
DENÚNCIA CONTRADENÚNCIA CONTRA
EXERCÍCIO ILEGALEXERCÍCIO ILEGAL

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
3ª REGIÃO (SP e MS)



O que é umaO que é uma
denúncia dedenúncia de
exercício ilegalexercício ilegal
da profissãoda profissão
de Nutricionistade Nutricionista
ao CRN-3?ao CRN-3?

É a formalização de indícios de que um leigo
estaria realizando atividades privativas do
nutricionista nos estados de São Paulo e Mato
Grosso do Sul.



Qual é aQual é a  
definiçãodefinição
de leigo?de leigo?

É a pessoa física não portadora de diploma
expedido por escolas de graduação em
Nutrição, oficiais ou reconhecidas, devidamente
registrado no órgão competente do Ministério
da Educação, por exemplo: blogueiros, artistas,
estudantes, outras profissões.

Fonte: Resolução CFN 596/2017 

https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_596_2017.htm

https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_596_2017.htm


Como identificar eComo identificar e
confirmar se a pessoaconfirmar se a pessoa
a ser denunciada éa ser denunciada é
nutricionista habilitadonutricionista habilitado
no Sistema CFN/CRN?no Sistema CFN/CRN?  

Você pode consultar no site do CFN

https://cnn.cfn.org.br/application/index/consulta-nacional 

https://cnn.cfn.org.br/application/index/consulta-nacional
https://www.cfn.org.br/wpcontent/uploads/resolucoes/Res_596_2017.htm


uma denúncia?uma denúncia?
Como fazerComo fazer  

As denúncias contra o exercício
ilegal da profissão de nutricionista,
deverão ser feitas exclusivamente
via site preenchendo o documento
“Formulário para denúncia contra
exercício ilegal da profissão”

e anexando as provas documentais
necessárias.

https://www.crn3.org.br/denuncia/

https://www.crn3.org.br/denuncia/


Quais os tiposQuais os tipos  
de denúncia?de denúncia?

Denúncia Identificada: 
É aquela em que o autor da denúncia informa sua qualificação pessoal,
identificando nome completo, dados para contato e assume a
responsabilidade pela veracidade das informações. O autor autoriza a
divulgação de seu nome em representação do CRN-3 a outros órgãos,
como Ministério Público ou Polícia.

Denúncia com solicitação de sigilo:
É aquela em que o autor da denúncia solicita que sua qualificação
pessoal seja preservada. Importante orientar o denunciante, no
entanto, que se houver decisão judicial solicitando a quebra de sigilo da
identidade do denunciante, o CRN é obrigado a atender a decisão. 

Denúncia anônima: 
É aquela em que não consta qualificação do autor da denúncia. A
ausência de identificação do denunciante não invalida a denúncia,
desde que existam elementos indicativos da irregularidade noticiada (§
3º do Art. 10, Resolução CFN nº 596/2017). Porém, o denunciante não
acompanhará o processo.

Denúncia ex ofício: 
De iniciativa do CFN ou do CRN.



Por que fazerPor que fazer  

denúncia comdenúncia com  
identificação?identificação?  

Para que possa acompanhar o andamento da
denúncia e saber as ações tomadas pelo CRN-3,
assim como, para solicitarmos, se necessário,
novos dados ou provas.



Por que eu devoPor que eu devo
formalizar aformalizar a  
denúncia via site?denúncia via site?  

Porque é o canal institucional do CRN-3 para
formalização das denúncias por onde são
encaminhadas para apuração dos fatos e retorno
ao denunciante quando identificado.  



Por que as denúncias nãoPor que as denúncias não
podem ser feitaspodem ser feitas    pelas redespelas redes
sociais/direct/mensagem/sociais/direct/mensagem/
telefone?telefone?  

A formalização por meio do formulário específico
gera um processo para tramitação interna dentro
do CRN-3, possuindo aspecto de legalidade
necessário para o encaminhamento ao Ministério
Público ou outros órgãos pertinentes quando
couber, evitando a banalização dos fatos.



Quais dadosQuais dados
essenciais queessenciais que
devem constardevem constar    nana
denúncia?denúncia?

Dados do denunciado (nome
completo, CPF, e-mail,
endereço residencial ou do
local de atuação, sites ou
perfis de redes sociais),
descrição e provas dos
fatos. 

ATENÇÃO: A identificação do denunciado é essencial para que
possamos apurar a denúncia. Ressaltamos que sem a
identificação do denunciado, não é possível encontrar os
dados da pessoa e fazer contato com a mesma, portanto, a
denúncia deve ser feita contra uma pessoa física e não contra
um perfil.



O que caracterizaO que caracteriza
o exercício ilegalo exercício ilegal
da profissão deda profissão de
nutricionista?nutricionista?

