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EDITORIAL
• O presente é o passado em seu próprio futuro.

Traçamos planos, desenhamos caminhos,
planejamos estratégias e almejamos alcançar
objetivos. Contudo, nem sempre os projetos
fluem conforme o esperado, e novas demandas
contribuem para que nossas vidas sejam
reinventadas em suas trajetórias.

• A Psicologia, enquanto uma ciência humana, é
permeada pelas mesmas potências dos
encontros da vida; sua história é repleta de
diálogos, indagações, apostas, pesquisas,
participações e registros, os quais tecem objetos,
objetivos, métodos, descobertas e inovações.

• Apostando na capacidade dinâmica da Psicologia
em ampliar seus horizontes, o Conselho Regional
de Psicologia do Tocantins trilhou uma
diversidade de rotas ao longo deste ano,
investindo em espaços intensos de diálogo com
a categoria, com os estudantes de graduação e
com a sociedade civil, lançando mão de ousados
instrumentos de comunicação – como a música,
a poesia, a performance e o audiovisual.

• O CRP-23 acredita que na atual conjuntura de
avanço do conservadorismo, do desmonte das
políticas públicas e do controle social, é preciso
unificar a categoria e estreitar os laços com as
minorias e movimentos sociais. Dessa forma,
2017 foi marcado não apenas pelo
conhecimento, mas, principalmente, pelo
RECONHECIMENTO de novas e atuais demandas
da Psicologia – como ciência e profissão.

• Entendemos que apenas ouvindo a sociedade

civil poderemos traçar os caminhos mais
profícuos para uma atuação socialmente
comprometida e eticamente coerente,
abraçando desafios alinhados aos Direitos
Humanos e em defesa da Vida, da Dignidade e
da Liberdade.

• O presente boletim retrata os percursos
trilhados ao longo deste ano na Psicologia do
Tocantins - um Estado marcadamente negro,
quilombola e indígena, e que ao mesmo tempo
viola os direitos dessas populações; um Estado
que possui altos índices de violência contra a
mulher e contra a população LGBT, mas que não
permite falar de Gênero nas escolas.

• Trata-se de RESSIGNIFICAR as relações de
cuidado e cura por meio da união de diferentes
formas de (re)conhecimento, buscando
compreender os processos de subjetivação e de
saúde-doença a partir de distintas óticas e
concepções.

• Por fim, esperamos que tenha uma boa leitura, e
que os conteúdos aqui trazidos evoquem
reflexões, sensações e emoções importantes
para seu desenvolvimento profissional e pessoal.
Que o próximo ano seja próspero, e que cada
vez mais você possa contar com nossa equipe e,
quem sabe, fazer parte dela, em um movimento
de aproximação e de ressignificação de nossas
afetações.

• Nos vemos em 2018!
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AGOSTO DA
PSICOLOGIA

• m comemoração ao Mês

do Psicólogo, o Conselho

Regional de Psicologia do

Tocantins realizou uma

série de atividades

voltadas para debates e

reflexões acerca do

exercício profissional em

construção no nosso

estado, o mais novo da

federação.

CRP-23 ABORDA DIVERSIDADE E DESAFIOS DA PSICOLOGIA EM 

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DA PSICÓLOGA

• Os espaços realizados durante o mês,

através de mesas redondas, rodas de

conversa, cine debate, consultas públicas e

assembleia geral, foram construídos com o

objetivo de reafirmar o compromisso da

Psicologia com o social, reforçando a luta

pela efetivação dos direitos humanos e a

defesa pela concretização das políticas

públicas, pautando o diálogo com a

sociedade civil e com os movimentos

sociais.

• Um diferencial da edição do Agosto da

Psicologia de 2017 no CRP-23 foram as

atividades com transmissões ao vivo, que

viabilizaram a participação das psicólogas e

psicólogos que não puderam comparecer

pessoalmente. Através das transmissões,

executadas por meio dos canais virtuais de

comunicação do Conselho, o evento

ganhou um alcance maior, colaborando

para o envolvimento da categoria em todo

o estado.

Com o tema ‘O compromisso

social da Psicologia’, a

programação elaborada pelo

CRP-23 em 2017 movimentou

cerca de 150 pessoas em 11 dias

de atividades realizadas na

capital e no interior do Tocantins.

“Qual a psicologia que acontece

no Tocantins?”, “Onde estão

nossos profissionais?” “Que

demandas eles atendem?”,

“Quais são seus desafios?”, “Que

saberes estamos produzindo?”,

foram os questionamentos

centrais propostos pelo CRP-23

para compor o debate com a

categoria durante o Agosto da

Psicologia.
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DIVERSIDADE
• Pensar políticas públicas capazes de mudar a

realidade das populações desfavorecidas,
debater intervenções com minorias,
contextualizar a Psicologia com as demandas
locais, pensar o bem-viver, a saúde e as lógicas
de cuidado a partir de concepções próprias e
comunitárias, são questões pautadas pelo CRP-
23 para aprimorar a relação da Psicologia com as
diversidades de gênero, classe social e
identidade étnico-racial.

• Considerando que o próprio Código de Ética da
Psicologia e as Resoluções que orientam e
regulamentam o exercício da profissão estão
pautadas nas declarações e pactos, nacionais e
internacionais, dos Direitos Humanos, o CRP-23
tem construído espaços para que as questões
éticas e técnicas no interior da Psicologia sejam
trazidas à tona, reconhecidas e trabalhadas.

• Além das Comissões Especiais e dos Grupos de
Trabalho que tratam de temas específicos para
combate aos preconceitos e opressões, neste
ano o Conselho realizou e participou de uma
série de atividades abertas ao público,
instigando o contato entre a categoria e as
comunidades, com o objetivo de construir uma
psicologia que atenda as demandas reais das
diversas populações no Tocantins.

