
  
REGIMENTO INTERNO 
  
Histórico 
  
O Fórum do Campo Lacaniano - Rio de Janeiro (FCL-RJ) constituiu-se no Rio de Janeiro em 

agosto de 1998 como um espaço de reflexão e crítica do movimento psicanalítico e suas 
instituições, suscitado pela objeção à política do Um da Associação Mundial de Psicanálise e suas 
Escolas, o que culminou com a cisão da Escola Brasileira de Psicanálise no decorrer do ano de 
1998. No final de 1998, o FCL-RJ decidiu por votação a constituição de Formações Clínicas do 
Campo Lacaniano do Rio de Janeiro, instituição de ensino e pesquisa que iniciou suas atividades em 
1999. Em outubro de 1999, em Belo Horizonte (MG), foi fundada a Associação Fóruns do Campo 
Lacaniano (AFCL), na qual o FCL-RJ tem sua representação nacional, e através da qual participou 
do movimento dos Fóruns do Campo Lacaniano em nível nacional com intercâmbio com os outros 
Fóruns do Brasil. 

Em novembro de 1999, foi fundada em Paris (FR) a Internacional dos Fóruns do Campo 
Lacaniano (IFCL), à qual o FCL-RJ se associou inserindo-se desde então no movimento dos Fóruns 
do Campo Lacaniano em nível internacional com intercâmbio com os diversos Fóruns do mundo. 
Participando do movimento de constituição de uma Escola de Psicanálise, FCL-RJ vem cumprindo 
suas finalidades que culminaram, em maio e junho de 2001, na votação do texto “Princípios 
Diretivos para uma Escola de Psicanálise orientada pelos ensinamentos de Sigmund Freud e 
Jacques Lacan” e na decisão da criação da Escola da IF, que, na ocasião, foi denominada Escola de 
Psicanálise do Campo Lacaniano (EPCL). 

Com a criação da Escola em dezembro de 2001, em Paris, as atividades da EPCL no Rio de 
Janeiro foram assumidas pelo FCL-RJ. A partir de julho de 2008, a Escola passou a ser denominada 
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL). .No Brasil passou a se chamar 
Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano- Brasil (EPFCL – Brasil). 

Considerando a inserção do Fórum do Campo Lacaniano – Rio de Janeiro na EPFCL-Brasil 
(AFCL) e na IF-EPFCL, este Regimento segue as orientações do Estatuto da EPFCL-Brasil, da 
Carta da IF – EPFCL e dos “Princípios Diretivos para uma Escola de Psicanálise orientada pelos 
ensinamentos de Sigmund Freud e Jacques Lacan”. 

  
Regimento interno do FCL-RJ 
  
- Da natureza e dos objetivos 
1. O FCL-RJ é uma associação de fato, sem estatuto jurídico e sem fins lucrativos, com sede 

no Rio de Janeiro, conforme estabelecido no estatuto da EPFCL- Brasil, associação na qual este 
Fórum se insere. 

2. De acordo com a Carta da IF-EPFCL, os Fóruns têm como vocação assegurar a repercussão 
e a incidência do discurso analítico no seio de outros discursos, além de um objetivo principal que 



se desdobra em três eixos: a crítica do movimento psicanalítico e suas instituições, a articulação do 
discurso analítico com outros discursos, e a polarização em direção a uma Escola de Psicanálise. 

2.a. A partir da criação da EPFCL as atividades do FCL-RJ participam da manutenção dos 
objetivos da Escola. Mas os Fóruns não são Escola. A Escola é regida pelo texto dos “Princípios 
diretivos para uma Escola orientada pelos ensinamentos de Sigmund Freud e de Jacques Lacan” 

3. O FCL-RJ articula-se com os outros Fóruns do Campo Lacaniano no Brasil através da 
EPFCL-Brasil (AFCL) - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano-Brasil/ Associação 
Fóruns do Campo Lacaniano (AFCL), conforme o seu estatuto. O coordenador geral do Conselho 
do FCL-RJ integra a Comissão de Acolhimento e Intercâmbio da AFCL. 

4. O FCL-RJ é membro da Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano (IF-EPFCL) na 
qual tem delegados, na proporção estabelecida pela Carta da IF-EPFCL. Os delegados são eleitos 
mediante candidatura e em escrutínio secreto, para um período de no máximo dois anos, pelos 
membros do Fórum, em dia com suas cotizações. Os delegados compõem o Colegiado de 
Delegados e devem se comprometer a estar presentes na Assembléia da IF, o que implicará para eles 
periódicas viagens transatlânticas. 

  
  
II- Dos membros 
5. O FCL-RJ tem apenas uma categoria de membro. O ingresso como membro se dá a partir 

de uma demanda formalmente dirigida à Coordenação Geral, que deverá endereçar o pedido à CAI 
(Comissão de Acolhimento e Intercâmbio) da EPFCL-Brasil (AFCL)  . Todo membro do FCL-RJ é 
membro da IF-EPFCL e da EPFCL-Brasil (AFCL). 

