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ESTATUTO DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF 

Publicado no DO. n° 237, Seção 1, págs. 137 a 143, 13/12/2010 

TÍTULO 1 

DA ENTIDADE E SEUS FINS 

CAPÍTULO 1 

DA ENTIDADE 

Art. 1!! - O Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, pessoa jurídica de direito público interno sem fins lucrativos com 

sede e Foro na cidade do Rio de Janeiro/RJ e abrangência em todo o Território Nacional, e os Conselhos Regionais de 

Educação Física - CREFs, com sede e Foro na Capital de um dos Estados por ele abrangidos ou no Distrito Federal, são 

autarquias especiais, criados pela Lei Federal nº. 9.696, de 1º de setembro de 1998, publicada no Diário Oficial da União em 

02 de setembro de 1998, com personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, organizadas de 

forma federativa como Sistema CONFEF/CREFs. 

§ 12 - O Sistema CONFEF/CREFs desempenha serviço público independente, enquadrando-se como categoria singular no

elenco das personalidades jurídicas existentes no direito pátrio.

§ 22 - Tem o Sistema CONFEF/CREFs poder delegado pela União para normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício

das atividades próprias dos Profissionais de Educação Física e das pessoas jurídicas, cuja finalidade básica seja a prestação de

serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares.

§ 32 - O Sistema CONFEF/CREFs registra os Profissionais de Educação Física e as pessoas jurídicas prestadoras de serviços na

área da atividade física e desportivas e similares.

§ 4º - O Sistema CONFEF/CREFs regula, regulamenta, fiscaliza e orienta o exercício profissional, além de defender os

interesses da sociedade em relação aos serviços prestados pelo Profissional de Educação Física e pelas pessoas jurídicas nas 

áreas de atividades físicas, desportivas e similares. 
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