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RESOLUÇÃO CFP N° 012/97
Disciplina o Ensino de Métodos e Técnicas 

Psicológicas em cursos livres e de pós graduação, 
por Psicólogos a não Psicólogos
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n
o 012/1997 RESOLUÇÃO CFP Nº 012/1997 

Disciplina o Ensino de Métodos e Técnicas Psicológicas em 
cursos livres e de pós graduação, por Psicólogos a não Psicólogos.

O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA no uso das 
atribuições que lhe conferem o Art. 06, alíneas a e b, da lei 5.766 
de 20 de dezembro de 1971, e o art. 6, incisos IV e V, do decreto 
n° 79.822 de 17 de junho de 1977, e

CONSIDERANDO, o art. 13, parágrafo 1°, da Lei 4.119, de 
27 de agosto de 1962, que estabelece como função privativa do 
Psicólogo 0 uso de métodos e técnicas Psicológicas;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 35 da Resolução 
CFP n° 2/87 de 15 de agosto de 1987, que aprovou o Código 
de Ética Profissional do psicólogo, e que proíbe a divulgação, 
cessão, doação, empréstimo ou venda a leigos de instrumentos e 
técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal 
da profissão;

CONSIDERANDO a grande incidência dos chamados cursos 
de formação, regulares ou não, onde, a título de especialização, 
têm sido ministrados, para não psicólogos, métodos e técnicas 
psicológicas de uso exclusivos do Psicólogo;

CONSIDERANDO que, frequentemente os responsáveis 
pela administração desses conteúdos são Psicólogos;

CONSIDERANDO as freqüentes denúncias de exercício 
ilegal da profissão, contra pessoas não habilitadas, egressas 
desses cursos;

RESOLVE:
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no  0
12

/1
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Art. 1º 

ENSINO
MÉTODOS

TÉCNICAS
RESERVADO

PSICOLÓGICAS EXCLUSIVAMENTE

ALUNOS MATRICULADOS 

REGISTRADOS

CONSELHO 
REGIONAL

CURSOS DE 
PSICOLOGIA

PSICÓLOGOS

Dica!

ENSINO de métodos e técnicas psicológicas DEVE SER 
EXCLUSIVO para alunos de psicologia matriculados nos 

Cursos de Psicologia e aos psicólogos registrados no 
Conselho Regional.

Art. 1º - O ensino de métodos e técnicas psicológicas 
fica reservado exclusivamente aos alunos regulamente 
matriculados nos Cursos de Psicologia, regulamentados 
nos termos da lei 4.119, de 27 de agosto de 1962, e aos 
psicólogos registrados no respectivo Conselho Regional.
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n
o 012/1997 Art. 2º

DESCUMPRIMENTO DESSA RESOLUÇÃO INFRAÇÃO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO

Art. 2º - O descumprimento ao estabelecido nesta 
resolução constituir-se-á em infração ao Código de Ética 
Profissional do Psicólogo.

Dica!

Descumprimento→ infração ao código de ética 
profissional do psicólogo! 



RESOLUÇÃO CFP N.º 010/2000
Especifi ca e qualifi ca a Psicoterapia 

como práti ca do Psicólogo
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00

0

RESOLUÇÃO CFP N.º 010/2000

O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei 
nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971 e; 

CONSIDERANDO a natureza pública do Conselho Federal 
de Psicologia, da qual decorre tanto a necessidade de aprimorar 
os serviços técnicos dos psicoterapeutas, quanto a defesa da 
população usuária desses serviços e do cidadão e; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, alíneas “e” e “n” do 
Código de Ética Profissional do Psicólogo, que veda ao psicólogo 
utilizar-se do relacionamento terapêutico para induzir a pessoa 
atendida à convicção religiosa, política, moral ou filosófica, bem 
como estabelecer com a mesma relacionamento que possa 
interferir negativamente nos objetivos do atendimento ou 
qualquer outro que viole princípios técnicos, éticos ou científicos,

