
PESSOA FÍSICA 

Primeira Inscrição (Art. 4º Res.1041/2013) 

a) Requerimento (emitido pelo CRMV); 

b) Ficha de inscrição profissional (emitida pelo 

CRMV); 

c) Identificação dotada de fé-pública; CPF; título 

de eleitor; 

d) Certidão de quitação eleitoral e criminal;  

e) Quitação do serviço militar (reservista);  

f) 02 fotografias recentes, iguais, 2x2; 

g) Tipagem Sanguínea; 

h) Diploma (para carteira profissional definitiva) 

ou certidão de colação de grau (para carteira 

profissional provisória. Art. 5º ); 

i) Comprovante de endereço; 

j) Extrato de comprovante de pagamento do 

boleto emitido no CRMV referente às taxas de 

inscrição, expedição da cédula de identidade 

profissional e anuidade; 

Obs1: Não será admitida no protocolo documentação 

incompleta (Art. 4º, §3º, Resolução Nº 1041/2013). 

Obs2: A documentação deverá ser apresentada em 

original ou fotocópia autenticada. (Art. 4º, §1º, 

Resolução Nº 1041/2013). 

Transferência (Arts. 7º, 8º, 9º Res. 1041/2013 ) 

a) Requerimento (emitido pelo CRMV); 

b) Ficha de inscrição profissional (emitida pelo 

CRMV); 

c) Cópia da cédula de identidade profissional; 

d) Título de eleitor; 

e) Certidão de quitação eleitoral e criminal; 

f) Quitação do serviço militar (reservista); 

g) 02 fotografias recentes, iguais, 2x2; 

h) Cópia do diploma autenticada (que deve 

conter o carimbo do CRMV de origem) 

i) Comprovante de endereço; 

j) Extrato de comprovante de pagamento do 

boleto emitido no CRMV referente às taxas de 

inscrição e expedição da cédula de identidade 

profissional; 

Obs1: Não será admitida no protocolo documentação 

incompleta (Art. 4º, §3º, Resolução Nº 1041/2013). 

Obs2: Após aprovado o processo de transferência, a 

cédula de identidade profissional será retida pelo 

CRMV, devendo ser expedida nova cédula. (Art. 7º, 

§6º, Resolução Nº 1041/2013). 

Inscrição Secundária (Art. 10 Res.1041/2013) 

a) Requerimento (emitido pelo CRMV); 

b) Ficha de inscrição profissional (emitida pelo 

CRMV); 

c) Cópia da cédula de identidade profissional; 

d) Título de eleitor; 

e) Certidão de quitação eleitoral e criminal; 

f) Prova de quitação do serviço militar; 

g) 02 fotografias recentes, iguais, 2x2; 

h) Cópia do diploma autenticada (que deve 

conter o carimbo do CRMV de origem) 

i) Comprovante de endereço; 

j) Extrato de comprovante de pagamento do 

boleto emitido no CRMV referente às taxas de 

inscrição e expedição da cédula de identidade 

profissional e anuidade; 

Obs1: Não será admitida no protocolo documentação 

incompleta (Art. 4º, §3º, Resolução Nº 1041/2013). 

Obs2: A documentação deverá ser apresentada em 

original ou fotocópia autenticada . (Art. 4º, §1º, 

Resolução Nº 1041/2013). 

Suspensão ou Cancelamento da Inscrição (Arts. 

15,16,17 e 18 Res.1041/2013)  

a) Requerimento (emitido pelo CRMV) contendo 

os motivos do pedido de suspensão ou 

cancelamento; 

b) Declaração assinada de que não exerce e não 

exercerá as atividades profissionais durante o 

período de suspensão ou cancelamento, sob 

penas da lei 

c) Cédula de identidade profissional original; 

d) Extrato de comprovante de pagamento da 

anuidade até a data em que se requerer a 

suspensão ou o cancelamento (até 31 de maio 

os duodécimos da anuidade relativa ao 

período vencido; após 31 de maio, 

integralmente). 

Obs1: No caso de extravio da cédula de identidade 

profissional, anexar a certidão de registro de 

ocorrência policial.  

