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O Ministério do Trabalho e Emprego analisou a conveniência de 
desmembrar o Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia, devido às inúmeras manifestações 
recebidas das categorias profissionais afetadas, parlamentares e entidades 
representativas. 

A presente proposta de Anteprojeto de Lei dispondo sobre o 
desmembramento do Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia visa atender aos fundamentos 
históricos e sociais da profissão desses trabalhadores, que não se sentem 
parte efetiva e atuante do atual sistema (Confea/CREA), com reflexos diretos 
na segurança da sociedade. 

Desde 1968, quando do processo de desenvolvimento econômico 
com ênfase na industrialização, o regulamento da profissão dos técnicos 
industriais e agrícolas está na pauta das instituições sociais e governamentais. 
Data dessa época o Projeto de Lei que originou a Lei nº 5.524, de 25 de 
novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico 
industrial e agrícola. A proposição já previa a criação do Conselho de 
Fiscalização Profissional específico para essa categoria de trabalhadores 
especializados. O Projeto de Lei nº 1.528 – A/1968, encaminhado pelo Poder 
Executivo ao Congresso Nacional, já pretendia regular não só as atribuições 
profissionais como de instituir o seu órgão fiscalizador, à semelhança das 
demais categorias profissionais regulamentadas por lei específica. 

Por anos foram várias tentativas feitas para equacionar essa 
questão, sem, no entanto, lograr êxito.  

Neste momento, vários são os debates em torno da representação 
dos técnicos nos colegiados dos órgãos de fiscalização profissional e sua 
vinculação a um conselho profissional de outra categoria. Esses profissionais 
representam atualmente cerca de 40% de inscritos no sistema Confea/CREA, 
sem, no entanto, possuírem nenhuma representação nos órgãos de direção e 
de deliberação superiores do sistema. Tal falta de proporcionalidade ou mesmo 
de total representatividade está na contramão das políticas públicas federais de 



valorização das atividades técnicas. A principal delas, o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, em curto e médio prazo 
poderá colocar mais de 8 milhões de técnicos no mercado de trabalho. Antes 
disso, o Governo Federal promoveu nos últimos 12 anos uma grande expansão 
da rede de ensino técnico, tendo o Brasil hoje mais de 350 Escolas Técnicas 
Federais. Tal política instigou ainda os Estados a expandirem suas redes e a 
oferta de vagas. 

Assim, o Brasil tomou a decisão de ampliar e valorizar o ensino 
técnico como forma de melhorar nossa competitividade em relação aos países 
desenvolvidos, não repetindo o erro estratégico de alguns países europeus, 
que engendrou mais esforços na formação universitária sem fazer o mesmo em 
relação ao ensino técnico, amargando nos últimos tempos sérios problemas de 
desemprego e achatamento salarial. Por décadas essa modalidade de 
formação de mão-de-obra especializada foi desconsiderada pelas autoridades 
brasileiras e, por isso, o “apagão” profissional traz problemas em relação à 
rotatividade, impactando diretamente nos gastos com seguro-desemprego, 
embora o nosso país mantenha altos os índices de emprego formal. 

“Nos países desenvolvidos, para cada universitário existe cerca de 
dez com ensino técnico de alto nível. Queremos isso, porque sabemos que 
assim podemos chegar a melhores salários e dar maior perspectiva, não só 
para as pessoas que fazem o ensino, mas também para suas famílias”, afirmou 
a presidenta Dilma Rousseff em cerimônia de entrega dos diplomas do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), 
em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, no dia 02 de outubro de 2013. 
Segundo a presidenta, a expansão do PRONATEC faz parte do esforço para 
transformar o país numa das maiores economias do mundo. 

A determinação governamental está tomada e posta em prática, mas 
existem alguns entraves que necessitam ser equacionados para o pleno 
exercício profissional dos técnicos no Brasil. E a resolução passa pela 
adequação da ampliação quantitativa de profissionais com uma regulação 
eficaz das atividades dos técnicos, profissão que é regulamentada justamente 
por envolver riscos à segurança da população. O órgão competente para 
garantir essa segurança é o conselho profissional, que, no caso dos técnicos, 
não consegue realizar a devida fiscalização e respeitar as atribuições dos 
profissionais. Os técnicos, portanto, necessitam de um conselho condizente 
com a nova realidade. 

