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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA (RES. CFN 378/05) 
 

ATENÇÃO: FAVOR VERIFICAR EM QUAL RAMO SUA EMPRESA SE ENQUADRA PARA ENVIO 
DOS DOCUMENTOS CONFORME LISTAGEM ABAIXO. 

 
1) PJ’S COM COMÉRCIO DE REFEIÇÕES (RESTAURANTES, CONCESSIONÁRIAS, COZINHAS INDUSTRIAIS) 
 
Empresa: 
1. Formulário de inscrição de empresa;  
2. Declaração de ciência da anuidade de empresa; 
3. Cópia do Contrato Social que deu origem a constituição da pessoa jurídica e suas alterações (caso a 
empresa esteja enquadrada como ME ou MEI enviar também o comprovante); 
4. Cópia do alvará de funcionamento da empresa dentro da validade. Caso ainda não esteja disponível 
apresentar protocolo de entrada / comprovante de pagamento da taxa; 
5.  Cópia do alvará de licença sanitária da empresa (dentro da validade). Caso ainda não esteja disponível 
apresentar protocolo de entrada / comprovante de pagamento da taxa; 
6. Cópia do CNPJ (a emissão do documento deverá ser referente ao ano vigente); 
7. Relação de clientes da empresa, contendo número de refeições produzidas; 
8. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição da empresa no CRN10 (solicitar via e -mail 
informando o CNPJ da empresa – pessoajuridica@crn10.org.br); 
9. Declaração do motivo do registro da empresa no CRN10; 
10. Declaração de veracidade e autenticidade de dados e documentos de pessoa jurídica. 
 
Nutricionista: 
1. Solicitação de RT do nutricionista responsável técnico; 
2. Termo de compromisso do nutricionista responsável técnico; 
3. Cópia do comprovante de vínculo empregatício entre nutricionista e empresa (cópia da carteira de 
trabalho, contrato com a empresa, portaria de nomeação, termo de posse). 
 
OBS 1: No caso da empresa já possuir registro em outro CRN, favor encaminhar o comprovante desta 
inscrição para desconto na anuidade.  
 
OBS 2: Com exceção das Eirelis (empresas individuais de responsabilidade limitada), as empresas cujo 
único sócio seja Nutricionista regularmente inscrito no seu respectivo  Conselho Regional de Nutricionistas 
enquadradas em quaisquer das situações previstas no parágrafo primeiro, quando requerido, e após 
deferimento pelos respectivos Regionais, ficarão  isentos do pagamento da anuidade prevista, desde que o 
sócio nutricionista esteja em dia com o pagamento de sua anuidade no exercício de 2021. (Resolução CFN 
n° 675/2020 - https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_675_2020.html)  
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2) PJ’S INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS 
 
Empresa: 
1. Formulário de inscrição de empresa;  
2. Declaração de ciência da anuidade de empresa; 
3. Cópia do Contrato Social que deu origem a constituição da pessoa jurídica e suas alterações (caso a 
empresa esteja enquadrada como ME ou MEI enviar também o comprovante); 
4. Cópia do alvará de funcionamento da empresa dentro da validade. Caso ainda não esteja disponível 
apresentar protocolo de entrada / comprovante de pagamento da taxa; 
5.  Cópia do alvará de licença sanitária da empresa (dentro da validade). Caso ainda não esteja disponível 
apresentar protocolo de entrada / comprovante de pagamento da taxa; 
6. Cópia do CNPJ (a emissão do documento deverá ser referente ao ano vigente); 
7. Relação de produtos fabricados pela pessoa jurídica; 
8.  Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição da empresa no CRN10 (solicitar via e -mail 
informando o CNPJ da empresa – pessoajuridica@crn10.org.br); 
9. Declaração do motivo do registro da empresa no CRN10; 
10. Declaração de veracidade e autenticidade de dados e documentos de pessoa jurídica. 
 