DIVERSIDADEpor uma psicologia que atenda demandas reais

“Pensar Direitos Humanos e 
Psicologia no Tocantins e no 

Brasil significa levar em conta 
as realidades e especificidades 

das diversas populações.”.

CRP-23 PROMOVE DIÁLOGO COM O 
MOVIMENTO LGBT

• Para além do Mês da
Psicologia, Agosto também é o
mês da Visibilidade Lésbica no
Brasil. Em alusão às duas
importantes datas, o CRP-23
incorporou dentro da
programação do Agosto da
Psicologia um espaço de
diálogo entre a profissão e o
Movimento LGBT. A atividade
foi mediada pela professora,
pesquisadora e advogada dos
Direitos Humanos, Karol
Chaves, pela coordenadora
em comissão especial da
Atenção Básica, Dhieine
Caminsk, e pelo psicólogo
Presidente do CRP-23, Hudson
Eygo.

• Políticas Públicas com
destaque para a saúde da
comunidade LGBT,
preconceitos e
incoerências sociais em
relação a diversidade de
gênero, sofrimento
psíquico e desassistência
para a saúde mental no
SUS, foram alguns dos
temas expostos na
atividade que também
debateu as contribuições
da psicologia e os seus
tantos desafios para um
atendimento que atenda
as demandas reais das
comunidades LGBTs.

• Dhieine Caminsk, militante e
trabalhadora do SUS, conta que
pensar a psicologia nos espaços
de saúde pública, especialmente
quanto o atendimento às pessoas
LGBTs, traz desafios
cotidianos. “Precisamos ter
clareza sobre a necessidade real
das pessoas e o que nós estamos
construindo enquanto profissão.
O psicólogo está inserido em
muitos espaços que permitem que
ele desenvolva todos esses
olhares de ver o ser humano
como realmente ele é. O não
entendimento sobre a vivência do
afeto nas comunidades LGBTs,
por parte dos profissionais e da
sociedade em geral, leva ao
sofrimento psíquico.”.



• Aproximando o debate de maneira
especifica ao exercício da Psicologia,
o presidente do CRP-23, Hudson
Eygo, trouxe para reflexão dois
importantes marcos históricos da
profissão em relação às populações
LGBTs: A resolução 001/99-CFP que
reconhece que a homoafetividade
não é doença não sendo, desta
forma, passível de cura; e o Código
de Ética Profissional que deixa claro
que o psicólogo em exercício não
pode ser conivente com nenhuma
prática que corrobore com o
preconceito de gênero, o racismo, a
vitimização, dentre outras
discriminações sociais.

• “Qual o tipo de profissional que tem
atuado no contexto das populações
LGBTs?”, foi a provocação colocada
pelo psicólogo Hudson Eygo ao final
do debate. Segundo o presidente do
CRP-23, “Não podemos construir
uma psicologia que carrega a
normatividade como objetivo a ser
alcançado, visto que as demandas
das pessoas homoafetivas fogem do
que é pautado pela mídia e pelo
ideário social.”.

CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS DA PSICOLOGIA PARA O 
MOVIMENTO LGBT

• Nos dias 24 e 25 de outubro, a líder quilombola e pedagoga, Maria
de Fátima Barros, membra do ‘GT Psicologia e Povos do Cerrado’
instituído pelo CRP-23, esteve em Maputo, capital do Moçambique,
onde participou da III Conferência Triangular dos Povos. Durante o
evento, organizado pela Campanha ‘Não ao PróSavana’,
representantes de Moçambique, Brasil e China refletiram sobre o
modelo de desenvolvimento que ameaça o meio ambiente e as
populações do campo a partir das investidas do agronegócio nas
terras moçambicanas.

• Representantes de movimentos sociais, ativistas, pesquisadores e
camponeses dos três países reunidos na Conferência debateram as
condições de precarização da natureza e como todo esse processo
está desencadeando na expulsão do homem do campo, situação já
muito presente no Brasil e em processo em Moçambique.

• Para Fátima Barros, a relação dos povos tradicionais com os
territórios possui um vínculo inerente ao bem viver dessas
comunidades. “O agronegócio é um modelo de negócio, e nós
comunidades tradicionais assumimos a terra com o nosso espaço de
bem viver, como o nosso espaço de vida, e isso é o que difere a visão
do agronegócio para a visão das comunidades tradicionais em
relação aos seus territórios. É bem triste ver esses processos se
desenrolando, a forma como o agronegócio vem violentando as
nossas famílias.”.

• Ao final, os povos de Moçambique, Brasil e Japão presentes na
Conferência publicaram uma declaração contendo a avaliação, os
posicionamentos e os encaminhamentos gerados a partir dos
espaços de debate. Os três países também fizeram apelo a todos os
movimentos sociais, organizações da sociedade civil, comunidades
rurais e todos os cidadãos em geral para uma ampla mobilização,
engajamento e organização de uma frente comum de resistência ao
modelo de desenvolvimento em que se assenta o agronegócio e a
construir o modelo alternativo assente no bem-estar das pessoas.

MEMBRA DO GT ‘PSICOLOGIA E POVOS DO 
CERRADO’ PARTICIPA DA III CONFERÊNCIA 

TRIANGULAR DOS POVOS EM MOÇAMBIQUE

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf


• O espaço protagonizado por mulheres negras foi pensado para levar à categoria o debate
racial através do tema ‘O compromisso social da Psicologia com as questões raciais:
Contribuições e Desafios’.

• Uma das mediadoras do debate, Janaína Costa Rodrigues, assistente social e militante negra
do núcleo Lélia Gonzales, falou sobre as condições inferiores da mulher negra no mercado de
trabalho e como a precariedade de tais condições afetam a saúde mental destas mulheres,
visto que reproduzem o racismo e o colonialismo. Segundo Janaína, a luta contra a repressão
dos direitos está no centro da agenda feminista negra no Brasil de hoje.

