
 

CCOONNSSEELLHHOO  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  DDAA  1100ªª  RREEGGIIÃÃOO  
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João Pessoa/PB – 58.042-140  

 CNPJ 04 329 527/0001 – 15 

Fone (83) 3244-3964   

  

  

 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 
 

Razão Social: ........................................................................................................................................................................... 

Nome Fantasia: ....................................................................................................................................................................... 

CNPJ nº: .......................................................................................... Fone: ............................................................................   

Nome do Representante Legal: ............................................................................................................................................... 

Endereço: .................................................................................................................................................nº........................... 

Complemento................................................................... Telefone(s): ................................................................................... 

Bairro: ..................................................................... Cidade: ............................................................................... UF: ............ 

CEP: ........................................ Endereço Eletrônico: ............................................................................................................. 

 

Data de início de funcionamento: ____/____/____ 

Horário de Funcionamento: .................................................................................................................................... 

Entidade Fiscalizada: (  )SIM (  )NÃO, se fiscalizada Termo de Fiscalização nº: .................................................. 

 

A entidade acima identificada vem, através de seu representante legal, requerer ao Ilmº. Sr. Presidente do 

Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região – CREF10/PB, o registro de pessoa jurídica, tendo em 

vista a prestação de serviços na área da atividade física, desportiva e/ou similares.  

 

A entidade acima caracterizada, na pessoa de seu representante legal, declara para os devidos fins e como a 

expressão da verdade, prestar serviços de atividades físicas, desportivas e/ou similares a terceiros, bem como 

assegurar que as prestações desses serviços sejam desenvolvidas de forma ética e sob a responsabilidade de 

Profissional de Educação Física devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física. Para 

tanto, informa desenvolver as seguintes atividades: 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 
 

 
Local e data 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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Documentos necessários para registro de Pessoa Jurídica 
 

 Requerimento de registro de Pessoa Jurídica, devidamente preenchido e assinado pelo proprietário ou 

representante legal; 

 Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ atualizado; 

 Cópia do documento de identidade do proprietário ou representante legal; 

 Cópia da declaração de firma individual ou do contrato social, ata ou estatuto que a constituiu; 

 Cópia de todas e quaisquer alterações contratuais que tenham ocorrido desde a constituição legal da 

pessoa jurídica até a presente data; 

 Termo de responsabilidade técnica, assinado pelo Profissional de Educação Física que assumirá esta 

condição; 

 Relação dos Profissionais de Educação Física integrantes do quadro técnico, com seus respectivos 

números de registro no CREF e modalidade que ministram; 

 Relação de estagiários, com indicação do Curso e da IES; 

 Relação dos serviços oferecidos; 

 Comprovante de pagamento de inscrição retirado no site do CONFEF www.confef.org.br no valor de 

R$ 100,00 (cem reais). 

 
 

Recebido por: __________________________________________________________________ 
 

Em ______/________________/______________. 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.confef.org.br/

