
NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ACADEMIAS REGISTRADOS NO CONSELHO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Indagações têm sido feitas ao CREF6/MG por Profissionais de Educação Física (legalmente 
registrados neste Conselho), por representantes das academias (legalmente registradas neste 
Conselho) e por informações oriundas de redes sociais, em razão de promessas feitas por órgão de 
representação desportiva de Minas Gerais, afirmando que as academias nele registradas estarão 
legitimadas. Desta forma, as pessoas e instituições podem ser iludidas acreditando que este registro 
substitui o que deve ser feito junto ao Conselho Regional de Educação Física, único Órgão de Classe 
autorizado por Lei Federal para realizar o registro e fiscalização do exercício profissional em Minas 
Gerais. Acrescente-se ainda, que o citado órgão de representação desportiva oferece cursos de 
habilitação e capacitação profissional para aqueles que desejam se tornar técnicos em musculação. 

O Registro no CREF6/MG e a filiação em um órgão desportivo podem existir 
concomitantemente, o que não significa que um substitui ou exclui o outro. 

Com relação ao Registro, a Lei Federal nº 9696/1998 dispõe que o exercício da atividade de 
Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física são prerrogativas dos Profissionais 
que se encontram regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física. Estes 
profissionais são aqueles possuidores de diploma obtido em curso superior de Educação Física, 
devidamente reconhecido, e os que comprovadamente exerceram atividades próprias dos 
Profissionais de Educação Física atuantes até a promulgação da citada Lei, nos termos estabelecidos 
pelo Conselho Federal de Educação Física. 

Deve ser ressaltado que a Lei Federal nº 6.839/80 determina que o Registro das empresas, no 
caso aquelas que oferecem serviço de prática de atividade física, deve ser realizado em suas 
respectivas entidades fiscalizadoras do exercício profissional e que cabe somente ao órgão fiscalizador 
verificar e regular as atividades, especificamente o CREF6/MG; no qual cerca de 2550 academias e 30 
mil Profissionais de Educação Física estão registrados, atuantes no mercado de trabalho e seguindo as 
normas estabelecidas pela legislação pertinente. 

Quanto ao segundo objeto, encontra-se solidamente estabelecido, amparado em farta 
legislação, que a formação profissional diz respeito às Instituições de Ensino Superior e órgãos 
devidamente credenciados e autorizados pelo Ministério da Educação, dotados de corpo 
técnico/científico capaz de desempenhar qualitativamente a atividade formadora. 

Os Conselhos Profissionais têm como escopo a defesa da Sociedade para que os serviços 
prestados pelos profissionais sejam da mais alta qualidade e possam satisfazer os interesses, desejos e 
necessidades das pessoas e, desta forma, evitar que a intervenção profissional possa trazer danos 
sociais, riscos à segurança, à integridade física e à saúde. Nesta direção, o CREF6/MG que tem primado 
suas decisões segundo as boas práticas de gestão e no irrestrito cumprimento do que rege a legislação, 
esclarece que diante dos fatos relatados, enquanto seu Departamento Jurídico estuda a questão, a 
qual posteriormente será submetida à apreciação da Plenária, como sua norma de conduta, está 
sempre propenso a abrir canais de franco diálogo para que, diante de argumentações emitidas que 
sejam embasadas em sólidos conceitos, nas leis e nos princípios éticos, possa alcançar o almejado 
consenso e proferir uma decisão justa e equânime. 


