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RESOLUÇÃO Nº 147 DE 2 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
Define as categorias do Cadastro 
Nacional dos Técnicos Industriais - CNTI 
no SINCETI, as regras e competências 
para a atualização desses dados e dá 
outras providências.  

 

O Presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, no uso das atribuições que 
lhe confere a Lei n° 13.639 de 26 de março de 2018, bem como o Regimento Interno do CFT, 
faz saber que o Plenário do Conselho Federal dos Técnicos Industriais deliberou em sua Sessão 
Plenária Ordinária nº 20, nos dias 25 a 27 de agosto de 2021, e  

 
Considerando a necessidade de definição das categorias de cadastro dos Técnicos industriais 

no SINCETI e de competências e regras para a atualização desses dados conforme o inciso XXIX 

do art. 4º, do Regimento Interno do CFT que define que o federal deve instituir e manter o 

Cadastro Nacional dos Técnicos Industriais em base única de banco de dados e sistema 

computacional, comuns a todo o sistema fiscalizador CFT/CRTs; 

Considerando o disposto no inciso XV, art. 8º, da Lei nº 13.639/2018, que estabelece competir 
ao CFT instituir e manter o Cadastro Nacional dos Técnicos Industriais ou o Cadastro Nacional 
dos Técnicos Agrícolas, conforme o caso”; 

 
Considerando o artigo 149 da CF 1988 define que compete exclusivamente à União instituir 

contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 

observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 

6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo; 

 
Considerando o inciso VII do art. 12 da Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018, que compete 
aos conselhos regionais cobrar as anuidades, as multas e os Termos de responsabilidade 
Técnica; 

 
Considerando o § 1º do art. 14, da Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018, que estabelece que 
constituem, ainda, recursos dos conselhos regionais receitas com anuidades, contribuições, 
multas, taxas e tarifas de serviços; 
 

mailto:secretaria@cft.org.br


 
 
  

 

SCS, Quadra 02, Bloco D, Ed. Oscar Niemeyer 

9º Andar, CEP 70.316-900 – Brasília/DF 

E-mail: secretaria@cft.org.br 

Fone: 0800 016 1515 

 

www.cft.org.br 

Considerando § 2º do art. 14, da Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018, que estabelece que 
constituem, ainda, recursos dos conselhos federais 15% (quinze por cento) da arrecadação 
prevista no § 1º do mesmo artigo; 

 
Considerando o disposto no art. 15 da Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018, que dispõe que 
a cobrança de multas e anuidades observará o disposto na Lei nº 12.514/2011; 

 
Considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011, que dispõe que 
o fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo 
limitado, ao longo do exercício; 
 
Considerando a necessidade de definir quais serão as ações necessárias para atualização dos 
registros dos profissionais a partir da base de dados recebidos do sistema anterior e a quem 
compete efetuar essas ações; 

 
Considerando que após análise comparativa entre a base de dados disponível no SINCETI com 
os arquivos recebidos do sistema anterior e inseridos no SINCETI, apresenta necessidade de 
análise e consolidação; 
 
Considerando que as atividades de fiscalização do exercício profissional pelos regionais, 
definidas no PNFI - Plano Nacional de Fiscalização Integrada, requerem a exata situação 
cadastral do profissional no SINCETI; 

 
Considerando que a base cadastral atualizada é requisito para a padronização e integração no 
Sistema CFT/CRTs, nos termos da DN TCU 178/2019 do Tribunal de Contas da União, que se 
refere ao funcionamento das atividades de registro e fiscalização dos Conselhos de Fiscalização 
Profissional; 
 
Considerando as Sumulas do STF nos Recursos Extraordinários 808.424 PR e 647885 RS que 
tratam da inconstitucionalidade do interdito do registro em conselho de fiscalização 
profissional pela falta de pagamento da anuidade devida, considerando sanção política 
indevida, sem previa manifestação do profissional ou de pessoa jurídica.  
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º. Esta Resolução define a categoria, por origem, classe, condição fiscal e tipo de registro 

profissional do Cadastro Nacional dos Técnicos industriais – CNTI no SINCETI e as regras para a 

atualização desses dados cadastrais, estabelecendo as ações necessárias para atualização dos 

registros dos profissionais entre a base de dados recebida do sistema anterior e a existente no 

SINCETI, visando atender o disposto no art. 4º, inciso XXIX do regimento interno, que define 
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que o CFT deve instituir e manter o Cadastro Nacional dos Técnicos Industriais em base única 

de banco de dados e sistema computacional, comuns a todo o sistema fiscalizador CFT/CRTs. 

