
 

Cartilha de Orientações para os CRESS  
Recadastramento e Solicitação do DIP 

 
 

PROCESSO RECADASTRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO DIP 
 
1. Quem deve fazer o recadastramento?   
O Recadastramento, previsto na Resolução nº 696/2014, é OBRIGATÓRIO para todos/as 
assistentes sociais com inscrição ativa, EM PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA, SUSPENSA 
e EM SITUÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, nos CRESS, conforme definições do Art. 4º, da 
Resolução CFESS nº 704/2015. 
O/A profissional que fez o pedido de inscrição no CRESS, a partir do dia 12/12/2016, após a 
homologação de sua solicitação, poderá realizar o recadastramento em caráter OPCIONAL.  
 
2. Existem profissionais, com inscrição principal em uma UF e secundária em outra UF; 
Neste caso, o Recadastramento deverá ser realizado nos dois CRESS? 
O/A profissional deverá realizar o recadastramento apenas no CRESS em que possui inscrição 
principal. 
 
3. Os/as profissionais já inscritos/as podem solicitar o DIP sem realizar o 
recadastramento? 
Não. Embora o recadastramento e a solicitação do DIP sejam procedimentos independentes, 
o/a profissional já inscrito/a no CRESS só poderá solicitar o DIP e responder à pesquisa, se 
tiver concluído o recadastramento.  
 

ACESSO AO SISTEMA DO RECADASTRAMENTO 
 
4. Como o/a profissional deve proceder para realizar o recadastramento?  
O/A profissional inscrito/a deverá acessar o hotsite http://www.vivasuaidentidade.com.br/ e 
seguir os seguintes passos: 

I. clicar no link "Recadastre-se agora"; 
II. selecionar o seu CRESS;  
III. antes de LOGAR NO SISTEMA, clique no botão "Meu primeiro acesso". A partir daí, 
basta preencher os dados solicitados pelo sistema. Aparecerá a opção de cadastrar uma 
senha, em que o/a profissional deverá escolher e entrar no sistema com o CPF e a senha 
criada (caso não lembre deverá acessar a opção “Esqueci minha senha” que será enviada 
para o e-mail cadastrado), posteriormente, deverá ainda preencher o “código de segurança” 
que será mostrado. 

 
5. E se o/a profissional não conseguir “Logar no Sistema”?  
O CRESS deverá solicitar ao/à profissional as seguintes informações: CPF, o nome da sua mãe, 
explicitar a ação que estava sendo executada e, se possível, enviar a imagem da página com 
erro/ um “print” da tela.  
O CRESS deverá entrar em contato com o serviço de atendimento da empresa Implanta, por 
meio do e-mail implanta@conselhos.com.br, para solicitar a adequação do erro, 
acompanhado dos dados informados/as pelo/a profissional. 
 
 
 
 



 

6. Como proceder se o/a profissional não conseguir conectar-se a pagina de acesso ao 
Recadastramento?  
- Não foi identificado nenhum problema em relação à disponibilidade do site, mas como o 
ambiente de internet não é controlado pode ocorrer falhas ao tentar acessar ou até mesmo 
durante a utilização do sistema, por motivos diversos, como por exemplo: queda de conexão 
com a internet e configuração de rede do local onde a pessoa está conectada.  Nesses casos, a 
sugestão é que o/a profissional tente realizar o acesso por outros navegadores. Se o problema 
persistir, deverá contatar o Regional para que o mesmo verifique a situação junto à Implanta 
Informática, mediante e-mail: implanta@conselhos.com.br 
 
7. Como proceder quando aparece a página de erro em inglês ao realizar alguma ação no 
site? 
O/A profissional deve tentar realizar novo acesso. Ou seja, acessar: 
http://www.vivasuaidentidade.com.br/ e seguir os seguintes passos: 

I. clicar no link "Recadastre-se agora"; 
II. selecionar o seu CRESS;  
III. antes de LOGAR NO SISTEMA, clique no botão "Meu primeiro acesso". Aparecerá a 
opção de cadastrar uma senha, em que o/a profissional deverá escolher e entrar no sistema 
com o CPF e a senha criada (caso não lembre deverá acessar a opção “Esqueci minha 
senha” que será enviada para o e-mail cadastrado), posteriormente, deverá preencher ainda 
o “código de segurança” que será mostrado. 

