subsedes. Nessa reunião, o colaborador 69 

Marcos se dispôs a esclarecer possíveis dúvidas advindas das Subsedes 70 

presencialmente e via Skype. Foi destacado também que o conselho de 71 

biblioteconomia realizou uma fiscalização no CEDOC e constatou apenas uma 72 

irregularidade; a necessidade de um registro, ou seja, cadastro de pessoa jurídica para 73 

ser identificada como empresa. 1.9) ULAPSI - Devolución A La Asamblea - Entre os 74 

dias 20 a 26 de maio aconteceu virtualmente a VI Assembleia Geral Ordinária entre 75 

todos os membros filiados da ULAPSI com o objetivo de se organizar o V Congresso 76 

Latinoamericano de Psicologia ULAPSI. Foi percebido nessa assembleia que os 77 

núcleos mais ativos foram: psicologia e política latino-americana, psicologia e povos 78 

indígenas, psicologia do trabalho empresarial e psicologia da família latino-americana. 79 
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Foi decidido que cada filiado teria que acompanhar um núcleo a fim de sugerir 80 

melhorias e viabilizar as tarefas. Nessa ocasião foi apresentada, pela conselheira Carla 81 

Biancha Angelucci, a proposta de criação de um núcleo de produção de conhecimento 82 

sobre patologização da vida. Em seguida, esclareceu ao plenário que as entidades 83 

filiadas à ULAPSI que estiverem credoras por mais de 3 (três) anos receberão um 84 

comunicado de desligamento. Encaminhamento: Propor à ULAPSI a criação de um 85 

núcleo de trabalho que se proponha a estudar a temática patologização da vida na 86 

América Latina. II) COMISSÃO DE ÉTICA – 2.1) Recomposição -  O conselheiro Luis 87 

Fernando  de Oliveira Saraiva indicou a psicóloga Ana Karina Barbosa (CRP 06/77585) 88 

para colaborar com oitivas na subsede de Bauru e informou a saída dos colaboradores 89 

Wadad Ali Hamad Leoncio (CRP 06/20097), Beatriz Borges Brambilla CRP 06/98368) e 90 

Lourdes de Fátima Genaro (CRP 06/8383). Encaminhamento: O plenário referendou 91 

as alterações apresentadas. 2.2) Plenárias Éticas de Julgamento – Foi sugerido que 92 

nos dias de plenária de julgamento fossem realizados, pelo menos, dois julgamentos, o 93 

primeiro começando às 14h30 e outro às 19h30 porque existem cerca de 20 (vinte) 94 

relatórios de pedido de reconsideração que ainda não foram entregues pelos 95 

conselheiros e, com o encerramento da gestão, é importante que isso não fique 96 

pendente. Por último, o conselheiro fez uma ressalva aos 40 (quarenta) processos que 97 

ainda precisam ser julgados em plenárias éticas e pediu o apoio de todos os 98 

conselheiros para que nas plenárias se faça um trabalho com qualidade e, ao mesmo 99 

tempo, rápido, sem que se sobrecarregue os demais conselheiros. A conselheira 100 

Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini sugere que as plenárias éticas que 101 

ocorrerem aos sábados sejam finalizadas até 13 horas, a fim de não comprometer a 102 

qualidade. O conselheiro Leandro Gabarra encerra o ponto agradecendo a Comissão 103 

de Ética pela organização uma vez que conseguiram terminar cerca de 80 (oitenta) 104 

oitivas que estavam atrasadas. Encaminhamento: O plenário se comprometeu nos 105 

dias de plenária ética de usufruírem de todo o período que estiverem presentes no CRP 106 

para tratarem dos processos.  III) ENCAMINHAMENTOS DA APAF DE MAIO, dias 107 

18 e 19 de maio de 2013, Brasília/DF – Entre os dias 18 e 19 de maio de 2013 108 

aconteceu, em Brasília, a ASSEMBLEIA DAS POLÍTICAS, DA ADMINISTRAÇÃO E 109 

DAS FINANÇAS – APAF. Os pontos discutidos foram: a) Apreciação da ata da APAF 110 

de dezembro de 2012; b) Pontos Financeiros; c) Prestação de Contas do CFP referente 111 

ao exercício de 2012; d) Prestação de contas da conta divulgação do exercício de 2012; 112 

e) Reedição da Resolução CFP nº 42/12; f) Aprovar correção dos valores de anuidades 113 

para o exercício de 2014; g) Aprovar recomposição do GT tesoureiros; h) Publicação do 114 

livro “Articulações entre Gênero e Psicologia”; i) Convidados para o VIII CNP; j) Informe 115 

sobre o processo eleitoral de 2013; j) GT Avaliação Psicológica e Direitos Humanos; k) 116 

