
[Em vermelho, texto do relatório]    
[ em preto a contestação. ] 
 
 
 
 
I – RELATÓRIO 
 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1048492&filena
me=PRL+1+CSSF+%3D%3E+PDC+234%2F2011 
 
A proposição em tela objetiva sustar a aplicação do parágrafo único do Art. 3º e o Art. 4º 
da Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 1, de 23 de março de 1999, que 
estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação 
sexual. 
 
II - VOTO DO RELATOR 
 
1. (pag 3) O deputado começa revelando que o PDC 234/11 é resultado da queixa de 
alguns profissionais, mas que na verdade resulta de uma manobra da Bancada 
Evangélica da Câmara dos Deputados com o intuito de caracterizar a homossexualidade 
como uma perversão e assim ganhar fôlego para obstruir o processo de criminalização da 
homofobia, que tem no PLC 122/06 seu baluarte, além de criar um nicho de mercado 
tanto para psicólogos como para as religiões.  
 
2. (pag 6) Lucena queixou-se da pecha "Projeto de Cura Gay", rótulo que traduz quase à 
perfeição as intenções do PDC. Na verdade essa "cura gay" nada mais é que subterfúgio 
para impedir a criminalização da homofobia, por alegar que a homossexualidade é curável 
e portanto a homofobia não poderia ser criminalizada. Queixa essa que não cabe a um 
relator isento, o que constitui prova de falta de isenção ao analisar o PDC. 
 
3. (pag 7) Segundo o relator trata-se de relatar o mérito da matéria, qual seja liberar os 
psicólogos para propagar o conceito de homossexualidade  reversível ("cura gay") e 
oferecer publicamente tais serviços execrados tanto pela ciência internacional 
consagrada, como por líderes mundiais que falharam nas tentativas de obter sucesso com 
esses serviços.  
 
4. (pag 7) "A proposta legislativa versa sobre a liberdade e a proibição do psicólogo para 
atender pessoas com transtornos resultantes de desequilíbrio e de conflitos interiores em 
decorrência de dúvidas e rejeição de sua opção pela homossexualidade." 
 
Os psicólogos não estão proibidos de atender tais pessoas, mas de garantir competência 
para o sucesso de tais procedimentos visto que não há nos anais da ciência fatos que os 
justifiquem. 
 
5. (pag 9) "Reafirma-se através deste relatório a não existência de qualquer lei que proíba 
a pesquisa científica..." 
 
Pessoas não podem ser usadas como cobaias. 
 
6. (pag 10) "Também não há cabimento para a proibição de profissionais em atender a 
esta demanda." (referindo-se à reversão da orientação sexual desejada) 
 
O profissional não é proibido de atender a demanda, mas de alegar que tal demanda será 
bem sucedida. 
 
 
 
 



7. (pag 9 e 10) "O Conselho Federal de Psicologia, no intuito de se posicionar contra uma 
visão da atração sexual por pessoas do mesmo sexo enquanto uma patologia, extrapolou 
seus poderes. 
E essa intenção do Conselho fica clara quando procura impor aos profissionais psicólogos 
a não manifestação ou participação em eventos públicos sobre o tema de forma distinta 
das posições que o Conselho defende, conforme se depreende da leitura do Parágrafo 
Único do art. 3º e do art. 4º da Resolução." 
 
"RESOLUÇÃO CFP N° 001/99 DE 22 DE MARÇO DE 
1999 
... 
Art. 3° - os psicólogos não exercerão qualquer ação 
que favoreça a patologização de comportamentos ou 
práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva 
tendente a orientar homossexuais para tratamentos 
não solicitados. 
Parágrafo único - Os psicólogos não colaborarão com 
eventos e serviços que proponham tratamento e cura 
das homossexualidades." 
 
Não é doença, então o psicólogo não pode propor "cura". O artigo se justifica inteiramente 
no sentido de proteger o homossexual da ação de psicólogos de ma fé. 
 
8. (pag 11)  "...qualquer pessoa que busca tratamento profissional, normalmente, o faz de 
forma espontânea, e quanto a este tipo de ajuda a grande e absoluta maioria dos 
pacientes são adultos. 
Ninguém se submete a um tratamento que não deseje."  
 
