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Caro(a) deputado(a), 

 

Pedimos atenção para o Projeto de Lei n° 7082/2017, em pauta no Plenário da Câmara dos 

Deputados, que regulamenta a pesquisa clínica com seres humanos. Este PL foi desfigurado 

durante a tramitação na Câmara, colocando em riscos as pesquisas acadêmicas realizadas fora 

do âmbito da medicina e farmacologia e, assim, prejudicando todo o sistema de investigação 

acadêmica associadas principalmente às ciências humanas. 

 

Reconhecemos o valor do trabalho da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – Conep no 

acompanhamento das pesquisas em saúde. Mas é inadmissível que a Conep tenha ascendência 

sobre áreas do conhecimento que não realizam pesquisas clínicas, como pretende o relator da 

matéria. 

 

Por estes motivos, pedimos que vossa excelência apoie os destaques de bancada DTQ 3 e 

DTQ 5, que reparam o PL 7082/17 para que a proposta se concentre apenas na 

regulamentação da pesquisa clínica, sem prejudicar outras áreas. 
 

O DTQ 3 corrige a redação da matéria, para focá-la na pesquisa clínica; e o DTQ 5 suprime o 

Art. 73, que estende o controle da Conep a todas as áreas do conhecimento sem o devido 

tratamento específico que preserve a integridade das pesquisas nas ciências humanas, sociais, 

sociais aplicadas, letras, linguística e artes. 

 

Contamos com a compreensão de vossa excelência para votar a favor dos destaques, reparando 

o texto de tão importante projeto de lei. 

 

Atenciosamente, 

 

Sociedade Brasileira de Psicologia 
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