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2. PROCESSO DE TRANSIÇÃO
Outro princípio que rege nosso grupo gestor é o Compromisso com a categoria que representamos e com a
tarefa confiada de representar nossa Classe. Continuamos a apresentação desses primeiros meses de
gestão falando um pouco sobre o processo de transição. Ao ter acesso às contas do CRP-02, percebemos
que a instituição se encontrava em uma situação financeira crítica, que colocava em risco a autonomia do
Regional. Esta situação de risco não foi explicitada aos representantes eleitos do XIV Plenário nas reuniões
de transição, ocorridas em setembro de 2013.
No que se refere ao trabalho das diversas comissões existentes em nosso Regional, a exemplo da Comissão
de Orientação e Fiscalização – COF (responsável pelo atendimento às dúvidas e solicitações de
psicólogas/os, estudantes e da sociedade em geral; fiscalização do trabalho das/os psicólogas/os; realização
de atividades junto as Faculdades e Universidades de Psicologia; reunião dos profissionais das diversas
áreas de atuação – social, clínica, trânsito, etc., entre diversas outras ações) e do CREPOP – Centro de
Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, a nossa gestão teve que se apropriar dos projetos
desenvolvidos a partir da vivência diária na instituição, diante da completa ausência de informações que
deveriam ter sido repassadas.
Diante da situação acima, tivemos dificuldade para identificação dos problemas e organização dos
processos, projetos e ações a serem desenvolvidas e em desenvolvimento nas diferentes Comissões,
necessitando de mais tempo para se empoderar dos mesmos. Portanto, para a sistematização desta
identificação e organização dos processos, contamos com a fundamental ajuda dos funcionários e
colaboradores do CRP-02.
A título de exemplificação, no âmbito da Comissão de Ética, identificamos que, nos últimos 10 (dez) anos,
foi realizado apenas 01 (um) julgamento de processo ético no Regional, na vigência do XIII Plenário (2010 2013). Para que a categoria tenha uma exata dimensão desta questão, a última APAF – Assembleia das
Políticas, da Administração e das Finanças, responsável pela operacionalização das deliberações do
Congresso Nacional de Psicologia – CNP, realizada em Dezembro de 2013, reforçou a responsabilidade dos
Regionais quanto à celeridade na condução das Representações e Processos Éticos, lembrando que essa é
uma das funções precípuas (fundamentais) de um Conselho e a que responde mais eficazmente aos anseios
da sociedade carente de justiça, além de fortalecer o lugar da Psicologia comprometida com a lei, com a
justiça e dignidade nas relações humanas.
Paralelamente, foi observada pela nova gestão a prescrição de 12 (doze) Representações éticas no CRP-02
no período mencionado, o que consideramos inaceitável, um contrafluxo no processo de luta por uma
Psicologia séria e comprometida. Extremamente constrangidos, providenciamos a comunicação formal da
prescrição destas Representações às partes envolvidas.
A situação encontrada pela atual gestão, neste ponto, evidencia a não priorização de uma das funções
principais de um Conselho de classe: a proteção dos parâmetros éticos da Psicologia, dando-se
credibilidade junto à sociedade enquanto ciência e profissão.
Dessa forma, foi sistematizada na Comissão de Ética uma frente de trabalho visando dar a eficiência
necessária a uma das atividades mais importantes da instituição. Como resultado, houve a adoção de
providências que resultou no julgamento de um processo ético em vias de prescrever. Consideramos que o
CRP-02 deve trabalhar sempre com o compromisso com a ética na Psicologia, seja na aplicação das
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penalidades previstas no Código de Processamento Disciplinar, na observância de faltas éticas, quanto no
arquivamento de denúncias infundadas aos profissionais.
Como é de conhecimento de todas/os, dentro de um conselho de classe há muitos processos e documentos
que precisam de efetiva regularidade e celeridade na sua execução e/ou direcionamento. Na ausência
deste conjunto, podem-se acarretar prejuízos e responsabilização judicial ao CRP-02. Ocorre que foram
identificadas algumas lacunas na análise dos documentos do CRP-02. Dessa forma, nossa gestão agiu
rapidamente, visando o efetivo saneamento das pendências existentes, através de solicitação formal para
adoção de todas as providências necessárias, conforme apresentado no documento anexo (Anexo 01).
Por fim, ainda sobre o processo de transição, frisamos que o próprio Conselho Federal de Psicologia enviou
ofício reiterando a necessidade de processos de transição eficientes e corteses (Anexo 02).