Pessoas pressionadas por ambiente preconceituoso chegam até o suicídio, então é 
natural que recorreriam a milagres anunciados por profissionais inescrupulosos.  
 

"De qualquer forma, não se está questionando isto também por parecer óbvio e até 
desnecessária a menção nesta norma profissional." 
 
Pelo contrário, é justamente por isso que a norma é imprescindível. 
 
9. (pag 12)  "...o psicólogo, por ética e respeito à ciência, tem o direito e o dever de não 
dar continuidade ao tratamento ou mesmo de não iniciá-lo se observar que o paciente 
está feliz em sua condição, não quer mudança e está sendo obrigado a buscar ajuda." 
 
Justamente, a resolução foi criada para proteger o homossexual de psicólogos 
inescrupulosos, que colocam dogmas religiosos acima da ciência consagrada. Psicólogos 
que têm a ciência acima do dogma não oferece cura para o que não é doença. 
 
10. (pag 12) A Constituição Federal existe para proteger o cidadão dos abusos a que 
podem estar sujeitos, como é o caso em que psicólogos oferecem cura para o que não é 
doença.  
 
 
11. (pag 13) "Se o profissional pode realizar trabalhos preventivos, pode diagnosticar e 
cuidar quando 
atuando na área clínica, por que não é possível, quando a demanda de pedido de 
tratamento por parte do paciente é na área da sexualidade?" 
 
Porque a homossexualidade não é doença a ser diagnosticada, prevenida e cuidada no 
sentido de ser modificada para uma suposta norma do desejo.  
 
 



12. (pag 14) "a própria OMS-Organização Mundial de Saúde, mantém em sua 
Classificação Estatística das Desordens Mentais e Comportamentais, CID 10, ou seja, 
sua décima edição, em vigor, várias desordens ligadas à sexualidade, incluindo às ligadas 
à orientação sexual. Isto pode ser observado, por qualquer do povo, inclusive no site da 
OMS, a saber: 
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F60-F69 
 
A F60-F69, na CID 10, trata das desordem mentais ligadas à sexualidade e não da 
homossexualidade que não é uma desordem mental.    A OMS não poderia se 
contradizer e não se trata de contradição. A CID trata de desordens mentais e não de 
ordens mentais como é o caso das orientações sexuais. 
 
13. (pag 14) Alterar a egodistonia não significa alterar a orientação sexual. Egodistonia 
não é orientação sexual, é paranóia. A resolução do CFP não impede a alteração da 
egodistonia. 
 
F66.1  
Egodystonic sexual orientation 
  
Definition 
The gender identity or sexual preference (heterosexual, homosexual, bisexual, or 
prepubertal) is not in doubt, but the individual wishes it were different because of 
associated psychological and behavioural disorders, and may seek treatment in order to 
change it. 
 
Definição 
Identidade de gênero ou preferência sexual (heterossexual, homossexual, bissexual ou 
pré pubere) não estão em questão, mas os anseios individuais para que fossem 
diferentes porque associados a desordens comportamentais e psicológicas podem 
ensejar tratamento de modo a mudar o quadro.  
 
Como as orientações sexuais não estão em questão, a mudança se refere obviamente à 
mudança do quadro de desordem e não da orientação sexual.  
 
14. (pag 15) A análise da CID 10 feita no relatório Lucena, ou é constituída de má fé ou 
ignorância na interpretação de texto. O que a CID 10 preconiza é o tratamento da 
desordem e não a alteração da orientação sexual que como ela própria diz NÃO ESTÁ 
EM QUESTÃO. 
 
15. (pag 16) "No entanto o relato de várias pessoas que deixaram a atração pelo mesmo 
sexo, que compõem a 
minoria das minorias, não podem ser discriminadas por buscarem elas mesmas as 
mudanças que desejam,..." 
 
Relatos de pessoas que compõem a "minoria das minorias" não são resultados científicos 
para serem usados como referência de tratamentos. Podem quanto muito servirem como 
elementos de análise profunda caso a caso ao longo de anos para se conhecer do que se 
tratam. 
 