• Contextualizando o debate com o papel da psicologia, Izabela Ferreira dos Santos, psicóloga
negra, falou sobre os danos psicológicos do racismo, fazendo o recorte para especificidades
das mulheres negras, e sobre a carência da inserção da temática racial nos espaços de
formação dos profissionais da psicologia.

• Na ocasião, Izabela lembrou a Resolução 018/2002 do CFP, a qual estabelece normas de
atuação para os psicólogos em relação ao preconceito e à discriminação racial, determinando
em seu Art. 1º que “Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão
contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a
eliminação do racismo.”.

CRP-23 DEBATE QUESTÕES RACIAIS EM 
EVENTO PROMOVIDO PELO CREPOP

• Feminismo negro e danos psicológicos do
racismo foram temas centrais do debate
realizado no dia 20 de Agosto na sede do
CRP-23. O evento foi promovido pelo Centro
de Referência Técnica em Psicologia e
Políticas Públicas local, em parceria com a
auto-organização de mulheres negras do
Tocantins, e reuniu profissionais da
psicologia e da assistência social,
professores e estudantes universitários,
militantes do feminismo negro e demais
membros da sociedade civil.

BIBLIOTECA  

• Catálogo de obras da Mini Biblioteca do CRP-
23 está disponível para consulta

• O acervo literário da Mini Biblioteca instalada
no Conselho Regional de Psicologia do
Tocantins (CRP-23) foi catalogado e
transformado em arquivo para facilitar o
acesso da categoria. Ao todo foram
registradas 180 obras.

Categoria e Conselho Regional de 
Psicologia crescem juntos no Tocantins 

• Os livros abordam a Psicologia fazendo referência com diversos
eixos temáticos, entre eles: Direitos Humanos, Políticas
Públicas, Ciência, Formação Acadêmica, Diretrizes Curriculares,
Assistência Social, Relações Étnico-Raciais, Legislação, Ética,
Sexualidade, Capacitação, Atuação, Cidadania, Pesquisa,
Educação, etc.

• Todas as obras estão disponíveis para consulta na sede do CRP-
23. O local está aberto para visita em horário de atendimento
externo, das 10h às 16h. Acesse o link abaixo e conheça o
acervo literário completo:

• BIBLIOTECA CRP-23 - CATÁLOGO

• O espaço também recebe doações! Se você tem edições
repetidas de um livro e deseja compartilhar, entre em contato
com o CREPOP e saiba como proceder. Visite a Mini Biblioteca
do CRP-23 e colabore com o nosso acervo!

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2002/12/resolucao2002_18.PDF
http://www.crp23.org.br/wp-content/uploads/2017/10/acervo-1-1.pdf


saiba mais  
SAIBA COMO É REALIZADA A FISCALIZAÇÃO NO CRP-23

A fiscalização do Conselho Regional de Psicologia 23ª Região (CRP-23) ao exercício profissional das(os)
psicólogas(os) do estado ocorre principalmente de duas maneiras: fiscalização de rotina nos consultórios,
clínicas e instituições cadastradas no regional, e em todo e qualquer lugar onde se possa supor atuação de
psicólogo; denúncia, informação ou notícia que possa indicar irregularidade no exercício da profissão.

Durante visitas de inspeção, verificação de rotina e outras ações fiscalizadoras, a Comissão de Orientação e
Fiscalização (COF) utiliza o Termo de Visita para relatar a vistoria e, constando irregularidades, abre-se o
prazo de 10 a 30 dias, conforme o averiguado durante a visita, para a regularização da situação
profissional.



INDÍGENAS, ACADÊMICOS, E CONSELHO 
DE PSICOLOGIA PROMOVEM MESA 
REDONDA SOBRE SAÚDE KARAJÁ

• Com a proposta de transportar a
campanha do Setembro Amarelo para
uma perspectiva sobre as problemáticas
regionais, o Centro Acadêmico de
Psicologia do CEULP/ULBRA em parceria
com o CRP-23, realizaram uma mesa
redonda intitulada: “Saúde Karajá:
Diálogos entre a Psicologia e os Saberes
Tradicionais”.

• A atividade foi idealizada com o objetivo
de contextualizar a Psicologia pensada
no Tocantins, da formação acadêmica ao
exercício profissional, com as demandas
locais.

• O suicídio é uma realidade que afeta os
povos indígenas em proporções cada vez
mais alarmantes.

• Dados divulgados pelo Mapa da
Violência do Ministério da
Saúde mostram que, enquanto a média
do Brasil é de 5,3 suicídios por 100 mil
habitantes, a incidência entre os
indígenas atinge uma média de 9
suicídios para cada 100 mil habitantes,
podendo chegar, em alguns municípios
da região Norte, a 30 suicídios por 100
mil habitantes. No território do estado
do Tocantins, onde habitam nove etnias
indígenas, essa é uma realidade
preocupante.

• Domilto Inaruri Karajá, indígena acadêmico de
Direito, foi um dos convidados para mediar a
mesa redonda. Ele conta que para o seu povo, o
suicídio é provocado por feitiçaria. “Alguns
povos e alguns estudiosos dizem que é por falta
de políticas públicas, por falta de terra e até em
consequência dos agrotóxicos, mas para o povo
Karajá a causa do suicídio é espiritual”.

• Dolmito Karajá explica que há uma guerra
invisível muito difícil de ser explicada para as
pessoas não indígenas. Segundo ele, o aumento
dos casos de suicídio do seu povo acontece em
virtude de um desequilíbrio entre o número de
feiticeiros e a quantidade de pajés
(curandeiros). Desta forma, esse quadro poderia
ser revertido trazendo pajés de outras tribos, no
entanto, existe uma grande dificuldade para
viabilizar as viagens.