Muitos são os casos alegados de não cumprimento da legislação 
referente às atribuições dos técnicos por parte do sistema Confea/CREA.  
Conselho este ao qual a categoria dos profissionais de nível técnico (agrícolas 
e industriais, tem seu registro obrigatório pelo que dispõe artigo 84, da Lei nº 



5.194, de 1966. Uma lei que trata da regulamentação profissional exclusiva dos 
engenheiros.  

A norma que regula a categoria dos técnicos industriais e técnicos 
agrícolas é a Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, bem como seus 
regulamentos, que definem sua formação e atribuições profissionais. 

 No que diz respeito às atribuições profissionais, o Ministério Público 
Federal, no Inquérito Civil nº 1.16.000.003545/2011-13 já recomendou ao 
Confea a revogação expressa das disposições que limitam o exercício das 
atribuições dos técnicos previstas na Lei nº 5.524, de 25 de novembro de 1968 
e no seu decreto regulamentador. Recomenda ainda que o Confea se abstenha 
de editar novas resoluções e registros que contenham regramentos não 
previstos em Lei e que restrinjam o exercício profissional dos técnicos. 

Tais disputas deveriam ser solucionadas dentro do próprio conselho 
(Confea), no entanto a falta de representatividade dos técnicos nas instâncias 
de deliberação e direção sufocam as tentativas de negociação harmoniosa e 
democrática, em uma clara afronta, por analogia, ao que preceitua a 
Constituição Federal: “Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses 
profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.” 

Além destas constatações, o Confea/CREA não tem tido estrutura 
real para a fiscalização da totalidade dos profissionais sob seu abrigo. São 
1.165.611 (um milhão cento e sessenta e cinco mil e seiscentos e onze) 
profissionais registrados. Destes 55% são profissionais da engenharia, 43% 
são profissionais de nível técnico e 2% são tecnólogos. Estima-se que no Brasil 
estejam exercendo a profissão de técnico nas áreas industriais e agrícolas 
mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) profissionais, portanto apenas 
1/3 (um terço) é realmente registrado e, consequentemente, fiscalizado pelo 
sistema Confea/CREA. 

Além de garantir a devida representatividade e liberdade profissional 
a quem é de direito, o desmembramento do Conselho Técnicos Industriais e 
Agrícolas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia é uma necessidade 
de apoio às ações estratégicas do governo para o desenvolvimento social e 
econômico do Brasil, pelo que já foi exposto. 

São várias as propostas de alteração nessa legislação que tramitam 
no Congresso Nacional (PL 7607/2010, PL 3507/2008, PL 2861/2008, PL 
6205/2013, PLS 413/ 1999, dentre outras) que tratam do tema em questão. No 
entanto todas se vislumbram como inconstitucionais perante art. 61, § 1o, II, ‘e’, 
da Constituição da República. Neste sentido que a forma encontrada para 
equacionar essa demanda é o encaminhamento de um Projeto de Lei de 
iniciativa do Poder Executivo. 



A matéria em apreço é da competência legislativa privativa da União 
(art. 22, XVI – CF), cabendo ao Congresso Nacional dispor sobre a mesma, 
com a sanção do Presidente da República (art. 48 – CF), sendo a iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “e”, da 
Constituição Federal). 

Fruto de proposta analisada e construída por um Grupo de Trabalho 
desta Pasta (Portaria nº 59, de 15 de janeiro de 2014), a matéria em questão 
não traz qualquer tipo de reserva exclusiva de mercado de trabalho, visto que 
amplia o leque de trabalhadores especializados na oferta de serviços á 
população, sem alterar a legislação que trata das atribuições dos profissionais 
tanto de nível superior quanto de nível técnico. Portanto, não retira e nem 
amplia atribuições profissionais.  

Também não interfere nas prerrogativas do Estado na área do 
ensino e na formação acadêmica das categorias aqui envolvidas. 