16. (pag 17) "Se determinado cidadão de orientação heterossexual, em conflito com a sua 
heterossexualidade, desejar ajuda por definir-se pela atração sexual  por pessoas do 
mesmo sexo, o psicólogo poderá livremente atendê-lo  em sua solicitação, segundo a 
orientação do CFP. No entanto, o sentido contrário não é permitido." 
 
Não existem casos em que heterossexuais buscassem inversão da sua orientação sexual, 
daí porque não há resolução nesse sentido, mas se surgirem, o que é inteiramente 
improvável, então caberá ao CFP propor resolução similar. 
 



17. (pag 17) "...o que importa é que o ser humano é um sujeito de direitos e ele tem a 
liberdade de procurar livremente profissionais e os profissionais tem o dever de atender a 
demanda apresentada pelo paciente, conforme conhecimento e técnicas aprendidas em 
sua formação profissional." 
 
Não há conhecimento e técnicas apreendidas na formação profissional que altere aversão 
por genitália para atração, ou que altere atração por aversão, a menos de agressivas 
terapias condicionantes que fatalmente levam  a graves prejuízos na saude mental. Seria 
fazer doente aquilo que é saudável.  
 
18. (pag 17) "qualquer psicólogo que trabalhe com aqueles que desejam deixar de sentir 
atração por pessoas do  mesmo sexo e se pronunciar publicamente sobre o assunto e 
colaborar com eventos, está sujeito à punição," 
 
Estão sujeitos à punição apenas os psicólogos que patologizarem as orientações sexuais, 
publica ou privativamente. 
 
19.  (pag 18) "existe uma demanda espontânea de pessoas que procuram profissionais, 
como também de grupos de apoio e mútua-ajuda, que trabalham seguindo o mesmo 
modelo que o AA-Alcoólatras Anônimos, grupos que  
também parecem estar na mira do Conselho federal de Psicologia." 
 
(Ele compara AAA - com grupos de terapias de reversão sexual) Alcoolismo é doença; 
orientação sexual, não é. 
 
20. (pag 18) "Se o Conselho Federal de Psicologia impede os profissionais de atenderem 
e ajudar as pessoas que estão desconfortáveis com a homossexualidade, se o Movimento 
LGBT orienta a denúncia aos grupos que se propõe a ajudá-los, o que será dessas 
pessoas que sofrem com seus conflitos internos?" 
 
Apoiar pessoas que desejam voluntariamente deixar a atração pelo mesmo sexo é 
segundo a técnica consagrada tanto pela ciência como por líderes nessas terapias 
(Exodus, Spitzer), iludí-las da possibilidade. O máximo que se pode fazer é sufocar a 
atração pelo mesmo sexo. Isto (abstinência compulsória), qualquer igreja está apta a 
oferecer sem necessidade de tratamento psicológico. Entretanto, nada impede que um 
psicólogo de suporte a quem deseja sufocar parte da sua bissexualidade ou ela inteira. O 
que a resolução impõe é que não se crie a ilusão de que se pode eliminar uma orientação 
sexual e criar outra diferente.  
 
21. (pag 19) "O que fará com as pessoas que precisam de ajuda?"  
 
Ajudá-las a aceitar que a homossexualidade não é doença e conduzi-las para o 
reconhecimento desse fato.  
 
22. (pag 19) "quero apenas lembrar aos membros desta Comissão, as denúncias que a 
mídia já nos trouxe de que adolescentes heterossexuais estavam sendo traficados da Ilha 
do Marajó, no Estado do Pará, para se  prostituírem fingindo serem travestis... ...se 
aplicado o parágrafo único do art. 3º e o art. 4º da Resolução do Conselho Federal de 
Psicologia nº 1/99, de 23 de março de 1999, não poderiam receber ajuda e tratamento?" 
 
Casos de imposição a comportamento sexual diferente da própria orientação sexual 
dispensam tratamento assim que cessa a imposição (exemplo de caso ocorrido na Ilha de 
Marajó). Não é portanto situação de previsão por parte do CFP. 
 
