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RESOLUgAo Ne 084, DE 30 DE OUTUBRO DE 201g

Disp6e sobre o registro de pessoas
jurfdicas estatais, paraestatais,
aut6rquicas e de economia mista e de

seus respons6veis t6cnicos no
SINCETI.

O CONSELHO FEDERAL DE TECNICOS INDUSTRIALS - CFT, no uso das atribuig6es que Ihe

confere o art. 8g da Lei ng 13.639, de 26 de margo de 2018.

Considerando o estabe]ecido no inciso V. do art. 12 da Leine].3.639, de 26 de margo de
20].8 que define a compet6ncia dos Conselhos regionais para cadastrar o registro de pessoas
juridicas;

Considerando o estabelecido no par5grafo Onico do art.26 da Lei ne 13.639, de 26 de
margo de 2018 que habilita a atuag3o dos profissionais em todo territ6rio nacional;

Considerando que o estabelecido no $ 6g do art. IQ da Lein9 13.874, de 20 de setembro
de 20].9 que instituia Declaragao de Direitos de Liberdade Econ6mica, considera os atos pOblicos
de inscri(lao e cadastro por 6rgao da administragao pOblica na aplicagao de legislag3o, coma
condigao para o exercfcio de atividade econ6mica e o exercicio no 8mbito pablico ou privado da
profissao;

Considerando a resolug3o CFT ng 003 que instituiu o SINCETI e instituiu que o registro
de pessoas fisicas e juridicas tem 6mbito nacional.

RESOLVE

Art. le. A pessoa juridica estatal, paraestatal, aut6rquica e de economia mista que tenha

atividade ou se utilize dos trabalhos de profissionais T6cnicos Industriais enquadra-se, para efeito
de registro no SINCETI, em um dos seguintes tipos:

TIPO 1. De prestagao de servigos, execugao de obras ou servigos ou desenvolvimento de
atividades reservadas aos profissionais no imbito dos t6cnicos industriais;

TIPO 11. De produgao t6cnica especializada industrial, cuja atividade b6sica ou
preponderante necessite do conhecimento t6cnico inerente aos profissionais no imbito dos
t6cnicosindustriais;

TIPO 111. De qualquer outra atividade que mantenha segal, que preste ou execute para
si ou para terceiros, servigos, obras ou desenvolva atividades ligadas is areas dos t6cnicos
industrials.

Parigrafo primeiro. As empresas pablicas e socledades de economia mista podem ser
enquadradas simultaneamente em mats de um dos typos relacionadas neste artigo.

Parigrafo segundo. As empresas pablicas e sociedades de economia mista enquadradas
no tipo "lll" poderao proceder ao registro da segao t6cnica mantida na mesma.

Art. 29. Os 6rgaos da administragao direta, as autarquias e as fundag6es de direlto
ptlblico, que tenham atividades no imbito dos t6cnicos industriais ou se utilizem dos trabalhos )
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dessas categorias fargo o registro no SINCETI sem pagamento de taxas de an61ise, pagamento de
anuidades ou outros custos.

Parigrafo primeiro. O TRT de responsabilidade t6cnica por obra ou servigo - dos t6cnicos
industriais respons6veis t6cnicos da empresa publica ou sociedade de economia mista sera
registrado no SINCETI, ap6s o pagamento do valor estabelecido para o TRT.

Art. 3g. A atividade da pessoa juridica tem 6mbito nacional conforme estabelecido na
Lei n9 13.639, de 26 de margo de 2018

Art. 49. O protocolo de registro se d5 exclusivamente mediante acesso ao SINCETI,

disponivelno website do CFT e dos CRT's e deve ser instruido com os seguintes elementos:
1- 1nstrumento legalde constituigao da pessoa juridica;
ll - Indicagao do(s) respons6veljeis) t6cnico(s) pdas atividades profissionais da pessoa

iuridica;
111 - Declaragao do vinculo dos profissionais t6cnicos industrials referidos no item

anterior com a pessoa jurfdica, por documentagao h6bil;
IV -- Elaboragao previa do TRT de cargo e fungao dos profissionais respons6vel(eis)

t6cnico(s) da pessoajuridica.
Par6grafo 6nico. A documenta(lao referida neste artlgo sera aceita em formato digital,

tendo o mesmo valor probat6rio do documento original, para todos os fins de direito conforme
o Art. 2Q-A da Lein9 12.682, de 9 dejulho de 2012

Art. 5e - As pessoas juridical registradas na forma desta Resolu€1ao, sempre que
efetuarem alterag6es nos seus objetivos, no quadro t6cnico ou na atividade de seus profissionais,
deverao, no puzo de 90 (noventa) dias efetuar o protocolo de alteragao no SINCETI.

Par6grafo CJnlco. Servo efetivados novos TRTs de cargo e fungao, caso haja alteragao nas
atividades dos profissionais do seu quadro t6cnico.

Art. 6e. A responsabilidade t6cnica por qualquer atividade exercida no campo dos
t6cnicos industriais 6 sempre do profissional dela encarregado, n3o podendo, em nenhuma
hip6tese, ser assumida pda pessoa juridica.

Art. 7e. Seri concedido registro a pessoa jurfdica na plenitude de seus objetivos sociais
ou dos objetivos de suas seg6es t6cnicas, se os profissionais do seu quadro t6cnico cobrirem todas
as atividades a serem exercitadas.

Parigrafo Onico. O registro seri concedido com restrig6es das atividades n3o cobertas
pdas atribui(lees dos profissionais, at6 que a pessoa juridica altere seus objetivos ou contrate
outros proflssionais com atribuig6es capazes de suprir aqueles objetivos.

Art. 8e. O registro de pessoas jurfdicas dever6 ser alterado quando:
I - Ocorrer alteragao em seu instruments constitutlvo;
11- Houver a baixa da responsabilidade t6cnica do(s) profissionaljis) dela encarregado(s).
Parigrafo Unico. Seri procedlda samples averbagao no registro quando houver alteragao

que n3o implique mudanga dos objetivos socials, da diregao da pessoa juridica, da denominagao
ou raz3o socialou da responsabilidade t6cnica.

Art. 9e. A responsabilidade t6cnica de qualquer professional por pessoa juridica fica
extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:
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1 - For requerido por protocolo no SINCETI pelo professional ou pda pessoa juridica, o
cancelamento desse encargo;

11 - For o professional suspenso do exercicio da profiss3o;
111- Tiver o profissionalo seu registro cancelado;
Paragrafo primeiro. A pessoa jurfdica deve, no puzo de 90 (noventa) dias, promover a

substituigao do respons6vel t6cnico.
Parigrafo segundo. Quando o cancelamento da responsabilidade t6cnica for de

iniciativa da pessoa juridica, deve esta, no protocolo no SINCETI, indicar o novo respons6vel
t6cnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolugao, e os documentos pertinentes.

Parigrafo terceiro. A baixa de responsabilidade t6cnica requerida pelo profissional s6
pode ser deferida na aus6ncia de quaisquer obrigag6es pendentes em seu nome, relativas ao
pedido.

Art. 10. Altera-se a Resolugao CFT ng 53 de 18 de janeiro de 2019.
Art. 11. A presence Resolugao entrar6 em vigor na data de sua publicagao.
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