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APRESENTAÇÃO 

 

As competências do Nutricionista, definidas na Lei 8234, de 17/09/1991, 

que regulamenta a profissão, identificam-no como o Responsável Técnico para a 

área de Alimentação e Nutrição. 

Diante das exigências legais, torna-se necessário que o nutricionista 

tenha plena consciência da importância de desempenhar suas funções com 

competência, ética, probidade, confidencialidade e profissionalismo. 

A elaboração do Manual de Responsabilidade Técnica se insere na 

atribuição legal do CRN, de orientar o exercício profissional dos nutricionistas e 

busca atender a contento suas expectativas. 

Desta forma, o Manual de Responsabilidade Técnica tem como objetivo 

principal prestar esclarecimentos aos nutricionistas, em relação às suas atividades 

profissionais, como Responsáveis Técnicos, junto ao CRN, às empresas/entidades 

contratantes e a Sociedade. 

Acreditamos que, com o presente trabalho, estaremos contribuindo, 

significativamente, para um adequado e correto exercício profissional, pelos 

nutricionistas que atuam como Responsáveis Técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Jeanette Ferreira Lopes de Haro 

Presidente 

CRN/10 nº 0761 

 

Maria Augusta Vilela 

Coordenadora da Comissão de Fiscalização 

CRN/10 nº 1875 
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CAPÍTULO I 

ORIGEM E CONCEITUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

1. DA ORIGEM 

 

 

A Responsabilidade Técnica, na área da saúde, tem sua origem no 

Decreto Federal 77052, de 19 de janeiro de 1976, o qual dispõe sobre a fiscalização 

sanitária das condições de exercício dos profissionais de saúde. 

Em seu artigo 2º, inciso I, a Vigilância Sanitária, no desempenho da ação 

fiscalizadora, “observará a capacidade legal do agente, através do exame dos 

documentos de habilitação...” (por documento de habilitação considere-se a 

carteira de identidade profissional do CRN) (grifos nossos). 

Por sua vez a Portaria 1428/MS, de 26 de novembro de 1993, determina 

“que os estabelecimentos relacionados à área de alimentos adotem, sob 

responsabilidade técnica, as suas Boas Práticas de Produção...” (grifo nosso). 

No âmbito do Sistema CFN/CRN, a normatização da Responsabilidade 

Técnica surge com a Resolução CFN 218, de 25 de março de 1999, que foi 

revogada pela Resolução CFN 419, de 19 de março de 2008. 

 

2. DA CONCEITUAÇÃO 

 

 

O conceito de Responsabilidade Técnica do Nutricionista está descrito 

nos artigos 1º e 2º da Resolução CFN 419/2008.  
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Analisando-os depreende-se a magnitude do compromisso do 

Responsável Técnico em seus aspectos legais – sejam os normativos, do Sistema 

CFN/CRN, como aqueles da responsabilidade civil, expressos na Constituição 

Federal e na Lei 8078, de 11 de setembro de 1990-Código de Defesa do 

Consumidor. 

Relevantes são os aspectos éticos estabelecidos pelo Código de Ética 

dos Nutricionistas e os aspectos técnicos de competência e atribuições.  

Em suma, o Nutricionista Responsável Técnico responde técnica e 

disciplinarmente, além das incorrências na seara cível e penal pelas atividades de 

alimentação e nutrição nas empresas/entidades onde desempenha tal função. 

 

CAPITULO II 

NORMAS PARA O EXERCÍCIO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

O exercício da Responsabilidade Técnica, na área de Alimentação e 

Nutrição é restrito aos Nutricionistas devidamente inscritos no Sistema CFN/CRN, 

com situação regular perante o respectivo CRN.  

Estando habilitado e regular com suas obrigações para com o Conselho, 

o nutricionista, para exercer a Responsabilidade Técnica, deverá solicitá-la ao CRN, 

em formulário próprio (Resolução CFN 419/2008, artigo 4º, Parágrafo Único) 

apresentando, no momento da solicitação, prova de vínculo profissional com a 

empresa, mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), quando empregado; Contrato de Prestação de Serviços, quando autônomo; 

Atos Constitutivos da empresa, quando sócio-proprietário e Portaria de nomeação 

ou documento similar, quando servidor público. 

