
QUADRO DE AUTUAÇÕES E MULTAS – CREF12/PE-AL (Anexo I - Resolução CREF12/PE-AL nº 006/2005) 
 

Pessoa Física Legislação infrigida 1ª autuação 2ª autuação 3ª autuação 
 
 
 
Profissional sem registro 

 
 
 
Lei 9.696 de 01/09/1998 

Notificação com prazo de 
30 dias. Após esse prazo o 
profissional será 
denunciado ao Ministério 
Público e à delegacia de 
Polícia Civil, por exercício 
ilegal da Profissão 

 
 
       _______________ 

 
 
       _______________  

Profissional sem porte da 
Cédula de Identidade 
Profissional 

 
Estatuto CREF12/PE-AL 

 
Advertência com base no 
Código de Ética 
profissional 

  
Multa de ½ anuidade 

 
Multa de 1 anuidade 

 
Profissional registrado 
com seus direitos 
suspensos, porém em 
atividade 

 
Lei 9.696 de 01/09/1998 

Denúncia ao Ministério 
Público e à Delegacia de 
Polícia, por exercício 
ilegal da profissão 

 
____________ 

 
_______________ 

Falta de pagamento da 
anuidade 

Estatuto CREF12/PE-AL Advertência com cobrança Última cobrança no mês 
de dezembro 

Inscrição na dívida 
ativa 

 
Estagiário em situação 
irregular 

Lei Nº 6.494, de 
07/12/1977, Decreto nº 
87.497, de 18/08/1982 

Notificação de infração e 
imediata suspensão das 
atividades 

 
Denúncia por exercício 
ilegal da profissão 

 
_______________ 

Estagiário sem declaração 
de estágio ou sem 
acompanhamento de 
profissional graduado e 
habilitado presente 

 
Lei. Nº 6.494, de 07 
/12/1977, Decreto nº 
87.497, de 18/08/1982 

 
Notificação com prazo de 
7 (sete) dias 

 
Denúncia por exercício 
ilegal da profissão 

 
_______________ 

Infração ao Código de Código de Ética do Conforme previsto no   



Ética Profissional profissional de Educação 
Física 

Código Processual de 
Ética Profissional 

____________ ________________ 

Profissional responsável 
por supervisão de 
estagiário ausente durante 
a atividade do estágio 

Lei. Nº 6.494, de 07 
/12/1977, Decreto nº 
87.497, de 18/08/1982 

Advertência pela 
Comissão de Ética 

Sindicância Processo de Cassação 
de Registro 

Pessoa Jurídica Legislação infrigida 1ª autuação 2ª autuação 3ª autuação 
 
Pessoa  Jurídica sem 
registro 

 
Lei Nº 6.839, de 
30/10/1980 e Lei Nº 9.696 
de 01/09/1998 

Notificação com prazo de 
30 (trinta) dias, após esse 
prazo, multa de 01 (uma) 
anuidade 

Denúncia ao Ministério 
Público e a Vigilância 
Sanitária 

 
_____________ 

 
Pessoa Jurídica sem 
Responsável Técnico ou 
com alteração não 
comunicada 

 
Item II do Art.2º e Art. 7º 
da resolução CONFEF nº 
021/00 

 
Notificação com prazo de 
30 (trinta) dias, após esse 
prazo, multa de 01 (uma) 
anuidade 

 
Multa de 02(duas) 
anuidades 
 

 
Multa de 03 (três) 
anuidades 

Permitir a atuação de 
Profissional sem registro 
no CREF12/PE-AL 

Lei Nº 9.696 de 
01/09/1998 e resolução 
CONFEF Nº 021/00 

 
Multa de 01(uma) 
anuidade por Profissional 
sem registro 

 
Multa de 02(duas) 
anuidades por Profissional 
sem registro 

 
Multa de 03(três) 
anuidades por 
Profissional sem 
registro 

Permitir a atuação de 
profissional com registro, 
mas impedido de exercer a 
função por processo ou 
débito 

 
 
Lei Nº 9.696 de 
01/09/1998 

 
 
Multa de 01(uma) 
anuidade por Profissional 
irregular 

 
 
Multa de 02 (duas) 
anuidades por Profissional 
irregular 

 
 
Multa de 03(três) 
anuidades por 
Profissional irregular 

 
Permitir a atuação de 
estágio irregular 

Lei. Nº 6.494, de 07 
/12/1977, Decreto nº 
87.497, de 18/08/1982 

 
Multa de 01(uma) 
anuidade por estagiário 
irregular 

 
Multa de 02 (duas) 
anuidades por estagiário 
irregular 

 
Multa de 03(três) 
anuidades por 
estagiário irregular 



 
Permitir a atuação de 
estagiário, sem declaração 
de estágio 

 
Lei. Nº 6.494, de 07 
/12/1977, Decreto nº 
87.497, de 18/08/1982 

Notificação com prazo de 
30 (trinta) dias úteis, após 
esse prazo, multa de 01 
(uma) anuidade por 
estagiário irregular 

 
Multa de 02 (duas) 
anuidades por estagiário 
irregular 

 
Multa de 03(três) 
anuidades por 
estagiário irregular 

Permitir a atuação de 
estagiário sem 
acompanhamento de 
profissional graduado e 
registrado 

 
Lei. Nº 6.494, de 07 
/12/1977, Decreto nº 
87.497, de 18/08/1982 

Notificação com prazo de 
07 (sete) dias úteis, após 
esse prazo, multa de 01 
(uma) anuidade por 
estagiário irregular 

Notificação com prazo de 
30 (trinta) dias úteis, após 
esse prazo, multa de 01 
(uma) anuidade por 
estagiário irregular 

 
Multa de 03(três) 
anuidades por 
estagiário irregular 

Instalações em condições 
precárias 

Resolução CONFEF Nº 
025/99, Lei 13.317 de 
24/09/99 

Denúncia á Vigilância 
Sanitária 

__________  ________________ 

OBS: Multas e penalizações da Pessoa Jurídica ocorrem sem prejuízo dos processos contra Pessoa Física que infringe a legislação. Quadro 
de multas e autuações aprovado em sessão plenária do CREF12/PE-AL no dia 09 de novembro de 2005. 
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Presidente /CREF12/PE-AL 


