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CODIGO DE ETICA PROFISSIONAL DO PSICOLOGO 

Princfpios Fundamentals 
I. O psicologo baseara o seu trabalho no respeito e na promocao 

da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do 
ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaracao 
Universal dos Direitos Humanos. 

II. 0 psicologo trabalhara visando promover a saude e a quali-
dade de vida das pessoas e das coletividades e contribuira 
para a eliminacao de quaisquer formas de negligencia, dis-
criminacao, exploracao, violencia, crueldade e opressao. 

III. 0 psicologo atuara com responsabilidade social, analisando 
cntica e historicamente a realidade polftica, economica, social e 
cultural. 

IV. 0 psicologo atuara com responsabilidade, por meio do 
contfnuo aprimoramento profissional, contribuindo para o 
desenvolvimento da Psicologia como campo cientffico de 
conhecimento e de pratica. 

V. 0 psicologo contribuira para promover a universalizacao do 
acesso da populacao as informacoes, ao conhecimento da cien-
cia psicologica, aos servicos e aos padroes eticos da profissao. 

VI. 0 psicologo zelara para que o exercfcio profissional seja efet-
uado com dignidade, rejeitando situagoes em que a Psicologia 
esteja sendo aviltada. 

VII. 0 psicologo considerara as relacdes de poder nos contextos 
em que atua e os impactos dessas relagoes sobre as suas 
atividades profissionais, posicionando-se de forma critica e 
em consonancia com os demais princfpios deste Codigo. 





Das responsabilidades do Psicologo 

Art. I s - Sao deveres fundamentals dos psicologos: 

a. Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este Codigo; 

b. Assumir responsabilidades profissionais somente por 
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teorica e 
tecnicamente; 

c. Prestar servicos psicologicos de qualidade, em condicoes de 
trabalho dignas e apropriadas a natureza desses servicos, 
utilizando princfpios, conhecimentos e tecnicas reconhecida-
mente fundamentados na ciencia psicologica, na etica e na 
legislacao profissional; 

d. Prestar servicos profissionais em situacoes de calamidade 
publica ou de emergencia, sem visar beneficio pessoal; 

e. Estabelecer acordos de prestacao de servicos que respeitem os 
direitos do usuario ou beneficiario de servicos de Psicologia; 

f. Fornecer, a quern de direito, na prestacao de servicos 
psicologicos, informacoes concernentes ao trabalho a ser 
realizado e ao seu objetivo profissional; 

g. Informar, a quern de direito, os resultados decorrentes da 
prestacao de servicos psicologicos, transmitindo somente o 
que for necessario para a tomada de decisoes que afetem o 
usuario ou beneficiario; 

h. Orientar a quern de direito sobre os encaminhamentos 
apropriados, a partirda prestacao de servicos psicologicos, e 
fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes 
ao bom termo do trabalho; 







e. Ser conivente com erros, faltas eticas, violagao de direitos, 
crimes ou contravengoes penais praticados por psicologos na 
prestacao de servicos profissionais; 

f. Prestar servicos ou vincular o titulo de psicologo a servicos de 
atendimento psicologico cujos procedimentos, tecnicas e meios 
nao estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissao; 

g. Emitir documentos sem fundamentagao e qualidade tecnico-
cientffica; 

h. Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e tecni
cas psicologicas, adulterar seus resultados ou fazer declara-
goes falsas; 

i. Induzir qualquer pessoa ou organizagao a recorrer a seus 
servigos; 

j . Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que 
tenha vinculo com o atendido, relagao que possa interferir 
negativamente nos objetivos do servigo prestado; 

k. Ser perito, avaliador ou parecerista em situagdes nas quais 
seus vinculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, 
possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a 
fidelidade aos resultados da avaliagao; 

I. Desviar para servigo particular ou de outra instituigao, visando 
beneficio proprio, pessoas ou organizagoes atendidas por 
instituigao com a qual mantenha qualquer tipo de vinculo 
profissional; 

m. Prestar servigos profissionais a organizagoes concorrentes de 
modo que possam resultarem prejufzo para as partes envolvi-
das, decorrentes de informagoes privilegiadas; 





n. Prolongar, desnecessariamente, a prestacao de servigos pro
fissionais; 

o. Pleitear ou receber comissoes, emprestimos, doagoes ou 
vantagens outras de qualquer especie, alem dos honorarios 
contratados, assim como intermediar transagoes financeiras; 

p. Receber, pagar remuneragao ou porcentagem por encamin-
hamento de servigos; 

q. Realizar diagnosticos, divulgar procedimentos ou apresentar 
resultados de servigos psicologicos em meios de comunica-
gao, de forma a expor pessoas, grupos ou organizagoes. 