Art. 2º.  O cadastro dos Técnicos industriais listados no SINCETI será organizado em categorias 
que expressam a situação do profissional no sistema que consideram as características de cada 
situação. 
 
§ 1º.  As categorias de cadastro quanto a Origem do Registro dos Técnicos industriais listadas 
no SINCETI serão as seguintes:  
 

1. Migrado: profissional que teve os dados migrados do conselho anterior para o SINCETI; 
 

2. Cadastrado: profissional que teve os dados cadastrados no SINCETI pelo regional ou 
CFT;  

 
§ 2º.  As categorias de cadastro quanto a Classe do Registro dos Técnicos industriais listados no 
SINCETI serão as seguintes:  
 

1. Ativo: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que teve o registro ativado pelo 
regional e/ou já acessou o sistema para gerar TRT ou fez pagamento de anuidade 
integral ou parcela de anuidade; 

 
2. Inativo: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI, que teve a inativação do 

registro feita no SINCETI por solicitação via protocolo ou ação em bloco no sistema;  
 

3. Interrompido: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que tem 
momentaneamente ou não o seu registro interrompido mesmo inadimplente, 
conforme a Lei 12.514 art. 9º, com solicitação por protocolo, feita no SINCETI, ou ainda 
por decisão judicial; 

 
4. Suspenso: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI, com registro suspenso por 

infração ética devidamente julgada, conforme o código de ética do Técnico Industrial e 
a Lei nº 13.639 de 2018; 
 

5. Cancelado: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que teve o cancelamento 
dos dados de registro no SINCETI por solicitação dele próprio; 
 

6. Excluído: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que teve a exclusão de dados 
de registro no SINCETI, por decisão judicial; 
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7. Cancelado por Má Conduta Pública: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que 
teve o cancelamento de registro no SINCETI, por infração ética julgada; 

 
8. Falecimento: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que teve o cancelamento 

dos dados de registro no SINCETI devido a óbito; 
 

9. Indeterminada: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que tem nos detalhes 
do profissional no SINCETI o campo sem preenchimento. 
 

10. Indefinida: Profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que estava cadastrado na 
categoria Inativo, Interrompido ou Indeterminada e que não foram localizados após 
cruzamento de dados com a Receita Federal e com o CAGED.  
 

§ 3º.  As categorias de cadastro quanto a Condição Fiscal do profissional no Cadastro Nacional 
dos Técnicos industriais no SINCETI serão as seguintes: 
 

1. Adimplente: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que teve o registro ativado 
pelo regional e está em dia com a anuidade integral ou parcela nos prazos de 
pagamento definidos em resolução especifica do CFT; 

 
2. Inadimplente: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que teve o registro 

ativado pelo regional e está com debito de anuidade integral ou parcela; 
 

3. Indeterminada: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que tem nos detalhes 
do profissional no SINCETI o campo sem preenchimento. 

 
§ 4º.  As categorias de registro do profissional quanto ao Tipo de Registro no Cadastro Nacional 
dos Técnicos industriais no SINCETI serão as seguintes: 

 
1. Provisório: profissional cadastrado com registro novo com validade de 12 (doze) meses, 

aos que colaram grau em cursos reconhecidos, mas que ainda não possuem diploma, 
registrados conforme Resolução CFT 141 e alterações posteriores; 
 

2. Definitivo: profissional migrado ou cadastrado, possuindo diploma devidamente 
registrado no MEC, regularizado na forma da lei, registrados conforme Resolução 141 e 
alterações posteriores; 
 

3. Definitivo formado no exterior: profissional migrado ou cadastrado, possuindo diploma 
expedido por instituição estrangeira de ensino, regularizado na forma da lei, registrados 
conforme Resolução 141 e alterações posteriores; 
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4. Indeterminado: profissional migrado ou cadastrado no SINCETI que tem nos detalhes 

do profissional no SINCETI o campo sem preenchimento. 
 