Caso o erro persista, o/a profissional deverá encaminhar e-mail ao Regional informado o CPF, 
o nome da sua mãe, explicitar a ação que estava sendo executada e, se possível, enviar a 
imagem da página com erro/ um “print” da tela. A partir deste e-mail, o Regional deve entrar 
em contato com a Implanta, por meio do e-mail: implanta@conselhos.com.br 
 
8. Como proceder quando ocorre a impossibilidade de acesso ao Recadastramento por 
dados inválidos? 
Esta situação pode ocorrer por falta de informações ou informações desatualizadas do/a 
profissional na base do CRESS. Nesse caso, o CRESS deverá verificar se as informações estão 
corretas.  
Se os dados do/a profissional estiverem incorretos, o Regional deverá atualizar as informações, 
realizar o backup da base de dados e encaminhar à Implanta para sincronização. Este processo 
leva aproximadamente 24h após o recebimento do backup pela Implanta. 
Se os dados do/a profissional estiverem corretos, e mesmo assim, não conseguir acessar o 
Recadastramento, o Regional deverá entrar em contato com a Implanta para que seja verificado 
o motivo e apresentada uma solução, mediante email: implanta@conselhos.com.br  
 
9. Como proceder em caso de não receber a senha por email, quando utilizado o link 
Esqueci minha senha ? 
O CRESS deve orientar o/a profissional: 

- verificar se o email cadastrado no Sistema do Recadastramento está correto e, caso 
contrário, atualizá-lo; 
- verificar na caixa de spam e confirmar se há recebimento de outros tipos de email na 
conta. 

Caso o problema não seja identificado, o/a profissional deverá informar ao CRESS o problema, 
para que este encaminhe o caso diretamente a Implanta para análise 
(implanta@conselhos.com.br). 
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10. Como efetuar o primeiro acesso ao sistema nos casos de ausência do nome da mãe do/a 
profissional no registro? 
O CRESS deve verificar se a opção ‘Não consta Mãe’ no campo RG está marcada no cadastro 
do/a profissional. Caso não esteja assinalada, deverá fazer sua marcação e após o ajuste no 
SiscafW (Desktop), fazer backup e enviá-lo para o FTP Implanta para que possam realizar a 
sincronização dos dados. Nesta situação, para o primeiro acesso não será necessário informar o 
primeiro nome da mãe. 
 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS INCORRETAS OU DESATUALIZADAS NO 
RECADASTRAMENTO 

 
11. E quando o CEP não é localizado no momento do recadastramento, qual o 
procedimento adotar? 
O/A profissional deve comunicar ao CRESS sobre o erro e/ou solicitar inclusão do CEP. 
O CRESS deverá inserir/modificar o CEP no SiscafW (Desktop), fazer backup e enviar para o 
FTP Implanta para que possam realizar a sincronização dos dados 
(implanta@conselhos.com.br). 
 
12. Quais os procedimentos que deverão ser adotados, ao identificar que as informações 
cadastrais estão incorretas ou desatualizadas no RECADASTRAMENTO – campo: 
Identificação do/a Profissional, como por exemplo: nome do/a profissional, RG, CPF, data 
de nascimento, filiação, estado civil, naturalidade? 
As informações que constam no campo “Identificação do/a Profissional” não são passíveis de 
alteração pelo/a profissional, em cumprimento à Resolução CFESS nº 582/2010 (alterada pela 
Resolução CFESS nº 772/2016), que exige a comprovação documental, podendo ser 
apresentada pessoalmente ou enviada pelos correios. 
Somente o/a funcionário/a do CRESS/Seccional, de posse destes documentos, deverá realizar a 
atualização dessas informações. 
O Sistema de Recadastramento permite alteração, pelo/a profissional, das informações 
constantes nos campos: “DADOS DE CONTATO” e “ENDEREÇO DE 
CORRESPONDÊNCIA”, tais como: e e-mail, endereço e telefone. 
Por esse motivo, é fundamental que o CRESS realize o procedimento de baixa e atualização 
de dados da web, diariamente, por meio do sistema SISCAF, menu Ferramentas -> 
Atualizar Dados Web, considerando que a atualização do endereço é imprescindível para o 
CRESS. Isto é fundamental para que os dados alterados pelo Recadastramento sejam 
atualizados no cadastro do/a profissional na base de dados de cada Regional. 
 

QUESTÕES NO RECADASTRAMENTO E NA PESQUISA SOBRE O PERFIL 
PROFISSIONAL 

 
13. O/A profissional que já fez o Recadastramento e a Pesquisa poderá acessar o site para 
preenchê-los novamente? 
- Sim, o/a profissional possui senha para atualizar as informações, no caso de ocorrer mudanças 
até o fim do prazo para o Recadastramento e a Pesquisa. Não haverá duplicidade de resposta 
pelo/a mesmo/a profissional, pois será considerada apenas a última versão preenchida pelas/os 
assistentes sociais.  
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SOLICITAÇÃO DO DIP 

