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Prezad@s associad@s da Sociedade Brasileira de História da Psicologia: 
 
A Comissão responsável pela mudança de Estatuto da SBHP, a qual foi aprovada em 
Assembleia de nossa Sociedade no dia 16/04/2019, em Belo Horizonte, contatou a Diretoria 
da SBHP, comunicando que foram observadas inconsistências presentes na redação do texto 
– SBHP: Proposta de alteração de Estatuto (Abril/2019) – aprovada na referida Assembleia, a 
saber:  
 

1. O artigo 22º do novo estatuto não apresenta mais o cargo de “diretor regional” 
na composição da diretoria [exclusão aprovada na referida Assembleia], mas esta 
figura ainda aparece no artigo 25º, na linha de sucessão da presidência. 

 
2. O inciso II do art. 5° permaneceu inalterado, estabelecendo o direito ao voto ao 

associado após 12 meses de seu ingresso na Sociedade. No entanto, foi aprovada 
a alteração desta regra no §1º do art. 21º: “no caso de novos associados, são 
votantes aqueles que tenham se afiliado há pelo menos três meses antes da data 
de realização do pleito”. 

 
Como pode se observar, ambas as inconsistências são erros materiais na redação do texto, 
posto que estão em desacordo com mudanças aprovadas pela própria Assembleia. 
Entretanto, ambas precisam de uma resolução ágil, de modo a não impactar o processo 
eleitoral em curso para o binômio 2022-2023 e, como tal, a própria continuidade da 
Sociedade. 
 
A Diretoria tratou do assunto com a Comissão do Estatuto e a Comissão Eleitoral.  
Conjuntamente, propôs-se o seguinte encaminhamento, aprovado pela Diretoria: 
 

a. O processo eleitoral em curso será executado, tendo em vista o teor das mudanças já 
aprovadas: isto é, sem os cargos de Diretores Regionais e com o período mínimo de 
três meses para habilitação a votar. 

 
b. As correções serão formalmente submetidas à aprovação da Assembleia Geral 

Extraordinária, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2021, no nosso V Congresso 
Brasileiro de História da Psicologia.  

  
Estamos cientes dos problemas oriundos de tal solução, mas acreditamos que não apenas 
não fere as decisões tomadas pelos sócios em assembleia, mas especialmente estimamos 
que a saída proposta irá nos conduzir a uma gestão dinâmica, eficiente e eficaz de nossa 
Sociedade. 
  

Atenciosamente, 
 

Diretoria da SBHP 

http://sbhpsi.com.br/wp-content/uploads/2021/08/SBHP-Proposta-de-alteração-de-Estatuto-04-2019.pdf