 
 
 
 



23. (pag 19) "Dr. Humberto Verona em Audiência Pública na data de 27/11/2012, nesta 
Comissão de Seguridade Social e Família quando disse  “que o transtorno pode ser 
tratado”..." 
 
Verona menciona tratamento no sentido de resolver desordem (egodistonia) e não aquilo 
que não é doença (homossexualidade).  
 
24. (pag 20) "Trago ainda, para conhecimento dos nobres pares, a sentença  proferida  
em uma  AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) Nº 
5016454-66.2011.404.7200/SC," 
 
Sobre a ação ordinária de função acadêmica em Sta Catarina.  
 
Ensino (discussão acadêmica) não é tratamento psicoterápico profissional em consultório, 
por óbvio não está sujeito à resolução do CFP. Detalhes dessa demanda não foram 
explicitados e como o CFP não recorreu da decisão reconheceu ter avançado sobre área 
que não lhe competia. Não é esse o caso do PDC 234/11. 
 
25.  (pag 20) "O artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal,também estabelece a mais 
ampla liberdade profissional, como se infere: 
“é  livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer” 
 
O CFP e suas resoluções resultam de lei federal à qual o livre exercício da profissão de 
psicólogo está sujeito, ou o CFP e todas as suas resoluções seriam dispensáveis, 
estendendo-se a mesma dispensa a todos os conselhos profissionais, como por exemplo: 
engenharia, medicina, advocacia, etc. 
 
26. (pag 21) "Com efeito, se toda nova técnica fosse proibida pelo Conselho de Regional 
de Psicologia, a  
Psicologia como Ciência Humana não poderia mais evoluir e não seriam mais 
encontradas técnicas modernas para a solução dos problemas humanos, o que seria 
lamentável, já que haveria um regresso aos tempos mais obscuros da História da 
Humanidade, em que eram proibidas novas descobertas e novas técnicas científicas que 
não estivessem de acordo com o regime preestabelecido” 
 
A resolução 01/99 do CFP, em pauta. resultou de intensas pesquisas nacionais e 
internacionais que concluíram que a homossexualidade não é doença. Esta é a nova 
técnica almejada pela decisão judicial apresentada nesta página do relatório e não a 
proposta pelo PDC 234/11, que não é técnica científica nenhuma. 
 
27. (pag 22) "...foi dito por representantes do Conselho Federal de Psicologia que a 
Resolução nº 01/99 não impede 
as pessoas que estão desconfortáveis e infelizes com a sua orientação sexual de 
buscarem ajuda." 
 
Repetindo o argumento já citado, a resolução não impede ninguém de procurar ajuda, só 
impede psicólogos de prometerem cura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. (pag 22) "...se a Resolução não as impede e ao mesmo tempo psicólogos no Brasil 
vem sendo julgados e punidos por atenderem pessoas que voluntariamente e 
espontaneamente os procuram por vivenciarem conflitos quanto  à orientação sexual,  a 
exemplo das Dras Rozangela Justino, do Estado do Rio de Janeiro, e Mariza Lobo, do 
Paraná,  fato amplamente divulgado pelos meios de comunicação do Brasil e de outros 
países, faz-se necessário que o egrégio Conselho Federal de Psicologia reescreva e 
reedite o parágrafo único do art. 3º e o art. 4º da Resolução nº 01/99. 
 
A resolução é clara e concisa, dispensa por isso de ser reescrita. O fato é que tanto 
Rozangela Justino como Mariza Lobo pretenderam usar de técnicas não admitidas pela 
ciência  e nem aceitas nas academias. Técnicas que utilizam de preceitos religiosos 
devem antes passar pelo crivo das academias para depois serem implantadas. Portanto, 
não são os artigos da resolução que têm que ser reescritos ou sustados pelo PDC 234/11, 
mas a postura dos psicólogos e deputados que os querem omitir.  
 