Revisão da Política de Orientação e Fiscalização do Sistema Conselhos de Psicologia; 117 

l) GT Álcool e outras Drogas; o) GT Laicidade e Psicologia; m) GT para evidenciar a 118 

resolução CFP Nº 018/2002; n) GT Teste Rápido para Diagnóstico de HIV; GT 119 
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CREPOP – Política indutora; o) CREPOP; p) Pesquisa: Efeitos do Feminino no 120 

exercício da Psicologia no Brasil; q) Residência multiprofissional; e, r) Informe sobre o 121 

encontro do evento de povos indígenas. Dentre os pontos acima, a mesa diretora 122 

destacou os seguintes desdobramentos: Recomposição do Grupo Nacional de 123 

Tesoureiros – Saída dos CRPs 17 (Rio Grande do Norte) e 19 (Sergipe) e entrada dos 124 

CRPs 04 (Minas Gerais) e 05 (Rio de Janeiro). Permanece no grupo: CRP-06, CRP-08 125 

(Paraná) e CRP-09 (Goiás). Reedição da Resolução CFP Nº 42/12 – Alguns 126 

representantes de CRPs defenderam que devedores inscritos nos seus devidos 127 

conselhos regionais fossem restringidos no CADIN - Cadastro Informativo de Créditos 128 

Não Quitados do Setor Público Federal - pratica já adotada pelo CRP-01 (Distrito 129 

Federal). Este conselho se mostrou contrário a essa medida, mas nada foi decidido. 130 

Publicação do Livro “Articulações entre Gênero e Psicologia” – A partir da solicitação do 131 

CRP Bahia, foi aprovada a publicação do livro “Articulações entre Gênero e Psicologia”. 132 

Foi constituído um GT para elaborar o projeto para apoio financeiro dessas publicações, 133 

respeitando os limites do orçamento, para serem apreciados na APAF de dez/2013. 134 

Ainda não foi decidido quem será o representante do CRP-06 a compor esse GT. GT 135 

Avaliação Psicológica e Direitos Humanos – A partir de discussão em APAF’s 136 

passadas, o Conselho Federal de Psicologia consultou a Comissão Consultiva de 137 

Avaliação Psicológica e decidiu que está suspensa a utilização do teste psicológico 138 

Escala Hare. Álcool e Outras Drogas – Foi alvo de muitas criticas uma vez que as 139 

tarefas desse grupo de trabalho não foram desenvolvidas. Mesmo assim, fica mantido o 140 

GT sobre Internações Forçadas de Usuários de Álcool e Outras Drogas. IV) XI 141 

CONGRESSO NACIONAL DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL – XI 142 

CONPE – “Compromisso Ético-Politico com a Educação” - Entre os dias 14 a 17 de 143 

agosto acontecerá em Uberlândia – Minas Gerais, o XI Congresso Nacional de 144 

Psicologia Escolar e Educacional, na Universidade de Uberlândia. A conselheira 145 

presidenta, Maria de Fátima Nassif, relembra que a conselheira Carla Biancha 146 

Angelucci foi convidada a participar deste Congresso e, então, propôs uma mesa a este 147 

CRP durante as plenárias de maio. Nesta plenária pedem apoio financeiro a fim de 148 

custear passagem e hospedagem para a representante da Comissão Científica, Carla 149 

Biancha Angelucci, além do custeio para o conselheiro Luis Fernando de Oliveira 150 

Saraiva, que também participará do Congresso. Encaminhamento: A plenária 151 

concordou em apoiar financeiramente os conselheiros (as) Luis Fernando de Oliveira 152 

Saraiva e Carla Biancha Angelucci para a participação nesse evento. V) 153 

ENCAMINHAMENTO DA REUNIÃO DE PRESIDENTES: Ocorreu no dia 17 de maio, 154 

em Brasília, a reunião dos presidentes dos CRPs, reunião presencial que ocorre antes 155 

da APAF. Dentre os pontos discutidos, os de sumaria importância são: 5.1) Avaliação 156 

do Egresso - Afirmou-se que é necessário que o CRP não se omita quanto a 157 

responsabilidade na formação acadêmica do recém-formado, ao invés de se exigir um 158 

exame. É necessário que se proponha discussões com as instituições e avaliação da 159 

possibilidade de criação de novas matérias para os cursos. 5.2) Títulos de 160 
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Especialista – Durante as plenárias de maio, foi discutido que o Juiz da 20° Vara da 161 

