
Dispõe sobre a atuação da Fiscalização feita pelo Conselho Regional de 
Educação Física da 7ª Região - CREF7/DF. 
 
 

Brasília 22 de março de 2013. 
 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª 
REGIÃO – CREF7/DF, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe 
o inciso IX do artigo 40, do Estatuto do CREF7/DF e: 
CONSIDERANDO a necessidade de contínuo aperfeiçoamento e adequação 
das normas que disciplinam o exercício profissional, a oferta de serviços e a 
exploração de atividades econômicas em Educação Física na Região do Distrito 
Federal; 
CONSIDERANDO o inciso VI, do artigo 4º do Estatuto do CREF7/DF, que 
estabelece como sendo uma das finalidades do Conselho, fiscalizar o exercício 
profissional em sua área de abrangência, adotando providências indispensáveis 
à realização dos objetivos institucionais; 
CONSIDERANDO, finalmente, o que decidiu o Plenário do CREF7/DF em 
Reunião Ordinária, realizada em 16 de março de 2013. 
RESOLVE: 
Art. 1º – A contratação de Pessoa Física não registrada no CREF7 para exercer 
função em atividades físicas ou similares, caracteriza conivência com o exercício 
ilegal da profissão; 
Parágrafo único – A terceirização, utilização de espaço, bem como qualquer ato 
que caracterize exercício da Profissão de Educação Física, por pessoa não 
registrada no CREF7/DF, nas dependências do estabelecimento, tem a mesma 
caracterização do exercício ilegal da profissão. 
Art. 2º – O protocolo para registro de Pessoa Jurídica no CREF7/DF tem 
validade de 45 dias, devendo ser substituído pelo CERTIFICADO de PJ do 
CREF7/DF dentro deste prazo, atendidas as eventuais exigências do Setor de 
Fiscalização. 
 
Art. 3º – Fica instituída a Tabela de Infrações e Penalidades, constante do 
Anexo desta Resolução e disponível no endereço eletrônico www.cref7.org.br. 
 
Art. 4º – As penalidades a serem aplicadas de acordo com a Tabela de 
Infrações e Penalidades variarão, conforme a gravidade, observando-se: 
I – LEVE: – Advertência escrita reservada; 
II – MÉDIA: – Multa no valor de 01 (uma) anuidade de Pessoa Jurídica e 
possível instauração de processo ético. 
III – GRAVE: – Indicação de instauração de processo ético e multa no valor de 
01 (uma) a 02 (duas) anuidades de Pessoa Jurídica. 
IV – GRAVÍSSIMA: – Multa no valor de 01 (uma) a 03 (três) anuidades de 
Pessoa Jurídica e indicação de processo ético. 



 
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
Art. 6º – Revogam-se todas as disposições em contrário, especialmente a 
Resolução CREF7 nº 019/2003. 
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