
Guia de realização de assinatura digital 

via certificado digital 

Comissão de Ética



Assinaturas válidas nos processos 

éticos e ordinários 

 a) manuscrita tradicional, em documento encaminhado pelos correios a

Rua Arruda Alvim, 89 - CEP 05410-020 - São Paulo/SP . At Comissão de

Ética, mencionando no envelope o número do processo.

 b) emitida por certificado digital em documento enviado ao e-mail

etica04@crpsp.org.br.



Assinatura com Certificado Digital

 É uma identidade eletrônica emitida por instituições

credenciadas ao Instituto de Tecnologia da Informação, seguindo o ICP-

Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.

 https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/icp-brasil

 A assinatura é criptográfica e tem validade jurídica.

https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/icp-brasil


Normativas

 Resolução CFP 36 de 2020.

 Resolução CFP 11 de 2019, prevê como regra o meio eletrônico na

tramitação processual.

 Medida Provisória 2200-2 de 2001.

https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-36-2020-dispoe-sobre-a-prorrogacao-da-entrada-em-vigor-da-resolucao-n-36-de-21-de-dezembro-de-2020-para-o-dia-01-de-abril-de-2021
https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-de-fiscalizacao-e-orientacao-n-11-2019-institui-o-codigo-de-processamento-disciplinar?origin=instituicao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm


Procedimentos

 1. Escolha uma entidade certificadora da ICP-Brasil;

 2. Solicite a emissão de seu certificado digital;

 3. Agende dia e horário para realização do registro, e apresente o

documento de identidade;

 4. Instale o certificado digital no seu computador;

 5. Instale o Adobe Reader.



Assinando com o certificado digital 

 Após, a instalação Adobe Reader torna-se possível realizar assinatura em documentos no formato

PDF .

1. Após realizar a elaboração do documento, vá

em “ferramenta” na barra superior.

2. Procure a opção “certificados” e clique em

“abrir”.



Assinando com o certificado digital 

3. Na barra superior vai aparecer a

opção “assinar digitalmente”

4. Finalizando, vá ao final do texto, no espaço para

colocar sua assinatura e faça um quadrado,

demarcando o espaço que irá ficar sua assinatura

digital. Posteriormente, vai abrir uma janela com os

certificados digitais identificados. Selecione o

certificado com seus dados e clique em “continuar”.

Em seguida, clique em “assinar”. Com isso, o arquivo já

estará assinado, bastando salvá-lo.


