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Sindicat o  

Responsável pelas diret rizes e qualif icação da formação prof issional 

• At ua  como um element o de mediação ent re a cat egoria prof issional e a 
sociedade; 
•Garant e a qualidade t écnica e ét ica da at uação prof issional na 
prest ação de serviço à sociedade; 
• Habilit a à prof issão regulament ada, com função de orient ação e 
f iscalização. 
 

At ua em quest ões 
referent es à relações 

t rabalhist as e 
condições de 
t rabalho da 
cat egoria 

Congrega 
prof issionais das 
diferent es áreas  
para organização 
e aprimorament o 

Organização da psicologia brasileira 



● Lei 4119 de 27/ 08/ 1962 – regulamenta a prof issão 
de Psicólogo. 
 
 
 

● Lei 5766 de 20/ 12/ 1971 – cria, como autarquia 
federal,  o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Psicologia (CFP e CRPs). Juntos 
formam o Sist ema Conselhos de Psicologia. 

Nossa hist ória começa com a 
regulament ação da prof issão 



Total de inscrit os: 

   359.101 mil 

24 Conselhos Regionais pelo Brasil 

   Em São Paulo: 

106.716 mil 
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O CRP SP divide-se regionalment e, ent re sede (onde est á 
t ambém a região met ropolit ana) e dez subsedes no 
int erior de São Paulo. 
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● Orient a o exercício prof issional das/os psicólogas/os e 
oferece parâmet ros ét icos aos usuários; 
●  Regulament a/ normat iza o exercício prof issional – 
resoluções e parâmet ros que orient am e disciplinam o 
exercício prof issional; 

●  Fiscaliza o exercício prof issional a f im de apurar 
irregularidades, t endo em vist a a legislação reguladora – 
Leis, Decret os e Resoluções. 

Como at ua o Sist ema Conselhos 
CFP e CRPs: 

Para garant ir à população:  
qualidade t écnica e ét ica dos serviços prestados.  



Assembleia Geral 

Plenário 

Comissões Permanent es 
COF/COE/CATE 
CDH/CPP/CACI 

Comissões gest oras 

Diret oria 

Organização int erna do CRP SP 

Núcleos Temát icos 



Democrat ização do Sist ema Conselhos de Psicologia 

Assembleia das Polít icas 
Administ rat ivas e 
Financeiras - APAF 
É a inst ância deliberat iva 
do Sist ema, abaixo do 
Congresso Nacional de 
Psicologia, const it uída 
por represent ant es do 
CFP e t odos os CRPs.  

Congresso Nacional da 
Psicologia  
Inst ância máxima e 
deliberat iva das 
diret rizes de at uação 
do Sist ema.  

Event os 
preparat órios 
CATEGORIA  

Pré-congressos 
Coreps 
CNP 

Eleições (a cada 3 anos)  

CRP 
SP 

As ações da at ual gest ão do 
CRP SP e do Sist ema Conselhos 
de Psicologia est ão orient adas 
pelas deliberações do IX CNP e 
do IX COREP SP 



Mét odo democrát ico como prioridade para produção de  
referências e qualif icação do exercício prof issional 



Compromisso social da Psicologia 
e Democrat ização do CRP SP: 
Defesa dos direit os humanos e qualif icação para at uação em polít icas 
públicas e em diversos cenários de at uação por meio de múlt iplos 
espaços de debat e com a cat egoria 



Ações pelo compromisso com 
a defesa dos direit os humanos 



Defesa e qualif icação da at uação 
para as polít icas públicas 



www.crpsp.org.br 

O CRP SP disponibiliza serviços e 
publicações para orient ação prof issional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manuais 

Jornal psi 
Edições  

complet as 

Cart ilhas  populares 

Cadernos t emát icos 

Hist ória e Memória 
da Psicologia TV Diversidade 

Bolet ins digit ais 



Serviços e publicações disponíveis no sit e 

Você sabia que pode baixar a versão digit al do 
jornal psi diret o para seu comput ador, celular 

ou t ablet ? E o melhor: é grát is! 



