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REQUERIMENTO BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Ilmo. (a) Senhor (a) Presidente do CRF/RO, 

Eu ________________________________________________________________ Nº CRF-RO _____________, 

Tel. Contato _________________________ E-mail: ________________________________________________ 

ATENÇÃO: O profissional Farmacêutico DEVE manter seu endereço atualizado junto ao CRF-RO, conforme preconiza o Código de 

Ética da Profissão. Sendo assim, atualize-o acessando http://conselhosisprog.com/sisweb/?sR1=ZcKnMjI4Mjk4ODEwMDAxOTDCp1A  

e fazendo o Acesso por Senha, utilizando para LOGIN o seu CRF-RO e a SENHA é o seu CPF.  

Venho por meio deste, requerer a BAIXA DA MINHA RESPONSABILIDADE TÉCNICA junto ao CRF-RO na 

condição de:  

[     ] DIRETOR (A) TÉCNICO (A)          [     ] ASSISTENTE TÉCNICO (A)             [     ] PLANTONISTA/SUBSTITUTO (A) 

da empresa ______________________________________________________ CNPJ _____________________ 

cadastrada no CRF-RO¹ sob o Nº: _______________ Último dia de trabalho ____________________________ 

Conforme documentos OBRIGATÓRIOS em anexo exigidos pela legislação vigente: 

[      ] Termo Rescisório ou cópia da CTPS com data da saída/transferência. 

[      ] Certidão de Regularidade Técnica – com verso preenchido e assinado; 

[      ] Não estou devolvendo a Certidão de Regularidade por motivo de _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Declaro ainda que o motivo do meu requerimento é: 

[     ] Porque não irei mais exercer atividade como farmacêutico – Solicitar Cancelamento de Inscrição ao 
setor de Pessoa Física; 

[     ] Mudança de cidade ou transferência para CRF de outra jurisdição – Solicitar Transferência ao setor de 
Pessoa Física; 

[      ] Outro motivo: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nestes termos, pede deferimento. 

Local: __________________________, data _______/_______/__________. 

 

______________________________________ 
Assinatura do (a) Farmacêutico (a) 

(Assinatura igual ao RG/CNH) 
 

¹ Nº localizado no canto superior esquerdo da Certidão de Regularidade Técnica. 
OBS: Não poderá haver rasuras neste documento. A assinatura será reconhecida pelo atendente do CRF-RO confrontando com aquela constante no 
documento de identidade (RG/CNH). Caso a documentação seja encaminhada pelos correios ou por e-mail, deverá ser anexada cópia do documento 
de identidade do (a) Farmacêutico (a). Como terceira alternativa, as firmas poderão ser reconhecidas em cartório. 
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