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RESOLUÇÃO CRP-12 Nº 001/2008 

DE 19 DE JULHO DE 2008 

  

                                                          

EMENTA: Dispõe sobre Registro, Cadastro, 
Cancelamento, Responsabilidade Técnica, Infrações 
e Penalidades referentes às Pessoas Jurídicas com 
jurisdição no CRP-12. 

  

  

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região no uso de suas 
atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pela Lei no 5.766, de 20 de dezembro de 1971; 

Considerando a necessidade de regulamentar a aplicação dos dispositivos referentes às 
Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços de Psicologia no âmbito de sua jurisdição; 

Considerando a necessidade de esclarecer e regulamentar a função dos Responsáveis 
Técnicos indicados pelas empresas que prestam serviços de Psicologia e 

Considerando os Capítulos II, III e IV e V do Título III da Resolução CFP no 003/07 - 
Consolidação das Resoluções do CFP, 

  

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DO REGISTRO 

Art. 1º - É obrigatório o Registro neste Conselho, das Pessoas Jurídicas, que prestam serviços de 
Psicologia a terceiros ou em razão de sua atividade principal em cuja jurisdição exerçam suas 
atividades. 

Parágrafo único - O registro é obrigatório, inclusive para as associações, fundações de direito privado, 
cooperativas e entidades de caráter filantrópico. 

Art. 2º - As Pessoas Jurídicas que prestam serviço de Psicologia a terceiros, constituídas antes da 
vigência da presente Resolução e que não estejam registradas neste Conselho deverão regularizar sua 
inscrição junto ao CRP-12. 

Art. 3º - Aos empresários individuais é facultado o Registro como pessoa jurídica, mediante 
manifestação de interesse, garantindo-lhes a isenção do pagamento de anuidades de pessoa jurídica e 
obrigando-os ao pagamento das taxas e emolumentos.  
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Art. 4º - A agência, filial ou sucursal de qualquer pessoa jurídica deve proceder ao seu próprio registro 
no Conselho Regional de Psicologia em cuja região pretende iniciar sua atividade, quando sua sede 
estiver em jurisdição de outro Conselho Regional. 

Parágrafo único - Quando a agência, filial ou sucursal for na mesma jurisdição do registro, caberá à 
pessoa jurídica fazer a indicação do psicólogo responsável naquele local e apresentar documentos 
relativos à constituição da unidade. 

Art. 5º - O pedido de Registro far-se-á através de Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho, 
devendo apresentar: 

a) Cópia autenticada de documento constitutivo devidamente registrado no órgão competente, bem 
como de qualquer alteração do mesmo.  

b) CNPJ. 

c) Termo(s) de Responsabilidade Técnica perante o CRP-12, indicando inclusive o horário de trabalho 
do responsável em cada entidade; 

d) Relação dos profissionais, com respectivos números de inscrição no CRP-12, que exercerão suas 
atividades na entidade; 

e) Descrição das atividades de Psicologia prestadas pela Pessoa Jurídica nesta jurisdição. 

§ 1º - O CRP-12 disponibilizará um Requerimento padrão e modelos referentes aos documentos 
listados nos incisos “c”, “d” e “e” deste artigo, sendo que o primeiro deverá ser preenchido e assinado 
pelo Responsável pela Pessoa Jurídica e os demais pelo(s) Responsável(is) Técnico(s). 

§ 2º - Indeferido o Registro, caberá pedido de reconsideração ao próprio Conselho Regional de 
Psicologia, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação do indeferimento. 

§ 3º - Mantida a decisão do Conselho Regional de Psicologia, caberá recurso ao Conselho Federal de 
Psicologia, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da decisão. 

Art. 6º - O Registro somente será concedido se: 

I - os serviços oferecidos se enquadrarem na área da Psicologia e suas aplicações; 

II - na razão social não constar nome de pessoa que esteja impedida de exercer a Psicologia; 

III - declarar que garante, aos psicólogos que nela trabalhem, ampla liberdade na utilização de suas 
técnicas e que obedece aos demais princípios estabelecidos no Código de Ética Profissional do 
Psicólogo; 

IV – houver a indicação de profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Psicologia 
competente para exercer a função de Responsável Técnico da Matriz da Pessoa Jurídica, bem como 
para as suas Agências, filiais ou sucursais. 

Art. 7º - O deferimento do pedido está condicionado ao cumprimento dos requisitos impostos pela 
presente Resolução. 
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Art. 8º - Deferido o Registro, o CRP-12 emitirá Certificado de Registro de Pessoa Jurídica com validade 
de 02 (dois) anos em toda área de sua jurisdição, devendo o mesmo ser afixado pela pessoa jurídica 
em local visível ao público, durante todo o período de atividades. 