• Para o psicólogo estudioso das questões
indígenas, Tassio de Oliveira Soares, um dos
mediadores da mesa redonda, o evento foi
muito importante porque permitiu um
aprofundamento sobre o tema ao tempo que
promoveu uma aproximação das relações entre
os indígenas, o Conselho e os estudantes de
Psicologia.

• “O espaço foi muito rico, principalmente por ter 
a participação de pessoas indígenas tanto na 

mesa de mediação do debate quanto no público. 
Outro ponto positivo foi o evento ter sido 

idealizado em parceria com os estudantes e 
realizado dentro da Universidade, o que 

colabora para que o Conselho estabeleça novas 
relações com os futuros psicólogos a fim de 

construir uma Psicologia que dialogue com as 
demandas dos povos tradicionais”.

• Participou ainda como mediadora da mesa
redonda a acadêmica de psicologia Gythãna
Dantas Cidreira Merigui. A Coordenação
Regional da FUNAI também esteve presente.

http://www.mapadaviolencia.org.br/


saiba mais  
QUAL LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ A FISCALIZAÇÃO?

A Resolução do CFP Nº 19/2000, onde consta que a fiscalização do exercício
profissional tem como objetivo a identificação ou constatação de condutas
irregulares que ferem as normas vigentes.

O ato da fiscalização é um procedimento que visa inicialmente orientar e zelar pela
atuação profissional de Psicologia, segundo os preceitos éticos e técnicos instituídos
pelas legislações.

http://site.cfp.org.br/resolucoes/resolucao-n-19-2000/




POR UMA PSICOLOGIA LIVRE 
DE PRECONCEITOS: CRP-23 
APOIA A INTEGRALIDADE DA 
RESOLUÇÃO 01/99

• Em resposta à decisão liminar expedida pelo
juiz federal Waldemar Cláudio de Carvalho,
através da qual abre-se a viabilidade para
atendimento psicológico voltado à
reorientação sexual, o Conselho Regional de
Psicologia do Tocantins manifesta-se em
defesa do princípio ético da Resolução 01/99,
reforçando que a homossexualidade não é
doença, não sendo, desta forma, passível de
cura.

• A ação que defende o uso de terapias para
tratamento de reversão sexual das pessoas
LGBTs foi movida por um grupo de psicólogos
do DF e teve retorno favorável da Justiça
Federal que autorizou, em caráter liminar, “a
promoção de estudos ou atendimento
profissional pertinentes à (re)orientação
sexual.”.

• Em nota oficial, o Conselho Federal de
Psicologia informou que vai recorrer da
decisão liminar, bem como “lutará em todas as
instâncias possíveis para a manutenção da
Resolução 01/99, motivo de orgulho de
defensoras e defensores dos direitos humanos
no Brasil.”,

• A homossexualidade não é considerada
doença desde 1990 pela Organização Mundial
de Saúde. Reconhecendo o parecer da OMS, o
CFP publicou em 1999 a Resolução 01/99,
através da qual resolve que as/os psicólogos
não exercerão qualquer ação que favoreça a
patologização de comportamentos ou práticas
homoafetivas.

• O CRP-23 acredita que a decisão judicial
representa um grande retrocesso e uma
violação dos direitos humanos, fragilizando a
autonomia dos Conselhos de Psicologia na
interpretação de suas próprias resoluções,
abrindo mão do próprio embasamento
científico que as respalda.

• Diante desta grave ameaça aos direitos e à
saúde mental da população LGBT, com o
objetivo de reforçar a não patologização da
vida e avançar na construção de uma
Psicologia voltada para os direitos humanos, o
CRP-23 realizou em parceria com o Conselho
Regional de Serviço Social do Tocantins
(CRESS-TO) e com a Comissão de Diversidade
Sexual da OAB-TO, uma roda de debate com o
tema ‘Diversidade em Foco: Os impactos da
decisão judicial sobre a Resolução CFP- 01/99’.
Na ocasião, as entidades públicas firmaram
compromisso em defesa da integridade da
resolução CFP-01/99 e pela construção
conjunta de estratégias de enfrentamento ao
problema. Os encaminhamentos foram
registrados na minuta de posicionamento
descrita a seguir:

• No dia 3 de outubro de 2017, às 19 horas e
trinta minutos, foi iniciada a Roda de
Debate Diversidade em Foco: Os impactos da
decisão judicial sobre a Resolução CFP- 01/99,
no auditório do Memorial Coluna Prestes,
Palmas-TO. Estiveram presentes
representantes do Conselho Regional de
Psicologia da 23ª Região, representantes do
Conselho Regional de Serviço Social –
CRESS/TO, representantes da Comissão de
Diversidade Sexual da Ordem do Advogados
do Brasil – OAB/TO, representantes LGBT e
membros da sociedade civil.

• Durante o debate, a mesa composta por CRP-
23, CRESS e OAB, registraram o
posicionamento contrário ao tratamento de
“reversão da sexualidade”, compreendido no
bojo de uma conjuntura de retrocessos nos
Direitos, como uma atitude anticientífica de
cunho político-ideológico. Dessa forma, os
convidados marcaram sua solidariedade à
Psicologia e à Luta em Defesa dos Direitos
Humanos, disponibilizando-se para elaborar
estratégias em conjunto para o enfrentamento
do problema.

• Nesse sentido, o Conselho Regional de
Psicologia do Tocantins firmou a parceria com
a Rede de Saúde Mental do Município,
inserindo-se na implementação do Fórum de
Saúde Mental que será realizado no mês de
novembro deste ano, com o objetivo de
pautar a Diversidade Sexual e de Gênero e a
Defesa da Resolução 01/99 como parte da
programação. Além disso, ficou pactuado
entre as Instituições que será articulada uma
nova reunião com os demais órgãos de classe
existentes no estado, a fim de somar esforços
para esta empreitada.