A Responsabilidade Técnica, por suas implicações legais e técnicas no 

exercício profissional do Nutricionista, deverá ser analisada e aprovada pelo CRN, 
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conforme os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução CFN 419/2008, para posterior 

concessão e registro no CRN. 

 

1.CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 

 

 

Os critérios estabelecidos na legislação do Sistema CFN/CRN tem o 

escopo de preservar a eficiência do exercício profissional do nutricionista, visando a 

boa qualidade dos serviços por ele prestados aos indivíduos e coletividades. 

O primeiro requisito para a assunção da Responsabilidade Técnica, pelo 

Nutricionista, é a habilitação, conforme o artigo 1º da Lei 8234/1991 e artigo 12 e 

Parágrafo, da Resolução CFN378/2005.  

Outro requisito incontestável é a regularidade com o CRN. 

Sobre os critérios normatizados pela Resolução CFN 419/2008, 

destacamos que o inciso I do Artigo 5º, que trata da complexidade dos serviços, 

relacionando-a aos quantitativos de atendimento (número de unidades e de 

refeições, turnos de produção e número de clientes), e o inciso III do mesmo artigo, 

que contempla o período de tempo aplicado à execução das atividades, são 

considerados interligados, quando da análise do CRN, para concessão da RT, com 

o propósito de viabilizar o cumprimento das atribuições do Nutricionista, 

estabelecidas na Resolução CFN 380/2005. 

No caso da assunção de mais de uma Responsabilidade Técnica, torna-

se imprescindível a observância do inciso IV, do artigo 5º da Resolução CFN 

419/2008, por lógico. 
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2.DESLIGAMENTO, AFASTAMENTO E CANCELAMENTO DA 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 

O desligamento da Responsabilidade Técnica deverá ser comunicado, 

por escrito ao CRN, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de sanções da 

Lei, conforme artigo 8º da Resolução CFN 419/2008. 

O afastamento da Responsabilidade Técnica, por período superior a trinta 

dias, obriga o Nutricionista a comunicar o fato, informando o motivo e prazo de 

afastamento (Resolução CFN 419/2008, artigo 9º). 

A Responsabilidade Técnica poderá ser cancelada pelo CRN, quando 

deixarem de ser atendidos os requisitos determinados pela Resolução CFN 

419/2008 e este cancelamento não exime o profissional da responsabilidade pelas 

atividades por ele desempenhadas (artigo 9º e 10, Parágrafo Único da Resolução 

CFN 419/2008). 

 

CAPITULO III 

AS RESPONSABILIDADES DO NUTRICIONISTA 

 

 

Como toda profissão liberal, o exercício da profissão de Nutricionista, 

principalmente quando esse exercício se dá de forma autônoma, baseia-se numa 

relação contratual regrada pelo Artigo 421 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

São responsabilidades do Nutricionista Responsável Técnico: 
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1.RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

 

Decorre da obrigação de reparar ou indenizar por eventuais danos 

causados. Esse tipo de responsabilidade está definido no Código Civil Brasileiro e 

no Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 18 – Lei Federal 8078/90). 

 

2.RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 

 

 

Decorre do contrato firmado entre as partes para a execução de um 

determinado trabalho, onde são fixados os direitos e deveres de cada uma.  

 

3. RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR 

 

 

Resulta dos direitos e deveres de conduta moral, na execução da 

atividade profissional. No Sistema CFN/CRN esses direitos e deveres estão 

previstas no Código de Ética dos Nutricionistas, normatizado pela Resolução CFN 

334/2003. 

Além das responsabilidades listadas anteriormente, o Responsável 

Técnico se submeterá às sanções legais decorrentes de fatos considerados crimes. 
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CAPITULO IV 

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O VÍNCULO PROFISSIONAL 

 

 

1.DO VÍNCULO DO NUTRICIONISTA COM O CONTRATANTE 

 

A Responsabilidade Técnica do Nutricionista decorre da sua atuação nas 

empresas e entidades que prestam serviços de alimentação e nutrição para 

terceiros, na condição de: 

1.1– profissional liberal, contratado como autônomo; 

1.2– empregado efetivo do quadro de pessoal; 

1.3– servidor público; 

1.4– proprietário ou sócio de empresa 

 

1.1 Na condição de profissional liberal  

 

 

Como profissional liberal, o Nutricionista Responsável Técnico respeitará 

o Código Civil Brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor, em especial o Artigo 

14, observando ainda as determinações da Lei Federal 8234, de 1991, das 

Resoluções baixadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas e do Código de Ética 

dos Nutricionistas. 

O profissional liberal pode tanto ser contratado como empregado, quanto 

como autônomo, pois o que o identifica é a sua independência técnica, em ambas as 

situações.  

No presente item estão orientações e esclarecimentos sobre a atuação do 

Nutricionista, como contratado para prestação de serviços a terceiros. 
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A atuação do Nutricionista, por meio de contrato de prestação de serviços 

(sem assinatura de Carteira Profissional) é bastante comum, principalmente na área 

de Alimentação Coletiva.  

No entendimento de juristas, o serviço autônomo se distingue da 

contratação do profissional como empregado uma vez que a relação de emprego 

tem pressupostos estabelecidos no artigo 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade do 

trabalho, habitualidade do trabalho, salário e subordinação (vide definições no 

glossário). 

Na prática dos contratos de trabalho (de prestação de serviços) no 

exercício da Responsabilidade Técnica do Nutricionista, em especial na área de 

Alimentação Coletiva, verifica-se que estão contemplados os requisitos de 

pessoalidade do trabalho, habitualidade do trabalho e salário.   

Abaixo registramos alguns comentários sobre os requisitos legais da 

relação de emprego com o intuito de subsidiar os Nutricionistas, quando da 

formulação de contrato de prestação de serviços, prevenindo cláusulas que venham 

a descaracterizar o serviço autônomo. 

 

 

1.1.1 Sobre o requisito da subordinação 

 

 

Registros notórios quanto à jurisprudência permitem constatar que “não 

se pode declarar labor autônomo um contrato que implica trabalho subordinado, 

ainda que prestado por profissional liberal” (Recurso no TRT, em 

http://jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q) 

Destes registros cabe o entendimento de que, juridicamente, o requisito 

da subordinação tem sido considerado como a diferença básica entre empregado e 

trabalhador autônomo. 

Ainda sobre a subordinação, conforme renomados estudiosos, temos que: 

“Quanto mais o trabalho subordinado exprime valores técnicos, culturais e 

intelectuais, tanto mais a subordinação se atenua...” (Arion Sayon, citando Mario 

Guidini, em: www.tst.gov.br/Ssedoc/PaginadaBiblioteca/teses). 

Por outro lado: “... a subordinação, em seu aspecto subjetivo, assegura ao 

empregador o poder de dirigir a prestação pessoal de serviço, isto é, poder dar 

http://jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q
http://www.tst.gov.br/Ssedoc/PaginadaBiblioteca/teses
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ordens; acarretando ao empregado o dever de cumprir essas ordens” (em: 

www.tst.gov.br/Ssedoc/PaginadaBiblioteca/teses). 

Considerando que a independência técnica do Nutricionista está 

resguardada em normas do Sistema CFN/CRN (Resolução CFN 378/2005) resta 

observar condições que possam caracterizar a subordinação administrativa e que 

venham descaracterizar o serviço autônomo. 

Com relação a este ponto, cita o professor e jurista Marcos Fernandes 

Gonçalves: 

“... o fato de o autônomo ter que prestar contas, cumprir metas, não quer dizer 

necessariamente que seja empregado..., Contudo quando aumenta a regulação feita 

pelo contratante, maior a possibilidade de subordinação”. 

 

 

1.1.2 Sobre o requisito da Pessoalidade 

 

 

O desenvolvimento das atividades do Nutricionista, destacadamente do 

Responsável Técnico exige a presença do profissional no local de trabalho por um 

período de tempo necessário para o eficiente cumprimento de suas atribuições, 

embora a Responsabilidade Técnica pelos serviços prestados perdure mesmo 

quando da ausência do Nutricionista.  

Considerando-se a característica da “não substituição da pessoa”, própria 

deste requisito legal, o Sistema CFN/CRN, na Resolução CFN 419/2008 admite 

apenas a substituição temporária do RT nos casos de afastamento (licenças) 

superior a 30 (trinta) dias (artigo 9º), ressaltando que esta substituição deve ser 

comunicada ao CRN. 

