
 

 

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5ª REGIÃO – BAHIA E SERGIPE 

 

PORTARIA N.º 12/ 2018 

Determina o procedimento a ser adotado para 

baixa de registro junto ao Conselho Regional de 

Nutricionistas 5a Região 

 

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região Bahia – Sergipe, no uso de suas atribuições legais, 

conforme determina a Resolução CFN nº 466/ 2010, artigos 20 e 22. 

 

Considerando: 

 

A necessidade de padronizar os procedimentos operacionais para recebimento e avaliação dos pedidos de baixa de 

registro perante o CRN5, 

 

Dar cumprimento à atividade fiscalizatória, objeto deste Regional. 

 

Resolve: 

Art. 1º O comprovado não exercício da profissão permite ao Nutricionista 

regularmente inscrito requerer a baixa provisória ou cancelamento da inscrição, este último na 

hipótese de que o não exercício configure-se como definitivo, sendo que, em qualquer caso, seja baixa 

provisória, seja cancelamento, o único fundamento para a manutenção ou dispensa da inscrição é o 

exercício ou não da profissão, nos termos do artigo 20 a 22 da Resolução CFN nº 466/2010. 

 

§1º Poderá ser concedida a baixa provisória da inscrição nos casos de ausência do país 

em viagem de trabalho ou complementação de estudos, durante o tempo do período integral de 

ausência no exterior, a ser declarado pelo requerente, observado o seguinte regramento: 

 

I - a aprovação da baixa temporária da inscrição na forma deste parágrafo é 

condicionada à comprovação documental das circunstâncias, seja por meio de declarações do 

empregador ou outra possibilidade que comprove o desenvolvimento de atividade no exterior ou 
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ainda com base em documentos fornecidos pela instituição de ensino onde o interessado venha 

realizar estudos, ou outros documentos que comprovem efetivamente as circunstâncias; 

 

II - o retorno ao Brasil antes do prazo fixado no deferimento da baixa implica na 

automática reativação da inscrição e, por conseguinte, na normal exigibilidade das anuidades a 
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partir da data de retorno, cabendo ainda ao Nutricionista informar essa ocorrência ao 

CRN5. 

 

§2º A baixa temporária da inscrição desobriga o profissional do 

pagamento das anuidades vincendas relativas ao período pelo qual foi deferida a 

suspensão. 

 

§3º No último dia do período de suspensão concedido com a baixa, 

ocorre a automática reativação da inscrição e, por conseguinte, a normal 

incidência das anuidades a partir dessa data. 

 

§4º O requerimento solicitando a baixa temporária ou 

cancelamento da inscrição deverá ser acompanhado dos documentos que 

comprovem as situações descritas neste artigo, sendo da exclusiva competência 

de qualquer membro da Diretoria do CRN5 o julgamento dos pedidos, sendo que: 

 

I - enquanto perdurar a baixa da inscrição, o profissional com a 

inscrição suspensa não poderá votar nem ser votado nas eleições do Sistema 

CRN5/CFN. 

 

II - a condição de inadimplência com as anuidades não obsta a 

concessão da baixa temporária, se comprovados os pressupostos exigidos para o 

seu deferimento, sem prejuízo do prosseguimento por parte do CRN5 das ações 
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administrativas e judiciais impostas por lei que visem ao recebimento dos valores 

devidos pelo Nutricionista requerente. 

 

Art. 2.  Poderá ser concedida a baixa temporária ou cancelamento de inscrição, 

consoante formulado no requerimento, nos casos de comprovado não exercício 

temporário ou definitivo da profissão, que se caracteriza pelas situações de: 

I - comprovado desemprego e não exercício de qualquer atividade profissional, de 

qualquer tipo ou natureza, por parte do Nutricionista requerente, devendo apresentar 

cópia de sua Carteira de Trabalho, acompanhado de última declaração de imposto 

de renda no campo RECIBO, RESUMO e ATIVIDADE PROFISSIONAL; 

 

II- Caso seja servidor público, deverá apresentar ato de nomeação e descrição das 

atividades assinada pelo seu superior hierárquico, a fim de demonstrar não estar no 

exercício de atividades privativas. 

 

III- afastamento integral das atividades laborativas por motivo de doença com a 

percepção, pelo Nutricionista requerente, de auxílio-doença previdenciário a cargo do 

INSS, nos termos da Lei nº 8.213/91 e demais normas previdenciárias pertinentes. 

 

IV -  Sendo aposentado, deverá apresentar carta de concessão da aposentadoria. 

 

Art. 3o. Em todas as situações elencadas, o Nutricionista deverá apresentar declaração de 

não exercício profissional, ciente de que caso retorne suas atividades deverá comunicar 

ao CRN5 e requerer a reativação de sua inscrição. 
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Art. 4. Aplica-se na íntegra as determinações da Resolução CFN no. 466/2010, como se aqui 

estivessem transcritas. 

 

Essa portaria passa a produzir efeitos a partir da sua assinatura. 

 

Salvador, 02 de maio de 2018 

 

 

 

Amanda Ornelas Trindade Mello                        Angelina Cordeiro Cavalcante 

Presidente do CRN-5                              Secretária do CRN-5 

Nutricionista CRN-5 /2563                                  Nutricionista CRN-5 / 3499 


