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Brasília, 28 de julho de 2020. 

 

Resolução CREF7 nº 106/2020                            

 

Dispõe sobre o procedimento de expedição e 
renovação da Cédula de Identidade Profissional 
expedida pelo CREF7/DF e dá outras providências.  

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO 

– CREF7/DF, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme o inciso IX do art. 40, do Estatuto 

do CREF7/DF; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 61, inciso III do Estatuto do Conselho Federal de Educação 

Física (Resolução CONFEF n°. 206/2010); 

CONSIDERANDO o prazo de validade de 05 (cinco) anos da Cédula de Identidade Profissional, 

conforme estabelecido pelo art. 4º da Resolução CONFEF n° 112/2005, o que implica na 

necessidade de um procedimento padronizado de renovação do referido documento;  

CONSIDERANDO, finalmente, a deliberação do Plenário do CREF7/DF na Reunião Ordinária 

do dia 27 de julho de 2020; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer, por meio da presente resolução, as normas para expedição e renovação da 

Cédula de Identidade Profissional dos registrados junto ao CREF7/DF. 

Art. 2º - Para emissão da 1ª via da Cédula de Identidade Profissional (CIP), a documentação do 

Profissional de Educação Física registrado no CREF7/DF deverá estar completa, conforme a 

legislação vigente, inclusive Diploma (frente e verso) e Histórico Acadêmico, e o mesmo deverá 

comprovar o pagamento, no mínimo, da 1ª parcela da anuidade do ano da efetivação do registro e 

não deve haver outros débitos vencidos. 

Art. 3º - No caso de renovação da CIP, o profissional deverá encaminhar solicitação de renovação 

do documento, com antecedência de até 30 (trinta) dias do vencimento de sua CIP, instruída com 

os seguintes documentos: 
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I – Para os profissionais graduados, caso ainda não tenha sido entregue ao Conselho, a cópia do 

diploma (frente e verso); 

II – Requerimento de renovação de Cédula de Identidade Profissional, disponibilizado pelo 

CREF7/DF; 

III – 01 Foto 3×4 recente, de frente, colorida, com fundo branco para documento oficial; 

IV – Comprovante de residência atualizado constando o CEP; 

V – Documento de Identidade; 

VI – Apresentar documento que comprove Estado Civil (Certidão de Casamento, Averbação de 

Divórcio, Escritura Pública), se houver. 

Art. 4º - Somente serão deferidos os pedidos de renovação e emissão da Cédula de Identidade 

Profissional aos profissionais que estiverem com as obrigações estatutárias em dia perante o 

CREF7/DF. 

§ 1º - Para os efeitos desta resolução, considera-se financeiramente em dia o profissional que 

não possuir débitos vencidos, que esteja com o parcelamento em dia, ou que esteja com todos 

os débitos quitados, incluindo valores referentes a anuidades, multas e sanções penais.  

§ 2º - O disposto neste artigo também se aplica aos casos de solicitação da 2ª via da Cédula de 

Identidade Profissional e alteração cadastral que justifique a emissão de nova Cédula. 

Art. 5º - A 2ª via de Cédula de identidade Profissional ocorrerá em casos em que a CIP anterior 

não possa ser devolvida, como extravio, roubo ou furto e ainda outros casos que acarretem nova 

emissão de CIP já existente, como alteração de dados cadastrais no documento ou avaria na via 

original.  

§ 1º - A solicitação de 2ª via da Cédula de Identidade Profissional pelo Profissional de Educação 

Física registrado junto ao CREF7/DF deverá ser instruída com os seguintes documentos: 

I – Boletim de Ocorrência relatando os casos de extravio, furto ou roubo, devendo o mesmo fazer 

expressa menção do documento; 

II – Comprovante de recolhimento da taxa de expedição de 2ª via de Cédula de Identidade 

Profissional, exceto nos casos de roubo ou furto; 

III - para os profissionais graduados, cópia do diploma e histórico acadêmico (frente e verso), caso 

ainda não tenham sido entregues no Conselho; 
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IV- Requerimento de 2ª via de cédula de identidade profissional, disponibilizado pelo CREF7DF; 

V- Comprovação da Cédula de Identidade Profissional danificada ou com dados cadastrais 

desatualizados, quando houver, e justificativa por escrito. 

VI – Documento oficial com foto que justifique a alteração dos dados cadastrais, no caso de 

atualização de dados. 

§ 2º - As Cédulas cujas emissões forem motivadas por alteração de dados cadastrais somente serão 

entregues mediante devolução do documento anterior ainda em validade.  

§ 3º - Será cobrada taxa de 2ª via de Cédula de Identidade Profissional para as emissões que ainda 

contarem com CIP em validade, inclusive casos de alteração cadastral, extravio ou avaria.  

Art. 6º - A entrega via postal será realizada mediante pagamento do custeio do envio.  

Art. 7º - Se no prazo de 30 (trinta) dias úteis o profissional não receber a Cédula de Identidade 

Profissional no endereço informado, através do Sistema de envio e entrega, deverá entrar em 

contato com o CREF7/DF para verificar o ocorrido. 

Art. 8º - No caso dos Profissionais Provisionados registrados no CREF7/DF, a emissão da 1ª via 

da CIP será realizada somente após a conclusão do Programa de Instrução para Provisional 

(PIPEF).  

Parágrafo Único: Para renovação da CIP ou emissão da 2ª via de provisionados serão considerados 

os dispostos dos artigos anteriores. 

Art. 9º - A Cédula em validade deverá ser devolvida em casos de nova emissão por motivos de 

dano e avaria, alteração cadastral ou Baixa Temporária e Cancelamento de registro.  

Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

 

 

Patrick Novaes Aguiar 
CREF 003132-G/DF 
Presidente CREF7 
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REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO/ 2ª VIA DA CÉDULA DE IDENTIDADE 

PROFISSIONAL E ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS 
 

Nome______________________________________________CREF Nº___________ 

Atuação profissional: (    ) Graduado        (  ) Provisionado em  ___________________  

Endereço Residencial (Preencher todos os campos) 

Rua_____________________________________________________________n°____ 

Complemento____________________________Bairro _________________________  

Cidade______________________________________UF_____CEP_______________ 

Telefones______________________Celular ___________________________________   

 e_mail  ________________________________________________________________  

Endereço Comercial  

(  ) O mesmo citado no endereço residencial. 

Rua____________________________________________________________n° _____  

Complemento____________________________Bairro __________________________  

Cidade______________________________________UF_________CEP ___________  

Telefones______________________ Celular __________________________________  

Desejo receber minha Cédula no endereço:  

(     ) Comercial     (     ) Residencial     (     ) Retirar presencialmente na Sede do Conselho 

 

Brasília, ______ de ________________________ de ___________.  

 

____________________________________________________ 
Assinatura do (a) Profissional 

 
 

USO EXCLUSIVO DO CREF 

 

Nome do Funcionário: __________________________ Assinatura: ____________________ 

 

Atualizado em: _____/_____/_____ 