As atividades exercidas por leigos
somente são consideradas como
exercício ilegal da profissão de
nutricionista caso estejam
enquadradas nas seguintes
categorias contidas no Artigo 3º
da Lei Federal nº 8234/1991

“Art. 3º. São atividades privativas dos nutricionistas:
I. direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação em nutrição;
II. planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de
alimentação e nutrição;
III. planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos dietéticos;
IV. ensino das matérias profissionais dos cursos de graduação em nutrição;
V. ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos de graduação da
área de saúde e outras afins;
VI. auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética;
VII. assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou
enfermos, em instituições públicas e privadas e em consultório de nutrição e
dietética;
VIII. assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de consultórios
de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando
e avaliando dietas para enfermos”.

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jses
sionid=A0E1E04CB765432355C415327108F653.proposicoesWebExter
no2?codteor=665690&filename=LegislacaoCitada+-PL+5439/2009

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A0E1E04CB765432355C415327108F653.proposicoesWebExterno2?codteor=665690&filename=LegislacaoCitada+-PL+5439%2F2009


Quais as provasQuais as provas
documentais devemdocumentais devem
ser anexadas para queser anexadas para que
se caracterize umse caracterize um
exercício ilegal daexercício ilegal da
profissão?profissão?

 

Denunciado se identificando como nutricionista em site,
rede social, materiais físicos ou digitais

Cardápios ou plano alimentar individualizado com
assinatura e identificação do denunciado

Denunciado realizando atendimento nutricional

Endereço completo (rua, número, cidade, cep) do local de
atuação (academia, consultório, entre outros)

Fotos, prints ou e-mails que contenham os indícios de:



Se o denunciado nãoSe o denunciado não
reside na jurisdição doreside na jurisdição do
CRN-3 (São Paulo eCRN-3 (São Paulo e
Mato Grosso do Sul),Mato Grosso do Sul),
devo encaminhar adevo encaminhar a
denúncia para o CRN-3?denúncia para o CRN-3?

 Não. Se o denunciado for de outra jurisdição, a denúncia
deverá ser encaminhada diretamente para o respectivo
regional. Consulte os contatos e as jurisdições dos
Regionais no site

https://www.cfn.org.br/index.php/conselhos-regionais-crn/ 

https://www.cfn.org.br/index.php/conselhos-regionais-crn/
https://www.cfn.org.br/index.php/conselhos-regionais-crn/


O CRN-3 pode simularO CRN-3 pode simular
um atendimento paraum atendimento para
comprovar o exercíciocomprovar o exercício
ilegal da profissão deilegal da profissão de
Nutricionista?Nutricionista?

 

Não. O CRN-3 não pode realizar flagrante preparado, que
ocorre quando o agente é induzido ou instigado a cometer o
delito, como: gravação de voz/vídeo sem autorização ou
flagrante preparado em visita fiscal. 

Muito embora em determinados casos se apresente como
meio eficaz para se obter provas da ilicitude dos atos de
algum infrator, não é admitido pela jurisprudência e doutrina
majoritária. 

Fonte: Parecer CFN emitido pelo Setor Jurídico em 2017. 



Quais são os motivos maisQuais são os motivos mais
comuns que levam aocomuns que levam ao
arquivamento/encerramentoarquivamento/encerramento
de uma denúncia?de uma denúncia?

 

Regularização da situação que gerou a denúncia 

Atendimento à adequação solicitada 

Dados insuficientes de identificação do denunciado

Ausência de provas anexadas

Provas insuficientes para comprovar a infração

Anexos enviados corrompidos e ilegíveis

Documentos que qualquer um poderia fazer sem
segurança (exemplo: documento em word, conversa de
whatsapp, folha de papel escrito à mão



Quais as ações possíveis doQuais as ações possíveis do
CRN-3 mediante oCRN-3 mediante o
recebimento da denúncia?recebimento da denúncia?

 
Envio de ofícios de alerta sobre as atividades privativas
do nutricionista ao denunciado 

Envio de ofícios de esclarecimento sobre riscos à saúde
pública ao denunciado 

Envio do caso ao respectivo conselho de classe, quando
envolve outra categoria profissional 

No caso de estudantes, envio de ofício aos
coordenadores de curso de graduação 

Visitas de fiscalização até os locais onde possivelmente
há a atuação do denunciado (quando há local físico)

 Encaminhamento do caso ao Ministério Público, Procon
e outros órgãos competentes, quando couber



www.crn3.org.br
crn3regiao

Organização

Andrea A. Aleixo Costa, CRN-3 50426

Aline Ladeira de Carvalho Lopes, CRN-3 18814

Glenda keri Bellini, CRN-3 17291

Lúcia Helena Lista Bertonha, CRN-3 2675

Renata Aparecida da Rocha, CRN-3 20778

Camila Alves, CRN-3 10092

Comissão de Fiscalização 
Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região
(SP e MS) Gestão 2020-2023

O CRN-3 elaborou este material com o
objetivo de fornecer orientações sobre
denúncias contra o exercício ilegal da
profissão de Nutricionista.