Art. 3- - 0 psicologo, para ingressar, associar-se ou permanecer em 
uma organizagao, considerara a missao, a filosofia, as politicas, as 
normas e as praticas nela vigentes e sua compatibilidade com os 
princfpios e regras deste Codigo. 

Paragrafo unico: Existindo incompatibilidade, cabe ao psicologo 
recusar-se a prestar servigos e, se pertinente, apresentar denuncia ao 
orgao competente. 

Art. 4Q - Ao fixar a remuneragao pelo seu trabalho, o psicologo: 

a. Levari em conta a justa retribuigao aos servigos prestados e 
as condigoes do usuario ou beneficiario; 

b. Estipulara o valor de acordo com as caracterfsticas da ativi-
dade e o comunicara ao usuario ou beneficiario antes do 
infcio do trabalho a ser realizado; 

c. Assegurara a qualidade dos servigos oferecidos indepen-
dentemente do valor acordado. 





Art. 5 s - 0 psicologo, quando participar de greves ou paralisacoes, 
garantira que: 

a. As atividades de emergencia nao sejam interrompidas; 

b. Haja previa comunicagao da paralisacao aos usuarios ou 
beneficiarios dos servicos atingidos pela mesma. 

Art. 6Q - 0 psicologo, no relacionamento com profissionais nao psicologos: 

a. Encaminhara a profissionais ou entidades habilitados e quali-
ficados demandas que extrapolem seu campo de atuagao; 

b. Compartilhara somente informacdes relevantes para qualificar 
o servigo prestado, resguardando o caraterconfidencial das 
comunicagoes, assinalando a responsabilidade, de quern as 
receber, de preservaro sigilo. 

Art. 7 s - 0 psicologo podera intervir na prestagao de servigos psi
cologicos que estejam sendo efetuados poroutro profissional, nas 
seguintes situagoes: 

a. A pedido do profissional responsavel pelo servigo; 

b. Em caso de emergencia ou risco ao beneficiario ou usuario do 
servigo, quando dara imediata ciencia ao profissional; 

c. Quando informado expressamente, por qualquer uma das 
partes, da interrupgao voluntaria e definitiva do servigo; 

d. Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervengao 
Inzer parte da metodologia adotada. 

Art. 8Q - Para realizar atendimento nao eventual de crianga, adolescente 
ou interdito, o psicologo devera obter autorizagao de ao menos urn de 
seus responsaveis, observadas as determinagoes da legislagao vigente; 





§i° - No caso de nao se apresentar um responsavel legal, o 
atendimento devera ser efetuado e comunicado as autoridades 
competentes; 

§ 2 ° - 0 psicologo responsabilizar-se-a pelos encaminhamentos 
que se fizerem necessarios para garantir a protecao integral do 
atendido. 

Art. 9 s - E dever do psicologo respeitar o sigilo profissional a fim de 
proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, 
grupos ou organizagoes, a que tenha acesso no exercicio profissional. 

Art. 10 - Nas situagdes em que se configure conflito entre as exigen-
cias decorrentes do disposto no Art. 9- e as afirmagdes dos princfpios 
fundamentals deste Codigo, excetuando-se os casos previstos em 
lei, 0 psicologo podera decidir pela quebra de sigilo, baseando sua 
decisao na busca do menor prejuizo. 

Paragrafo Unico - Em caso de quebra do sigilo previsto no caput 
deste artigo, 0 psicologo devera restringir-se a prestar as informagoes 
estritamente necessarias. 

Art. 11 - Quando requisitado a depor em jufzo, 0 psicologo podera 
prestar informagoes, considerando o previsto neste Codigo. 

Art. 12 - Nos documentos que embasam as atividades em equipe 
multiprofissional, 0 psicologo registrara apenas as informagoes ne
cessarias para 0 cumprimento dos objetivos do trabalho. 

Art. 13 - No atendimento a crianga, ao adolescente ou ao interdito, 
deve ser comunicado aos responsaveis 0 estritamente essencial para 
se promoverem medidas em seu beneficio. 





Art. 14 - A utilizagao de quaisquer meios de registro e observacao da 
pratica psicologica obedecera as normas deste Codigo e a legislacao 
profissional vigente, devendo 0 usuario ou beneficiario, desde 0 
infcio, ser informado. 