29. (pag 23) "A exemplo citamos que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, ao 
tomar conhecimento que psicólogos  estavam sendo processados no Conselho Federal 
de Psicologia e corriam o risco de  terem seus registros cassados por atenderem 
pessoas que desejam mudar a orientação sexual, ajuizou a Ação Civil Pública  nº 
0018794-17.2011" 
 
As ações contra a resolução que estão na justiça seguirão seu curso até a solução 
judicial. O fato de existir demanda judicial não implica que se proponha mudança na lei. 
Que se assim fosse, não haveria necessidade de Poder Judiciário. 
 
30. (pag 24) "Assim, é inegável que o § 1º do art.13 da Lei nº 4.119/62 garante ao 
profissional admitido nos  
quadros do Conselho promover o atendimento e a orientação que entender eficaz para 
essas situações, ao  
passo que o art. 3º, parágrafo único,  e o art 4º  da Resolução nº 01/99 do aludido 
Conselho está vedando..." 
 
 O §1º do art 13 da lei 4.119/62 diz: 
 
§ 1º - Constitui função privativa do Psicólogo a utilização de métodos e técnicas 
psicológicas com os seguintes objetivos:* 
diagnóstico psicológico; 
orientação e seleção profissional; 
orientação psicopedagógica; 
solução de problemas de ajustamento. 
 
Portanto, o art. 4º da resolução, que trata da função PÚBLICA do psicólogo, não veda 
nada que seja função PRIVATIVA. O § único do artigo 3º especifica "tratamento e cura 
das homossxualidades" e não "problemas de ajustamento" que devem estes obedecer a 
máxima de que a homossexualidade não é doença passível de cura. 
 
Portanto não há conflito de normas, o que invalida o argumento do "critério hierárquico". 
 
31. (pag 25) "o parágrafo único do art. 3º e o § 4º da Resolução nº 01/99 violam o direito 
fundamental ao livre exercício profissional,  comodispõe o  inciso XIII, do  art. 5º da 
Constituição" 
 
Novamente repete art. 5º XIII da CF  que garante o livre exercício desde que atendidas 
as qualificações que a lei estabelecer, o que implica em livre exercício de psicólogo 
registrado no CFP ao qual se obedecem suas resoluções. A CF garante portanto a 
Resolução 01/99 do CFP e por isso mesmo, o PDC 234/11 é inconstitucional, mas que 
nesta análise "não vem ao caso"... 
 



32. (pag 25) ". Ora, não existe no ordenamento jurídico brasileiro nenhuma lei que proíba 
o psicólogo de orientar pessoas  que voluntariamente almejem mudar sua orientação 
sexual." 
 
O argumento de que não há lei impeditiva é falso porque há a lei que exige que 
profissionais estejam sujeitos às resoluções de seus conselhos profissionais. Caso 
contrário normas como ABNT, o CDI 10, etc nem poderiam ser elaboradas. Todas as 
profissões possuem normas de procedimento para a conduta dos profissionais, que então 
estarão livres para exercer suas profissões. 
 
33. (pag 25) "Logo, se existem métodos e técnicas para a abordagem desta forma de 
atração sexual, é injurídica a Resolução que proíba o desenvolvimento de 26 atividade 
profissional para o auxílio de pessoas que voluntariamente desejam deixar a atração por 
pessoas do mesmo sexo." 
 
Não existem técnicas psicológicas religiosas recohecidas pela academia para a 
abordagem da homossexualidade. Bem como não existem técnicas, a menos de 
condicionamentos ilegais, de alteração da aversão ou atração por sexo ou gênero. Não há 
técnicas de alteração de desejos que não sejam condicionamentos violentos, afim de 
provocar reflexos condicionados indesejáveis. 
 
34. (pag 26) "O parágrafo único do art. 3º e o art. 4º da Resolução também violam o 
princípio constitucional da razoabilidade..." 
 
Se a resolução está sujeita a preceito constitucional, com maior razão o PDC 234/11 não 
procede. O foro adequado para discutir a constitucionalidadeda resolução do CFP  é o 
STF. 
 
35. (pag 26) "visto que proíbem o psicólogo de atender cidadão que voluntariamente 
pretenda deixar a atração pelo mesmo sexo, de participar de eventos e serviços que se 
proponham a tal, assim como de se pronunciarem publicamente sobre o assunto." 
 