 

 

 

 

http://www.tst.gov.br/Ssedoc/PaginadaBiblioteca/teses
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1.1.3 Sobre o requisito da Habitualidade 

 

 

Aqui ratificamos o que dissemos anteriormente, considerando a definição 

de habitualidade do trabalho (vide glossário) que deixa claro que o trabalho habitual 

não é necessariamente aquele que é praticado em todos os dias da semana. 

Deste modo, os contratos de trabalho, onde a presença do nutricionista 

no local de trabalho seja de alguns dias na semana, continuam contemplando o 

requisito da habitualidade no trabalho. 

 

1.2 Na condição de empregado efetivo 

 

 

Enquanto empregado das empresas e entidades o nutricionista RT 

responderá administrativamente, de acordo com as normas internas da organização 

empregatícia, bem como conforme a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

 

1.3 Na condição de servidor público 

 

 

A atuação do Nutricionista, como servidor público, é regida pela Lei 8112, 

de 11 de dezembro de 1990. 

Por esta lei, a nomeação para cargo efetivo se dará por concurso público. 

Via de regra, a assunção de Responsabilidade Técnica do Nutricionista 

servidor público se dará por nomeação para função de chefia ou direção. 
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1.4 Na condição de proprietário ou sócio de empresa 

 

 

Sendo proprietário ou sócio da empresa, o Nutricionista RT responderá 

pela correta prestação de serviços ou fornecimento de produtos aos consumidores 

finais, respeitando o Código Civil Brasileiro e a Lei 8078, de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

2.DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO RT AUTÔNOMO 

 

 

O Nutricionista Responsável Técnico como autônomo, com o intuito de 

preservar seus interesses profissionais, deve firmar contrato com a empresa em que 

vai atuar. 

O contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas ou 

entidades com o Responsável Técnico, tem as características de um contrato de 

serviços técnicos especializados em que é exigida habilitação legal e profissional 

para sua execução. 

O que caracteriza o serviço técnico especializado é a privatividade de sua 

execução por profissional habilitado. 

Basicamente, um contrato deve conter os seguintes itens: 

a) caracterização entre as partes 

    - a empresa contratante 

    - o nutricionista contratado 

b) objeto do contrato 

     - descrição da finalidade e do tipo de serviços a serem executados 
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c) obrigações da contratante 

    - descrição das obrigações e responsabilidades da empresa, não 

deixando de prever a autonomia técnica do nutricionista e a observância às 

recomendações técnicas, de competência do Responsável Técnico. 

d) obrigações da contratada 

    - descrição das obrigações do Responsável Técnico, observando que 

citações sobre atribuições deverão contemplar as especificidades da Resolução 

CFN 380/2005, conforme a área de atuação do Nutricionista. 

e) vigência do contrato 

    - definição de prazo de duração do contrato 

f) honorários    

    - definição do valor dos honorários a serem percebidos pelo 

Nutricionista 

g) forma de pagamento 

    - definição de frequência do pagamento dos honorários, geralmente 

mensal. 

h) observações gerais 

    - definição de multa, para o caso de rescisão unilateral do contrato, 

sem aviso prévio; 

    - outras definições que as partes julgarem relevantes 

i) foro 

   - definição do foro onde as partes deverão dirimir as dúvidas 

provenientes do contrato 

j) local e data 

l) assinaturas 
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   - do contratante 

   - do contratado 

   - de testemunhas 

 

3.DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DO NUTRICIONISTA 

 

 

Os honorários do Nutricionista são pactuados e propostos pelas entidades 

sindicais, tanto para o nutricionista contratado como empregado efetivo, quanto para 

o que atua como profissional contratado como autônomo. 

No caso do Nutricionista servidor público, os vencimentos são 

estabelecidos em lei específica, sendo observado ainda o que estabelece a lei 

8112/1990. 

As entidades sindicais representativas dos empregadores (sindicatos 

patronais) e dos empregados (sindicatos dos Nutricionistas) formalizam convenções 

coletivas de trabalho, na qual estabelecem, por acordo entre as partes, os valores 

mínimos dos salários, para os nutricionistas contratados como empregados efetivos 

(com carteira assinada). 