 
14. Quais os procedimentos que deverão ser adotados, ao identificar que as informações 
cadastrais estão incorretas ou desatualizadas ao solicitar o DIP, tais como: nome do/a 
profissional, CPF, RG/Órgão expedidor, filiação, naturalidade, nacionalidade data de 
nascimento, nº de registro do CRESS? 
A solicitação do DIP pelo/a profissional não deve ser confirmada, tendo em vista que após a 
confirmação não haverá a possibilidade de correção dos dados pelo Regional. 
O/A profissional deve entrar em contato com o CRESS e apresentar os documentos 
comprobatórios, pessoalmente ou via correios, para realização de atualização das informações, 
tendo em vista que tais dados não são passíveis de alteração pelo/a profissional, somente por 
funcionário/a do CRESS/Seccional. 
O CRESS deverá proceder a atualização, realizar o backup da base de dados e encaminhar à 
Implanta para sincronização. 
Após a sincronização, o sistema apresentará as informações corretas, possibilitando o/a 
profissional de solicitar seu DIP.  
Quando há confirmação com algum dado incorreto, o Regional deve realizar o ajuste no 
cadastro e encaminhar email à Implanta (implanta@conselhos.com.br) para alteração na base 
de dados de solicitação do DIP. Neste caso, somente será possível fazer a alteração se o DIP 
não tiver sido encaminhado para confecção. 
 
15. Quais os procedimentos a serem adotados pelo CRESS/Seccional quando o/a 
profissional já inscrito solicitar o DIP em substituição aos antigos (cédula e carteira 
profissionais)? 
Os documentos antigos (cédula e carteira) permanecem com os/as profissionais, visto que 
continuam válidos, mesmo após o recebimento do DIP. 
 
16. O que fazer quando alterar o nome do Presidente e Vice-Presidente do CRESS? 
O CRESS deverá comunicar, imediatamente, a Empresa Implanta Informática, via ofício, para 
proceder tal alteração, mediante email: implanta@conselhos.com.br com cópia para o CFESS: 
cfess@cfess.org.br 
 
17. E quando alterar o endereço do CRESS/Seccional, qual o procedimento a ser 
adotado? 
O CRESS deverá comunicar, imediatamente, ao CFESS, via ofício, para proceder tal alteração, 
mediante email: cfess@cfess.com.br para que não haja desvio do envio do DIP da G&D aos 
CRESS. 
 
18. A solicitação do DIP, via HotSite, está restrita à emissão na modalidade/tipo 
“Substituição” ?  
Sim, apenas o/a profissional que já for inscrito/a poderá solicitar a emissão do DIP pelo 
Hotsite. 
 
19. Qual a orientação quando o/a profissional não consegue acessar, concluir ou emitir o 
DIP? 
Essas ocorrências tendem a diminuir, pois alguns ajustes foram feitos no sistema e corrigiram 
erros. Persistindo dificuldades, o/a profissional deverá informar a situação ao CRESS, se 
possível um print da tela do erro encontrado, o Regional por sua vez, remeterá a demanda 
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(contendo nome completo do/a profissional, número do CRESS, CPF, nome da mãe), 
diretamente, a Implanta para análise (implanta@conselhos.com.br)  

 
20. Em quais situações junto ao CRESS, o/a profissional poderá solicitar o DIP em 
substituição aos antigos documentos?  
Os/as profissionais que possuem situação ATIVA e EM PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA, 
podem solicitar o novo DIP.  
 
21. Em quais situações junto ao CRESS, o/a profissional terá restrições de solicitar o 
pedido do DIP em substituição aos antigos documentos? 
As restrições referem-se ao\à profissional que possuir situação CANCELADA 
INTERROMPIDA, SUSPENSA e EM SITUÇÃO DE INADIMPLENCIA.  
Neste caso, o/a profissional deverá entrar em contato com o CRESS/Seccional para regularizar 
a situação. 
 
22. Um/a mesmo/a profissional poderá efetuar mais de um pedido de DIP? 
Sim. Apenas um DIP poderá ser de inscrição principal. As demais serão secundárias. No DIP 
deverá ser indicada a sigla “SEC”, após o número de registro, de modo a identificar que o 
registro é secundário. 
Os pedidos de DIP, referentes à inscrição principal e à secundária, deverão ser solicitados nos 
seus respectivos Regionais. 
 
23. Qual será a data de expedição que aparecerá no DIP? 
Será a data em que o pedido for liberado pela Implanta para confecção na G&D. Deverá ser 
incluído local e data. 
 
24. No DIP, haverá campo referente à via emitida (por exemplo: 1ª ou 2ª)? 
Sim, existe campo previsto para tal informação. Será considerada 2ª via, a partir do segundo 
pedido do DIP pelo/a profissional no mesmo CRESS. 
 