§ 5º.   Todos os profissionais na base cadastral do SINCETI são definidos como listados para 
efeito dessa resolução. 
 
Art. 3º.  Serão adotados pelo CFT, através do Centro de Serviços Compartilhados as seguintes 
ações fiscalizatórias, conforme a situação de registro: 
 

1. Realizar cruzamento de dados dos Técnicos Industriais cujos dados do SINCETI estejam 
com as características de sua Classe de Registro como Inativo, Interrompido ou 
Indeterminado, para todos os profissionais Migrados ou Cadastrados no SINCETI, 
utilizando ações em bloco com os dados do CAGED e da Receita Federal, para apurar se 
esses profissionais estão em atividade. Se verificado no cruzamento de dados que esses 
profissionais encontram-se exercendo atividades de técnico industrial no âmbito do 
Sistema CFT/CRTs, deverá ser alterado o status desses profissionais para Ativo e gerado 
boleto de anuidade desde o início das atividades do CFT ou do início das atividades 
laborais do profissional, quando posteriores a 1º de janeiro de 2019; 
 

2. Realizar cruzamento de dados dos Técnicos Industriais cujos dados do SINCETI estejam 
com as características de sua Classe de Registro cadastrados como interrompido, para 
todos os profissionais Migrados ou Cadastrados no SINCETI, utilizando ações em bloco 
com os dados oriundos do sistema anterior, para apurar a real classe existente naquele 
sistema fiscalizador, à época. Deverá ser observado na apuração dos dados dos 
profissionais desse subitem 2, a existência de protocolo de interrupção registrado no 
SINCETI ou decisão judicial. Se verificado no cruzamento de dados que existem 
profissionais que não tinham interrupção no sistema anterior, não formalizaram 
protocolo de interrupção no sistema CFT/CRTs ou não tenha determinação de ofício 
para alterar para interrompido por decisão judicial, todos deverão ter sua Classe de 
Registro alterada para Ativo e gerado boleto de anuidade desde o início das atividades 
do CFT em 1º de janeiro de 2019. 
 

3. Após realização de cruzamento de dados dos profissionais com características de Classe 
de Registro como Inativo, Interrompido ou Indeterminado, que não forem localizados 
nas bases da Receita Federal ou no CAGED deverão ter sua Classe de Registro alterada 
para Indeterminada. 
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Art. 4º.  Serão adotados pelo CFT, através do Centro de Serviços Compartilhados os seguintes 
princípios para cálculo dos valores devidos de anuidade no Cadastro Nacional dos Técnicos 
Industriais no SINCETI: 
 

1. Cálculo de Anuidade Devida para Profissional Inadimplente: Para o profissional Migrado 
ou Cadastrado no SINCETI que teve o registro ativado pelo regional ou pelo cruzamento 
de dados com a Receita Federal e o CAGED e está com debito de anuidade integral ou 
parcela, será considerada a data da ativação conforme parâmetros abaixo para cálculo 
do valor de anuidade em atraso. 

 
a. Para o profissional Migrado o cálculo será considerado a partir de 1º janeiro de 2019 

segundo a Lei nº 13.639 de 2018. 

b. Para o profissional Cadastrado será considerado calculo a partir da data do registro. 

c. Será considerado inadimplente após o prazo de vencimento da anuidade definida pelo 

plenário do CFT. 