Para os profissionais liberais, as entidades sindicais propõem valores de 

honorários pactuados em assembléia da categoria, especificados por tipo de serviço 

prestado e por carga horária. 
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4.CONSIDERAÇÕES SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO CRN (RELATIVA AOS 

HONORÁRIOS) 

 

 

O Código de Ética veda aos Nutricionistas aceitar remuneração abaixo do 

piso salarial estabelecido (Capitulo X, Artigo 18, inciso V). 

Cabe aos interessados (nutricionistas ou outras Pessoas Físicas e 

Jurídicas) e ao CRN (fiscalização e conselheiros) apresentarem representação 

formal (denúncia) ao Presidente do CRN, contra ocorrências que atentem contra o 

Código de Ética (Resolução CFN 321/2003, Artigo 12, Parágrafo Único, incisos I, II e 

III, que dispõe sobre o Código de Processamento Disciplinar). 

Deste modo, infere-se que a fiscalização do CRN tem competência 

apenas para constatar e denunciar o Nutricionista que estiver percebendo valores de 

honorários incompatíveis com os estabelecidos pelos meios competentes. Não 

tendo, por outro lado competência legal para notificar empresas pelo não 

cumprimento de acordos de trabalho. 

 

CAPÍTULO V 

LEGISLAÇÃO DE INTERESSE 

 

 

1.LEIS 

 

BRASIL, Lei 6.583, de 20 de outubro de 1978. Cria o Conselho Federal e os 

Regionais de Nutricionistas. 

BRASIL, Lei 8.234, de 17 de setembro de 1991. Regulamenta a profissão de 

nutricionista. 
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BRASIL, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre o Código de Defesa 

do Consumidor. 

BRASIL, Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre o Sistema Único de 

Saúde. 

BRASIL, Lei 6.839, de 30 de outubro de 1980. Dispõe o registro de empresas nas 

entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. 

 

2.DECRETOS 

 

 

BRASIL, Decreto Federal nº 77.052, de 19 de janeiro de 1976. Dispõe sobre a 

fiscalização sanitária das condições do exercício de profissões relacionadas com a 

saúde. 

BRASIL, Decreto Federal nº 84.444, de 30 de janeiro de 1980. Regulamenta a Lei 

6583/78. 

 

3.PORTARIAS 

 

 

BRASIL, ANVISA. Portaria nº 1.428, de 26 de novembro de 1993. Aprova o 

“Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos” e as “Diretrizes para o 

Estabelecimento das Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na 

Área de Alimentos”. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Contrato de trabalho: “acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de 

trabalho”. (1) 

 

Empregado: “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob dependência deste e mediante salário” (2) 

 

Habitualidade do trabalho: prestação de serviço sucessivo ou continuo, mesmo 

que intermitente.  (3) 

 

Pessoalidade do trabalho: quando o trabalhador presta serviços pessoalmente, 

não podendo ser substituído por outro (exceto nos casos previstos em lei: férias, 

licenças).  (3) 

 

Prestação de serviço eventual: quando o serviço a ser executado não está ligado 

à atividade da empresa e tem como característica a curta duração do tempo de 

execução. (4) 

 

Profissional autônomo: aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo 

empregatício. A prestação de serviço é de maneira eventual e não habitual. (5) 

 

Profissional liberal: aquele que desenvolve atividade especifica de serviços, com 

independência técnica e com qualificação e habilitação determinadas pela lei ou pela 

divisão social do trabalho. (6) 
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Relação de emprego: relação jurídica, de natureza contratual, tendo como sujeitos 

o empregado e o empregador, e como objeto o trabalho subordinado, continuado 

(habitual), assalariado e exercido com pessoalidade. (a relação de emprego 

caracteriza o vinculo empregatício) (7) 

 

Relação de trabalho: aquela que não se confunde com a relação e emprego 

(relação de trabalho stricto sensu): trabalho eventual, avulso, etc. (7) 

 

Salário: “contra-prestação de serviço efetuado, pago pelo empregador, no decorrer 

do mês”. (8)  

 

Subordinação do trabalho: quando existe poder ou direito do tomador 

(empregador) de dirigir e fiscalizar o serviço do prestador (empregado). (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
Nota explicativa: No contexto do presente Manual, os itens que apresentam definições oriundas de 
citações técnicas e não decorrentes de lei devem ser consideradas apenas sob o aspecto aclarador, 
com base em referências de notório saber, uma vez que não há definição concreta, certa e definitiva 
do direito sobre o tema. 

 