BOLETO E PAGAMENTO DO DIP 
 
25. O que fazer quando aparece a mensagem de erro ao confirmar a transação?  
Queda de conexão ou algum evento inesperado que impediu a operação. Tentar realizar a 
operação novamente e caso o erro persista encaminhar: 

a) O/A profissional deverá enviar e-mail ao Regional, informando sobre o problema. 
b) O CRESS deverá encaminhar a demanda para a análise da Implanta, informando o tipo 

de erro, nome completo do/a profissional, número do CRESS, CPF, nome da mãe 
(implanta@conselhos.com.br).  

 
26. Qual é o prazo que o/a profissional terá para efetuar o pagamento do DIP? E se o/a 
profissional não pagar no prazo determinado? 
O/A profissional irá efetuar o pagamento do DIP de acordo com a data prevista no boleto 
gerado pelo/a próprio/a profissional.  
Em caso de perda do boleto, o/a profissional poderá gerar outro boleto, se o mesmo estiver 
dentro do prazo de vencimento.  
Se o prazo estiver expirado, o/a profissional deverá contatar o CRESS e solicitar novo boleto. 
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27. Como será feito o valor de repasse do CFESS para os Regionais em relação ao pedido 
de substituição do DIP? 
O valor para solicitação do novo DIP, em substituição aos documentos anteriores, é de R$ 
59,32 (valor válido até 30/06/2017), conforme Resolução CFESS nº 799/2017. Este valor será 
pago via boleto pelo/a profissional na conta do CFESS. 
Destes, serão repassados para cada CRESS o valor de R$ 9,32 por DIP. O CFESS, 
mensalmente, fará o repasse dos valores dos respectivos DIPs pedidos. 
 

COLETA BIOMÉTRICA E DIGITALIZAÇÃO 
 
28. O que é coleta biométrica? 
É o ato de registrar, no formulário de requerimento, a assinatura e a colagem da foto, 
obedecendo as seguintes recomendações: 

a) Os formulários para a coleta dos biométricos deverão ser em papel branco tamanho A4 
impressos em formato retrato, sendo um formulário por profissional. Não serão aceitos 
formulários impressos em papel reciclado, colorido ou qualquer outro tipo diferente do 
especificado. 

b) Assinatura no local indicado, de forma legível; não muito pequena de maneira a 
possibilitar o escaneamento; obedecer aos limites do campo designado para tal; ser 
escrita utilizando-se caneta de tinta azul e ponta grossa; não ser escrita utilizando-se 
caneta de tinta vermelha; não ser escrita à lápis. 

c) Colagem de foto 3x4 no local.  A foto precisa ser recente e não ter mais que 6 meses; 
35-40 mm (3x4) de largura; próxima da cabeça e no alto dos ombros, de modo que sua 
face tome 70%-80% da foto; foco nítido e limpo; alta resolução, entre 300 e 400dpi’s e 
nenhuma marca de tintas ou vinhos. A foto deve ter fundo branco; olhar diretamente 
para a câmera; mostrar seu tom de pele naturalmente; não ter brilho nem contrastes; ser 
impressa em papel de alta qualidade e alta resolução, em caso de foto impressa em 
papel. 
 

29. Como poderá ser feira a coleta biométrica? 
A coleta biométrica poderá ocorrer, pessoalmente, mediante a presença de um/a profissional do 
CRESS, ou, por meio do encaminhamento da documentação necessária, via correspondência.  
O Regional deverá verificar a qualidade da assinatura e da foto 3x4 colorida com fundo branco, 
de acordo com as especificações recomendadas acima, para garantir a qualidade da impressão 
do DIP. 
 
30. Quando o CRESS deverá realizar a digitalização da foto e da assinatura constante no 
Formulário de Requerimento? 
O CRESS só poderá efetuar a digitalização da foto e assinatura, após os seguintes 
procedimentos: 

1. Confirmar o pagamento do boleto. 
2. Conferir a correção dos dados do/a profissional no SISCAF. 
3. Verificar a qualidade da foto. 
4. Verificar a qualidade da assinatura. 

Quando constatada a falta de alguns itens acima, deverão ser adotados os procedimentos para 
que sejam refeitos e/ou realizados. 
 
31. Como proceder a digitalização da foto e da assinatura constantes do Formulário de 
Requerimento do DIP? 
O/A funcionário/a do CRESS deverá fazer a checagem da qualidade da foto e da assinatura 



 

conforme orientações acima descritas (que poderá aceitar ou recusar por má qualidade das 
imagens retornando para o/a profissional e explicando o motivo). 
No caso da avaliação positiva, o Regional deverá utilizar o scanner adquiridos pelo CFESS, e o 
sistema ‘Identigi Biometria’ fornecido pela G&D na máquina do usuário (ligada a Internet) e 
utilizar suas funcionalidades seguindo os passos:  
1. Inicialmente ligar o escaner, colocar a folha com os dados de cabeça para baixo e com os 

dados impressos voltados para dentro do escaner. 
2. Abrir o programa, utilizar login e senha (teste; teste).  