 
2. Calculo de Anuidade Devida para Profissionais Adimplentes: Todo profissional Migrado 

que tiver sua categoria alterada para Ativo após o cruzamento de dados e também 
aquele alterado para Ativo pelo regional após 01 de janeiro de 2019, será feito a 
verificação de dados pelo CSC no CAGED e na Receita Federal para constatar a partir de 
qual data estão no exercício laboral da profissão. Após verificada e consolidada a data 
de início das atividades laborais, corrigir no sistema se necessário as anuidades devidas, 
utilizando a mesma sistemática de apuração conforme subitem a do item 1 do Art. 4º; 

 
3. Cálculo de anuidade devida para profissionais Interrompidos: Para o técnico que 

solicitar interrupção de registro, o valor devido de anuidade deve ser calculado até a 
data solicitação da interrupção no SINCETI ou outro documento formal de comunicação 
comprovada com o Sistema CFT/CRTs;  
 

4. Cálculo de Anuidade Devida para Profissional Cancelado: Se o cancelamento do valor a 
ser pago de anuidade foi pelo artigo 64 da Lei nº 5194/1966, deve ser cobrada a 
anuidade desde 1º de janeiro de 2019.  Se existir protocolo formal de interrupção no 
CREA, deve-se cobrar anuidade desde a data da reativação no SINCETI. 
 

5. Cálculo de anuidade devida para profissionais Indefinido: Para o técnico que não foi 
localizado na base de dados da Receita Federal ou do CAGED, a anuidade deverá ser 
cobrada a partir da data de 01 de janeiro de 2019, com base no art 149 da CF 1988. 
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6. Para o profissional Migrado Ativo Adimplente e que em algum momento não pagou a 
anuidade dos exercícios de 2019 e/ou 2020, e/ou 2021, seja parcela ou o valor integral 
da anuidade, e que foi ativado pelo regional, deverá ser apurada a situação em que o 
profissional migrou do sistema anterior.  

 
Art. 5º.  Serão adotados pelo CFT, através do Centro de Serviços Compartilhados e pelas 
equipes de fiscalização dos regionais as seguintes ações fiscalizatórias, conforme a 
característica: 
 

1. Ação de Fiscalização Inadimplentes: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o 
cruzamento de dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para 
verificar a atividade do profissional em área sujeita a fiscalização. 

 
2. Ação de Fiscalização Interrompidos: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o 

cruzamento de dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para 
verificar a atividade do profissional em área sujeita a fiscalização. 

 
3. Ação de Fiscalização  Indefinidos: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o cruzamento 

de dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para verificar a atividade 
do profissional em área sujeita a fiscalização. 

 
4. Ação de Fiscalização falecidos: efetuar pelo menos das vezes ao ano o cruzamento de 

dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para verificar a atividade 
do profissional em área sujeita a fiscalização. 

 
5. Ação de Fiscalização Cancelados: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o cruzamento 

de dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para verificar a atividade 
do profissional em área sujeita a fiscalização. 

 
6. Ação de Fiscalização Inativos: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o cruzamento de 

dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para verificar a atividade 
do profissional em área sujeita a fiscalização. 

 

Art. 6º. A partir da conclusão da atualização da base cadastral conforme definido nesta 
resolução, a anuidade a partir do exercício 2022 e deverá ser gerado para todos os profissionais 
Ativos e Indefinidos, bem como para os novos registros. No mês de setembro de cada ano será 
efetuado o cruzamento de dados e verificação da situação dos migrados ou cadastrados não 
ativados. 
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Art. 7º.  As ações de atualização cadastral em bloco utilizando dados recebidos do sistema 
anterior serão efetuadas pelo CSC – Centro de Serviços Compartilhados, de forma a atender as 
demandas de todos os conselhos regionais de técnicos industriais, considerando o artigo 32 da 
lei nº 13.639 de 2018. 
 
Art. 8º.  As ações de atualização cadastral em bloco utilizando dados acessados por meio de 
acordo com outros órgãos públicos, empresas de economia mista ou privadas, serão efetuadas 
pelo CSC – Centro de Serviços Compartilhados, de forma a atender as demandas de todos os 
conselhos regionais de técnicos industriais, sempre considerando a Lei de Acesso à Informação, 
a Lei nº 12.527/2011 e o Decreto nº 10.046/2019, nos limites estabelecidos pela Lei 
13.709/2018, alterada pela Lei 13.853/2019. 
 