• Por fim, o Conselho de Psicologia agradece a
OAB e o CRESS pela parceria e vem por meio
desta Minuta convocar a sociedade civil para
participar das ações que integrarem no rol de
estratégias deliberado por meio dos
compromissos firmados a partir da Roda de
Debate, a serem divulgados em nossos meios
de comunicação. A defesa dos Direitos
Humanos deve ser compreendida no contexto
da Saúde Coletiva e da Saúde Pública, sendo,
portanto, nossa responsabilidade social e
ético-política nos posicionarmos a respeito do
tema, buscando mobilizar parceiros para
estarem junto conosco.

MINUTA DE POSICIONAMENTO 
SOBRE A FRAGILIZAÇÃO DA 

RESOLUÇÃO CFP 01/99

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf




ANUIDADE 2018
• Em Assembleia Geral realizada na sede

do Conselho Regional de Psicologia do
Tocantins no dia 28 de agosto, as
psicólogas e psicólogos inscritos na
autarquia votaram e aprovaram os
valores das anuidades, taxas, e
emolumentos para o ano de 2018. Na
ocasião também foi apresentada a
Prestação de Contas de 2017, no que
diz respeito às ações do projeto político
e as demonstrações contábeis e
financeiras do Conselho.

• Após apreciação da Proposta
Orçamentária para o exercício de 2018,
discussão sobre a atual situação
financeira do CRP – 23ª Região, e
análise do quantitativo de profissionais
ativos inscritos no estado, foi aprovado
o reajuste de 14,49% no valor da
anuidade.

• A categoria presente votou e aprovou
também o desconto de 10% para os
pagamentos feitos em cota única, até
31 de janeiro de 2018, e de 5% para os
pagamentos realizados até 28 de
fevereiro de 2018, com a opção de
dividir o valor em até 5 parcelas.

• Todos os psicólogos devem pagar ainda
o Fundo de Sessão que, conforme
repassado pelo Conselho Federal de
Psicologia (CFP), em 2018 será no valor
de R$ 6,35.

• O reajuste dos valores de anuidade
para Pessoa Jurídica, de acordo com
Capital Social da Empresa, também
foram votados e aprovados durante a
Assembleia Geral.

• Após discussão e aprovação na
Assembleia Geral, os valores para 2018
foram fixados da seguinte forma:

• ANUIDADE - PESSOA FÍSICA 2018

• R$ 617,33 + R$6,35 = R$ 623,68

• DESCONTO DE 10% PARA
PAGAMENTOS ATÉ 31/01/2018 –
PESSOA FÍSICA

• 1x R$ 555,59 + R$ 6,35 = R$ 561,94

• (Corresponde a desconto de R$
61,74 sobre o valor de anuidade).

•

• DESCONTO DE 5% PARA PAGAMENTOS
ATÉ 28/02/2018 – PESSOA FÍSICA

• 1x R$ 586,46 + 6,35 = R$ 592,81

• (Corresponde a desconto de R$ 30,87
sobre o valor de anuidade).

categoria aprova os novos valores das anuidades para o ano de 2018
•

• ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA 2018

• *ATÉ R$ 50.000,00 = 1X R$699,35 + R$6,35
= R$ 705,07

• *ACIMA DE R$ 50.000,00 ATÉ R$ 200.000,00
= 1X R$1.392,42 + R$6,35 = R$ 1.398,77

• *ACIMA DE R$ 200.000,00 ATÉ R$ 500.000,00
= 1X R$2.085,50 + R$6,35 = R$ 2.091,85

• *ACIMA DE R$ 500.000,00 ATÉ R$ 1.000,00 =
1X R$2.778,57 + R$6,35 = R$ 2.784,92

• Aplica-se também às Pessoas Jurídicas do
Estado do Tocantins o desconto de 10% para
os pagamentos feitos em cota única até 31 de
janeiro de 2018 e de 5% para os pagamentos
realizados até 28 de fevereiro de 2018. Bem
como a possibilidade de parcelamento do
valor da anuidade em até 5 parcelas,
observando que o pagamento do Fundo
Seção (R$ 6,35) ocorre de forma integral
sempre na primeira parcela.

•

• TAXAS E EMOLUMENTOS - PESSOA JURÍDICA
2018

• TAXA DE INSCRIÇÃO - 2018 = R$ 182,18

• TAXA DE REINSCRIÇÃO - 2018 = R$ 182,18

• TAXA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO
2018 = R$ 45,00

• FUNDO DE SEÇÃO - 2018 = R$ 6,35

•

• Sobre dividas de anuidades em exercícios
anteriores para Pessoa Física e Pessoa
Jurídica – 2018, foi votado o desconto de 75%
SOBRE MULTAS E JUROS NO PAGAMENTO À
VISTA da dívida, e PARCELAMENTO EM ATÉ 5
VEZES (1 + 4X) SEM DESCONTO do valor total
da dívida.

PARCELAMENTO ANUIDADE 
PESSOA FÍSICA 2018

PARCELAS 01: R$ 123,46 + R$ 6,35
= 1x R$ 129,81
PARCELAS 02 – 05: 4x R$ 123,46

TAXAS E EMOLUMENTOS
PESSOA FÍSICA 2018

TAXA DE INSCRIÇÃO - 2018 = R$
132,00
TAXA DE REINSCRIÇÃO - 2018 = R$
132,00
TAXA DE SEGUNDA VIA DE
DOCUMENTO 2018 = R$ 37,00
FUNDO DE SEÇÃO - 2018 = R$ 6,35
TÍTULO DE ESPECIALISTA - 2018 = R$
37,00

A categoria 
presente votou 

e aprovou 
também o 

desconto de 
10% para os 
pagamentos 

feitos em COTA 
ÚNICA.



saiba mais  
QUEM FISCALIZA?

