
Comissão de Ética - COE

Apura faltas e infrações ao Código de Ética
Profissional dos Psicólogos e demais legislações e
resoluções para a prática profissional, com o
intuito de zelar pelos padrões técnicos e éticos
adequados na relação de cada psicólogo com
seus pares, com a sociedade e com a Psicologia
enquanto Ciência e Profissão.

Recebe e conduz as denúncias com rigor dentro
do que está previsto na legislação.



CÓDIGO DE PROCESSAMENTO DISCIPLINAR
Resolução CFP Nº 006/07, de 30/04/07, institui o Código de Processamento Disciplinar e revoga a 

Resolução CFP Nº 006/01. Alterada pela Resolução CFP Nº 007/16, de 21/06/16, instituiu e normatizou 
a Mediação e outros meios de solução consensual de conflitos nos processos disciplinares éticos no 
Sistema Conselhos de Psicologia, regulamentando a criação de Câmara de Mediação no âmbito das 

Comissões de Ética e alterando a Resolução CFP 006/2007, que institui o CPD.

PROCESSO 
DISCIPLINAR

Ordinário

Funcional

Ético



Fluxograma CPD1

Fase Preliminar
* Em qualquer momento, a partir do recebimento da representação, é possível a  mediação ou outras 

formas de resolução de conflitos enquanto modalidades para solucionar os processos éticos

5º4º3º2º1º

Representação Presidente COE

Exclusão liminar

Esclarecimentos Parecer

Diligência



Fluxograma CPD2

Fase Preliminar

9º8º7º6º

Plenário

Arquiva

Instaura

Com Pedido 
de Reexame

COE

Sem Pedido 
de Reexame



Fluxograma CPD3

Fase Preliminar

12ª11ª10ª

Reconsideração 
com ou sem 

contra-razões
Plenário Relator



Fluxograma CPD4

Fase Preliminar

16ª15ª14ª13ª

Plenário

Mantém 
decisão

Arquiva

Instaura
Recurso ao 

CFP

Altera 
decisão

Arquiva
Processo 

Ético

Instaura



Fluxograma CPD4

FASE PRELIMINAR

16ª15ª14ª13ª

Plenário

Mantém 
decisão

Instaura

Recurso ao 
CFPAltera 

decisão

Arquiva

Processo 
Ético



Fluxograma CPD5

FASE DE INSTRUÇÃO

21ª20ª19ª18ª17ª

COE ou 
Comissão de 

Instrução

Defesa escrita
Diligências, 

perícias, 
depoimentos

Sem defesa

Plenário Defensor Dativo

Alegações finais

Revel



Fluxograma CPD6

Fase de Julgamento

25ª24ª23ª22ª

Plenário Relator
Plenária de 
Julgamento

Procedência da 
denúncia: penalidade

Improcedência da 
denúncia: 

arquivamento



Fluxograma CPD7

29ª28ª27ª26ª

Sem recurso

Recurso ao CFP Julgamento

Mantém Decisão 
CRP

Aplicação 
Penalidade ou 
Arquivamento

Reforma 
Decisão CRP



Penalidades aplicáveis
(da mais branda à mais grave) 

Sigilosa
• Advertência

Pública
• Multa

Pública
• Censura

Pública
• Suspensão (30 dias)

Pública
• Cassação (5 anos e prorrogáveis)



Dosimetria da pena

A penalidade deve ser justa e proporcional à
gravidade da conduta praticada e à culpabilidade
da(o) psicóloga(o) processada(o).
A decisão acerca da penalidade deve considerar os
seguintes fatores:
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.



Alternativamente à aplicação das penas
previstas, o caso poderá ser encaminhado à
Câmara de Mediação para realização de
processo restaurativo que busque definir
consensualmente a forma de
responsabilização do profissional, a qual
precisa contemplar a possibilidade de
reparação do dano e restauração de laços.


