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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº CRP-12/001/2004 

 
 
 

Ementa: Altera a Instrução Normativa Nº CRP-12/005/02 
que suplementa no âmbito da jurisdição do CRP-
12 a Resolução CFP N.º 016/96 que regula a 
concessão de Mala-Direta na Autarquia. 

 
 
 

Art.1º - É competência da Comissão de Orientação e Fiscalização emitir parecer e 
deliberar a cessão ou não de mala-direta aos psicólogos, salvo os casos em que a diretoria 
chamar para si esta função. 

 
Art.2º - É prerrogativa exclusiva do CRP-12 o fornecimento ou não de mala-direta dos 

psicólogos inscritos na jurisdição de Santa Catarina, cabendo, portanto, unicamente ao mesmo 
essa decisão desde que se enquadre dentro dos critérios estabelecidos nesta Instrução. 

 
Art.3º - A solicitação de mala direta deverá ser por escrito. O requerente anexará um 

exemplar do material a ser enviado ao CRP-12 em tempo hábil em relação à data do evento.  
 
§ 1º - O material será enviado para análise e parecer da Comissão de Orientação e 

Fiscalização - COF, que terá prazo de 30 (trinta) dias para responder ao solicitante. 
§ 2º – Quando constatadas irregularidades, a COF procederá a devida orientação quanto 

às modificações necessárias para o deferimento do pedido de mala direta. 
§ 3º - Caso não sejam sanadas as irregularidades, a COF reserva-se o direito de indeferir 

o fornecimento da mala direta. 
 
Art.4º - No material de divulgação dos eventos deverão constar as qualificações dos 

profissionais envolvidos, bem como o profissional e/ou entidade responsável pela promoção do 
evento. 

§ 1º – No caso de tratar-se de psicólogos, deverá constar o número de inscrição junto ao 
CRP associado ao título de psicólogo.  

§ 2º - No caso de tratar-se de Pessoa Jurídica com obrigatoriedade de Cadastro ou 
Registro neste Conselho, deverá fazer constar, da mesma forma, seu número de inscrição. 

. 
 
Art.5º -  É vetada a divulgação profissional, via mala-direta, do psicólogo ou Pessoa 

Jurídica inadimplente junto à Tesouraria do Conselho. 
 

Art.6º - A emissão da mala direta, etiquetagem e postagem será integralmente custeada 
pelo solicitante. 

§ 1º - O custo das etiquetas será determinado através da Tabela de Preços aprovada pela 
Diretoria e referendada pelo plenário deste Conselho. 

§ 2º – Caberá ao solicitante proceder a etiquetagem do material, providenciar este serviço 
as suas custas, ou ainda ser realizada por empresa de correio conveniada com o CRP-12ª 
Região. 

§ 3º – Não será fornecido diretamente ao interessado o jogo de etiquetas, devendo a 
etiquetagem ser realizada na sede do CRP-12, ou em local por ele determinado. 
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Art.7º - Fica expressamente vetada a concessão de listagem dos psicólogos inscritos à 

psicólogos ou instituições de Psicologia ou não. 
 
Art.8º - A Diretoria poderá deliberar a concessão de mala direta e etiquetas gratuitamente 

para solicitantes de entidades de classes, com ou sem custo de postagem, quando considerar a 
atividade a ser divulgada de interesse para a categoria. 

 
Art.9º - O material a ser divulgado deverá estar de acordo com o Código de Ética 

Profissional dos Psicólogos e com as Resoluções do CFP. 
 
Art.10º - Os casos omissos serão analisados e decididos pela Diretoria. 
 
Art.11º - Os valores serão reajustados no primeiro dia útil de janeiro a cada ano, vinculado 

ao índice de reajuste da Anuidade correspondente ao exercício. 
 
Art.12º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua aprovação em Plenária, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Florianópolis, 06 de março de 2004. 
 
 
 
 
 

Ana Maria Pereira Lopes 
Conselheira Presidente do CRP-12 
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ANEXO I 

 
VALORES DAS ETIQUETAS 

 
 
 

  
 

 
 
 
- Eventos Científicos (Congressos, Simpósios, Encontros, Seminários): R$ 0,13/etiqueta; 

- Atividades de qualificação e formação profissional (Cursos de Formação, Especialização, Pós 

Graduação): R$ 0,20/etiqueta; 

- Serviços e produtos de interesse direto da categoria (consultorias, assessorias, materiais, testes 

e publicações de Psicologia): R$ 0,32/etiqueta; 

- Serviços e produtos não diretamente voltados para a categoria: R$ 0,65/etiqueta. 
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