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RESOLUgAO Ne 082, DE 30 DE OUTUBRO DE 201g

Disp6e sobre a Carteira Digital de
Identidade Profissionale Carteira
Fisica de Identidade Profissional dos

T6cnicos Industriais, revoga a
Resolugao CFT n ' 47 de 22 de
novembro de 20].8, e d6 outras
provid6ncias.

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

Ihe confere a Lean ' 13.639 de 2018 e o Regimento Interns do CFT.
Considerando o inciso V do art.12 da Lei n ' ].3.639, de 26 de margo de 2018, que

regulamenta o registro do T6cnico Industrial nos Conselhos Regionals dos T6cnicos Industrials e
que disp6e, no par6grafo Onico do artigo 26, que o registro habilita o proflssionala atuar em todd
o territ6rio nacional;

Considerando o art. 26 Q da Lei n ' 13.639, de 26 de margo de 2018, que cabe a cada
conselho regional a emiss3o do registro da carteira de identificag3o para o exercicio das
atividades de t6cnico industrial, conforme o casa, que estabelecerem domicflio profissional no
respectivo territ6rio, prevalecendo o domicflio da pessoa fisica;

Considerando que a carteira de identificag3o professional 6 um documento dos
Conselhos dos T6cnicos Industriais, cuba apresenta€1ao deve demonstrar a habilitagao do
profissional para o exercicio da profissao do T6cnico Industrial;

Considerando que o recolhimento da carteira de identificagao professional, conforme
normativos vigentes inabilita o profissional para o exercicio profissional;

Considerando os normativos especificos do CFT que regulamentam os tipos de registros
profissionais nos Conselhos Regionals dos T6cnicos Industriais e os procedimentos para
alterag6es de registro e atualizagao de dados cadastrais;

Considerando a necessidade de definir os procedimentos relativos a confecgao, a
expedigao e ao recolhimento de carteiras de identificagao profissional dos T6cnicos Industriais
pecos Conselhos Regionais dos T6cnicos Industrials;

Considerando o Decreto da Presid6ncia da Reptlblica ng 9.723, de tide margo de 2019,
que a]tera o Decreto ng 9.094, de 17 de ju]ho de 20].7, o Decreto nQ 8.936, de 19 de dezembro
de 20].6, e o Decreto ng 9.492, de 5 setembro de 2018, para instituir o Cadastro de Pessoas Ffsicas

CPF como instrumento suficiente e substltutivo da apresentagao de outros documentos do
cidad3o no exercicio de obrigag6es e direitos ou na obteng3o de beneficios e regulamentar
disposltivos da LeinP ].3.460, de 26 de junho de 2017;

Considerando o Decreto n9 9713 de 21 de fevereiro de 2019 que altera o Decreto ng
9.278, de 5 de fevereiro de 2018, que regu]amenta a Leing 7.].16, de 29 de agosto de].983, que
assegura validade nacionalds Carteiras de Identidade e regula sua expedigao definindo at6 1g de
margo de 2020 para adotarem os padr6es da nova carteira Onica de identidade do Pals
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RESOLVE

Art. I '. Etta Resolug3o estabelece as condig6es e os procedimentos sobre a Carteira
Digital de Identidade Profissional e Carteira Fisica de Identidade Profissional dos T6cnicos
Industrials, pecos Conselhos Regionais dos T6cnicos Industriais, com validade em todo o territ6rio
nacional.

Art. 2g. Ao T6cnico Industrial, brasileiro ou estrangeiro, detentor de registro ativo no
Conselho Regionaldos T6cnicos Industrials excetuando-se o registro de car6ter tempor6rio, seri
assegurado o direito ao recebimento da Carteira Digital de Identidade Profissional, desde que
cumpridas as condig6es estabelecidas nesta Resolug3o.

Parigrafo Onico. O registro professional do T6cnico Industrial no CRT constitui a
habilitagao para o exercicio da profissao e, para os efeitos desta Resolugao, conslderam-se:

1- Registro de brasileiro ou estrangeiro: aquele feito quando o profissional, brasileiro
ou estrangeiro, apresenta o certificado de conclus3o do curso profissional e do est6gio
professional devldamente registrado e cumpre os demais requisitos para inscrigao;

11 - Registro provis6rio: aquele feito em canter provis6rio quando o professional,
brasileiro ou estrangeiro, apresenta o certificado de conclus3o do curso profissionale cumpre os
demais requisitos para inscrig3o.