2.1. Clicar no ícone da impressora (em cima à direita), onde irá abrir outra tela.  
2.2. Clicar no ícone da impressora novamente e, assim, será escaneado o documento que 

aparecerá no quadro à esquerda.  
2.3. Depois clicar duas vezes no documento escaneado à direita para que ele seja aberto e 

para que possa ser enquadrado a assinatura e a foto com os quadrados tracejados.  
2.4. Preste bastante atenção no enquadramento da assinatura e da foto, as quais serão 

visualizadas no canto superior à direita (da forma que são enquadradas). 
 
32. Como proceder quando não aparece a foto e nem a assinatura nos quadros à direita, 
após realizar a digitalização dos mesmos?  
Nesta situação, o/a funcionário/a não deverá enviar o pedido do DIP e adotar os procedimentos: 

a) Verificar se as caixas de marcação “sem assinatura” e “não coletar”, estão clicadas, em 
ambos os quadros: assinatura e foto. Se estiver, desmarcar todas. 

b) Verificar se os quadrados tracejados estão sobre a foto e a assinatura, para captar a 
imagem das mesmas. Caso não estejam, enquadrar sobre as imagens. 

Caso, após esses procedimentos, a foto e a assinatura não aparecerem, o/a funcionário do 
CRESS deverá ligar para o CFESS e pedir orientação para o funcionário Wilson Oliveira de 
Carvalho Silva (wilson@cfess.org.br). 
 
 

ENVIO DO DIP EM SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS ANTIGOS 
 
33. Como os/as profissionais receberão o DIP em substituição dos antigos documentos? 
O/A funcionário/a do CRESS, após verificar se as informações, constantes no DIP, estão 
corretas bem como a qualidade da foto e da assinatura, deverá enviá-lo, pelos Correios, aos/às 
profissionais já inscritos/as e que fizerem o pedido de substituição dos antigos documentos.  
O CFESS entregou para cada CRESS, um cartão específico para efetuar o pagamento aos 
Correios, pelo envio desses DIPS. 
O CRESS deve realizar, diariamente, a atualização dos dados do recadastramento, por meio do 
Sistema SISCAF, para ter o endereço correto de seus/suas profissionais.  
Se o/a profissional tiver interesse em retirar o DIP, pessoalmente, no CRESS, não há 
impeditivo. Todavia, o Regional deverá solicitar ao/à assistente social a assinatura em 
documento próprio que comprove a retirada desse documento.  
 

CANCELAMENTO DO DIP 
 
34.  Qual o procedimento quando o/a profissional quiser cancelar o pedido de DIP? 
O Regional poderá acessar o Módulo II do Sistema, referente ao acompanhamento e controle 
dos DIPs, onde haverá a possibilidade de o/a profissional e o CRESS realizarem o 
cancelamento do pedido. 
Somente será possível fazer o cancelamento, se o DIP não tiver sido encaminhado para 
confecção. 



 

 
ROUBO/FURTO DO DIP 

 
35. Quais procedimentos devem ser adotados em caso de roubo/furto do DIP? 
Em cumprimento à Resolução CFESS nº 661/2013, o/a profissional tem direito à isenção do 
pagamento para a emissão de novo DIP, quando a/o assistente social apresentar boletim de 
ocorrência em situações de furto ou roubo do documento. 
As despesas com a expedição de novo DIP, nessa circunstância, continuará sob a 
responsabilidade do CRESS, que efetuará o pagamento do boleto referente à 2ª via do DIP.   
Os CRESS deverão abrir um processo específico para cada profissional, constando os 
documentos (boletim de ocorrência, boleto e comprovante de pagamento, bem como declaração 
assinada pelo/a profissional assumindo inteira responsabilidade civil e criminal) objetivando 
resguardar a regularidade do procedimento, assim como preservar os dados que contribuam 
para um acompanhamento fidedigno dessas situações. 

 
CARACTERÍSTICAS DO DIP 

 
36. Qual a funcionalidade do chip no DIP? 
O novo DIP tem como objetivo adequar a identidade profissional às novas tecnologias, 
proporcionando segurança e autenticidade, além da modernidade, pois o novo documento 
contém dispositivos de segurança que dificultam sua falsificação. O chip no DIP permite a 
autenticação digital de documentos e a certificação digital da assinatura dos/as profissionais, 
facilitando o acesso a vários tipos de documentação online. Este recurso ainda não 
estáimplantado. 