Art. 5º XIII da CF é argumento repetido ad nauseam já refutado duas vezes. I. e., o livre 
exercício profissional desde que obedecida lei estabelecida, que impõe conselhos 
profissionais e suas normas baixadas para que a profissão não seja descaracterizada e 
não ofereça danos e ricos à população em geral. 
 
36. (pag 26) A resolução não viola "a liberdade de o cidadão de escolher como quer viver 
consigo mesmo" porque não é dirigida ao cidadão, mas ao psicólogo.  
 
Novamente repetindo, a resolução não impede que o cidadão procure auxílio psicológico 
para resolver seus conflitos, a resolução só impede que se tente alteração de desejos 
pelo mesmo sexo, alteração que só é possível com terapias condicionantes à base de 
técnicas ilegais.  
 
37. (pag 27) "Assim sendo, se o Estado respeita o direito daqueles que  desejam  deixar  
a  atração pelo sexo  
oposto  e assumem a  atração pelo mesmo sexo, também deverão ser respeitados os 
direitos daqueles que optaram pela via inversa" 
 
O Estado via CFP não pode também oferecer alteração do desejo heterossexual, do 
mesmo modo que não pode oferecer via CFP alteração do desejo homossexual. O 
conceito da resolução vale tanto para os homossexuais como para os heterossexuais 
porque não há técnica legal que permita essa alteração. 
 
 
  
 



38. (pag 28) Existe um número indeterminado de pessoas que, exercendo o livre arbítrio, 
escolheram interagir sexualmente com pessoas do sexo oposto, abandonando  o 
comportamento sexual com pessoas do  
mesmo sexo" 
 
As pessoas que decidiram pelo livre arbítrio mudar seus hábitos sexuais podem no 
máximo ser objeto de estudos acadêmicos sérios e profundos. Aliás, deveriam ser assim 
observados. Até para se conhecer o alcance dessas transformações.  
 
39. (pag 28) "Tal norma é tão relevante que foi repetida na própria Constituição Federal, 
no art. 220, § 2º “é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou 
artística”." 
 
Novamente a Constituição Federal é chamada ao argumento, esquecendo que "é vedada 
toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e ou artística". Entretanto, 
também no mesmo artigo da constituição: 
 
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer 
 
Significa que a liberdade de expressão não é absoluta, cabendo portanto a censura nos 
casos em que a lei determina. 
 
40. (pag 29) "...a maioria afirma que a  atração pelo mesmo sexo, por si só, não é 
considerada doença, mas uma desordem, um transtorno, conforme  a  OMS. 
 
Mentira. A atração pelo mesmo sexo não é um transtorno, nem desordem. Pode causar 
transtorno se o ambiente da pessoa for hostil à sua orientação sexual. A tese científica 
que era absurda no passado ganhou conhecimento e argumentos que lhe tiraram o 
caráter absurdo. Não foi o direito de opinião mas a constatação do fato ao longo dos 
muitos anos de ciência evoluindo, de história e estatística.  
 
Não se pode, por conta de opinião submeter cidadãos saudáveis ao papel de cobaias 
para satisfazer a vaidade dos cientistas que almejam novas descobertas. Se até o uso de 
animais irracionais como cobaias vem sendo questionado, quanto mais não seja, o uso do 
homem como cobaia. 
 

O HOMEM NÃO É COBAIA.  
 

41. (pag 30) E finalmente...  
 
O relatório do Deputado Roberto de Lucena, como se pôde verificar aqui, foi inteiramente 
manipulado para resultar em um parecer favorável. Forçado a ser favorável, usou de 
falácias e exaustivas repetições, fugiu da síntese no sentido de exaurir a paciência do 
leitor  em 31 páginas de escritos que poderiam estar resumidas em uma ou duas, e com 
isso induzir maliciosamente os deputados da Comissão de Seguridade Social e Família a 
votarem com o relator, sem ler e analisar o texto em profundidade. O que revelaria a sua 
inconsistência e má fé. 
 
 


