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AVISO DE PENALIDADE EM PROCESSO DISCIPLINAR 

 
 

A Comissão de Ética do Conselho Regional de Psicologia da 14ª 

Região/MS, em cumprimento à decisão prolatada no Processo Disciplinar Ético n. 

009/2019/MS, e o que dispõe o Art. 148 do Código de Processamento Disciplinar 

(Resolução CFP n. 011/2019), FAZ DIVULGAR as penalidades de MULTA 

EQUIVALENTE A 02 (DUAS) ANUIDADES e CENSURA PÚBLICA, ao Psicólogo 

PAOLO FARSOUN DORSA - CRP 14/03187-9, por infração aos seguintes Princípios 

Fundamentais e Artigos do Código de Ética Profissional do Psicólogo: 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS  

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das 

pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

V. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da 

população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e 

aos padrões éticos da profissão. 

VI. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com 

dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 

VII. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua 

e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-

se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste Código. 

 

DAS RESPONSABILIDADES DO PSICÓLOGO 

Art. 1º - São deveres fundamentais dos psicólogos 

... 

b) assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as 

quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente; 
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c) prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas 

e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e 

técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na 

legislação profissional;  

 

Art. 2º - Ao psicólogo é vedado: 

a) praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão; 

b) induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de 

orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas 

funções profissionais;  

... 

f) prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento 

psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou 

reconhecidos pela profissão; 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir a 

presente publicação, que será publicada no sítio eletrônico do Conselho Regional de 

Psicologia 14ª Região/MS e afixada na sede do CRP 14/MS.  

 
 

Campo Grande/MS, 27 de fevereiro de 2023. 

 

 
 
 
 

 
 

Elizete de Souza Morais 

Conselheira Presidente da Comissão de Ética 
CRP - 14ª Região/MS 


