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Resolução Administrativa 01/2022
CONSIDERANDO

que a

ABP® é uma

organização mantida pelo Grupo Educacional UniLogos;
CONSIDERANDO que a ABP® é regida pelo
código de ética e por seu estatuto administrativo para a autorregulamentação
profissional, sendo essa uma iniciativa consciente e voluntária do psicanalista;

CONSIDERANDO que a ABP® se constitui
como organização legal e legitima, divulgadora do CNP – CADASTRO
NACIONAL DE PSICANALISTAS;

CONSIDERANDO

que a

ABP® é uma

organização reconhecida mundialmente membro oficial da Khonsu LLC da
Louisiana (USA), portanto, responsável pela manutenção da lisura e probidade
técnico profissional;
CONSIDERANDO a necessidade de criar e
implementar cada dia mais, ações que possam assegurar a seus membros
ativos a admissão responsável de novos membros, que possuam abalizada
formação psicanalítica;

RESOLVE

Art. 01 – Fica ratificado o vínculo direto do Grupo ABP® oficial – Psicanálise
(criado em 14/03/2021) no aplicativo de mensagens WhatsApp;
Art. 02 – Fica ratificado ao referido grupo, assim como já o estava, todo o
conjunto de regras estabelecidas pela ABP®, em seu website e documentos
complementares;
Art. 03 – Fica ratificado e publicizado através deste ato o conjunto de regras
que norteiam o Grupo, a saber:

🤚Olá, somos moderadores do Grupo!!
👉🏻A proposta principal do grupo é passar informações a respeito da ABP
Associação Brasileira de Psicanálise, órgão privado, mantido pelo Grupo
Educacional Unilogos, reconhecida pela IMH, Khonsu, ASIC, INQAAHE,
AAICM e AAMA (USA), bem como trocar conhecimentos, experiências e propor
estudos sobre a Saúde Mental👈🏻
🤝Quem entrou agora se apresente dizendo:
👉🏻Nome completo;
👉🏻De onde é;

👉🏻Em que área você atua;
REGRAS DO GRUPO🤚
1🚫 Não falar sobre política, religião e nem passar nenhum tipo de corrente ou
informações falsas, boatos ou utilidade pública.
2🚫 Não divulgar links de grupos, nem qualquer tipo de propaganda seja de
curso, serviço ou atendimentos!!
3🚫 Não ofender nenhum membro, procurando respeitar as opiniões de cada
um.
4 ✅ Se for postar algum vídeo sobre terapias, diga antes do que se trata!
5🚫 Não Postar vídeos que não tenham relação ao tema do grupo!!
6 ✅ Não postar áudios sem relação nenhuma com o tema ou q sejam de
outros grupos. 👈🏻
7🚫 Não Postar solicitações ou questões de ordem pessoal, em respeito a
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais!!
👉🏻O membro que desrespeitar as Regras, será imediatamente removido!
Conto com a colaboração e o bom senso de todos!!!
Obrigado🙏🏼🙏🏼

Art. 04 – Fica ratificado que a infração cometida na comunidade, aqui definida
como Grupo oficial, será causa para o competente processo administrativo que
poderá incorrer em: Advertência, Notificação, Remoção ou Exclusão do Grupo
do WhatsApp e/ou da ABP®;

Art. 05 – Os atos de conluio (de terceiros) que apoiem práticas supostamente
tipificadas como crime e que venham a pôr em risco a integridade do grupo e
de seus administradores serão tratados conforme o disposto no art. 04;
Art. 06 – Fica ratificado aos membros da ABP® a OBRIGATORIEDADE no
cumprimento das normas e das disposições complementares, seja na atividade
que envolva o código de ética da ABP®, seja no convívio com outros
componentes da instituição;
Art. 07 – Fica ratificado que o uso dos espaços comuns da ABP® não se
confundem com espaços político-democráticos, a ABP® é uma Associação
vinculada, mantida e de característica privada, registrada e controlada por seu
mantenedor através do pelo Código de verificação: 2103147170150-9VKJVC
(https://www.safecreative.org/certificate)
Art. 08 – Fica ratificada que cabe EXCLUSIVAMENTE a direção da ABP® a
aplicação de seu conjunto de normas;
Art. 09 – Fica ratificado a OBSERVÂNCIA do cumprimento do CÓDIGO DE
ÉTICA ao qual todo membro esta vinculado, em especial:
CAPÍTULO II
RELAÇÕES COM OS COLEGAS
ART. 8 - O psicanalista DEVE ter para com os seus colegas a

CONSIDERACÃO, o APREÇO e a SOLIDARIEDADE que
refletem a harmonia da classe e lhes aumentam o conceito
público.
I - Este apreço, a consideração e a solidariedade não podem,
entretanto, induzir o psicanalista a ser conivente com o erro,
levando-o a deixar de combater os atos que infligem os
postulados éticos ou as disposições legais que regem o
exercício profissional. Á crítica a tais erros ou atos não
deverá, porém ser feita de público ou na presença de Clientes
ou de seus familiares, salvo por força de determinação
Judicial, que será SEMPRE objeto de representação ao
Sindicato da Classe ou a Entidade a que o Membro infrator,
estiver filiado, respeitando-se a HONRA e DIGNIDADE do
colega.
Art. 10 – Fica ratificado que as manifestações públicas, revestidas ou não de
liberdade de expressão, que venham a constituir “crítica a tais erros ou atos”,
definidos no Capítulo II, art. 8 do Código de Ética, que sejam realizados em
“público” através do Grupo oficial, serão passiveis de processo administrativo,
que poderá conduzir o infrator ético a suspensão, admoestação e expulsão de
sua condição de membro;
Art. 11 – Fica ratificada a necessidade de pleno conhecimento das orientações
dispostas no site oficial da ABP® (https://abpsicanalise.org/), as quais deverão
ser seguidas e respeitadas;

Art.

12

–

Fica

ratificada

a

informação/determinação

a

respeito

do

comportamento de assedio moral, que por ventura ocorram em face dos

colaboradores da ABP®, o qual será tratado em sede administrativa, policial e
processual penal;
Art. 13 – Todo o membro tem pleno direito de comunicação e exposição de sua
opinião, desde que tal opinião ou posicionamento seja dirigido em particular a
um dos membros da direção;
Art. 14 – A ABP® reforça sua condição de entidade mantida e privada.
Art. 15 – Esta resolução entra em vigor, com amplos efeitos, na data de sua
publicação independente de resoluções anteriores;
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