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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PESSOA JURÍDICA 
 

    REGISTRO (com ônus de anuidade) 
 

✓ Requerimento de pessoa jurídica 
✓ Ficha de registro pessoa jurídica 
✓ Cópia do ato constitutivo em vigor, acompanhado das respectivas 
alterações, ou última alteração contratual consolidada, com as informações 
acerca do arquivamento e registro no órgão competente 
✓ Termo de Compromisso do nutricionista RT 
✓ Dimensionamento, conforme a atividade da pessoa jurídica 
✓ Cópia da prova de vínculo de trabalho vigente com a pessoa 
jurídica do(s) profissionais (nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética) 
✓ Declaração de Veracidade e Autenticidade de Dados e 
Documentos de Pessoa Jurídica  
Em caso de concessionária de alimentação: 
✓ Relação de clientes 
 

Em caso de serviço comercial de alimentação, comercialização de 
suplementos alimentares e indústrias de alimentos ou bebidas: 
✓ Requerimento de registro espontâneo 

    CADASTRO (sem ônus de anuidade) 
 
✓ Requerimento de pessoa jurídica 
✓ Termo de Compromisso do(s) nutricionista(s) responsável(is) pelas 

atividades de alimentação e nutrição humana 
✓ Cópia da prova de vínculo de trabalho vigente com a pessoa jurídica 

do(s) profissionais (nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética) 
✓ Dimensionamento, conforme a atividade da pessoa jurídica 
✓ Declaração de Veracidade e Autenticidade de Dados e Documentos 

de Pessoa Jurídica 
 

 

  EMISSÃO DA CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE - CRR 
  
✓ Requerimento de pessoa jurídica 
✓ Cópia da última alteração contratual consolidada, com as 
informações acerca do arquivamento e registro no órgão competente 
✓ Atualização de dados da pessoa jurídica, conforme quadro abaixo 

 EMISSÃO DA CERTIDÃO DE CADASTRO E REGULARIDADE - 
CCR 
      
✓ Requerimento de pessoa jurídica 
✓ Atualização de dados da pessoa jurídica, conforme quadro 
abaixo 

 ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA PESSOA JURÍDICA: 
 

✓ Requerimento de pessoa jurídica, assinalando Certidão de 
Regularidade da Unidade - CRU, se for o caso 
✓ Termo de Compromisso do nutricionista RT 
✓ Dimensionamento, conforme a atividade realizada pela pessoa 
jurídica 
✓ Cópia da prova de vínculo de trabalho vigente com a pessoa 
jurídica do(s) profissionais (nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética) 
✓ Declaração de Veracidade e Autenticidade de Dados e 
Documentos de Pessoa Jurídica 
Em caso de atualização do contrato social: 
 
✓ Cópia da última alteração contratual consolidada, com as 
informações acerca do arquivamento e registro no órgão competente 
 

 ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA PESSOA JURÍDICA: 
 

✓ Requerimento de pessoa jurídica 
✓ Termo de Compromisso do(s) nutricionista(s) pelas atividades 
de alimentação e nutrição humana 
✓ Dimensionamento, conforme a atividade realizada pela pessoa 
jurídica 
✓ Cópia da prova de vínculo de trabalho vigente com a pessoa 
jurídica do(s) profissionais (nutricionistas e técnicos em nutrição e 
dietética) 
✓ Declaração de Veracidade e Autenticidade de Dados e 
Documentos de Pessoa Jurídica 
 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

▪ Os formulários acima referidos podem ser acessados no site do CRN10: www.crn10.org.br; 
▪ As CÓPIAS dos documentos apresentados pela pessoa jurídica devem ser LEGÍVEIS; 
▪ Em caso de envio por e-mail, deverá ser encaminhada a Declaração de Autenticidade e Veracidade; 
▪ A documentação INCOMPLETA, não será recebida; 
▪ Após deferimento do registro da pessoa jurídica, será encaminhado boleto com os valores referentes à taxa de inscrição e à anuidade; 
▪ A Certidão de Registro e Regularidade - CRR, a Certidão de Regularidade da Unidade - CRU e a Certidão de Cadastro e Regularidade - CCR 
serão emitidas após o deferimento do requerimento, mediante cumprimento das exigências e prazos estabelecidos na legislação vigente; 
▪ Para a emissão de CRR, CRU e CCR será cobrada taxa no valor de R$ 38,27, conforme Resolução CFN nº 712/2021; 
▪ Para emissão da CRR, CRU e CCR, a pessoa jurídica e o nutricionista devem estar em dia com as obrigações legais (anuidades, taxas, 
emolumentos, etc.) junto ao CRN. 

 


