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Tabela de Prazos  
 
Os prazos para análise começam a contar a partir do recebimento completo da documentação exigida, bem como, da 
compensação em sistema* dos boletos de anuidade (quando necessário) e dos custos de serviço, independente da data 
de vencimento. 
* 48 horas úteis após o pagamento. 
  

REGISTRO PESSOA FÍSICA 
  

ASSUNTO PRAZO DE ANÁLISE 
Alteração de e-mail Utilizar o Acesso Restrito 
Alteração de endereço Utilizar o Acesso Restrito 
Alteração de Nome Até 05 dias úteis 
Alteração Situação Militar Até 20 dias úteis 
Averbação de Diploma (especializações, mestrado e 
doutorado) e Capacitações Até 45 dias úteis 

Baixa de Inscrição Imediato 
Cédula de Identidade/2ª via 
(exceto provisória) 

Aproximadamente de 60 a 120 dias úteis (depende 
do CFF) 

Carteira Profissional 
(2ª via) Até 10 dias úteis 

Certidões de profissional Até 5 dias úteis 
Crachá Até 10 dias úteis 

Declaração de Inscrição Ativa Utilizar o Acesso Restrito. Exceto Auxiliares Técnicos 
(até 5 dias úteis) 

Inscrição Definitiva a partir de Provisória ativa no CRF-RS 
Até 30 dias úteis1 

Inscrição Definitiva por Transferência (com diploma já 
registrado em outro regional) 

Até 30 dias úteis após o recebimento da Certidão de 
Transferência1 

Inscrição Provisória por Transferência Até 30 dias úteis após o recebimento da Certidão de 
Transferência1 

Inscrição Provisória* 
Inscrição Definitiva* 
Reinscrição  

 
Até 30 dias úteis1 

 
Cadastro de Atividade Farmacêutica Até 30 dias úteis 
Cópia de Documentos de Cadastro Até 05 dias úteis 
Análise de Complemento a Protocolos Até 15 dias úteis (quando o protocolo mestre já 

estiver analisado) 
  
1Nas inscrições/reinscrições e baixas deve-se considerar a Resolução CFF 659/18 e Deliberação de Plenária 1.606/18, 
na qual dispõe sobre o envio da pauta e convocação do Plenário com 8 (oito) dias de antecedência. Depende de 
homologação em Plenária, de acordo com o calendário de plenárias (ver link: 
http://www.crfrs.org.br/portal/pagina/institucional-plenario.php). 
  
*É necessário aguardar o retorno da confirmação da emissão do Diploma/Certificado junto a Instituição de Ensino, que 
será realizado pelo CRF/RS após a análise do pedido, o que poderá estender o prazo para homologação em Plenária. 
  
Nota: protocolos que necessitam de análise na Sede do CRF/RS, caso sejam protocolados nas Seccionais, devem 
considerar o prazo de mais 02 dias úteis para remessa a Sede. 
  

http://www.crfrs.org.br/portal/pagina/institucional-plenario.php
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Os prazos para análise começam a contar a partir do recebimento completo da documentação exigida, bem como, da 
compensação em sistema* dos boletos de anuidade (quando necessário) e dos custos de serviço, independente da data 
de vencimento. 
* 48 horas úteis após o pagamento. 
  

REGISTRO PESSOA JURÍDICA 
  

ASSUNTO PRAZO DE ANÁLISE 
Anotação de Atividade Farmacêutica Até 30 dias úteis 
Registro de Empresa ou Reativação de Empresa Até 30 dias úteis1 

Registro em Eventos* Até 05 dias úteis 

Baixa de Empresa Até 60 dias úteis1 

Averbações (Razão Social, Endereço, Sócios, Atividade, Horários de 
Assistência Farmacêutica, Horários de Funcionamento e Outras) Até 25 dias úteis 

Solicitação de Responsabilidade Técnica e/ou Assistente Técnico Até 25 dias úteis 
Renovação de Certidão de Regularidade Técnica Até 25 dias úteis 
Desligamentos de Responsabilidade Técnica e/ou Assistência Técnica Até 05 dias úteis 
Substituição Temporária (DAP)** Até 02 dias úteis 
Cópia de Documentos de Registro Até 05 dias úteis 

Análise de Complemento a Protocolos Até 15 dias úteis (quando o protocolo 
mestre já estiver analisado) 

  
1Nas inscrições/reinscrições e baixas deve-se considerar a Resolução CFF 659/18 e Deliberação de Plenária 1.606/18, 
na qual dispõe sobre o envio da pauta e convocação do Plenário com 8 (oito) dias de antecedência. Depende de 
homologação em Plenária, de acordo com o calendário de plenárias (ver link: 
https://crfrs.org.br/portal/pagina/institucional-plenario.php). 
  
*É necessário encaminhar a documentação com antecedência mínima de 05 dias úteis antes do início do evento se 
protocolado presencialmente ou com antecedência de 10 dias úteis se enviado pelos Correios. 
  
** É necessário encaminhar a documentação com antecedência mínima de 02 dias úteis do início da respectiva 
assunção se protocolado presencialmente ou com antecedência de 05 dias úteis, por Sedex, se enviado pelos Correios. 
  
Nota: protocolos que necessitam de análise na Sede do CRF/RS, caso sejam protocolados nas Seccionais, devem 
considerar o prazo de mais 02 dias úteis para remessa a Sede. 
 
  

COBRANÇA/FINANCEIRO 
  

ASSUNTO PRAZO DE ANÁLISE 
Certidão negativa de Débitos Simplificada 03 dias úteis1 
Certidão negativa de Débitos Detalhada 03 dias úteis1 
Ressarcimentos  De 30 a 60 dias úteis 

  
1O prazo para análise começa a contar a partir da compensação em sistema* do boleto de custos do serviço, 
independente da data de vencimento. 
* 48 horas úteis após o pagamento. 
  

https://crfrs.org.br/portal/pagina/institucional-plenario.php
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Nota 1: protocolos que necessitam de análise na Sede do CRF/RS, caso sejam protocolados nas Seccionais, devem 
considerar o prazo de mais 02 dias úteis para remessa a Sede. 
  
Nota 2: em caso de ressarcimento por razão de solicitação de baixa, o prazo estabelecido começará a partir da data da 
homologação da baixa em sessão plenária. 
 

  
PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO 

  
ASSUNTO PRAZO DE ANÁLISE 

Julgamento de Processo Administrativo Fiscal no CRF/RS 120 dias úteis 
Cópia de Processo Administrativo Fiscal (não Transitado 
em Julgado) 

05 dias úteis (até 05 processos) ou 
10 dias úteis (superior a 5 processos) 

Cópia de Processo Ético Disciplinar1 05 dias úteis (até 05 processos) ou 
10 dias úteis (superior a 10 processos) 

Julgamento de Processo Administrativo Fiscal no CFF Prazo indeterminado, pois depende do julgamento 
desse órgão. 

   
Nota: protocolos que necessitam de análise na Sede do CRF/RS, caso sejam protocolados nas Seccionais, devem 
considerar o prazo de mais 02 dias úteis para remessa a Sede. 
  
 
  

ASSESSORIA JURÍDICA/INFORMAÇÃO E QUALIDADE 
  

ASSUNTO PRAZO DE ANÁLISE 

Cópia de Processo Administrativo Fiscal (Transitado em 
Julgado) 

Até 15 dias úteis (inferior ou igual a 10 
processos) 

Até 30 dias úteis (superior a 10 processos) 
  
Nota: protocolos que necessitam de análise na Sede do CRF/RS, caso sejam protocolados nas Seccionais, devem 
considerar o prazo de mais 02 dias úteis para remessa a Sede. 
  
Nota Geral: os prazos estabelecidos para análise podem ser utilizados na sua totalidade de acordo com a demanda e a 
sazonalidade dos serviços requeridos. 
 
 