RESOLVE:
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n
o 010/2000

Art. 1º 

TÉCNICA

SISTEMÁTICA MÉTODOS

CONCEITUALMENTE

CONTROLADA TÉCNICAS

PSICOTERAPIA

COMPREENSÃO

PRÁTICA

PSICÓLOGO

PSICÓLOGICAS

PROMOVENDO PROPICIANDO

RECONHECIDAS

SAÚDE MENTAL ENFRENTAMENTO

CONFLITOS/TRANS-
TORNOS PSÍQUICOS

REALIZADA

APLICAÇÃO

ANÁLISE

CONSTITUÍDA

INTERVENÇÃO

PROCESSO CIENTÍFICO

CIÊNCIA

PRÁTICA

ÉTICA PROFISSIONAL

INDIVÍDUOS

GRUPOS
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Art. 1º

Art 1º 

A Psicoterapia é prática do psicólogo por se constituir, 
técnica e conceitualmente, um processo científico de 
compreensão, análise e intervenção que se realiza através 
da aplicação sistematizada e controlada e métodos e 
técnicas psicológicas reconhecidos pela ciência, pela 
prática e pela ética profissional, promovendo a saúde 
mental e propiciando condições para o  enfrentamento 
de conflitos e/ou transtornos psíquicos de indivíduos ou 
grupos.

Anotações
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n
o 010/2000

Art. 2º 

PSICÓLOGO

PAUTAR-SE

ESCLARECER

GARANTIR ATENDIMENTOS

DEVE

RESPEITAR

PRÁTICA

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA FUNDAMENTADA

ATENDIDO

PSICOTERAPIA

APRIMORAMENTO CONSTANTE

PRINCÍPIOS 

PROCEDIMENTOS
TÉCNICAS

MÉTODOS

FORNECER INFORMAÇÕES DESENVOLVIMENTO PSICOTERAPIA

PRIVACIDADE

SIGILO

QUALIDADE

ESTABELECER CONTRATO

RESPONSÁVEL

ATENDIDO

DISPOR EXEMPLAR DO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL LOCAL DO ATENDIMENTO
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no  0
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Art. 2º

Art 2º - Para efeito da realização da psicoterapia, o 
psicólogo deverá observar os seguintes princípios e 
procedimentos que qualificam a sua prática:
I – buscar um constante aprimoramento, dando continuidade 
à sua formação por meio de centros especializados que se 
pautem pelo respeito ao campo teórico, técnico e ético da 
psicologia como ciência e profissão;
II - pautar-se em avaliação diagnóstica fundamentada, 
devendo, ainda, manter registro referente ao atendimento 
realizado: indicando o meio utilizado para diagnóstico, ou 
motivo inicial, atualização, registro de interrupção e alta;
III – esclarecer à pessoa atendida o método e as técnicas 
utilizadas, mantendo-a informada sobre as condições do 
atendimento, assim como seus limites e suas possibilidades;
IV – fornecer, sempre que solicitado pela pessoa atendida 
ou seu responsável, informações sobre o desenvolvimento 
da psicoterapia, conforme o Código de Ética Profissional 
do Psicólogo;
V – garantir a privacidade das informações da pessoa 
atendida, o sigilo e a qualidade dos atendimentos;
VI – estabelecer contrato com a pessoa atendida ou seu 
responsável;
VII – Dispor, para consulta da pessoa atendida, de um 
exemplar do Código de Ética Profissional do Psicólogo, 
no local do atendimento.

Dica!

Atenção! Os princípios e os procedimentos  tendem a 
serem muito cobrados em prova!

Anotações
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n
o 010/2000

Art. 3º 

CASOS 
OMISSOS RESOLVIDOS PLENÁRIO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Art 3º 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário do CFP.