 
NOVAS INSCRIÇÕES E EXPEDIÇÃO DO DIP 

 
37. Para os/as novos/as inscritos/as, onde será disponibilizado o requerimento para a 
inserção da foto e preenchimento da assinatura? 
O formulário do requerimento deverá ser disponibilizado pelo Regional no seu site junto à 
ficha de inscrição que é utilizada atualmente. 
 
38. Qual o procedimento a ser adotado para as novas inscrições? 
O/A novo/a inscrito/a deverá preencher a ficha de inscrição e o formulário de Requerimento 
do DIP com a assinatura e foto, disponível no site, e entregar, pessoalmente ou pelos correios, 
juntamente com os demais documentos necessários para a primeira inscrição (previstos no art. 
28 da Resolução nº 582/2010 alterada pela Resolução CFESS nº 764/2016). 
Tanto após o recebimento dos documentos, presencialmente, ou via correios, o/a funcionário/a 
do Regional deverá preencher os dados cadastrais (o mais completo possível), e a situação 
deverá estar: “Em Processo de Inscrição” e o Detalhe: “Em análise”.  
Em seguida, o SISCAF gerará o boleto do DIP, no valor de R$ 55,00 e este deverá ser 
entregue ao/à profissional, presencialmente ou via e-mail.  
A taxa de inscrição deverá ser gerada, no valor de R$ 31,73. Para situação de nova inscrição 
não haverá repasse do CFESS. 
As duas taxas perfazem o valor total de R$ 86,73, referente à inscrição de Pessoa Física para o 
exercício de 2017, conforme disposto a Resolução CFESS 775/2016. 
Após o envio dos comprovantes de pagamento, referentes à taxa de inscrição e à solicitação 
do DIP, pelo/a profissional e, uma vez, a inscrição homologada, o/a funcionário/a do CRESS 
deverá alterar o status no SISCAF “em processo de inscrição” para “deferido” ou 
“indeferido”. 



 

- Em caso de deferimento, o/a funcionário/a do CRESS deverá: 
1. Entrar no SISCAF e inserir o número de registro,  
2. Entrar no Hotsite, fazer os procedimentos de solicitação do DIP, efetivando o pedido do 
mesmo.  
 
39. No caso de nova inscrição e pedido de DIP realizados nas Seccionais, qual deverá ser o 
procedimento quanto à emissão do boleto para pagamento das taxas? 
O/A novo/a inscrito/a deverá preencher a ficha de inscrição e o formulário de Requerimento 
do DIP com a assinatura e foto, disponível no site, e entregar, pessoalmente ou pelos correios, 
juntamente com os demais documentos necessários para a primeira inscrição (previstos no art. 
28 da Resolução nº 582/2010 alterada pela Resolução CFESS nº 764/2016). 
O/a funcionário/a da Seccional solicitará a emissão do boleto ao CRESS e, posteriormente, 
enviar ao/à profissional por e-mail. Este/a deverá pagar o boleto e enviar o comprovante do 
pagamento. 
Posteriormente, o/a funcionário/a da Seccional enviará para a sede do CRESS, todos os 
documentos para o processamento do pedido de inscrição e de DIP. 

 
BOLETO E PAGAMENTO DO DIP 

 
40. Qual é o prazo que novo/a inscrito/a terá para efetuar o pagamento do DIP? E se o/a 
profissional não pagar no prazo determinado? 
O/a profissional irá efetuar o pagamento do DIP de acordo com a data prevista no boleto gerado 
pelo/a próprio/a profissional. Em caso de perda do boleto, o/a profissional poderá gerar outro 
boleto, se o mesmo estiver dentro do prazo de vencimento. Se o prazo estiver expirado, o/a 
profissional deverá contatar o CRESS e solicitar novo boleto. 
 
41. O valor da taxa para nova inscrição é definido pelo próprio regional com base nos 
patamares estipulados pelo CFESS? 
- A partir de 1º de janeiro de 2017, os valores das taxas obedecerão ao disposto na Resolução 
CFESS nº 775/2016, que define a Inscrição de Pessoa Física (abrangendo a expedição do DIP) 
no valor de R$ 86,73.  
 
42. Pode emitir o valor da taxa de inscrição junto com a anuidade proporcional? 
Não será possível, pois tratam de boletos distintos. 
 

TRANSFERÊNCIA 
 
43. Profissional em situação de transferência: quais os procedimentos que o CRESS deve 
adotar? 
O pedido de transferência pode ser feito tanto no CRESS de origem como no CRESS de 
destino.  
 
