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Ao Sindicato SinPsi SC,  
 
Conforme combinando, segue abaixo a resposta as perguntas encaminhadas para o 
debate, com as repostas da Chapa 12.  
 
Pergunta Otavio Zini Vieira: Qual o posicionamento quanto à reunião ocorrida com a 
ministra Damares e grupos denominados de ex gays e noticiado na mídia, apesar de 
nenhuma das chapas fazerem parte da que se reuniu gostaria da opinião das chapas 
presentes.  
 
Resposta Chapa 12: Nosso Código de Ética já é bastante esclarecedor nesse 
aspecto. Citamos alguns princípios fundamentais e responsabilidades do psicólogo, de 
acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo:  
 

I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, 
da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos 
valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. II. O 
psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das 
pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer 
formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 
 
Art. 2º – Ao psicólogo é vedado: [...] b) Induzir a convicções políticas, 
filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções 
profissionais (grifo nosso); 

 
 Além desses parâmetros norteadoras já citados, existe a Resolução CFP N° 
001/99, que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão 
da orientação sexual. Somente se posicionar a favor da patologização da orientação 
sexual já contraria essa Resolução e o Código de Ética Profissional do Psicólogo.  
 Desde a década de 1970, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a 
orientação sexual da lista de transtornos mentais, inclusive por falta de comprovação 
científica de que ela constituía algum tipo de distúrbio. Desde 1990, a Organização 
Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças da Classificação 
Internacional de Doenças (CID).  
 A Chapa 12 - Fortalecer e Valorizar a Profissão - entende que não há nenhum 
argumento científico que embase classificar a orientação sexual como um distúrbio ou 
doença a ser tratada. O psicólogo que utiliza esse argumento o faz sob referenciais que 
não são técnicos ou científicos da ciência psicológica, o que inclusive contraria mais 
um princípio fundamental do Código de Ética: "V. O psicólogo contribuirá para 
promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento 
da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão". Em resumo: 
não há qualquer evidência científica que sustente essa prática. Ao psicólogo ou 
psicóloga que corrobore o entendimento de que a orientação sexual pode ser 
patologizada, falta o conhecimento do Código de Ética Profissional do Psicólogo e da 
normativas do Conselho Federal de Psicologia a este respeito, e principalmente, o 
entendimento de que a Psicologia ainda se constitui como ciência, e deve se pautar 
sem o viés ideológico, religioso, político, moral ou que favoreça preconceitos de 
qualquer tipo.  
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Pergunta Nanci C. de Oliveira: Compreendendo a questão política em que uma das 
chapas propôs e tornou viável uma frente em prol da psicologia, pergunto o porquê não 
estamos juntos em uma defesa da psicologia, que esta sendo atacada com ameaça de 
extinção dos Conselhos? Qual a posição das chapas?  
Resposta Chapa 12: A Chapa 12 possui um objetivo muito claro o qual se resume em 
“Fortalecer e Valorizar a Profissão”, neste sentido todas as ações que caminhem para 
este intento são contempladas pela Chapa 12. A PEC 108 de 2019, é uma proposta de 
emenda constitucional que desconstitui todo aparato da rede de conselhos 
profissionais, o qual busca garantir para a sociedade a entrega de um serviço de 
qualidade, por meio do apoio e orientação aos profissionais. Em sendo assim, é 
compromisso da Chapa 12, reunir-se com as demais categoria do Conselho 
Profissional e outras entidades de classe, como o Sindicato, para pressionar a Câmera 
dos Deputados e o Senado Federal para que tal proposta não venha a prosperar. 
Neste sentido a Chapa 22 Fortalecer a Profissão, que concorre a nível de CFP possui o 
mesmo intento que a Chapa 12 e compromete-se a trabalha incansavelmente para a 
defesa dos interesses dos profissionais da psicologia. 
 
Pergunta Mariana Macedo Nora: Atualmente há planos de saúde que pagam R$30,00 
a consulta de psicoterapia ao profissional de Psicologia. Além disso muitos serviços 
não são cobertos pelo plano (ex: avaliação psicológica). Como as chapas entendem 
que podem atuar nessas questões? 
 
Resposta Chapa 12: Em relação aos Planos de Saúde, há de se fortalecer a atuação 
conjunta entre o CRP-SC e o Sindicato dos Psicólogos, a fim de negociar e lutar por 
melhores condições de trabalho. Falta fortalecimento dos argumentos das razões pelas 
quais a Psicologia é necessária e importante como matéria de saúde, bem como 
interlocução com outras categorias profissionais, a fim de negociar melhores valores. A 
Chapa 12 - Fortalecer e Valorizar a Profissão - entende que a atual gestão do CRP-SC, 
que já se encontra no poder há quase duas décadas, cultivou o distanciamento de 
pautas realmente relevantes ao exercício profissional, e hoje colhemos o impacto 
negativo dessas questões.  
 
Pergunta Pedro Carlotto 1: Por que em um momento com 13% da população 
brasileira desempregada e altíssima carga tributária - o que impacta o trabalho do(a) 
psicólogo(a) - houve 16 votos de psicólogos(as) simpatizantes à Chapa 11 para 
AUMENTAR ainda mais o valor da anuidade, que já é cara e para a qual já há inclusive 
abaixo-assinado on-line? 
 
Pergunta Pedro Carlotto 2: Ouvimos, durante a Assembleia Orçamentária (AO) de 
28/6/19, a seguinte frase: "Eu duvido que um psicólogo vá ter problema para aumentar 
R$20 na sua anuidade" - AO na qual foram 16 votos a favor do aumento da anuidade, 
e 12 para congelá-la. Como cada chapa se posiciona frente a esse fato?  
 