A fiscalização pode ser realizada por psicólogas(os) conselheiras(os) do CRP-23, que são fiscais natos,
psicólogas(os) membros da Comissão de Orientação e Fiscalização, e por psicólogos contratados para
exercer a fiscalização após processo de seleção através de edital público. Os fiscais estarão identificados no
ato de vistoria.

Quem pode ser fiscalizado?
A partir do momento que o profissional procede com sua inscrição junto ao Conselho Regional de
Psicologia, ela(e) está sujeito a ser fiscalizada(o), tanto pessoa física quanto pessoa jurídica.



INTERIORIZAÇÃO 

• Durante o mês de atividades em comemoração ao ‘Agosto da
Psicologia’ o CRP-23 realizou consultas públicas na capital e no interior
do estado com o objetivo de contribuir para a atualização de
importantes resoluções que regulamentam o exercício da profissão.

• A promoção das discussões locais foi encaminhada pelo Sistema
Conselhos de Psicologia, durante o Encontro Nacional de Comissões de
Orientação Ética e Fiscalização, visando o levantamento de sugestões
sobre a atualização das resoluções 002/2003-CFP, 007/2003-CFP e
011/2012-CFP.

• No Tocantins, o Conselho Regional de Psicologia realizou as consultas
públicas tanto na modalidade online, através de formulários
disponibilizados no google docs, quanto presencialmente, promovendo
espaços de discussão dentro da programação do ‘Agosto da Psicologia’
em Palmas, Araguaína, Colinas e Dianópolis.

• O vice-presidente do CRP-23, psicólogo Pedro Paulo Valadão, realizou
as consultas públicas em Araguaína, no dia 28 de agosto, acompanhado
pela conselheira do CRP-23 psicóloga Ivana Moura, e em Colinas, no dia
29. Segundo ele, “A consulta pública se mostrou um momento
importante para o estreitamento da relação entre o Sistema Conselhos
e os profissionais da Psicologia, dando voz a estes últimos, para
possíveis mudanças em importantes resoluções, que tem por fim guiar
a nossa prática profissional.”.

• Em Palmas, as consultas públicas foram realizadas presencialmente e
transmitidas ao vivo através do canal do Conselho no youtube, nos dias
14 e 18 de agosto, pela psicóloga presidente da COF no CRP-23, Keila
Barros. Em Dianópolis a atividade aconteceu no dia 01 de setembro e
foi realizada pela presidente da Comissão de Psicologia na Política de
Assistência Social do CRP-23, psicóloga Ivanize Giongo Sartore.

• As sugestões apresentadas durante as consultas públicas serão
encaminhadas para o CFP para que a atualização das resoluções
contemple positivamente toda a categoria. Desta forma, foi de grande
importância a participação e colaboração das psicólogas e dos
psicólogos que manifestaram suas opiniões sobre as frentes dispostas
pelas resoluções em questão.

•

• ENTREGA DE CIP’s NOS MUNICÍPIOS
• Com a proposta de descentralizar o atendimento e estabelecer uma

maior proximidade com os municípios, o Conselho Regional de
Psicologia do Tocantins realizou, durante o mês de Agosto, entregas de
Carteiras de Inscrição Profissional em dois municípios do interior do
estado.

• A solenidade de entrega de CIPs, realizadas ordinariamente na sede da
autarquia, em Palmas-TO, aconteceu também em sessões
extraordinárias nos municípios de Gurupí e Colinas do Tocantins.
Nestas regiões, os atos de entrega foram coordenados pelo vice-
presidente do CRP-23, Pedro Paulo Valadão e pela analista de
fiscalização do Conselho, psicóloga Lais Karolliny.

• Na ocasião os novos profissionais inscritos receberam orientações
quanto ao exercício da profissão e o funcionamento da autarquia.

• Para a psicóloga Lais Karolliny, “A entrega de carteiras profissionais é
sempre uma excelente oportunidade de orientar os novos psicólogos a
fim de garantir uma atuação pautada nos princípios éticos e técnicos
da profissão.”.

•

Consultas Públicas para atualização de resoluções são 

realizadas em Palmas, Araguaína, Colinas e Dianópolis

ATIVIDADES COM TRANSMISSÃO 
AO VIVO AMPLIAM ESPAÇO PARA 

PARTICIPAÇÃO DA CATEGORIA 

No segundo semestre de 2017 algumas atividades
desenvolvidas pelo CRP-23 foram realizadas,
ineditamente, com transmissão ao vivo. A proposta era
levar os debates às regiões distantes da sede,
estendendo o diálogo com psicólogas e psicólogos de
diversos municípios. Através das transmissões,
executadas por meio dos canais virtuais de
comunicação do Conselho, os profissionais puderam
participar dos espaços sem precisaram se deslocar até a
capital.

As Consultas Públicas para atualização de Resoluções do
CFP e o Café Interativo sobre a Identidade do Psicólogo
no SUAS, foram as primeiras atividades disponibilizadas
para transmissão e participação ao vivo.

A secretária da Comissão de Psicologia na Política de
Assistência Social do CRP-23, Hareli Cecchin,
idealizadora do Café Interativo, conta que a transmissão
ao vivo foi um grande diferencial para o desempenho
positivo da atividade:

“Os profissionais que não tiveram condições de vir até
Palmas puderam acompanhar e participar através da
transmissão no facebook e no canal do youtube. Hoje as
novas tecnologias nos permitem essa proximidade com
os outros municípios.”.