Veja a seguir as diferentes situações: 
A. Pedido de transferência no CRESS de origem 
O/A profissional deve solicitar transferência por meio do formulário de requerimento padrão do 
CRESS. Em seguida, o CRESS de origem deve remeter ao CRESS de destino, no prazo de 10 
dias, os seguintes documentos:  

1. Requerimento do/a profissional interessado/a;  
2. Formulário de Requerimento do DIP, devidamente preenchido, com foto e assinatura; 
3.  Certidão de inteiro teor dos assentamentos constantes sobre o/a interessado/a, inclusive 



 

quanto à situação de débitos e processos disciplinares e/ou éticos;  
4.  Ofício informando que o/a profissional teve a transferência homologada e o registro 

cancelado; 
5.  Comprovante do repasse da anuidade proporcional, caso o/a profissional já tenha 

efetuado o pagamento junto ao CRESS de origem. 
 
Observação: No caso de pedido de transferência, o DIP nunca deve ser solicitado no CRESS de 
origem. 
 
B. Pedido de transferência no CRESS de destino 

1. O/A profissional deve solicitar transferência por meio do formulário de requerimento 
padrão do CRESS, com uma fotografia 3 x 4 recente,  Formulário de Requerimento do DIP, 
devidamente preenchido, com foto e assinatura; comprovantes de pagamento da taxa de 
inscrição e de requerimento de expedição do DIP.  

2. Em seguida, o CRESS de destino deverá requisitar, no prazo de 10 dias úteis, ao CRESS 
de origem, a certidão de inteiro teor dos assentamentos constantes sobre o interessado, 
inclusive quanto à situação de débitos e processos disciplinares e/ou éticos, a fim de instruir o 
processo de transferência. 
 
Observação: No caso de pedido de transferência, o DIP sempre deve ser solicitado no CRESS 
de destino. 
Ao entregar o DIP, decorrente da transferência efetuada, os documentos antigos ou o DIP do 
CRESS de origem devem ser inutilizados e devolvidos ao/à profissional. A inutilização será 
feita com 01 (um) furo, de perfurador de papéis, no canto superior direito da cédula de 
identidade profissional antiga ou do DIP. E a carteira de identidade profissional antiga terá as 
páginas em branco carimbadas com “CANCELADA”.  
 

CANCELAMENTO 
 
44. Quais os procedimentos para realização do pedido de cancelamento da inscrição 
principal? 
1-No caso de possuir apenas os documentos antigos: 
Se o/a profissional estiver em posse dos antigos documentos, deverá anexar ao requerimento 
padrão sua carteira e cédula de identidade profissionais, a apresentação de qualquer documento, 
subscrito pelo interessado, que expresse inequívoca manifestação de vontade, em relação ao 
cancelamento de sua inscrição perante o CRESS. 
No caso de cancelamento de inscrição, os documentos de identidade profissional deverão ser 
inutilizados e devolvidos ao/à profissional. 
A inutilização será feita com 01 (um) furo, de perfurador de papéis, no canto superior direito da 
cédula de identidade profissional antiga.  E a carteira de identidade profissional antiga terá as 
páginas em branco carimbadas com “CANCELADA” (Redação dada pela Resolução CFESS nº 
711/2015). 
 
2 - No caso de possuir o novo DIP: 
O/a profissional pode requerer o cancelamento, de maneira presencial ou pelo correio (com 
aviso de recebimento), anexando ao requerimento padrão seu DIP e documento subscrito pelo/a 
interessado/a que expresse inequívoca manifestação de vontade em relação ao cancelamento de 
sua inscrição perante o CRESS. 
Após o cancelamento de inscrição o CRESS deverá inutilizar o DIP com 01 (um) furo, de 
perfurador de papéis, no canto superior direito e devolvê-lo ao profissional.  



 

 
Observação: Em caso de cancelamento em que o/a profissional possuir os antigos documentos 
e o DIP, todos deverão ser inutilizados, conforme recomendação acima. 
É vedada a retenção de documento no CRESS. A Resolução CFESS nº 707/2015, que altera a 
Resolução CFESS nº 582/2010, regulamenta o novo documento de identidade profissional 
também veda a retenção de documento de identidade profissional pelos CRESS. 
 

REINSCRIÇÃO 
 
45. Nos casos de reinscrição, o/a profissional deverá pagar qual valor?  
Em caso de reinscrição (art. 59 da Resolução CFESS n° 582/2010 alterado pela Resolução 
CFESS 764/2016), o novo processo de inscrição terá o valor referente à taxa de inscrição de 
pessoa física, abrangendo a expedição do DIP. Esta taxa está definida no art. 4º, inciso II da 
Resolução CFESS nº 775/2016, no valor de R$ 86,73 para o ano de 2017. Será utilizado o 
mesmo número de inscrição anterior. 
 

