
 

AO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 

A/C Ilma. Sra. Presidente: 

Doutora Mariza Monteiro Borges 

 

 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JURISTAS 

EVANGÉLICOS – ANAJURE, associação civil sem fins lucrativos, com objetivo de 

atuar na defesa das liberdades civis fundamentais (art. 3º, Estatuto), inscrita no CNPJ sob 

o nº 18.376.642/0001-55, com escritório nacional no Setor de Rádio e Televisão Sul, 

Quadra 701, Bloco 0, Ed. Multiempresarial, salas 697698, fones 61-3964-8227 / 3963-

8233, membro pleno da FIAJC (Federación Inter Americana de Juristas Cristianos) e da RLP 

(Religious Liberty Partnership) – entidades internacionais reconhecidas na defesa dos 

direitos humanos fundamentais – e em processo de obtenção de status consultivo junto 

ao Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, neste ato 

representada pelo Presidente de seu Conselho Diretivo Nacional, Dr. Uziel 

Santana dos Santos, nos termos de seu estatuto social, Art. 13, parágrafo §4º, vem 

mui respeitosamente, por intermédio de seus insignes advogados, todos membros 

efetivos desta associação de âmbito nacional e nomeados para esta comissão específica 

de diálogo e cooperação com Conselho Federal de Psicologia, que a esta 

subscrevem, com base no direito constitucional de petição e na forma da Lei do 

Processo Administrativo, Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, EXPOR e 

REQUERER nos termos adiante pormenorizados e explicitados:  

 

CONSIDERANDO: 

 

(i) Que a Resolução CFP nº. 001/99, de 22 de Março de 1999 

estabeleceu normas de atuação para os psicólogos em relação à orientação sexual de 

seus pacientes, determinando que os profissionais não tratem comportamentos ou 

práticas homoeróticas como patologia, tampouco adotem ações coercitivas que visem a 

orientar homossexuais para tratamentos não solicitados ou com promessas de cura. 



(ii) Que o Código de Ética Profissional do Psicólogo veda, em seu 

artigo 2º, alíneas b e f, induções baseadas em convicções políticas, filosóficas, morais, 

ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou de qualquer tipo de preconceito, no 

exercício das funções dos profissionais inscritos no quadro dos respectivos conselhos 

regionais, bem como adoções de procedimentos, técnicas e meios não regulamentados 

ou reconhecidos pela profissão. 

(iii) Que há dentre os psicólogos inscritos nos quadros dos 

respectivos conselhos regionais, profissionais dos mais diversos credos e ligados às mais 

variadas religiões, bem como os que se autodefinem ateus ou descrentes, em estrita 

consonância aos ditames e princípios constitucionais da laicidade e confessionalidade 

existentes no âmbito da República Federativa do Brasil.   

(iv) Que o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso XIII, 

estabelece o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais estabelecidas por Lei. 

 

(v) Que o mesmo artigo 5º da Constituição Federal, em seus incisos 

VI e VIII, dispõe ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, e que ninguém 

será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política. 

(vi) Que este Conselho Federal de Psicologia posicionou-se em 

28/02/2012, através de nota pública de esclarecimento à sociedade e aos psicólogos, 

sobre a questão da “psicologia versus religiosidade no exercício profissional”, afirmando 

inexistir oposição entre uma e outra, pelo contrário, já que a psicologia é uma ciência 

que reconhece que a religiosidade e a fé estão presentes na cultura e participam na 

constituição da dimensão subjetiva de cada pessoa, e que a relação dos indivíduos com 

o sagrado pode ser analisada pelo profissional psicólogo, mas nunca imposto por ele às 

pessoas com os quais trabalha, sob pena de caracterização de proselitismo. 

(vii) Que há entendimentos contraditórios no meio acerca da 

Resolução CFP nº. 01, de 22 de Março de 1999, no que tange à possibilidade de 

atendimento de pessoas com conflito na sua sexualidade por profissionais da psicologia 

que professam uma determinada religião – notadamente, os cristãos – no sentido de que 

estão proibidos de proceder à sua reorientação sexual, mesmo com pedido do paciente 

e aplicando técnicas, métodos e meios regulamentados ou reconhecidos pela profissão. 



Tratar-se-ia, tal entendimento, de grave violação aos princípios e preceitos 

constitucionais da Liberdade Religiosa, ensejando, na forma da Lei nº 7.716 de 05 de 

Janeiro de 1989 – que trata de crimes resultantes de preconceito, de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional – tipificação penal por parte da autoridade que assim o 

cometesse. 

 

Assim, diante dos excertos acima descritos, servimo-nos da presente 

CONSULTA para REQUERER a este insigne Conselho Federal de Psicologia 

que se posicione formalmente sobre a atuação dos profissionais de psicologia, com base 

na citada Resolução CFP nº. 001/99, de 22 de Março de 1999, especialmente quanto a 

atuação dos psicólogos que professam uma religião – notadamente, os cristãos – no que 

tange ao direito constitucional de liberdade profissional e de crença mencionados acima, 

combinado com as disposições constantes no Código de Ética Profissional, para: 

 

1) Manifestar-se expressamente, respondendo a esta Consulta, 

sobre a possibilidade de psicólogos cristãos receberem e atenderem 

quaisquer pacientes que tenham conflitos em sua sexualidade, estando 

autorizados a aplicar técnicas, métodos e meios reconhecidos ou 

regulamentados pela profissão, na orientação ou reorientação dessas 

pessoas com relação a sua sexualidade, inexistindo qualquer 

impedimento legal, ético ou profissional quanto a essa atuação, sendo 

esta a única interpretação admitida para a Resolução CFP nº. 001/99;  

2) Que, destarte, seja também emitida por este insigne Conselho Federal 

de Psicologia Nota Pública à sociedade e psicólogos em geral.  

 

Aproveitamos o ensejo para renovar novos votos de elevada estima e 

apreço a este respeitável Conselho de classe, colocando-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que porventura se façam necessários. Como consignado em reunião 

anterior, a ANAJURE se posiciona no sentido de cooperar com o CFP nesse e outros 

assuntos, sempre à luz dos princípios e preceitos constitucionais da República Federativa 

do Brasil. 

NTD. 31 de março de 2015. 

 



 

 

 
Dr. Uziel Santana 

Presidente do Conselho Diretivo Nacional 
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