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Brasília: ______/ _______/ __________

Proprietário da Academia
____________________________________________________

Requerimento de Inscrição

Nome Fantasia: ________________________________________________________
________________________________ CNPJ:  ______________________________
Razão Social: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Proprietário:__________________________________________________________
Endereço completo do estabelecimento: ________________________________________ 
Bairro:_________________________Cidade:__________________________UF:____
Telefone:  _________________________Celular:______________________________
E-mail:  _____________________________________________________________
Horário de Funcionamento:  ________________________________________________
__________________________________________________________________

A entidade acima identificada vem requerer ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, 
Registro de Pessoa Jurídica, por ter como objetivo social, a prestação de serviços na área de atividade física.

(Pessoa Jurídica)
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Documentos que devem ser anexados a esta ficha de inscrição  de Pessoa Jurídica, para apre-
ciação deste Conselho:

1- Para as pessoas Jurídicas legalmente constituídas, com o cadastro social, Estatuto ou Ata 
Registrada em Cartório Competente:
(      ) Cópia do contrato social, ata ou estatuto que a constitui;
(      ) Cópia do RG dos proprietários;
(      ) Cópia da Cédula de Identidade Profissional do RT;
(      ) Cópia de toda e qualquer alteração contratual que tenha ocorrido desde a constituição legal de pessoa jurídica até a 
presente data;
(      ) Cópia de comprovante de inscrição no CNPJ;
(      ) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição CONFEF;
(      ) Termo de Ciência (Formulário - 3);
(      ) Termo de Responsabilidade Técnica, do profissional de Educação Física que assumirá  esta resolução CONFEF nº 
134/2007 (Formulário - 4);
(      ) Declaração assinada pelo representante legal, em papel timbrado, assegurando aos profissionais de Educação 
Física, da instutição condições éticas e técnicas de trabalho (Formuário - 5);
(      ) Relação dos profissionais, Estagiários e Personal Trainers integrantes do quadro técnico com seus respectivos 
números de inscrição no CREF, e modalidade que ministram (Formulário - 6);

2- Para as pessoas jurídicas que foram declaras por decreto, como de utilidade pública
Acrescentar aos documentos exigidos:
(     ) Cópia do Decreto ou Certificado que a caracterize de Utilidade Pública;

DECLARAÇÕES

A entidade caracterizada, declara para os devidos fins e como expressão da verdade o que se segue:
Prestar serviços de atividade física à terceiros desde ______/______/__________, como também que as atividades 
desenvolvidas são:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



SGAN - Quadra 604 - Conjunto "C” - Asa Norte - Brasília DF- CEP: 70.830-153

Telefones: (61) 3426-5400 - 99228-6120 - 98424-0245
www.cref7.org.br - atendimento@cref7.org.br

Brasília, _______/ ____________________/___________

Assinatura do Responsável Técnico
____________________________________________________

Termo de Ciência

Eu, ________________________________________________________________
Profissional de Educação Física registrado no CREF7/DF sob o número____________Responsável
Técnico (RT) pela Pessoa Jurídica_____________________________________________,
declaro perante o Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, estar ciente de todos os artigos
da Resolução CONFEF nº 134/2007.

Entende-se por Responsável Técnico o Profissional de Educação Física contratado por Pessoa Jurídica atuante na 
área de atividades físicas e esportivas e afins, para responder por essa função.
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Brasília, ______ de ____________________de ___________

Responsável Técnico
____________________________________________

Termo de Responsabilidade Técnica

Eu, ________________________________________________________________
registrado no CREF7/DF sob o número ___________G/DF, declaro perante o Conselho Regional de 
Educação Física da 7ª Região, assumir a Responsabilidade Técnica pelas atividades físicas desenvolvi-
das na entidade _______________________________________________________,
com atividades no endereço: _______________________________________________
Comprometo-me a zelar pela qualidade dos serviços prestados nessa área, exercendo um papel de 
coordenação desses trabalhos, responsabilizando-me pela qualidade, guarda de material técnico utili-
zando e obrigando-me a comunicar ao CREF7, em caso de meu desligamento da entidade acima citada. 
Declaro, ainda, estar ciente dos termos da resolução CONFEF Nº 14/2007 e demais normas referentes 
à função de Responsável Técnico.

Endereço Residencial: __________________________________CEP: ______________
__________________________________________________________________
Bairro: _______________________ Cidade: ____________________UF: ___________
E-mail: _______________________________________Telefone: ________________
Atividades Físicas Oferecidas: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Horário de trabalho do Responsável Técnico:

Nº

SEGUNDA-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado

H
O
R
Á
R
I
O



SGAN - Quadra 604 - Conjunto "C” - Asa Norte - Brasília DF- CEP: 70.830-153

Telefones: (61) 3426-5400 - 99228-6120 - 98424-0245
www.cref7.org.br - atendimento@cref7.org.br

Brasília, ______ de ____________________de ___________

Representante Legal da Empresa
____________________________________________________

Por ser verdade,

Declaração

Eu, ________________________________________________________________
portador da identidade nº _____________________, órgão expedidor ________________,                               
na qualidade de Representante Legal da Pessoa Jurídica ______________________________
________________________________,Nome Fantasia ________________________
________________________________, CNPJ ______________________________,
declaro para fins de registro junto ao CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO 
CREF7, que são asseguradas condições Éticas e Técnicas de trabalho aos Profissionais de Educação 
Física que prestam serviços neste estabelecimento.



Nome CREF nº Modalidade(s) Obs.

Nome Dt. início (TCE) Dt. vencimento (TCE) Modalidade(s)

Estagiário(s)
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Assinatura: Representante Legal

____________________________________________

Assinatura: Responsável Técnico
____________________________________________

Relação de Profissionais Registrados
(Caso o quadro abaixo seja insuficiente, utilizar outra(s) folha(s), Assinar todas as vias)

Data:

As informações contidas no presente quadro técnico são absolutamente VERDADEIRAS E ATUAIS, sob 
as penas das sanções disciplinares previstas no Código de Ética e na Resolução CONFEF nº 134/2007. 
Obs: Caso haja estagiários é obrigatório anexar o Termo de Compromisso de Estágio na forma da Lei 
Federal nº 11.788/08 e declaração acadêmica do semestre vigente.

Personal Trainer(s)