Art. 15 - Em caso de interrupgao do trabalho do psicologo, por 
quaisquer motivos, ele devera zelar pelo destino dos seus arquivos 
confidenciais. 

§ 1° - Em caso de demissao ou exoneracao, 0 psicologo devera 
repassartodo 0 material ao psicologo que vier a substitui-lo, ou 
lacra-lo para posterior utilizacao pelo psicologo substituto. 

§ 2 0 - Em caso de extincao do servigo de Psicologia, o psicologo 
responsavel informara ao Conselho Regional de Psicologia, que 
providenciara a destinagao dos arquivos confidenciais. 

Art. 16 - 0 psicologo, na realizacao de estudos, pesqyisas e ativi-
dades voltadas para a produgao de conhecimento e desenvolvimento 
de tecnologias: 

a. Avaliara os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, 
como pela divulgacao dos resultados, com 0 objetivo de 
proteger as pessoas, grupos, organizagoes e comunidades 
envolvidas; 

b. Garantira 0 carater voluntario da participacao dos envolvi
dos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas 
situagdes previstas em legislagao especffica e respeitando os 
princfpios deste Codigo; 

c. Garantira 0 anonimato das pessoas, grupos ou organizagoes, 
salvo interesse manifesto destes; 





d. Garantira o acesso das pessoas, grupos ou organizagoes aos 
resultados das pesquisas ou estudos, apos seu encerramento, 
sempre que assim o desejarem. 

Art. 17 - Cabera aos psicologos docentes ou supervisores escla-
recer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observancia dos 
princfpios e normas contidas neste Codigo. 

Art. 18 - 0 psicologo nao divulgara, ensinara, cedera, emprestara ou 
vendera a leigos instrumentos e tecnicas psicologicas que permitam 
ou facilitem 0 exercicio ilegal da profissao. 

Art. 19 - 0 psicologo, ao participar de atividade em vefculos de 
comunicacao, zelara para que as informagoes prestadas disseminem 
0 conhecimento a respeito das atribuigdes, da base cientffica e do 
papel social da profissao. 

Art. 20 - 0 psicologo, ao promover publicamente seus servigos, por 
quaisquer meios, individual ou coletivamente: 

a. Informara 0 seu nome compteto, o CRP e seu numero de registro; 

b. Fara referenda apenas a titulos ou qualificagdes profissionais 
que possua; 

c. Divulgara somente qualificagdes, atividades e recursos 
relativos a tecnicas e praticas que estejam reconhecidas ou 
regulamentadas pela profissao; 

d. Nao utilizara 0 prego do servigo como forma de propaganda; 

e. Nao fara previsao taxativa de resultados; 

f. Nao fara auto-promogao em detrimento de outros profissionais; 





g. Nao propora atividades que sejam atribuigdes privativas de 
outras categorias profissionais; 

h. Nao fara divulgagao sensacionalista das atividades profissionais. 

Das Disposicoes Gerais 

Art. 21 - As transgressdes dos preceitos deste Codigo constituem 
infragao disciplinar com a aplicagao das seguintes penalidades, na 
forma dos dispositivos legais ou regimentals: 

a. Advertencia; 

b. Multa; 

c. Censura publica; 

d. Suspensao do exercicio profissional, por ate 30 (trinta) dias, 
ad referendum do Conselho Federal de Psicologia; 

e. cassagao do exercicio profissional, ad referendum do Con
selho Federal de Psicologia. 

Art. 22 - As duvidas na observancia deste Codigo e os casos omissos 
serao resolvidos pelos Conselhos Regionais de Psicologia, ad referen
dum do Conselho Federal de Psicologia. 

Art. 23 - Competira ao Conselho Federal de Psicologia firmar jurispru-
dencia quanto aos casos omissos e faze-la incorporar a este Codigo. 

Art. 24 - 0 presente Codigo podera ser alterado pelo Conselho Federal 
de Psicologia, por iniciativa propria ou da categoria, ouvidos os Con
selhos Regionais de Psicologia. 

Art. 25 - Este Codigo entra em vigor em 27 de agosto de 2005. 



02 Dia de Finados 
15 Proclamacao da Repiiblica 
20 Dia Nacional da Consciencia Negra 
25 Dia Internacional pela Erradicacao da Violencia 

Contra a Muther 

23 24 25 
28 29 30 
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