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Goiânia, 05 de Dezembro de 2019. 

 

 

PORTARIA CREF14/GO-TO Nº 087/2019 

 

 

INSTITUI O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DO ANDAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

DE FISCALIZAÇÃO DO CREF 14 GO/TO AUTUADOS ATÉ A DATA DE 30/12/2018  

 

  

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª REGIÃO – CREF14/GO-TO, no 

uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe os incisos V, VI e X do artigo 40, do Estatuto do 

CREF14/GO-TO e: 

 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 62, inciso VII e VIII, do Estatuto do CONFEF, compete aos 

CREF´S cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei Federal N.º 9696/98, das Resoluções e demais 

normas baixadas pelo CONFEF; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução 055/2017/CREF14/GO-TO que trata do Manual de 

Procedimentos de Orientação e Fiscalização e Tabela de Infrações e Penalidades do CREF14 GO/TO por 

infração às normas de prestação de serviço e exercício físicos e esportes à sociedade; 

 

CONSIDERANDO que, a atual diretoria do CREF14/GO-TO tomou posse e se encontra à frente da 

gestão do CREF14/GO-TO a partir de 24/06/2019 em razão de decisão judicial concedida em sede de 

liminar de tutela antecipada de urgência e evidência deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 

de Rito Comum Ordinário, autuada sob o N.º 1006962-03.2018.4.01.3500, em trâmite perante a 3ª 

Vara Cível Federal da Seção Judiciária de Goiânia - GO e, restou surpreendida com a aproximadamente 

1.400 (um mil e quatrocentos) Processos Administrativos de Fiscalização do CREF 14 GO/TO com 

andamento paralisado, pendentes de julgamento em sede e primeira instância; e 

 

 

CONSIDERANDO AINDA que, nos termos do que dispõe o artigo 4º, inciso VI da Resolução 014/2010 

do CREF14/GO-TO, o  CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª REGIÃO, CREF14/GO-TO tem 

por finalidade fiscalizar o exercício profissional em sua área de abrangência, adotando providências 

indispensáveis à realização  dos objetivos institucionais; 

 

Resolve: 

 

Art. 1º - Instituir o Programa de Regularização do Andamento dos Processos Administrativos 

de Fiscalização do CREF14/GO-TO autuados até a data de 30/12/2018 e com andamentos paralisados, 

ante a pendência de julgamento em sede de primeira instância, pelo período compreendido entre 

09/12/2019 a 09/07/2020.  

 

Art. 2º - Durante o período de vigência do Programa de Regularização do Andamento dos 

Processos Administrativos de Fiscalização do CREF14/GO-TO, a cada mês, por período de 07 (sete) dias, 



 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Av. T-3, n.º 1.855 - Setor Bueno (nas dependências do Clube Oásis) - Goiânia/GO - CEP. 74.215-110  
Fone: (62) 3229-2202 Fax: (62) 3609-2201 - Site: www.cref14.org.br - E-mail: cref14@cref14.org.br 

deverá a Gerência do Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF14/GO-TO trabalhar 

exclusivamente no julgamento das impugnações apresentadas pelos fiscalizados nos autos de 

fiscalização autuados até a data de 30/12/2018, a fim de cumprir a meta ora estipulada de julgar no 

mínimo 300 (trezentos) processos por cada período de 07 (sete) dias de trabalho, podendo para tanto, 

nomear assistentes entre os fiscais em atividade que, deverão elaborar relatório resumido do 

processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, 

às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.  

 

Art. 3º - Deve-se declarar suspeito de atuar como assistente do julgador de primeira instância, 

o fiscal que tiver atuado no auto de infração em análise e julgamento. 

 

Art. 4º - Deve-se declarar impedido de atuar como assistente do julgador de primeira instância, 

o fiscal que possuir relação de parentesco e/ou amizade com a pessoa física e/ou com os 

representantes legais da pessoa jurídica autuada.  

 

Art. 5º - Em razão da necessidade do serviço, poderá a Gerência do Departamento de 

Orientação e Fiscalização do CREF 14/GO-TO determinar a suspensão das atividades externas de 

fiscalização no período de 07 (sete) dias ao longo de cada 01 (um) mês de trabalho em que vigorar o 

Programa de Regularização do Andamento dos Processos Administrativos de Fiscalização do 

CREF14/GO-TO. 

 

Art.6º- Ficam revogadas as disposições em contrário, esta Portaria tem seus efeitos a partir de 

sua expedição. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, observadas as formalidades legais. 

 

 

 

Marcos Lopes de Oliveira 

Presidente 

CREF 000698-G/GO 

 