Seção Judiciária de Minas Gerais decretou, através dos autos n°5994-162 

36.2013.4.01.3800, devido a um grupo de pessoas que entraram com ação judicial, que 163 

qualquer psicólogo(a)  que tenha realizado um curso de especialização latu sensu em 164 

uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação, que envolva 165 

matérias de psicologia, poderá solicitar no CRP de sua região um título de especialista. 166 

O conselheiro Luiz Tadeu Pessutto contou que estavam sendo liberados esses títulos 167 

apenas para profissionais que tinham em sua grade pelo menos 540 (quinhentas e 168 

quarenta) horas de matérias na área psicológica. Porém, no dia 6 de maio, um 169 

advogado entrou com uma ação contra o CRP-06, pois 5 (cinco) psicólogos haviam 170 

feito um curso na cidade de Santos em “Gestão em Trânsito” cujo o currículo constava 171 

apenas 60 horas em psicologia e que eles deveriam receber o Título de Especialista em 172 

pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, caso contrário, a multa diária seria de 173 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Após análise do Departamento Jurídico junto ao 174 

conselheiro e ao CFP, ficou decidido conceder o título de especialização para os 175 

devidos profissionais. A partir disso, qualquer pessoa, que tenha cursado uma 176 

especialização que tenha matérias pertinentes à Psicologia em sua grade e se esse 177 

curso for regulado pelo Ministério da Educação, que solicitar um Título de Especialista 178 

deverá ter o título concedido. O procedimento será diferenciado, pois todos os 179 

profissionais que receberem o título assinarão um termo de que concordam que o titulo 180 

perderá a validade em caso de revogação do referido decreto. VI) APRECIAÇÃO DE 181 

PROCESSOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – O conselheiro secretário cientificou o 182 

plenário que no último mês foram aprovados: Pessoa física - 342 (trezentos e quarenta 183 

e duas) inscrições novas; 53 (cinquenta e três) reativações; 6 (seis) inscrições 184 

secundárias; 10 (dez) inscrições por transferência; 139 (cento e trinta e nove) 185 

cancelamentos a pedido e 25 (vinte e cinco) cancelamentos por transferência. Pessoa 186 

jurídica - 12 (doze) registros, 14 (quatorze) cadastros e 5 (cinco) cancelamentos a 187 

pedido. Total Geral de processos aprovados – pessoa física e jurídica: 611 (seiscentos 188 

e onze), conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. VII) APRECIAÇÃO DE 189 

REGISTROS DE ESPECIALISTAS – O plenário tomou conhecimento da relação de 190 

psicólogos para aprovação do título de especialistas. Encaminhamento: Foram 191 

deferidos na modalidade concurso, sendo 7 (sete) na área de Psicologia do Trânsito, 192 

sendo 1(um) após recurso, 4 (quatro) na área de Psicologia Clínica, 3 (três) na área de 193 

Psicologia Social e 2(dois) na área de Neuropsicologia. Na modalidade curso deferiram: 194 

55 (cinquenta e cinco) na área do Trânsito, 17 (dezessete) na área da Psicologia 195 

Clínica, 1 (um) na área de Psicomotricidade, 1 (um) na área de Psicologia Jurídica, 3 196 

(três) na área da Psicologia Hospitalar, 2 (dois) na área de Psicopedagogia, 1 (um) na 197 

área de Psicologia Organizacional e do Trabalho e 3 (três) na área da Neuropsicologia, 198 

e indeferiram: 1(um) na área de Psicologia do Trânsito e 1 (um) na área de Psicologia 199 

Hospitalar, conforme folha anexa que é parte integrante desta ata. Nada mais havendo 200 

a tratar, a senhora conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, 201 
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conselheira secretária Ana Ferri de Barros, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada 202 

será assinada. São Paulo, quatorze de junho de dois mil e treze. 203 

 

 

 

 

MARIA DE FÁTIMA NASSIF 
Conselheira Presidenta 

 ANA FERRI DE BARROS 
Conselheira Secretária 