§ 1º - Quando agência, filial ou sucursal for na mesma jurisdição do Registro, deverá constar no  
Certificado de Pessoa Jurídica o nome do Responsável Técnico daquele local, sendo necessário ser 
afixado cópia do certificado neste local. 

Art. 9º - Concedido o Registro, a pessoa jurídica ficará obrigada a recolher a taxa de Registro de Pessoa 
Jurídica e uma anuidade a cada exercício, conforme disposições legais vigentes. 

§ 1º - As pessoas jurídicas registradas beneficiadas por lei ficarão isentas de pagamento de anuidades 
e de quaisquer emolumentos, devendo apresentar documento que comprove o reconhecimento. 

§ 2º - As pessoas jurídicas registradas, não reconhecidas por lei como de Utilidade Pública, cuja 
atuação esteja voltada para o atendimento de pessoas carentes ou de baixa renda e não implique em 
lucratividade, poderão ser isentadas do recolhimento de anuidades, a critério deste Conselho. 

 

CAPÍTULO II 

DO CADASTRO 

Art. 10 - Estão sujeitas ao Cadastro no CRP-12, todas as pessoas jurídicas com atividade principal na 
jurisdição de Santa Catarina de competência de outra área profissional, mas que tenham Psicólogo na 
equipe de trabalho, incluindo-se os denominados, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação em Psicologia, Serviço de Psicologia das Instituições de Ensino Superior (IES).   

Art. 11 - O pedido de Cadastro far-se-á através de Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho, 
cumprindo os mesmos requisitos e exigências estabelecidas para o registro de Pessoa Jurídica por esta 
Resolução. 

Parágrafo único - Para fins de cadastro, serão considerados Serviços de Psicologia as atividades 
prestadas dentro das dependências das IES, e deverão apresentar junto ao requerimento: 

a) documento constitutivo do Serviço de Psicologia devidamente aprovado pela administração superior 
da IES (ex.: PPP do Curso – Parte do Projeto que descreve o Serviço ou Programa de extensão e 
documento que aprova o PPP); 

b) Regulamento/Regimento do Serviço de Psicologia; 

c) Manual de estágios; 

d) CNPJ do Serviço de Psicologia, na ausência deste o CNPJ da Mantenedora; 

e) Termo de Responsabilidade Técnica do psicólogo que assumirá esta condição, indicando os dados 
cadastrais e o(s) horário(s) de trabalho do mesmo na entidade. 

Art. 12 - As entidades cadastradas no CRP-12 estarão isentas do pagamento de anuidades, taxas ou 
emolumentos. 
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CAPÍTULO III 

DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, INSPEÇÃO E CANCELAMENTO DE REGISTRO OU CADASTRO 
DE PESSOA JURÍDICA 

Art. 13 - As pessoas jurídicas registradas ou cadastradas deverão ter pelo menos um Responsável 
Técnico por Agência, Filial ou Sucursal. 

§ 1º - Entende-se como Responsável Técnico aquele Psicólogo que se responsabiliza perante o 
Conselho Regional de Psicologia para atuar como tal, obrigando-se a: 

I - acompanhar os serviços prestados; 

II - zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas, pela qualidade dos serviços e pela guarda 
do material utilizado, adequação física e qualidade do ambiente de trabalho utilizado; 

III – garantir que os serviços de psicologia prestados pela Pessoa jurídica ou em nome dela sejam 
realizados por Psicólogos legalmente habilitados e por estagiários de Psicologia dentro das exigências 
legais cabíveis; 

IV - comunicar ao Conselho Regional o seu desligamento da função ou o seu afastamento da pessoa 
jurídica. 

§ 2º - Excluem-se da Responsabilidade Técnica os deveres éticos individuais desde que se prove não 
ter havido negligência na sua função. 

Art. 14 - A pessoa jurídica registrada ou cadastrada, quando da substituição do Responsável Técnico, 
fica obrigada a fazer a devida comunicação ao Conselho Regional de Psicologia no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar do desligamento do responsável anterior. 

Parágrafo único - A pessoa jurídica fica proibida de executar serviços enquanto não promover a 
substituição do responsável técnico. 

Art. 15 - A pessoa jurídica registrada ou cadastrada deverá encaminhar documento comprobatório ao 
Conselho Regional de Psicologia de qualquer alteração de seus atos constitutivos. 