Art. 3e. A carteira de identificagao profissionaldo t6cnico Industrial, a ser disponibilizada
pelo SINCETI 6 a Carteira Digital de Identidade Profissional;

Par6grafo Unico. Para aqueles t6cnicos que necessitem de carteira de identificagao
profissional em meir fisico seri disponibilizada a Carteira Fisica de Identidade Profissional em

cart3o p16stico PVC ou PET, a ser expedida pelos CRT's, mediante solicitagao no SINCETI e
pagamento da taxa de expedig6o de Carteira Fisica de Identidade Profissional correspondente

Art. 4e. Os modelos e caracteristicas das Carteiras Digital e Fisica de Identldade
profissionaldos T6cnicos Industriais dever3o respeitar os anexos le lldesta Resolugao.

Art. 5g. E facultado ao t6cnico industrial requerer a Carteira Fisica de Identidade
Profissional, desde que cumpridos os requisitos de registro e as condig6es estabelecidas nesta
Resolugao.

$ 1e. Poderi requerer a Carteira F(sica de Identidade Profissional de Brasileiro o t6cnico
industrial brasileiro detentor de registro definitivo ativo no CRT, e em dia com a anuidade

$ 2e. Poderi requerer a Carteira Frsica de Identidade Professional de Estrangeiro o
t6cnico industrial estrangeiro portador de registro de estrangeiro ativo no CRT.

$3e. Poder6 requerer a Carteira Ffsica de Identidade Profissional Provis6ria o t6cnico
Industrial, brasileiro ou estrangeiro, detentor de registro provis6rio no CRT.

Art. 6g. Confirmado o pagamento da taxa de expedigao de Carteira Ffsica de Identidade
Profissional, o t6cnico industrial seri informado, via SINCETI, dos tramites para geragao da
carteira por memo de protocolo cadastrado no SINCETI, ou diretamente no CRT.

Parigrafo Onico. Ap6s a compensagao, n3o haver6 devolugao da taxa de emiss3o de
carteira fisica de identificagao profissional.
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Art. 7'. E facultado ao t6cnico industrial requerer a segunda via da Carteira Fisica de
Identidade Professional, desde que cumpridos os requisitos de registro e as condig6es
estabelecidas nesta Resolugao.

Art. 8'. O t6cnico industrial poder6 requerer segunda via da Carteira Fisica de
Identidade Professional, nos seguintes casos:

11 - turto;
lll--roubo;
IV - Inutllizagao da carteira por deterioragao ou danificag3o do material; ou
V - alteragao de dados biom6tricos ou biogr6ficos, a pedido do profissional.
Art. 9e. A segunda via da Carteira Fisica de Identidade Professional, dever6 ser requerida

peso profissional por meio de requerimento especffico disponivel no ambiente profissional do
SINCETI, com a declara(lao de confirmagao e validag3o dos dados cadastrais, biom6tricos e
biogr6ficos.

$ 1e. Finalizado o preenchimento do requerimento, o t6cnico industrial gerard no
SINCETI o documento de arrecadagao banc6ria da taxa de expedience correspondente, que
dever6 ser paga at6 a data de vencimento especificada;

$ 2g. No ato de preenchimento do requerimento, o t6cnico industrialinformar6 a forma

como deseja o recebimento da Carteira Fisica de Identidade Profissional, sendo essa por via
postal ou de forma presencial;

$ 3e. Nos castes de perda, furto ou roubo, o t6cnico industrial dever6 informar no
requerimento o nOmero do boletim de ocorr6ncia e anexar c6pia digital na solicitagao de
protocolo.

Art. IO. Os procedimentos de coleta dos dados biom6tricos e de confirmag3o dos dados
biogr6ficos e cadastrais poderao ser realizados presencialmente, nos locals fixos ou m6veis onde
estar3o disponiveis os equipamentos de coleta de dados dos CRT's.

$ 19. No momento da solicitag3o de registro novo de profissional poder6 ser efetuada

a coleta presencial dos dados biom6tricos e biogr6ficos seri exigido do t6cnico industrial um
documento oficial de identidade com foto atualizada e n6mero de Cadastro de Pessoa Fisica,
quando dever6 confirmar seus dados cadastrais, biogr6ficos e biom6tricos.

$ 2e. O t6cnico industrial poder6 ter seus dados biom6tricos coletados antes da
confirmag3o do pagamento da taxa de expedigao;

$ 3e. Servo regradas pele CFT as formas de coleta e validagao dos dados biom6tricos a
distincia pecos t6cnicos industriais utilizando a tecnologia disponivel que viabilize redug3o de
custos e menor puzo.

