
	

	

Brasília, 15 de setembro de 2015. 
 
Resolução CREF7 nº 081/2015 
Dispõe sobre a isenção dos juros e multa de Profissionais e Empresas em débito com o 
CREF7/DF. 
  
            A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª 
REGIAO – CREF7/DF, no uso das atribuições estatutárias, conforme dispõe o artigo 40, 
inciso IX, do Estatuto do CREF7/DF e: 
CONSIDERANDO o artigo 3º da Lei 12.197, de 14 de janeiro de 2010, que fixa limites para o 
valor das anuidades devidas ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Educação 
Física; 
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de registro no Conselho Regional de Educação Física 
das pessoas jurídicas que prestem serviços na área de atividades físicas, desportivas e 
afins, conforme determina a Lei 6.839 de 30 de outubro de 1980; 
CONSIDERANDO os termos da Lei n 9.492, de 10 de setembro de 1997, alterada pelo artigo 
25 da Lei n 12.767, de 27 de dezembro de 2012; 
CONSIDERANDO que dentre as premissas dos Conselhos Regionais de Educação Física 
estão a proteção da sociedade e o zelo pelos profissionais; 
CONSIDERANDO que o CREF7/DF tem ciência da difícil situação econômica e financeira do 
país e da sociedade; e 
CONSIDERANDO o que foi aprovado na Reunião Plenária Ordinária realizada em 22 de 
agosto de 2015. 
RESOLVE: 
Art. 1º – Conceder benefício de isenção de juros, multa e correção monetária aos 
Profissionais de Educação Física e Empresas em débito com o CREF7/DF, para casos de 
pagamento à vista, devendo o pagamento ser realizado no primeiro dia útil subsequente à 
solicitação do boleto, ou seja, a data de vencimento emitida no boleto. 
• 1º – Será permitido ao devedor optar pelo parcelamento do valor integral da dívida, 

descontados 60% do valor de juros e multas, em até 06 (seis) parcelas, no cartão de 
crédito, respeitado o mínimo de R$100,00 (cem reais) por parcela. (alterado pela 
Resolução 084/2016, publicada no D.O.U em 12/05/2016). 

• 2º – Será também permitido o parcelamento do valor total do débito, incluindo juros, 
multas e correção monetária, sem descontos, em até 20 (vinte) parcelas, no boleto 
bancário, respeitado o mínimo de R$75,00 (setenta e cinco reais) por parcela, 
devendo o pagamento da primeira parcela ser realizado no primeiro dia útil 
subsequente à solicitação do boleto, ou seja, a data de vencimento emitida no 
boleto. 

• 3º – No caso de parcelamento previsto no parágrafo 2º, o devedor deverá comparecer 
pessoalmente ao Departamento de Cobrança do CREF7/DF, para fins de 
negociação de parcelas e para preenchimento e assinatura de Termo de Confissão 
de Dívida, cuja firma deverá ser reconhecida em Cartório. 

• 4º – Na ocorrência de atraso no pagamento do parcelamento de que trata o parágrafo 2º, 
o protesto será automático. 

• 5º – Os benefícios de que trata este artigo somente serão concedidos uma única vez, 
mediante solicitação por escrito e antes de protestado o valor devido. 

Art. 2º – Após o protesto do valor devido, será permitido, mediante solicitação por escrito e 
comparecimento pessoal ao Departamento Financeiro do CREF7/DF, o parcelamento do 
valor total, incluindo juros, multa e correção monetária, em até 03 (três) parcelas, no cartão 
de crédito. (alterado pela Resolução 084/2016, publicada no D.O.U em 12/05/2016). 
Art. 3º – Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se a Resolução CREF7 nº 
080/2015. (alterado pela Resolução 084/2016, publicada no D.O.U em 12/05/2016). 
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