Resposta Chapa 12 para ambas as perguntas: O CRP-SC tem mantido relação com 
os psicólogos na qual o(a) psicólogo(a), cada vez mais, se encontra deficitário(a). 
Chamar o aumento de "reajuste" não apazigua os ânimos do(a) psicólogo(a) que 
trabalha e paga esse "reajuste". O CRP-SC está gastando mais do que o permitido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e não fica claro nenhuma estratégia de 
contingência de gastos, além do aumento - perdão, "reajuste" - da anuidade. Há 
formulários de abaixo-assinado on-line no qual psicólogos(as), a nível nacional, têm 
reclamado do alto valor da anuidade, em relação à realidade econômica atual; bem 
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como mencionam não haver retorno à altura desse alto valor pago.  

• https://www.abaixoassinado.org/abaixoassinados/42692#inicio 

• https://www.change.org/p/conselho-federal-de-psicologia-manifesto-para-
redu%C3%A7%C3%A3o-anuidade-crp-2019 
 

 Destacamos, ainda, que representantes do grupo nacional "Cuidar da Profissão" 
(hoje com o nome "Frente em Defesa da Psicologia Brasileira") já se posicionaram 
publicamente contra as 30 horas para o psicólogo, sem redução salarial, a exemplo da 
psicóloga Lumena Furtado. Segundo ela, "Nossa posição é contrária à carga de 30 
horas para a Psicologia e qualquer profissão da Saúde". Seguem links esclarecedores:  
https://www.youtube.com/watch?v=jPKjlOkHcMY 
https://site.cfp.org.br/cfp-divulga-manifesto-contra-veto-das-30-horas-no-iv-cbp/ 
 Isso evidencia o quanto, hoje, os psicólogos são prejudicados, em sua prática 
profissional, pelas decisões de um grupo que, em Santa Catarina, já está no poder há 
praticamente duas décadas, e visa apenas a manter o status quo, sem preocupação 
com o profissional "da ponta", e hoje se intitula "em defesa da Psicologia".  
 
Pergunta Lucila de Castro Neves: Quais as prioridades da chapa para a gestão 
administrativa do CRP 12: 
Resposta Chapa 12: Inicialmente a Chapa 12 propõe-se a valorizar os profissionais 
que trabalham nas sedes administrativa do CRP12, como o escopo de materializar o 
Fortalecimento e a Valorização dos profissionais da Psicologia. A Chapa 12 
compreende que aliado a esta ação, é necessário modernizar e inovar a gestão do 
CRP 12 tornando a sua interface com os profissionais da psicologia mais adequadas e 
transparentes, bem como investindo em ações para aproximar o CRP 12 aos 
profissionais da psicologia. Entende-se ainda necessário o mapeamento dos processos 
do CRP 12, com vistas a torna-los mais claros para os psicólogos, facilitando a 
fiscalização e o acompanhamento do CRP 12. Por fim, compreendemos ser essencial o 
investimento em planejamento estratégico do CRP 12, construído juntamente com a 
categoria, com o objetivo de traçar ações de curto, médio e longo prazo a serem 
realizados pelo CRP 12, para Fortalecer e Valorizar a Profissão e suas diversas áreas.  
 
Pergunta on-line Adelino Domingos Onofre: Por que os profissionais se apoderam 
de algumas atividades de psicologia? 
Resposta Chapa 12: A Chapa 12 compreende que isto ocorre devido a falta de 
planejamento nas ações do CRP-SC, o qual atualmente tem atuado apenas por meio 
de demandas emergenciais e não possui um planejamento a longo prazo que 
comtemple todas as áreas de atuação da psicologia. Observar-se ainda, pouca 
interação com as demais categorias, contexto que enfraquece a demarcação de ações 
que são de exclusividade da psicologia. Em sendo assim, é compromisso da Chapa 12, 
fomentar a integração com as demais categorias da saúde, com o escopo de demarcar 
a atuação profissional dos psicólogos, bem como realizar um planejamento a longo 
prazo, com ações em todas as áreas da psicologia, com o escopo de Fortalecer e 
Valorizar a Profissão. 
 
Pergunta Krishna Cesário Alvim de Castro: Como se dará a luta pelas 30 horas e o 
piso salarial? 
Resposta da Chapa 12: A Chapa 12 compreende que o pleito das 30 horas e o piso 
salarial são questões importantes para a categoria, uma vez que possibilita o mínimo 
de condições para a atuação profissional. Esta pauta será trabalhada juntamente com o 
Sindicato da categoria, uma vez este representa a categoria, visando estabelecer 

https://www.youtube.com/watch?v=jPKjlOkHcMY
https://site.cfp.org.br/cfp-divulga-manifesto-contra-veto-das-30-horas-no-iv-cbp/
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ações e intervenções tanto a nível Municipal, Estadual e Federal. A nível municipal a 
nível de monitoramento de estatus e contratos de trabalho que possam contemplar um 
piso salarial digno, bem como as 30 horas. A nível Estadual será fomentado uma 
legislação a nível estadual que garanta um piso salarial e a carga de trabalho de 30 
horas semanais. E por fim a nível federal, será realizado o acompanhamento das 
propostas do piso salarial e 30 horas, apoiando as ações do CFP e do Sindicato para 
estabelecer negociação junto aos parlamentares com vistas para a aprovação das 
referidas propostas de lei. Neste sentido a Chapa 22 Fortalecer a Profissão, que 
concorre a nível de CFP possui o mesmo intento que a Chapa 12 e compromete-se a 
trabalha incansavelmente para a defesa dos interesses dos profissionais da psicologia. 
 