Parágrafo único - Caso a alteração de ato constitutivo implique em alteração de alvará, CNPJ ou outro 
documento, estes também deverão ser encaminhados. 

Art. 16 – Haverá Visita de Inspeção nas instalações da pessoa jurídica registrada ou cadastrada, as 
quais deverão estar de acordo com as normas e exigências impostas às atividades dessa natureza, 
contidas em Resoluções do CFP, especialmente no Manual Unificado de Orientação e Fiscalização – 
MUORF, no Código de Ética Profissional do Psicólogo, e legislação em vigor referente à espécie. 

§ 1º - A primeira Visita de Inspeção será realizada pelo Conselho Regional de Psicologia competente, 
em até 90 (noventa) dias, a contar do registro ou cadastramento. 

§ 2º - As despesas da inspeção são de responsabilidade do Conselho Regional competente. 
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Art. 17 - O cancelamento do Registro ou Cadastro de pessoa jurídica dar-se-á a pedido da entidade, em 
decorrência de processo disciplinar ordinário, em virtude do cometimento de falta disciplinar ou 
mediante constatação do encerramento de suas atividades. 

§ 1º - O cancelamento a pedido será deferido com a constatação do encerramento das atividades da 
pessoa jurídica ou das atividades de prestação de serviços em Psicologia. 

§ 2º - A constatação referida neste caput será por meio de apresentação de documento de baixa junto 
aos órgãos competentes.  

§ 3º - Deferido o pedido de cancelamento, o(s) responsável(eis) pela pessoa jurídica serão 
comunicados  e informados sobre as implicações legais e éticas a partir do cancelamento.  

Art. 18 - Toda publicidade veiculada por pessoa jurídica registrada ou cadastrada, deverá conter seu 
número de inscrição junto ao Conselho Regional de Psicologia.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES E SUAS PENALIDADES 

Art. 19 – As Pessoas Jurídicas que prestam serviços de Psicologia a terceiros, constituídas antes ou 
após a vigência da presente Resolução, e que não procedam ao Registro, estarão sujeitas ao Processo 
Disciplinar Ordinário e às penalidades descritas nos no artigo 20 da presente Resolução. 

Art. 20- Será considerada infração disciplinar sujeita ao Processo Disciplinar Ordinário:  

I - Para Psicólogo Pessoa Física: 

a) descumprir as disposições de Resolução de natureza administrativa, as previstas em Lei que 
regulamenta o exercício profissional, além daquelas contidas na presente Resolução; 

b) atuar em pessoa jurídica que não atenda ao disposto no Art. 1º da presente Resolução. 

II – Para Pessoa Jurídica:  

a) manter pessoa física no exercício profissional em período de suspensão/cassação ou com o registro 
ou cadastro cancelado; 

b) contratar ou acobertar pessoa não habilitada para o exercício da profissão ou sem inscrição 
profissional;  

c) não possuir ou deixar de indicar o Responsável Técnico pelos serviços psicológicos;  

d) deixar de atender as condições éticas e técnicas para o exercício da profissão de Psicólogo. 

Art. 21 - Caso venha a ser constatado, a qualquer época, o não cumprimento das disposições contidas 
nesta Resolução, o fato será considerado infração disciplinar e implicará a aplicação das seguintes 
penalidades para a pessoa jurídica, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis: 

I - multa; 

II - suspensão temporária das atividades; 
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III - Cancelamento do registro ou cadastramento. 

Art. 22 - Da imposição de qualquer penalidade, caberá pedido de reconsideração ao próprio Conselho 
Regional de Psicologia e recurso ao Conselho Federal de Psicologia, com efeito suspensivo, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da decisão. 

Art. 23 - A tabela de multas por infração disciplinar será aprovada anualmente pela Assembléia Geral do 
Conselho Regional de Psicologia, de acordo com parâmetros definidos pela APAF e editados pelo CFP. 

Parágrafo único - As multas decorrentes de julgamentos em processo disciplinar-ordinário terão valores 
fixados pela decisão que a aplicar, no limite de uma a cinco anuidades, de acordo com o princípio da 
individualidade da pena. 

Art. 24 - Na aplicação da pena, o Plenário do Conselho Regional de Psicologia considerará em cada 
caso: 

I - a gravidade da falta; 

II - a especial gravidade das faltas relacionadas com o exercício profissional; 

III - a individualidade da pena; 

IV - o caráter primário ou não do infrator. 

Parágrafo único - a reincidência será considerada agravamento para fins de decisão da pena. 

Art. 25 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2008. 

 

 

 

Letícia Rauen Delpizzo 
Conselheira Presidente 

 