Após às atividades, as transmissões audiovisuais
permanecem disponíveis para acesso no CANAL DO
CRP-23 no youtube:.

http://site.cfp.org.br/resolucoes/resolucao-n-2-2003/
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Resoluxo_CFP_nx_011-12.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCv6FsHXKBF3HvR_S29W_wUA


saiba mais  
PRÁTICAS IRREGULARES DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA 

DEVEM SER DENUNCIADAS AO CONSELHO 

• Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia ao
Conselho Regional de Psicologia 23ª Região
(CRP-23) diante de casos onde sejam
observadas práticas irregulares quanto ao
exercício da profissão de psicóloga(o) no
Tocantins.

• A formalização da denúncia pode ser realizada
por meio de três canais de comunicação:
preenchimento de formulário disponível no
portal do CRP-23, contato com a Comissão de
Orientação e Fiscalização (COF) através do
telefone (63) 3215-1663, ou presencialmente na
sede do Conselho.

• Caso você não queira se identificar, também
existe a opção de realizar uma denúncia
anônima. Nesta situação, o procedimento
também pode ser feito através do telefone de

contato da COF ou por preenchimento de
formulário específico disponível no link:

• http://www.crp23.org.br/orientacao-e-
fiscalizacao/denuncia/como-realizar-uma-
denuncia-anonima/denuncia/

• Fique atento! Qualquer notícia ou indício de
atuação irregular de profissionais da Psicologia
no Tocantins pode e deve ser informado à
Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP-
23, mesmo que o denunciante não disponha de
provas do fato. Caberá à COF averiguar a
veracidade das denúncias.

• Para mais informações, entre em contato pelo
e-mail fiscalizacao@crp23.org.br ou telefone
(63) 3215-1663.

http://www.crp23.org.br/orientacao-e-fiscalizacao/denuncia/como-realizar-uma-denuncia-anonima/denuncia/
mailto:fiscalizacao@crp23.org.br


FORMAÇÃO 
• Apresentar o Conselho às futuras

psicólogas e psicólogos, orientando os
acadêmicos quanto ao funcionamento
da autarquia e disposições éticas que
permeiam a prática profissional, falar
sobre os desafios da profissão, tirar
dúvidas, debater o aperfeiçoamento da
Psicologia como ciência e prática, são
algumas das tarefas fomentadas pelo
CRP-23 nos espaços promovidos em
parceria com as instituições de ensino
superior que ofertam o curso de
Psicologia no Tocantins.

• No ano de 2017, o CRP-23 desenvolveu
atividades e participou de eventos em
todas as Faculdades de Psicologia da
capital e do interior do estado.

• Representado por seus conselheiros,
setores, comissões e grupos de trabalho,
o Conselho percorreu as cinco cidades
onde estão localizadas os cursos de
formação superior em Psicologia:
Palmas, Miracema, Colinas, Gurupí e
Araguaína. Em todos os municípios, a
autarquia e as Instituições de Ensino
promoveram debates e trocas de
experiências entre acadêmicos,
profissionais e comunidade local com o
objetivo de qualificar a atuação dos
futuros psicólogos.

• RODA DE CONVERSA SOBRE 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL

• No mês de Abril o CRP-23 realizou uma
roda de conversa com os acadêmicos do
Centro Universitário Luterano de Palmas
(CEULP/ULBRA) durante uma aula da
disciplina de Ética e Legislação em
Psicologia. A atividade dirigida pelo
então presidente do Conselho Regional,
Rodrigo Monteiro, abordou os mais
diversos temas ligados ao Sistema
Conselhos, desde o contexto histórico de
criação, serviços oferecidos, eventos
políticos, legislação vigente e militância.

• Apresentar o Sistema Conselhos e as
legislações que instruem a ética
profissional do psicólogo. Estes foram os
principais temas abordados durante a
roda de conversa dirigida pelo
presidente do Conselho Regional de
Psicologia 23ª Região (CRP-23) Rodrigo
Monteiro na aula da disciplina de Ética e
Legislação em Psicologia do Centro
Universitário Luterano de Palmas
(CEULP/ULBRA).

• Na ocasião foram esclarecidas dúvidas
frequentes sobre atuação profissional,
como atendimentos via telefone, o que
não pode constar na publicidade do
trabalho como psicólogo, intimação por
juiz e sigilo profissional, atendimento
domiciliar e custo do atendimento
psicológico.

eventos em parceria com instituições de ensino superior permitem 

envolvimento entre conselho e acadêmicos de psicologia

• CRP-23 PARTICIPA DE ATIVIDADES 
PROMOVIDAS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR EM ARAGUAÍNA

• Em parceria com a Faculdade Dom Orione e com o
Centro Universitário ITPAC, o CRP-23 participou,
durante o mês de agosto, de atividades com
acadêmicos das duas instituições que ofertam o
curso de Psicologia no município de Araguaína - TO.
Nas ocasiões, o Conselho esteve representado pelo
seu vice-presidente, psicólogo Pedro Paulo Valadão.

• Na faculdade Dom Orione, o vice-presidente do
CRP-23 ministrou a palestra com o tema
“Toxicomania: Uma abordagem multidisciplinar”, da
qual participaram acadêmicos e docentes do curso
de Psicologia.

• No Centro Universitário ITPAC, o psicólogo Pedro
Paulo Valadão falou sobre o Sistema Conselhos de
Psicologia, fomentando a construção de
conhecimento dos futuros psicólogos em conexão
com orientações éticas quanto ao exercício prático
da profissão.

• “Os espaços promovidos pelas Instituições de Ensino
Superior em Araguaína contribuíram para ampliar o
conhecimento dos alunos, e da categoria presente,
sobre temas referentes à ciência da Psicologia,
assim como foi uma excelente oportunidade para
apresentar o Conselho aos futuros psicólogos,
dialogando acerca do funcionamento da autarquia
e das orientações éticas que permeiam nossa
prática profissional.”, afirma o vice-presidente do
CRP-23.