Nutricionista: 
1. Solicitação de RT do nutricionista responsável técnico; 
2. Termo de compromisso do nutricionista responsável técnico; 
3. Cópia do comprovante de vínculo empregatício entre nutricionista e empresa (cópia da carteira de 
trabalho, contrato com a empresa, portaria de nomeação, termo de posse). 
 
OBS 1: No caso da empresa já possuir registro em outro CRN, favor encaminhar o comprovante desta 
inscrição para desconto na anuidade.  
 
OBS 2: Com exceção das Eirelis (empresas individuais de responsabilidade limitada), as empresas cujo 
único sócio seja Nutricionista regularmente inscrito no seu respectivo  Conselho Regional de Nutricionistas 
enquadradas em quaisquer das situações previstas no parágrafo primeiro, quando requerido, e após 
deferimento pelos respectivos Regionais, ficarão  isentos do pagamento da anuidade prevista, desde que o 
sócio nutricionista esteja em dia com o pagamento de sua anuidade no exercício de 2021. (Resolução CFN 
n° 675/2020 - https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_675_2020.html)  
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3) PJ’S CESTAS DE ALIMENTOS 
 
Empresa: 
1. Formulário de inscrição de empresa;  
2. Declaração de ciência da anuidade de empresa; 
3. Cópia do Contrato Social que deu origem a constituição da pessoa jurídica e suas alterações (caso a 
empresa esteja enquadrada como ME ou MEI enviar também o comprovante); 
4. Cópia do alvará de funcionamento da empresa dentro da validade. Caso ainda não esteja disponível 
apresentar protocolo de entrada / comprovante de pagamento da taxa; 
5.  Cópia do alvará de licença sanitária da empresa (dentro da validade). Caso ainda não esteja disponível 
apresentar protocolo de entrada / comprovante de pagamento da taxa; 
6. Cópia do CNPJ (a emissão do documento deverá ser referente ao ano vigente); 
7. Declaração assinada pela empresa informando os clientes e número de cestas produzidas; 
8.  Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição da empresa no CRN10 (solicitar via e -mail 
informando o CNPJ da empresa – pessoajuridica@crn10.org.br); 
9. Declaração do motivo do registro da empresa no CRN10; 
10. Declaração de veracidade e autenticidade de dados e documentos de pessoa jurídica. 
 
Nutricionista: 
1. Solicitação de RT do nutricionista responsável técnico; 
2. Termo de compromisso do nutricionista responsável técnico; 
Cópia do comprovante de vínculo empregatício entre nutricionista e empresa (cópia da carteira de 
trabalho, contrato com a empresa, portaria de nomeação, termo de posse). 
 
OBS 1: No caso da empresa já possuir registro em outro CRN, favor encaminhar o comprovante desta 
inscrição para desconto na anuidade.  
 
OBS 2: Com exceção das Eirelis (empresas individuais de responsabilidade limitada), as empresas cujo 
único sócio seja Nutricionista regularmente inscrito no seu respectivo  Conselho Regional de Nutricionistas 
enquadradas em quaisquer das situações previstas no parágrafo primeiro, quando requerido, e após 
deferimento pelos respectivos Regionais, ficarão  isentos do pagamento da anuidade prevista, desde que o 
sócio nutricionista esteja em dia com o pagamento de sua anuidade no exercício de 2021. (Resolução CFN 
n° 675/2020 - https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_675_2020.html)  
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4) PJ’S CONSULTÓRIO/CLÍNICA/CONSULTORIA/ASSESSORIA 
 
Empresa: 
1. Formulário de inscrição de empresa;  
2. Declaração de ciência da anuidade de empresa; 
3. Cópia do Contrato Social que deu origem a constituição da pessoa jurídica e suas alterações (caso a 
empresa esteja enquadrada como ME ou MEI enviar também o comprovante); 
4. Cópia do alvará de funcionamento da empresa dentro da validade. Caso ainda não esteja disponível 
apresentar protocolo de entrada / comprovante de pagamento da taxa; 
5.  Cópia do alvará de licença sanitária da empresa (dentro da validade). Caso ainda não esteja disponível 
apresentar protocolo de entrada / comprovante de pagamento da taxa; 
6. Cópia do CNPJ (a emissão do documento deverá ser referente ao ano vigente); 
7.  Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição da empresa no CRN10 (solicitar via e -mail 
informando o CNPJ da empresa – pessoajuridica@crn10.org.br); 
8. Declaração do motivo do registro da empresa no CRN10; 
9. Declaração de veracidade e autenticidade de dados e documentos de pessoa jurídica. 
 
Nutricionista: 
1. Solicitação de RT do nutricionista responsável técnico; 
2. Termo de compromisso do nutricionista responsável técnico; 
3. Cópia do comprovante de vínculo empregatício entre nutricionista e empresa (cópia da carteira de 
trabalho, contrato com a empresa, portaria de nomeação, termo de posse). 
 
OBS 1: No caso da empresa já possuir registro em outro CRN, favor encaminhar o comprovante desta 
inscrição para desconto na anuidade.  
 
OBS 2: Com exceção das Eirelis (empresas individuais de responsabilidade limitada), as empresas cujo 
único sócio seja Nutricionista regularmente inscrito no seu respectivo  Conselho Regional de Nutricionistas 
enquadradas em quaisquer das situações previstas no parágrafo primeiro, quando requerido, e após 
deferimento pelos respectivos Regionais, ficarão  isentos do pagamento da anuidade prevista, desde que o 
sócio nutricionista esteja em dia com o pagamento de sua anuidade no exercício de 2021. (Resolução CFN 
n° 675/2020 - https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_675_2020.html)  
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5) PJ’S DE VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO 
 
Empresa: 
1. Formulário de inscrição de empresa;  
2. Declaração de ciência da anuidade de empresa; 
3. Cópia do Contrato Social que deu origem a constituição da pessoa jurídica e suas alterações (caso a 
empresa esteja enquadrada como ME ou MEI enviar também o comprovante); 
4. Cópia do alvará de funcionamento da empresa dentro da validade. Caso ainda não esteja disponível 
apresentar protocolo de entrada / comprovante de pagamento da taxa; 
5.  Cópia do alvará de licença sanitária da empresa (dentro da validade). Caso ainda não esteja disponível 
apresentar protocolo de entrada / comprovante de pagamento da taxa; 
6. Cópia do CNPJ (a emissão do documento deverá ser referente ao ano vigente); 
7.  Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição da empresa no CRN10 (solicitar via e -mail 
informando o CNPJ da empresa – pessoajuridica@crn10.org.br); 
8. Declaração do motivo do registro da empresa no CRN10; 
9. Declaração de veracidade e autenticidade de dados e documentos de pessoa jurídica. 
 
Nutricionista: 
1. Solicitação de RT do nutricionista responsável técnico; 
2. Termo de compromisso do nutricionista responsável técnico; 
3. Cópia do comprovante de vínculo empregatício entre nutricionista e empresa (cópia da carteira de 
trabalho, contrato com a empresa, portaria de nomeação, termo de posse). 
 
OBS 1: No caso da empresa já possuir registro em outro CRN, favor encaminhar o comprovante desta 
inscrição para desconto na anuidade.  
 
OBS 2: Com exceção das Eirelis (empresas individuais de responsabilidade limitada), as empresas cujo 
único sócio seja Nutricionista regularmente inscrito no seu respectivo Conselho Regional de Nutricionistas 
enquadradas em quaisquer das situações previstas no parágrafo primeiro, quando requerido, e após 
deferimento pelos respectivos Regionais, ficarão  isentos do pagamento da anuidade prevista, desde que o 
sócio nutricionista esteja em dia com o pagamento de sua anuidade no exercício de 2021. (Resolução CFN 
n° 675/2020 - https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_675_2020.html)  
  
 

 

 

 

mailto:pessoajuridica@crn10.org.br
https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_675_2020.html