RESOLUÇÃO CFP Nº 011/2000 
Disciplina a oferta de produtos 

e serviços ao público



RESOLUÇÃO CFP Nº 011/2000 

Disciplina a oferta de produtos e serviços ao público.
O CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei 
nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971 e; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a oferta de 
produtos e serviços ao público; 

CONSIDERANDO o art. 13, parágrafo 1º, da Lei 4119, de 
27 de agosto de 1962, que estabelece como função privativa do 
Psicólogo o uso de método e técnicas psicológicas; 

CONSIDERANDO os Princípios Fundamentais do Código 
de Ética Profissional do Psicólogo, item I, que estabelece que 
o Psicólogo baseará o seu trabalho no respeito à dignidade e 
integridade do ser humano; 

CONSIDERANDO o contido no art. 1º, alínea c, do Código 
de Ética Profissional do Psicólogo, que o Psicólogo deve prestar 
serviços psicológicos em condições de trabalho eficiente, de 
acordo com os princípios e técnicas reconhecias pela ciência, 
pela prática e pela ética profissional; 

CONSIDERANDO o art. 35, do Código de Ética Profissional 
do Psicólogo, segundo o qual o Psicólogo não divulgará, ensinará, 
cederá, dará, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e 
técnicas psicológicas, que permitam ou facilitem o exercício 
ilegal da profissão; 

CONSIDERANDO o art. 37, do Código de Ética Profissional 
do Psicólogo, segundo o qual o Psicólogo, ao promover 
publicamente seus serviços, informará com exatidão seu número 
de registro, suas habilitações e qualificações, limitando-se a estas; 

CONSIDERANDO o art. 38, do Código de Ética Profissional 
do Psicólogo nas alíneas abaixo, que veda ao Psicólogo: 

a) utilizar o preço do serviço como forma de propaganda;
b) participar como Psicólogo de quaisquer atividades através 

dos meios de comunicação, em função unicamente de auto 
promoção; 

c) fazer previsão taxativa de resultado;
d) propor atividades e recursos relativos a técnicas psicológicas 

que não estejam reconhecidos pela prática profissional; 
CONSIDERANDO a Resolução CFP 010/97, que estabelece 

critérios para divulgação, publicidade e o exercício profissional do 
Psicólogo, associados a práticas que não estejam de acordo com 
os critérios científicos estabelecidos no Campo da Psicologia;

CONSIDERANDO o disposto no Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, nos artigos a seguir identificados: 
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no  1
1/

20
00

DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR: 
Art. 6º, alínea I: a proteção da vida, saúde e segurança contra 

os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos. 

Art. 6º, alínea IV: a proteção contra publicidade enganosa e 
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 
contra práticas e cláusula abusivas ou impostas no fornecimento 
de produtos e serviços; 

Art. 6º, alínea VI: a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

DA PUBLICIDADE: 
Art. 36: A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o 

consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. 
Art. 37: É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

RESOLVE:
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n
o 11/2000

Art. 1º 

DEVEMPSICÓLOGOS

OFERTA

ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS DE 

PSICOTERAPIA

SERVIÇOS

PRESTADOS

PRODUTOS

SEGUIR

PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS

INVENTÁRIOS DE INTERESSE

JOGOS

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

RESOLUÇÃO 011/2000

TESTES PSICOLÓGICOS

MATERIAIS DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

OUTROS INSTRUMENTOS

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO

UM OU MAIS

ORGANIZAÇÕES

COMUNIDADES

PESSOAS
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Art. 1º 

Art.1º - Os psicólogos, ao oferecerem serviços e 
produtos ao público, deverão seguir o disposto nessa 
Resolução e os princípios estabelecidos pelo Código de 
Ética Profissional do Psicólogo e do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor.

§ 1º - Entende-se como produto os testes psicológicos, 
inventários de interesses, material de orientação 
vocacional, jogos e outros instrumentos.

§ 2º - Entende-se como serviços as atividades 
profissionais de Psicólogo prestadas a uma ou mais 
pessoas, organizações ou comunidades.

Anotações