Art. 9º. Toda ação de tratamento de dados pessoais regrada nas diversas situações previstas 
nessa resolução, independente da unidade administrativa, ou do meio de operação realizada 
tais como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou 
extração , seguirá o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre o 
tratamento de dados pessoais em todo o território nacional. 
 
Art. 10. Conforme artigo 15 da Lei nº 13.639 de 2018 deverá ser observado sempre o disposto 
na Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011. 

 
Art. 11. O Anexo I dessa resolução apresenta o quantitativo das diversas situações cadastrais 
definidas por esta norma em relação aos profissionais listados no SINCETI em 30 de junho de 
2021. 
 
Art. 12.   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
Téc. em Edificações WILSON WANDERLEI VIEIRA 

Presidente do CFT 
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ANEXO I 

CADASTRO NACIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS CONFORME A SITUAÇÃO NO SINCETI  

Data de pagamento e situação em 30 de junho de 2021 

Na data definida nessa Resolução como definidora da situação dos profissionais listados 

no SINCETI existe um total de 631.827 no SINCETI em várias situações. Apresentamos aqui 

analise por tipo de agrupamento dos registros para o Cadastro Nacional dos Técnicos 

Industriais de acordo com o inciso XV, art. 8º, da lei nº 13.639/2018: “XV – instituir e manter o 

Cadastro Nacional dos Técnicos Industriais ou o Cadastro Nacional dos Técnicos Agrícolas, 

conforme o caso” 

Quanto a Origem do Registro  

Migrado: 542.686 

Cadastrado: 89.141 

Total 631.827 

 

Quanto a Condição do Registro  

Ativo 261.061 

Inativo 246.012 

Interrompido 43.212 

Suspenso 9 

Cancelado 367 

Cancelado por Má Conduta Pública 9 

Falecimento 383 

Indeterminado (em branco) 80.774 

Total 631.827 

 

 

mailto:secretaria@cft.org.br


 
 
  

 

SCS, Quadra 02, Bloco D, Ed. Oscar Niemeyer 

9º Andar, CEP 70.316-900 – Brasília/DF 

E-mail: secretaria@cft.org.br 

Fone: 0800 016 1515 

 

www.cft.org.br 

Quanto a Situação Fiscal no sistema  

Adimplente 140.400 

Inadimplentes  120.661 

Total 261.061 

 
 

Quanto ao Tipo de Registro  

Provisório 3.531 

Definitivo 547.506 

Definitivo Diplomado no exterior 16 

Indeterminado (em branco) 80.774 

Total 631.827 

 

 

Inativados e sujeitos a fiscalização  

Ativos no sistema com acesso desde 

2018 

261.061 

Inativados e sujeitos a fiscalização 370.748 

Total  631.827 

 
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO ROTINEIRAS: 
 
Ação de Fiscalização Inadimplentes – TOTAL 120.661: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o 
cruzamento de dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para verificar a 
atividade do profissional em área sujeita a fiscalização 
 
Ação de Fiscalização Interrompidos - TOTAL 43.212: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o 
cruzamento de dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para verificar a 
atividade do profissional em área sujeita a fiscalização 
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Ação de Fiscalização Indeterminados - TOTAL 80.774: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o 
cruzamento de dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para verificar a 
atividade do profissional em área sujeita a fiscalização 
 
Ação de Fiscalização falecidos - TOTAL 383: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o 
cruzamento de dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para verificar a 
atividade do profissional em área sujeita a fiscalização 
 
Ação de Fiscalização Cancelados - TOTAL 367: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o 
cruzamento de dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para verificar a 
atividade do profissional em área sujeita a fiscalização 
 
Ação de Fiscalização Inativos - TOTAL 246.012: efetuar pelo menos duas vezes ao ano o 
cruzamento de dados do SINCETI com os dados do CAGED e Receita Federal para verificar a 
atividade do profissional em área sujeita a fiscalização 
 
 

 

Téc. em Edificações WILSON WANDERLEI VIEIRA 
Presidente do CFT 
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