
 

 

 

COMUNICADO 
 
Assunto: Informação sobre recebimento de documentos digitais 
 

O Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (CRP16/ES), autarquia federal 
criada pela Lei nº 5.766/71, dotada de personalidade jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ sob o nº 06.964.242/0001-81, com sede na Rua Ferreira Coelho, 330, sala 806, 
Praia do Suá, Vitória – ES, cuja finalidade é "orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 
da profissão de psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina 
da classe", de acordo com o estabelecido na Lei Federal nº 5.766, de 20 de dezembro de 
1971, neste ato representado pela Conselheira Presidente Tammy Andrade Motta, vem, 
por meio deste, informar sobre o aceite pelo CRP16 de documentos digitais. 

O Conselho informa que há previsão legal para aceitação de documentos 
digitalizados. Contudo, o documento deve possuir um meio de autenticação de sua 
veracidade, nos termos do art. 5º do decreto 10.278/2020: 

Art. 5º O documento digitalizado destinado a se equiparar a 
documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de 
qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno deverá: 
I - ser assinado digitalmente com certificação digital no padrão da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, de modo a 
garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e de 
seus metadados; (grifo nosso) 
II - seguir os padrões técnicos mínimos previstos no Anexo I; e 
III - conter, no mínimo, os metadados especificados no Anexo II. 

De acordo com o Anexo II do referido decreto, é necessário o hash que autentica 
a veracidade da cópia digital: Hash (chekcsum) da imagem - Algoritmo que mapeia uma 
sequência de bits (de um arquivo em formato digital), com a finalidade de realizar a sua 
verificação de integridade. 

O CRP16, por força da Resolução CRP16 002/2021, não prevê o recebimento de 
documentos que são válidos unicamente no meio digital, uma vez que o processo de 
inscrição no Conselho se dá presencialmente, com apresentação de documentos físicos. 
Caso o documento só possua validade no meio digital, o solicitante deverá apresentá-lo 
impresso com assinatura à tinta pelo responsável ou impressão de documento digital, 
com a assinatura digital qualificada, prevista no art. 4º, inciso III da lei 14.063/2020, 
certificada pelo ICP-Brasil com o QR-Code de validação, por ser este o padrão de 
confiabilidade, nos termos do §1º do referido artigo da lei de assinaturas eletrônicas. 



 

 

 

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são 
classificadas em: 
(...) 
III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, 
nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 
de agosto de 2001. 
§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III 
do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a 
identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura 
eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de 
confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus 
procedimentos específicos. 

O CRP16 está temporariamente realizando inscrições de registro profissional na 
modalidade online, conforme previsto na Resolução CFP 005/2020, entretanto as(os) 
profissionais devem apresentar a documentação original no Conselho para verificação 
de autenticidade ou envio de cópias autenticadas. Dessa forma, não há validade 
documentos que apenas possuem certificação eletrônica em meio digital, é necessária 
a autenticidade no documento impresso. 

Tendo em vista o exposto, o Conselho Regional de Psicologia 16ª Região informa 
que não aceitará documentos emitidos sem Hash (chekcsum) da imagem - Algoritmo 
que mapeia uma sequência de bits (de um arquivo em formato digital), com a finalidade 
de realizar a sua verificação de integridade; devendo ter no documento QR-code ou link 
de acesso para verificação de autenticidade ou carimbo da Instituição de Ensino 
Superior. 

Atenciosamente, 
Vitória, 31 de agosto de 2022 

 
 
 

Tammy Andrade Motta 
Conselheira Presidente 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – CRP16/ES 
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