Art. 11. A Carteira Digital de Identidade Profissional seri produzida ap6s a validagao
dos dados biom6tricos e biogr6ficos e da autorizagao, por parte do agente habilitado do CRT
correspondente,no SINCETI.

$ 1e. Seridisponibilizado no ambiente do profissionalregularmente inscrito no SINCETI

a possibilidade de geragao de arquivo de imagem do Cartio de Identificagao Profissional do
t6cnico industrlalque poderi ser impresso, sem validade como identidade profissional, contendo
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QR-Code, validando os dados de registro profissional no SINCETI, respeitado o anexo 111 desta
resolugao.

$ 2e. A Carteira de Identidade deverd conter QR-Code que vande os dados de registro
profissional no SINCETI, assinado digitalmente pelo usu6rio corporativo do SINCETI, e
necessariamente armazenado em banco de dados, disponibilizado para consulta "on-line" a
partir de "QR-Code" personalizado.

$ 3e. N3o seri cobrada taxa para a Carteira Digitalde Identidade Profissionalnem para
o Cartio de Identificagio Professional.

Art. 12. A Carteira Digital de Identidade Profissional teri as seguintes caracteristicas e
informag6es:

Bras3o de Armas da Rep6blica Federativa do Brasil;

indicag3o do 6rgao emitente, o Conselho Regionaldos T6cnicos Industriais no qual
tem enderego residencialo t6cnico industrialno SINCETl;

111. identificagao como "Carteira Digital de Identidade Profissional";
IV. nOmero do registro no SINCETl;

V. dados pessoais: nome completo, n3o sendo admitida abreviagao; naturalidade,
com indicagao do nome da cidade e sigla da Unidade da Federagao, n3o sendo permitida a
abreviagao do nome da cidade; data de nascimento e fillagao, n3o sendo admitida abreviagao.

VI. titulo Profissional registrado no SINCETI, no m6ximo de 3;

VII. informagao de que foi expedida de acordo com o estabelecido na legislagao do
CFT e que sua autenticidade poder6 ser confirmada peso C6digo QR e que se grata de um
documento de identificag3o, vilido em todo o territ6rio nacional;

VIII. foto;
IX. data e hora da validag3o da carteira;
X. C6digo de Valldagao
XI. C6digo QR

Parigrafo Onico. No campo "nome complete", dever6 ser prevista a inclus3o de Nome
Social, na forma prevista no Decreto n9 8.727, de 28 de abril de 2016.

Art. 13. As Carteiras Digitais de Identidade Professional n6o ter3o puzo de valldade
Art. 14. A Carteira Fisica de Identidade Professional seri produzida ap6s a confirmagao

do pagamento da taxa de expedigao, da validagao dos dados biom6tricos e biogr6ficos e da
autorizagao, por parte do agente do CRT correspondente, no SINCETI "ambiente corporativo"

Parigrafo Onico. Quando constatadas diverg6ncias de informag6es entre os dados
impressos na Carteira Fisica de Identidade Profissionale os dados validados pelo proflssionalno
requerimento, n3o seri cobrada nova taxa de expedigao.

Art. 15. Para a sua produgao a Carteira Fisica de Identidade Professional teri as
seguintes caracterfsticas e informag6es:

Bras3o de Armas da Repablica Federativa do Brasil;
indicagao do 6rgao emitente, o Conselho Regionaldos T6cnicos Industriais no qual

tem enderego residencialo t6cnico industrialno SINCETl;

identificag3o como "Carteira de Identidade Profissional";

1 1

1 1
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IV. nOmero do registry no SINCETl;

V. dados pessoais: nome completo, nio sendo admitida abreviagao; naturalidade,
com indicagao do nome da cidade e sigla da Unidade da Federagao, n3o sendo permitida a
abreviagao do nome da cidade; data de nascimento e filia€13o, n3o sendo admitida abreviagao.

VI. tftulo Profissional registrado no SINCETI, no m6ximo de 3;
VII. informagao de que foi expedida de acordo com o estabelecido na legislagao do

CFT e que sua autenticidade poder5 ser confirmada peso C6digo QR e que se trata de um
documento de identificag3o, vilido em todo o territ6rio nacional;

VIII. toto;
IX. data de expedigao da carteira;
X. C6digo QR;
XI. espago pr6prio para assinatura do presidente do CRT com a descrigao do nome

completo, cargo e o nome do 6rg3o emitente, por extenso.
$ 1e. No campo "nome completo", dever6 ser prevista a inclus3o de Name Social, na

forma prevista no Decreto nQ 8.727, de 28 de abri] de 20].6.
$ 2e. As Carteiras Fisicas de Identidade Professional para t6cnicos industriais

estrangeiros ter3o o puzo de validade vinculado a data de expiragao do documents de Registry
Nacionalde Estrangeiros(RNE) apresentado.