3. INADIMPLÊNCIA DO CRP-02
Além das dificuldades anteriormente apontadas, foi identificada uma série de pagamentos pendentes,
conforme tabela abaixo:
FORNECEDOR

DESPESA

R$

Mindêllo

Assessoria e Impressos

10.869,12

Bernhoeft

Assessoria Contábil – condicionado à entrega de balancetes
contábeis, que somente foram recebidos em outubro/2013

13.330,55

TranServi

Despesas com serviço de táxi no exercício das atividades do
CRP-02 (conselheiros, colaboradores e funcionários)

1.353,66

HSBS Informática

Despesas durante as eleições – Preparo

2.900,00

Ajudas de Custo

Subsedes – Caruaru, Garanhuns e Petrolina

6.300,00

Diárias

Subsede – Petrolina

Passagens

Funcionária do CRP-02 – Capacitação Subsedes – Eleições

1.017,04

Administradora

Condomínio do Imóvel no Empresarial The Plaza

4.614,33

CFP

Amortização de empréstimo

26.000,00

Correios

Postagens – Cobrança

12.774,60

Correios

Postagens – Institucional

6.105,00

Despesas com eleições

Publicação em jornal de grande circulação e impressos

4.005,39

SerDigital

Criação do Site do CRP-02 e serviço de hospedagem

4.260,00

IMPLANTA

Software do Sistema Conselhos de Psicologia

3.724,21

750,00
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Pernambuco Conservadora

Prestação de Serviços gerais

1.929,99

Acesse

Serviço de Vigilância Desarmada

5.810,02

SEG

Serviço de Segurança Monitorizada

290,00
TOTAL:
106.033,91

Assim, além de uma previsão aproximada de gastos na ordem de R$ 170.000,00/mês, recebemos o passivo
apontado acima, mesmo diante de um saldo recebido pela nossa gestão no valor de R$ 74.461,13 (Setenta
e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e treze centavos) em caixa, conforme informado na Parte I
do presente documento (Ponto 2: Situação encontrada pelo XIV Plenário). É importante salientar que a
ausência de pagamento dos contratos firmados pode gerar uma série de repercussões ao CRP-02, a
exemplo de protesto judicial.
Diante deste quadro, foi formatado um plano de contingência pela atual gestão, visando um corte efetivo
de gastos. Como medidas efetivas, foram suspensos alguns dos contratos de prestação de serviços do
Regional, assim como a suspensão das Ajudas de Custo dos conselheiros e colaboradores do CRP-02 e a
prorrogação de pagamento para fevereiro de 2014 dos contratos de maior repercussão financeira, como
Assessoria de Informática, Segurança Privada e Serviços de Limpeza e Conservação. Ressaltamos que, para
este fim, foi fundamental o apoio e a confiança depositados pelos parceiros com o compromisso assumido
pela nossa gestão.
Além do plano de contingência, foram realizadas várias solicitações de empréstimo pela nossa gestão,
especialmente junto ao Banco do Brasil e ao próprio Conselho Federal de Psicologia – CFP, visando manter
o CRP-02 em funcionamento mínimo, apenas com as suas atividades básicas, até o início de 2014.
Infelizmente, a fragilidade da situação financeira encontrada no Regional, aliado ao alto valor necessário à
manutenção de suas atividades e ao histórico de solicitações de empréstimos por gestões anteriores,
comprometeram significativamente as solicitações de empréstimo realizadas pela nossa gestão,
especialmente com as instituições financeiras.
Ainda sobre a questão, o próprio Conselho Federal de Psicologia ressaltou, de forma oficial, que o CRP-02
vinha de um histórico de solicitações sucessivas de empréstimo e que deveria efetivamente tomar as
providências administrativas cabíveis para contornar a precária situação financeira (Anexo 03).
Finalmente, aproveitamos o momento para agradecer à gestão anterior e à atual gestão do Conselho
Federal de Psicologia por todo o processo de acompanhamento da situação financeira, intermediação com
outros Regionais e efetivação do empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao CRP-02, ao Conselho
Regional de Psicologia da 6ª Região (São Paulo) pela disponibilidade apresentada para empréstimo, bem
como especial agradecimento ao Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região (Santa Catarina), pelo
empréstimo do montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o qual foi realizado em 24 de outubro de
2013, em momento crucial para a manutenção das atividades básicas do CRP-02.
A atual gestão tem tomado todas as providências necessárias à amortização das dívidas, estabelecendo um
plano de pagamento efetivo aos valores emprestados ao Regional, inclusive no que se refere a
empréstimos concedidos a gestões anteriores do CRP-02. Nesse sentido, salientamos que o empréstimo
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concedido pelo CRP-12 (Santa Catarina) já foi devidamente quitado, mediante pagamento realizado no
último dia 05 de fevereiro de 2014.

No próximo bloco, publicaremos análises sobre a política de gestão de pessoas, o diagnóstico encontrado
no nosso Regional, assim como um panorama geral das ações que estão sendo adotadas pela atual gestão
do CRP-02.
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ANEXO 1 – Ofício solicitando assinatura dos documentos pendentes
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ANEXO 2 – Ofício sobre o Processo de Transição
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ANEXO III – Ofício nº 1762-13/DIR-CFP de Resposta à Solicitação de Empréstimo ao CFP
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ANEXO III – Ofício nº 529/13/PRE/CRP-02 de Resposta à Solicitação de Empréstimo ao CFP
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