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NOTA DE ORIENTAÇÃO SOBRE O CADASTRO E-PSI DIANTE DO 

CONTEXTO ATUAL DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

 

Prezada(o) profissional, 

 

 Considerando entendimento da resolução CFP nº 11/2018 e das construções 

políticas que sucederam até a presente normativa, acreditamos ser importante seguirmos 

os preceitos que regulamentam a proposta de trabalho da (o) Psicóloga (o) por meio de 

TIC’c. 

 

 É consenso atual do CFP, diante das circunstâncias de calamidade pública e de 

saúde advinda do Covid–19, a possibilidade de inscrever-se e dar início ao trabalho on-

line, sem esperar a aprovação nos meses de março e abril (conforme Nota Orientativa 

do CFP divulgada no dia 16/03/2020). Contudo, a inscrição no sistema e-PSI é 

OBRIGATÓRIA, sendo a inadimplência um veto prévio imposto ao sistema de 

cadastro. 

 

 De acordo com o Decreto nº 79.882 de 1977, o tributo da anuidade é de caráter 

obrigatório para as profissionais inscritas tendo caráter de legitimidade do exercício 

profissional, sendo dispensando/isentado o seu pagamento em situações especiais 

(Resolução CFP nº 001/2012). Cabe ao Conselho Regional cumprir e fazer cumprir as 

resoluções e instruções do Conselho Federal. 

 

 Na situação presente, em que a (o) profissional se encontra em débito com as 

suas anuidades, considera-se a possibilidade de negociar e assim entrar nos critérios 

exigidos pela plataforma, se assim desejar investir-se nessa proposta de trabalho. 

 

 No uso das finalidades legais compreendidas ao Conselho Regional de 

Psicologia, é dever da autarquia orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão 

e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe (Decreto nº 

79.882 de 1977). 

 

 Convém lembrar ainda que a(o) profissional que mantiver serviços psicológicos 

por meio das tecnologias da informação e da comunicação, sem possuir cadastro, 

cometerá falta ética. 

 

 Dessa forma, sem mais, o CRP-13 está à disposição. 
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