Art. 16. As Carteiras Fisicas de Identidade Profissional n3o ter3o puzo de validade.
Art. 17. Atendidos os requisitos desta resolugao peso t6cnico industrial, a contar da data

da recep(l3o da solicitagao de protocolo no SINCETI deverg, no puzo de at6 30 (trinta) dias
corridos, emitir e entregar a carteira de identificag3o professional.

Art. 18. O CRT deveri comunicar o t6cnico industrial, por memo de mensagem eletr6nica

do SINCETI, que a Carteira Fisica de Identidade Profissional se encontra emitida, e que sera
entregue conforme a opg3o de recebimento registrada no requerimento do SINCETI.

$ 1'. Na entrega da Carteiras Fisicas de Identidade Professional, na forma presencial e
em local definido pelo proprio CRT, o profissional atestar6 o recebimento, ap6s a confer6ncia de
seus dados, n3o sendo permitida a retirada por terceiros.

$ 2e. Nos casos de remessa postal, em que o documento tenha sido devolvido ao CRT,
esse somente seri entregue ao profissional.

Art. 19. Caso sejam constatadas diverg6ncias de informag6es entre os dados impressos
na Carteira Fisica de Identidade Professional e os dados validados no requerimento, o T6cnico
Industrialque tiver solicitado o recebimento vla postalter6 o puzo de 90(noventa) dias, a contar
da assinatura do Aviso de Recebimento (AR), para solicitar a emiss3o, sem custos, de nova
carteira, caso em que restituir6 a carteira com erro para destruigao.

$ 1'. Nos casos de recebimento da Carteira Fisica de Identidade Profissional de forma

presencial, o t6cnico industrial teri, no ato, deus dados cadastrals verificados e corrigidos antes
de solicitar a emiss3o de nova carteira, sem incid6ncia de nova taxa de expedig3o.

$ 2'. O requerimento de emiss3o de nova Carteira Fisica de Identidade Profissional
sera feito mediante protocolo no ambiente professional do SINCETI.
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Art. 20. A Carteira Fisica de Identidade Professional, seri recolhida pelo CRT com
jurisdigao no enderego residencial de registry do profissional, nos seguintes casos:

1. suspensao;

11. pedido de interrupgao do registro; ou
111. cancelamento de registro.

Art. 21. Nos casos dos incisos le lido art. 20, as carteiras de identificagao de profissionais

servo recolhidas pelos CRT's e ficar3o retidas pele periodo da suspensao ou da interrupgao de
registro

$ 1'. Findado o puzo de suspensao ou de interrupgao do registry, os CRT's devolver3o
as carteiras de identifica(lao profissionalque tenham sido retidas.

$ 2'. Os CRT's dever3o comunicar aos profissionais, por meio de mensagem eletr6nica

do SINCETI, de que as carteiras de identificagao professional encontram-se disponiveis para
devolugao.

$ 3'. O profissional, quando comunicado, receber6 a sua carteira de forma presencial,

em localdefinido pelo pr6prio CRT, atestando o recebimento, n3o sendo permitida a retirada por
terceiros.

Art. 22. No caso do inciso llldo art. 20, as carteiras de identificagao profissionaldeverao
ser recolhidas pecos CRT's e servo destrurdas.

Parigrafo 6nico. Os CRT's recolher3o as carteiras de identificagao professional, no ato
do requerimento de baixa do registro profissional.

Art. 23. O valor da taxa de expedigao de carteira de identificagao professional e suas
atualizag6es servo definidos em normativo especffico do CFT.

Parigrafo dnico. Nio haven cobranga da taxa de expedigao de carteira de identificagao
professional quando ficar comprovado que as diverg6ncias de informag6es entre os dados
impressos na carteira de identificagao professional e os dados validados no requerimento s3o de
responsabilidade do CRT ou do fornecedor contratado para a confecgao das carteiras.

Art. 24. A responsabilidade pda arrecadagao da taxa de expedigao seri do CRT da
jurisdigao em que se localizar o enderego residencialde registro do t6cnico industrial.

Art. 25. Fica revogada a Resolugao CFT n9 47 de 22 de novembro de 2018.

Art. 26. Esta Resolugao entra em vigor em 60 (sessenta) dias a partir da sua publicagao.
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