ENTREGA DO DIP 
 
46. Quais campos/informações presentes no DIP que o CRESS deverá observar antes de 
enviá-lo ao/à profissional? 

a. Número do CRESS e Região 
b. Nome do/a profissional 
c. Via 
d. Data de nascimento do/a profissional 
e. Número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
f. Número de Registro Geral (RG) da  Carteira  de Identidade  
g. Se a assinatura do/a profissional está legível 
h. Nome social, quando for o caso 
i. Filiação 
j. Naturalidade 
k. Nacionalidade 
l. Data de inscrição no respectivo CRESS 
m. Local e data de Expedição 
n. Assinatura do/a presidente do CRESS 
o. Para quem possui inscrição secundária, a carteira deverá indicar “SEC” localizando o 

tipo de inscrição logo após o “Número de Registro e via”. 
p. Qualidade da fotografia do/a profissional obedece às especificações de qualidade. 

 
47. Quais providências deverão ser adotadas pelo CRESS ao receber os DIPs com 
defeitos, referentes aos dados acima citados?  
Ao identificar DIPs com defeito, o CRESS deverá abrir procedimento administrativo para 
apurar responsabilidades. Indicamos abaixo os encaminhamentos, considerando os possíveis 
erros: 

a) Por erro de preenchimento e digitalização por parte de funcionário do CRESS: o 
Regional deve se responsabilizar pela correção dos dados, solicitação do novo DIP, 
arcando com os respectivos custos. O DIP com este tipo de incorreção deverá ser 
arquivado no processo administrativo. 

b) Por defeito no processo de produção e/ou qualidade na impressão dos dados. 
Neste caso, o CRESS deve encaminhar para o CFESS cópia do procedimento 
administrativo e o respectivo DIP. O CFESS fará o procedimento de notificação à 



 

G&D. 
c) Por erros de informação nos dados do/a profissional (existência de campos em 

branco, incompatibilidade de dados no SISCAF e o que foi impresso). Após 
comprovação de que os erros dos dados contidos no SISCAF não foram por parte do 
CRESS, este deverá encaminhar para o CFESS cópia do procedimento administrativo 
e o respectivo DIP original com ofício contendo a indicação dos erros. O CFESS fará o 
procedimento de identificação dos respectivos erros com a Implanta Informática. 

 
Nas situações b e c, o CRESS não deve realizar novo pedido de DIP para aqueles que 
apresentaram defeitos, até que a situação seja devidamente apurada. 
 
48. Como ocorrerá a entrega do DIP aos/às novos/as profissionais? 
Conforme define a Resolução CFESS nº 582/2010, os/as novos/as inscritos/as deverão retirar 
o DIP na sede do CRESS, devendo ser entregue ao/à profissional, presencialmente, visto que é 
o único habilitado a retirá-lo, inclusive quando o requerimento for feito por correspondência. 
 
49. Quais os procedimentos que o CRESS deverá adotar diante da situação de atraso de 
entrega dos DIPs? 
Para os/as profissionais que solicitaram a substituição dos documentos antigos, ratificamos que 
estes continuam válidos, portanto, o não recebimento do novo DIP não causa impedimento ao 
exercício profissional. 
Para os/as novos/as inscritos/as, a partir do dia 12/12/2016, e tiverem sua inscrição 
homologada, quando em casos excepcionais e de urgência, terão o direito a uma declaração 
com o número do CRESS válida por até 60 dias, desde que comprovem a necessidade do 
número de inscrição em virtude de vínculo de trabalho (Resolução CFESS nº 582/2010, Art. 
29, § 6º, incluído pela Resolução CFESS nº 764/2016). 
 
50. Qual o procedimento a ser adotado quando o/a profissional identificar defeito no DIP 
recebido? 
O/A profissional deverá ser orientado a enviar o DIP ao CRESS identificando o defeito. O 
CRESS deverá adotar os procedimentos elencados na questão 47.  
 

 DIP DANIFICADO APÓS ENTREGA AO/À PROFISSIONAL 
 
51. Quando o DIP tiver sido danificado ou sofreu dano no uso pelo/a profissional, 
impedindo a identificação das informações e/ou da foto, qual o procedimento a ser 
adotado? 
O/A profissional deverá solicitar a substituição do DIP, mediante requerimento e pagamento 
das respectivas taxas. 
O novo DIP deverá conter a indicação “2a Via”. 
O CRESS deverá inutilizar o DIP danificado com 01 (um) furo, de perfurador de papéis, no 
canto superior direito e devolvê-lo ao profissional.  
 

 
 


