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REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA 
SEGUIR INSTRUÇÕES 

• Todos os campos devem ser preenchidos (preencher em letra de forma ou legível) 
• Não serão aceitos formulários fora do padrão ou desconfigurados, com rasuras, digitalizados e 
complementados à caneta. 

 
Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná – CRF-PR 

 
Declaro sob as penas da lei, que os dados abaixo são verdadeiros. 

Declaro ainda, estar em pleno gozo da minha capacidade civil, bem como ter bons antecedentes e gozar de boa 

reputação por minha conduta pública (Lei nº 6868, 03/12/1980). 

Nome: Nº CRF-PR 
Endereço: Nº: Compl. 

Bairro: Cidade: Estado: 

Cep: Fone: Cel: E-mail: 
 
Pelo presente, venho requerer o que abaixo discrimino: 

  Transferência do CRF-PR para o CRF (especificar):   
    

  Transferência do CRF (especificar):    para o CRF-PR. 
    

  A carteira ficou retida no CRF de origem?  (   ) sim (   ) não  

 
DOCUMENTOS ANEXADOS: 
 Carteira Marrom   Cédula   Diploma 

        
 
Na data de hoje, esteve presente no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, CRF-PR, o(a) Dr.(a) 

__________________________________________________________________a fim de protocolizar seu requerimento 

de Transferência do CRF-PR para outro CRF, sendo cientificado(a) de que: 

No caso de existência de instauração de Processo Ético disciplinar em desfavor ao requerente, o trâmite de 

Transferência prosseguira normalmente – conforme determina o Parecer 241/99, de 02/07/99, do CFF, porém, o 

profissional indiciado deverá atender à convocação de audiência da Comissão de Ética responsável pelo trâmite do 

respectivo Processo Ético Disciplinar. 

A Certidão de Transferência terá a validade de 60 dias a contar da data de expedição. Caso a transferência não seja 

efetivada no CRF de destino, a inscrição será reativada automaticamente no CRF de origem, de acordo com a 

Resolução 521/09. 

                                                            ,          de                                                             de 

Cidade Dia Mês Ano 
      

  Documentos conferidos por: 
Assinatura do Farmacêutico 

  
Nome Legível 

    Assinatura do funcionário 
    Atualizado em 06/02/2015 

 