• “PSICOLOGIA, SAÚDE E ADOECIMENTO SOCIAL” É 
TEMA DE MESA REDONDA NO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNIRG EM GURUPÍ

• À convite da Coordenação do Curso de Psicologia do
Centro Universitário UNIRG, o CRP-23 participou, no
dia 29 de agosto, da mesa redonda intitulada
“Psicologia, Saúde e Adoecimento Social” durante o
VIII Encontro de Psicologia da UNIRG.

• Palestras, orientação, exposição de banners,
fizeram parte da programação que integrou
acadêmicos, profissionais da Psicologia e
representações de movimentos sociais.

• Participaram da atividade representando o CRP-23,
a psicóloga pesquisadora do CREPOP, Carmen
Hannud, a psicóloga analista de fiscalização, Lais
Karolliny e a pedagoga e liderança quilombola
membra do GT ‘Psicologia e Povos do Cerrado’,
Maria de Fátima Batista Barros.

• Além do debate em torno do tema do evento, a
atividade promovida pela Unirg também trouxe
informações e normativas técnicas acerca do
Sistema Conselhos e das atribuições do Conselho
Regional.

• MAIS DE 60 PESSOAS PARTICIPAM DE 
ATIVIDADE PROMOVIDA PELO CRP-23 

EM PARCERIA COM A FIESC.

• O evento abordou o desafio da
interdisciplinaridade e do trabalho em
rede com foco para a relação da
Psicologia e do Direito. A ética
profissional para a garantia dos
Direitos Humanos no trabalho
desenvolvido pelo CRAS e CREAS foi
um dos principais tópicos da
discussão.

• Convidado para mediar a mesa
redonda, o advogado mestre em
Direitos Humanos e professor
catedrático da FIESC, Bernardino
Cosobeck da Costa, falou sobre a
necessidade de estabelecer diálogos
entre o Direito e a Psicologia.

• Cosobeck ressaltou a importância da
atividade para converter a soma dos
conhecimentos de cada área em êxito
no exercício profissional. “Assim,
tenho a felicidade e convicção que o
CRP está trilhando um caminho
pautado no fim social, em prol de um
psicólogo e de um jurista capacitados,
que interagem, trocam experiências,
encontram resoluções na defesa de
uma sociedade mais justa e
solidária.”, pontuou.

• A atividade realizada em Colinas foi
acompanhada pela psicóloga
pesquisadora do CREPOP no CRP-23,
Carmen Hannud, e pela coordenadora
do curso de Psicologia da FIESC, Karla
Milhomem.

“Os espaços promovidos
pelas Instituições de Ensino
Superior em Araguaína
contribuíram para ampliar o
conhecimento dos alunos, e
da categoria presente, sobre
temas referentes à ciência
da Psicologia, assim como foi
uma excelente oportunidade
para apresentar o Conselho
aos futuros psicólogos,
dialogando acerca do
funcionamento da autarquia
e das orientações éticas que
permeiam nossa prática
profissional.”,





atendimentos  

• Enquanto autarquia encarregada de
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício
da profissão de psicólogo no Tocantins, o
CRP-23 tem trabalhado com muita
dedicação para continuar atendendo as
demandas da categoria inscrita, que tem
crescido consideravelmente a cada ano, e
para garantir a qualidade da psicologia
exercida no Tocantins, zelando pela fiel
observância dos princípios de ética e
disciplina.

• Segundo dados fornecidos pela COF
(Comissão de Orientação e Fiscalização)
do CRP-23, em 2017 foram realizadas
mais de 50 visitas de fiscalização e
orientação e em média 80 orientações via
e-mail e telefone. Em sua maioria, os
profissionais atendidos pela COF por
meio das visitas de fiscalização atuam na
psicologia do trânsito e nas políticas
públicas de saúde e assistência social.

•

• Até este ano, temos no Tocantins 63
psicólogos com título de especialista,
sendo que os psicólogos do trânsito
representam a maioria da categoria,
seguidos da Psicologia Clínica e da
Psicologia Hospitalar. Segundo o banco de
dados do CRP-23, a área com menor índice
de atuação no estado é a de
Psicopedagogia.

categoria e conselho regional de psicologia crescem juntos no Tocantins 

CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL

Em 2017 o Conselho Regional de Psicologia do

Tocantins realizou a entrega de 161 Carteiras de

Identificação Profissional. Este ano as entregas,

geralmente realizadas na sede da autarquia em

Palmas-TO, também aconteceram em outros

municípios do Tocantins. Confira os números das

entregas separadas por categoria de CIPs:

Primeira Inscrição: 118

Inscrições por transferência: 24

Inscrição secundária: 17

Título de Especialista: 2

Reinscrição: 1





saiba mais  
EXERCÍCIO LEGAL DA PROFISSÃO REQUER REGISTRO NO CONSELHO; 

REGULARIZE-SE!

O exercício da Psicologia exige o
registro no respectivo conselho
de classe. Caso o profissional não
possua este registro, poderá ser
processado por exercício
irregular da profissão mediante
boletim de ocorrência aberto
junto a autoridade policial
competente.

Vale destacar que qualquer pessoa
que exerça ou facilite o exercício
ilegal da profissão torna-se
corresponsável, podendo também
ser penalizada, uma vez que é
obrigação de toda(o) psicóloga(o)
zelar pelos princípios éticos e
denunciar as faltas éticas das quais
tenha conhecimento.

Se você possui pendências quanto
ao registro profissional e deseja
regularizar sua situação junto ao
Conselho entre em contato com o
atendimento do CRP-23 através
dos telefones (63) 3322-7623 ou
(63) 3215-7622.




