
      

NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA 
SOBRE DIVULGAÇÕES IRREGULARES 

 

 

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – CRP16, no exercício de 

suas atribuições legais e regimentais, orienta a todos os psicólogos inscritos 

neste Conselho Regional acerca de um site denominado “Mundopsicologos” 

(disponível em http://br.mundopsicologos.com/), que estaria divulgando os 

serviços psicológicos de profissionais sem autorização ou conhecimento desses. 

Dito isso, prestam-se as seguintes informações:  

 

De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo:  

 

Art. 20 – O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por 

quaisquer meios, individual ou coletivamente: 

a) Informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro; 

b) Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que 

possua; 

c) Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a 

técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela 

profissão; 

d) Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda; 

e) Não fará previsão taxativa de resultados; 

f) Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais; 

g) Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de 

outras categorias profissionais; 

h) Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. 

 

Portanto, orientamos que caso verifiquem que seus serviços psicológicos estão 

divulgados ali ou em quaisquer outros meios, atentem para que a divulgação se 

faça conforme o estabelecido no Código de Ética Profissional do Psicólogo, 

solicitando a retirada ou adequação em caso(s) contrário(s). 

 

Ainda com relação a esta temática, sugerimos que caso tenham informações 

sobre quaisquer divulgações contrárias ao que está previsto no Artigo 

http://br.mundopsicologos.com/


supracitado, comuniquem a este Conselho para que as providências cabíveis 

sejam tomadas.  

 

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para o 

esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em 

decorrência dos presentes esclarecimentos.  

 

Contatos do CRP16 – telefone: (27) 3324-2806 e e-mail: cotec@crp16.org.br.  

 

Atenciosamente, 

 

 

SHEILA DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA 
Conselheira Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização  

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região 
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