Serviços e publicações disponíveis no sit e 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medicalização  Int erfaces 
com a Just iça 

Psicologia em Emergências 
e Desast res 

Psicologia e 
Educação  

Laicidade, Religião, Espirit ualidade, 
Epist emologias e Saberes Tradicionais 

Sexualidade e Gênero  Psicologia do Esport e  Psicologia e Povos Indígenas   

Psicot erapia  

Páginas t emát icas  
Psicologia Organizacional 

e do Trabalho 

http://www.crpsp.org.br/educacao/
http://www.crpsp.org.br/povos/povos/
http://www.crpsp.org.br/psicoterapia/
http://www.crpsp.org.br/comissex/
http://www.crpsp.org.br/diverpsi/
http://www.crpsp.org.br/psicologiadoesporte/
http://www.crpsp.org.br/interjustica/
http://www.crpsp.org.br/medicalizacao/
http://www.crpsp.org.br/emergencias/


CFP 
www.cfp.org.br 

BVS-PSI 
www.bvs-psi.org.br 

CREPOP  
crepop.pol.org.br 

Out ras referências para at uação prof issional 

SATEPSI 
sat epsi.cfp.org.br 



A import ância da part icipação nos event os 
promovidos pelo CRP SP.  

Agenda de event os do CRP SP 



● Inscrição at iva no CRP 
● Tít ulo de Especialist a  

(Resolução CFP 013/2007) 
● Responsabilidade Técnica  

(Resolução CFP 03/2007) 
● Document os escrit os:  

Declaração, At est ado, Relat ório Psicológico e Parecer Psicológico  
(Resolução CFP 007/2003 – Revogada para a Resolução CFP 
06/2019) 

● Pront uários /  Regist ro Document al  
(Resolução CFP 001/2009) 

● Test es Psicológicos  
(Resolução CFP 002/2003) /009/2018– Revogada para a Resolução 
CFP 009/2018 

Orient ações sobre o exercício prof issional 
Código de ét ica e Resoluções 



● At uação do psicólogo como perit o e assist ent e t écnico  
no Poder Judiciário  
(Resolução CFP 008/2010) 

● At endiment o online  
(Resolução CFP 011/2012) – Revogada para a Resolução CFP 
011/2018 

● Sigilo – Código de Ét ica  
(Resolução CFP  010/2005) 

● At uação em relação a preconceit o e discriminação racial  
(Resolução CFP 18/2002) 

● At uação com pessoas em conf lit o com sua sexualidade  
(Resolução 01/99) 

Orient ações sobre o exercício prof issional 
Código de ét ica e Resoluções 



Código de Ét ica Prof issional 
A principal diret riz 

 
Princípios Fundamentais 

  
I.    O psicólogo baseará o seu t rabalho no respeit o e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 
int egridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direit os Humanos. 
  
II.   O psicólogo t rabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das colet ividades e 
cont ribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.                                                                   
  
III.  O psicólogo at uará com responsabilidade social, analisando crít ica e hist oricamente a realidade polít ica, 
econômica, social e cult ural. 
  
IV. O psicólogo at uará com responsabilidade, por meio do cont ínuo aprimoramento prof issional, cont ribuindo para o 
desenvolviment o da Psicologia como campo cient íf ico de conhecimento e de prát ica.  
  
V.  O psicólogo cont ribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao 
conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões ét icos da prof issão. 
  
VI.  O psicólogo zelará para que o exercício prof issional seja efet uado com dignidade, rejeit ando sit uações em que a 
Psicologia est eja sendo avilt ada. 
  
VII. O psicólogo considerará as relações de poder nos cont ext os em que at ua e os impactos dessas relações sobre 
as suas at ividades prof issionais, posicionando-se de forma crít ica e em consonância com os demais princípios dest e 
Código. 

www.crpsp.org/ sit e/ legislacao- int erna.php?legislacao=29 



Canais de comunicação: 

Comunique-se com CRP SP! 

Twit t er 
@crp_sp 

Yout ube 
/ crpspvideos 

Facebook 
@crpsp 

Inst agram 
@crp_sp 

At endiment o 
presencial 

Telefone 
(11) 3061-9494 

Sit e 
crpsp.org.br 

Redes sociais Meios de cont at o 



● Tipos de Inscrição: Pessoa Física e Pessoa Jurídica 
● Anuidade: 

 Não est á vinculada ao exercício prof issional, mas sim ao 
regist ro at ivo no CRP 
 Impost o federal 

● Inscrição provisória 
 Prazo máximo de 2 anos para apresent ação do diploma 
devidament e regist rado 
 Jurisdição – SP 

● Transferência - Inscrição secundária 
● Cancelament o 

 At é 31/03 do ano corrent e não paga anuidade daquele ano 
 Possibilidade de reat ivação 

Orient ações sobre o exercício prof issional 
Nat ureza administ rat iva 



Sindicat o 

Exist e diferença ent re o Sindicat o e o CRP? 
 

Qual a função do Sindicat o? 
 
 
 

Comunique-se com o Sindicat o dos Psicólogos 
do Est ado de São Paulo: 

 
www.sinpsi.org 



Obrigada(o)!  
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