Obs2: A suspensão ou o cancelamento da inscrição 

somente será concedido ao profissional que não 



esteja respondendo a processo ético-disciplinar e nem 

cumprindo pena de natureza ético-profissional. (Art. 

18, Resolução Nº 1041/2013). 

Suspensão do Profissional Aposentado (Art. 19 

Res.1041/2013) 

a) Requerimento (emitido pelo CRMV) contendo 

os motivos do pedido de suspensão; 

b) Declaração assinada de que não exerce e não 

exercerá as atividades profissionais durante o 

período de suspensão e, caso retorne à 

atividade, comunicar esta condição ao CRMV; 

c) Apresentar documento comprobatório da 

aposentadoria. 

d) Cópia da cédula de identidade profissional; 

Obs1: A suspensão somente será concedida ao 

profissional que não esteja respondendo a processo 

ético-disciplinar e nem cumprindo pena de natureza 

ético-profissional. (Art. 18, Re. Nº 1041/2013). 

Obs2: Permanece com sua cédula de identidade 

profissional. (PU, Art. 19, Resolução Nº 1041/2013). 

Isenção de Anuidade (Res. Nº 1022/2013 Art. 01) 

a) Documentação e Requerimento explicitando 

que atende os requisitos das respectiva 

resolução; 

b) Extrato Financeiro 

Reativação PF (Art. 22 Res.1041/2013) 

a) Requerimento (emitido pelo CRMV); 

b) Atualização da Ficha de Cadastro; 

c) Fotografia recente 2x2; 

d) Extrato de comprovante de pagamento do 

boleto emitido no CRMV referente às 

taxas de emissão de cédula profissional e 

anuidade; 

Registro de Pessoa Jurídica (Art. 27 

Res.1041/2013) 

a) Requerimento (emitido pelo CRMV); 

b) Contrato social – cópia autenticada (exceto 

para microempreendedor individual); 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral 

junto às Receitas Federal, Estadual e/ou 

Municipal; 

d) Formulário de anotação de responsabilidade 

técnica preenchido e assinado pelo 

contratante e contratado; Cópia Carteira 

CRMV-PI do RT. 

e) RG e CPF do proprietário; Comprovante de 

Endereço da empresa e proprietário. 

f) Extrato de comprovante de pagamento do 

boleto emitido no CRMV referente às taxas de 

registro, anuidade, certificado de regularidade 

e anotação de responsabilidade técnica; 

Cancelamento do Registro de Pessoa Jurídica 

(Arts. 35, 36, 37 e 38 Res.1041/2013) 

a) Requerimento (emitido pelo CRMV); 

b) Comprovar a baixa de suas atividades perante 

a Junta Comercial, Cartório de Registro Civil 

ou Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal; 

e exclusão do seu objetivo social a atividade 

ligada à Medicina Veterinária ou à Zootecnia. 

Ou, por ação fiscalizatória pelo CRMV que 

comprove a cessação. 

Suspensão do Registro de PJ (interrupção 

temporária- Resolução 1041/2013 Art.39) 

a) Requerimento (emitido pelo CRMV); 

b) Apresentação de certidão emitida pelas 

Receitas Federal, Estaduais e/ou Municipal 

que demonstre tal interrupção. Ou, por ação 

fiscalizatória pelo CRMV constatando a 

paralisação das atividades ou não localizá-la 

no endereço nos registros do Regional. 

c) Assinatura do responsável legal de 

documento que declara estar ciente de que 

deve comunicar ao Conselho o reinício de 

suas atividades; 

ART – Renovação/ Mudança (Res. nº 683/2001 – 

Arts. 1º, 2º,3) 

a) Requerimento e Contrato com o responsável 

Técnico (emitido pelo CRMV); 

b) Anotação de Responsabilidade Técnica; 

c) Cópia da Carteira profissional CRMV  

d) Extrato de pagamento da empresa e do 

responsável Técnico.  Comprovação de 

pagamento das taxas de renovação de ART.  

e) Em caso de mudança de ART: taxa de 

Certificado de Regularidade e Anotação de 

Responsabilidade. 


