
 Vale destacar que o CRN-5  pode exigir a apresentação de 
balanço patrimonial do último exercício, fixando a anuidade com 
base no capital social neste indicado, quando o valor do capital 
social expresso nos atos constitutivos da pessoa jurídica não traduzir 
expressão monetária atualizada.

6 de fevereiro é o prazo para garantir 
desconto na anuidade de 2015

  O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) definiu valores e 
prazos da anuidade de Pessoa Jurídica a serem cobrados pelos 
Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN) no exercício de 2015. O 
pagamento das anuidades das pessoas jurídicas será realizado com 
desconto de 5% (cinco por cento), se efetuado em cota única até o 
dia 6 de fevereiro.
  Se o pagamento da anuidade for efetuado em cota única até o 
dia 31 de março  não haverá desconto nem acréscimos, assim como 
no caso de anuidade paga em 5 (cinco) parcelas, mensais e 
consecutivas, vencendo-se cada uma no último dia dos meses de 
janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Os acréscimos pelo 
pagamento com atraso, a cobrança e as demais questões 
relacionadas às anuidades serão reguladas pelas normas gerais 
aplicáveis às anuidades constantes de resolução específica do CFN.aplicáveis às anuidades constantes de resolução específica do CFN.
 Para garantir a adequada entrega do boleto no mês de janeiro, 
via Correios, é importante que o endereço da empresa esteja 
atualizado no sistema do CRN-5. Para atualizá-lo, envie e-mail para 
adm.fiscalizacao@crn5.org.br. Se até o dia 20 de janeiro o boleto 
não chegar, é importante emitir a segunda via do boleto através do 
Auto Atendimento disponível no site do CRN-5 (www.crn5.org.br). É 
fácil gerar o boleto, mas caso encontre alguma dificuldade, basta 
solicitar a segunda via por e-mail.solicitar a segunda via por e-mail.

 Para as microempresas e empresas de pequeno porte; 
empresários; restaurantes comerciais; restaurantes comerciais de 
hotéis; empresas que forneçam cestas básicas (desde que não 
seja esta sua atividade principal); empresas que fabriquem, 
manipulem, importem, distribuam ou comercializem alimentos 
destinados a consumo humano

Empresas inadimplentes 
terão registro cancelado

  Respaldado pelo Capítulo VI da Resolução CFN nº 378, o CRN-5 
cancelará o registro de Pessoas Jurídicas (PJ) que acumularem três 
anos consecutivos deinadimplência em relação ao pagamento de 
anuidades. O cancelamento não exime a PJ das responsabilidades 
pelos atos praticados enquanto registrada no CRN. Sendo assim, 
decorridos os prazos para pagamento das multas aplicadas, 
mesmo tendo o registro da PJ cancelado, o Presidente do CRN 
determinarádeterminará a inscrição do débito acumulado na Dívida Ativa, 
para cobrança administrativa e, em seguida, judicial, nos moldes 
estabelecidos na Resolução CFN nº 138/93.
 O cancelamento do registro de PJ também poderá ser 
efetivado após apreciação e deferimento do processo pelo 
plenário do CRN a partir do requerimento do interessado, desde 
que em dia com o CRN e mediante apresentação de documento 
comprobatório de encerramento ou paralisação das atividades da 
Pessoa Jurídica, expedida pelo órgão competente. Além disso, o 
cancelamento pode acontecer quando ficar constatado que a PJ 
nãonão funciona no local indicado ao CRN. A PJ que permanecer 
exercendo as atividades ligadas à alimentação e nutrição 
humanas, após o cancelamento do registro, incorrerá no exercício 
irregular da atividade, sujeitando-se às penalidades previstas na 
legislação vigente.
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Por que pagar anuidades?

 Algumas empresas questionam o pagamento de anuidades aos 
Conselhos Regionais de Nutricionistas. Outras solicitam descontos. 
Diante disso, o CRN-5 esclarece que:
  1) O pagamento de anuidades aos Conselhos de Profissões 
Regulamentadas é uma obrigação legal, pois possui natureza 
tributária, conforme preconiza a Constituição Federal em seu artigo 
149.
 2) Qualquer tipo de isenção ou abatimento contrário à lei é 
considerado como renúncia fiscal e o gestor será responsabilizado 
por isso perante o Tribunal de Contas da União.
  3) O Conselho Federal e os Regionais de Nutricionistas (CFN) 
pactuam este valor anualmente de acordo com a variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Transparência na gestão dos recursos

 1) 20% de todos os valores arrecadados pelo CRN são 
repassados para o CFN.
  2) Com os 80% restantes, o Conselho custeia as ações 
fiscalizatórias do exercício profissional, mantém o funcionamento 
e a estrutura do Regional (o que inclui a remuneração das fiscais, 
funcionários e prestadores de serviços, entre outras despesas fixas 
como água, luz, condomínio) e realiza ações de valorização, 
disciplinares e de qualificação da categoria, através das Comissões 
de Fiscalização, Ética, Formação Profissional e Comunicação.
MaisMais informações sobre a anuidade 2014 do CRN-5 podem ser 
esclarecidas pelo telefone (71) 3237-5652.

Confira os valores da anuidade de 2015

para fins especiais; entidades 
filantrópicas que desenvolvam 
atividade econômica; e demais 
pessoas jurídicas enquadradas no 
regime tributário do Simples 
devem pagar anuidade no valor 
de R$ R$ 444,36. 

 Para as demais pessoas jurídicas, os valores a serem 
considerados obedecem à faixa de capital social, conforme a tabela 
abaixo:


