
 

                                                                                                                     

 
 
 

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE PESSOA JURÍDICA 
(Deverá ser preenchido pelo responsável legal pela PJ conforme contrato social ou documento que deu origem à Instituição) 

 
Eu, ______________________________________________________________________________, 

RG nº ___________________, responsável legal pela empresa/instituição denominada 

________________________________________________________________________CRP-09/20._______, 

CNPJ: _________________________________, localizada no endereço:  

Endereço completo da Pessoa Jurídica para correspondência (Rua, Av., Qd., Lt., Nº ...) 
      

                                   
  

                                                                           

 
                                        

                                   
  

                                                                           

 Bairro 
                         

CEP: 
          

                         
  

 
  

 
  

     
  

                                                                   -       

 Município 
                

UF 
  

Telefone Residencial (DDD) 
      

                  
  

 
          

          
  

                                         
 

            -         -         

 Telefone Comercial (DDD) 
    

Telefone Celular (DDD) 
     

Telefone Contato (DDD) 
      

          
  

 
  

          
  

 
  

         
  

     -         -         
 

    -         -         
 

    
 

                

 E-mail: 
                                     

                                   
  

                                                                           

  
Venho, por meio deste, requerer a alteração de certificado da Pessoa Jurídica referida acima. 

 
Para tanto, declaro que: 
 

(     ) Não houve nenhuma alteração no contrato social e nenhuma mudança de responsável 
técnico; 
 
(    ) Houve alteração no contrato social, conforme cópia em anexo, dos seguintes dados: 

___________________________________________________________________________; 

 

(   ) Houve alteração do responsável técnico que deixou de ser _________________ 

________________________________________________, CRP 09/________ e passou a ser 

__________________________________________________________, CRP 09/ _________; 

 

Autuação de Processos 
Em ______/______/20______ recebi e 
protocolei esta solicitação de Renovação de 
Certificado de PJ o que originou este processo 
sob o n.º __________/20______. 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura e carimbo 



 

                                                                                                                     
(       ) Houve a inclusão de responsável técnico: (nome e CRP) __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
Declaro, ainda, que garantirei aos psicólogos/psicólogas que na PJ trabalham e/ou vierem a trabalhar, 

ampla liberdade na utilização de suas técnicas e que cumprirei os demais princípios estabelecidos no Código 
de Ética Profissional do Psicólogo, bem como as demais legislações referentes ao exercício profissional do 
psicólogo, em especial o artigo 36 da Resolução CFP n.º 003/2007 (alterada pela 08/2008 e 01/2012): 

 
“Art. 36 - As pessoas jurídicas registradas ou cadastradas deverão ter pelo menos um responsável técnico 
por agência, filial ou sucursal. 
§ 1º - Entende-se como responsável técnico aquele psicólogo que se responsabiliza perante o Conselho 
Regional de Psicologia para atuar como tal, obrigando-se a: 
I - acompanhar os serviços prestados; 
II - zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas, pela qualidade dos serviços e pela guarda do 
material utilizado, adequação física e qualidade do ambiente de trabalho utilizado; 
III - comunicar ao Conselho Regional o seu desligamento da função ou o seu afastamento da pessoa jurídica. 
§ 2º - Exclui-se da Responsabilidade Técnica os deveres éticos individuais desde que se prove não ter havido 
negligência na sua função.” 

 
Aliado a isso, informo que: 
 

(     ) O Certificado de Pessoa Jurídica será retirado no Setor de Registro do CRP-09; 
 
(    ) O Certificado de Pessoa Jurídica deverá ser enviado pelo Correio para o endereço da 
Pessoa Jurídica; 

 
Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações acima e pela 

veracidade dos documentos apresentados, sob as penas da lei, assino o presente documento e aguardo 
deferimento. 

. 
 
 

____________________, _____ de ___________________de ________. 
 
 
 

__________________________________________ 
(assinatura) 


