
 TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

 

Eu, ______________________________________________________________________, 
CRP ____/_______, RG nº __________________, responsável técnico (a) pelos serviços de 
Psicologia realizados na instituição ____________________________________________________ 
_______________________________________________, CNPJ ___________________________, 
inscrita no CRP 09 sob o n.º CRP 09/ 20.____________, declaro, para os devidos fins, que estou 
ciente de meus direitos e deveres enquanto psicólogo (a), bem como, de minhas obrigações junto 
ao Conselho Regional de Psicologia 9ª Região-GO, conforme a legislação pertinente ao exercício 
profissional do psicólogo.  

Em especial, declaro que estou ciente dos Artigos 28 e 36 da Resolução CFP n.º 003/2007 
(alterada pela 008/2008 e 001/2012), os quais determinam: 

Art. 28 - O registro somente será concedido se: 
I - os serviços oferecidos se enquadrarem na área da Psicologia e suas aplicações; 
II - na razão social não constar o nome de pessoa que esteja impedida de exercer a Psicologia; 
III - declarar que garante, aos psicólogos que nela trabalhem, ampla liberdade na utilização de 
suas técnicas e que obedece aos demais princípios estabelecidos no Código de Ética Profissional 
do Psicólogo; 
IV – houver a indicação de profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de 
Psicologia competente para exercer a função de responsável técnico de pessoa jurídica, bem 
como para as suas agências, filiais ou sucursais. 
(...) 
Art. 36 - As pessoas jurídicas registradas ou cadastradas deverão ter pelo menos um responsável 
técnico por agência, filial ou sucursal. 
§ 1º - Entende-se como responsável técnico aquele psicólogo que se responsabiliza perante o 
Conselho Regional de Psicologia para atuar como tal, obrigando-se a: 
I - acompanhar os serviços prestados; 
II - zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas, pela qualidade dos serviços e pela 
guarda do material utilizado, adequação física e qualidade do ambiente de trabalho utilizado; 
III - comunicar ao Conselho Regional o seu desligamento da função ou o seu afastamento da 
pessoa jurídica. 
§ 2º - Exclui-se da Responsabilidade Técnica os deveres éticos individuais desde que se prove não 
ter havido negligência na sua função. 

 
Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações 

acima e sob as penas da lei, assino a presente declaração. 
 

 

____________________, _____ de ___________________de ________. 

 

 

 

__________________________________________ 

(assinatura) 