Parágrafo único: Para tornar-se Membro de Escola em nível internacional, entretanto, é 
preciso encaminhar uma solicitação por escrito para a Coordenação do FCL - RJ, que deverá 
endereçar o pedido à CLEAG (Comissão Local Epistêmica de Acolhimento e Garantia), conforme 
disposto no Estatuto da EPFCL-Brasil (AFCL). 

6. Os membros são responsáveis pelo pagamento das seguintes cotizações: 
a) um valor aprovado em Assembléia do Fórum, para custeio das atividades do Fórum, que é 

recolhido mensalmente pela Tesouraria do Fórum; 
b) um valor aprovado na Assembléia Geral da EPFCL-Brasil (AFCL) para custeio das suas 

atividades que é recolhido mensalmente ou em cota única anual, pela Tesouraria da EPFCL-Brasil 
(AFCL); 

c) a cotização anual da IF-EPFCL, recolhida pela Tesouraria da EPFCL-Brasil (AFCL); 
  
III- Das atividades 
7. Todas as atividades do FCL-RJ são abertas a membros e não-membros. O FCL-RJ estimula 

e privilegia o estudo da psicanálise em cartéis. Estes se organizam segundo a formalização proposta 
por Lacan em 1980 em D'écolage. 



8. Os membros que desejarem propor seminários no âmbito do FCL-RJ deverão ter 
ingressado há, no mínimo, dois anos no Fórum e deverão submeter a sua proposta, com ementa e 
um programa mínimo, ao Conselho do FCL-RJ. 

8a. Dois tipos de atividades integram a Programação do FCL-RJ: os Seminários do Espaço 
Escola e os seminários propostos por membros do FCL-RJ. 

  
IV- Do funcionamento 
9. O FCL-RJ tem uma Coordenação, um Conselho e uma Assembléia de membros. 
10. A Coordenação do FCL-RJ é composta por quatro membros, eleitos mediante candidatura 

para o período de dois anos. Os membros da Coordenação dividem-se entre as seguintes 
atribuições: um Coordenador Geral do Fórum, um Coordenador de Cartéis, um Coordenador 
Tesoureiro e um suplente. Após o final do mandato, os membros da coordenação não são elegíveis 
para os mesmos cargos durante o período de dois anos. 

10 a – O suplente assume no momento em que um membro da Coordenação se declarar 
impossibilitado de exercer suas responsabilidades na sua função, ou seja, nos casos de vacância. 

11. A Coordenação é responsável pela viabilização das atividades, dos cartéis e pela produção 
do Folhetim do FCL-RJ. A Coordenação de cartéis tem como função: divulgar, informar e estimular 
a criação de cartéis; registrá-los no nível local e nacional; propiciar e viabilizar meio e lugar de 
acolhimento para suas produções. 

12 – Eleição para Coordenação e Delegados 
O voto se faz mediante candidatura em escrutínio secreto. Somente os membros devidamente 

inscritos no FCL-RJ e em dia com suas cotizações podem se candidatar e votar. Duas modalidades 
de votação podem ser feitas: por reunião de membros ou por procuração (cada membro do FCL-RJ 
pode receber apenas uma procuração). O período para apresentação das candidaturas tem início no 
30º ‘(trigésimo) dia anterior à data de votação e deverá ser comunicada por escrito, encerrando-se 5 
(cinco) dias antes da mesma. A contagem dos votos é pública e logo após o término da votação. A 
eleição se faz por maioria simples. O relatório de divulgação do resultado da eleição menciona a 
lista nominal dos membros inscritos no Fórum, o número de votantes e a distribuição dos votos 
entre os candidatos. 

13. O Conselho é composto pelos membros da Coordenação e pelos delegados da IF. O 
Conselho é responsável pela orientação do FCL-RJ , sendo coordenado pelo próprio Coordenador 
Geral do FCL-RJ. Toda decisão do Conselho é tomada por maioria de seus membros a partir das 
sugestões e/ou propostas dos membros. 

14. A Assembléia é composta por todos os membros do FCL-RJ e se reúne mediante 
convocação escrita com antecedência de 15 dias no mínimo, ordinariamente, uma vez por ano ou 
extraordinariamente sempre que o Conselho julgar necessário ou quando houver solicitação de 2/3 
dos membros. Votam na Assembléia os membros em dia com suas cotizações. 

15. O FCL-RJ tem uma publicação que se denomina Folhetim. 
16. O FCL-RJ deve estar articulado com Formações Clinicas do Campo Lacaniano do Rio de 

Janeiro, compartilhando atividades de transmissão, tais como cartéis, jornadas, seminários, etc. 



17. Haverá revisão deste Regimento Interno sempre que se fizer necessário em face de 
alterações na Carta da IF-EPFCL e no estatuto da EPFCL-Brasil (AFCL). 

  
Aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizado em novembro de 2012 
  
Maria Luísa Rodrigues Sant’Ana - Coordenação Geral 
Ana Maria Magalhães Mello e Souza - Coordenadora Tesoureira 
Geísa Freitas - Coordenadora de Cartéis 
Marcia Assis - Suplente 
Georgina Cerquise, Vera Pollo e Tereza Oliveira - Delegados da IFCL