Outro ponto que merece destaque é que o novo Conselho não 
impõe novos tributos aos profissionais e nem despesas para a União, pois os 
recursos envolvidos são fruto da contribuição exclusiva dos profissionais em 
questão e decorrentes das atividades-fim do órgão (fiscalização, multas, etc.).  
Além disso, a proposta de desmembramento não contempla a transferência 
patrimonial retroativa para o Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas, 
permanecendo o Confea/CREA intacto em sua infraestrutura e logística. 

No que se refere às receitas do conselho desmembrado, 
inicialmente se mostram mais que suficientes para sua instalação e operação, 
devido ao elevado número de profissionais que já possui inscrição no 
Confea/CREA (mais de 500 mil), estimando-se um orçamento de 
aproximadamente R$ 130 milhões ao ano somente considerando as 
anuidades. 

Por fim, essa iniciativa do Poder Executivo é mais um passo 
democrático de estender os direitos fundamentais de forma igualitária aos 
profissionais do Brasil e resguardar a segurança da sociedade, inclusive 
elevando os níveis de qualidade dos serviços prestados à população, com 
agregação de valor à economia, propiciando mais efetivo desenvolvimento 
social.  

Diante do exposto, submeto à Vossa consideração e avaliação o 
Anteprojeto de Lei em questão, elaborado por este Ministério do Trabalho e 
Emprego, para que possa ser encaminhado ao Congresso Nacional. 

Brasília,     de                   de 2014 

Manoel Dias 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 



ANTEPROJETO DE LEI Nº  

DISPÕE SOBRE O DESMEMBRAMENTO DO CONSELHO 
FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS DO 
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Presidente da Republica,  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte:  
 
Art. 1º  - O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, criado pela Lei nº 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, fica desmembrado em Conselho Federal dos Técnicos Industriais 
e Agrícolas e Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, passando a constituir entidades 
distintas. 
 
Art. 2º  - O Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas será dotado de personalidade jurídica 
de direito público e estrutura federativa, cujas atividades serão custeadas exclusivamente pelas 
próprias rendas, gozando os seus bens, rendas e serviços de imunidade tributária. 
 
Art. 3º  - O Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas tem como função orientar, disciplinar 
e fiscalizar o exercício profissional da categoria dos técnicos diplomados por estabelecimento 
de ensino regularmente constituído nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e 
disposto na Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, bem como nos regulamentos aplicáveis. 
 
Art. 4º  - A aplicação do que dispõe esta Lei, a verificação e a fiscalização do exercício e 
atividades das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal, 
denominado de Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas e pelos Conselhos 
Regionais, denominados de Conselho Regional dos Técnicos Industriais e Agrícolas acrescido 
da sigla da respectiva unidade federativa ou da região geográfica.  
§ 1º - O Conselho Federal e os Regionais terão suas estruturas e funcionamento definidos 
pelos seus Regimentos, aprovados pela maioria absoluta dos seus conselheiros. 
§ 2º - A instituição das estruturas regionais será exercida com estrita observância às 
possibilidades efetivas de seu custeio com os recursos próprios, considerados ainda seus 
efeitos nos exercícios subsequentes. 
 
 
CAPÍTULO I 
Do Conselho Federal 
 
Art. 5º  - O Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas, com sede e foro em Brasília e 
jurisdição em todo território nacional, será composto por brasileiros natos ou naturalizados em 
pleno gozo de seus direitos civis, cujos diplomas profissionais estejam registrados de acordo 
com a legislação em vigor e as disposições desta lei. 
 
Art. 6º  - O Conselho Federal será constituído de uma diretoria executiva e um plenário 
deliberativo composto pelos conselheiros federais, que serão eleitos juntamente com os 
respectivos suplentes, respeitados os critérios de representação regional definidos em 
regimento próprio. 
§ 1º - O mandato dos integrantes do Conselho Federal terá duração de quatro anos, sendo 
admitida apenas uma reeleição para o mesmo cargo. 
§ 2º - A responsabilidade civil e administrativa do Conselho Federal cabe ao presidente. 
 
Art. 7º  - A Diretoria-Executiva do Conselho Federal será composta pelo Presidente, Vice-
Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor de Fiscalização e Normas da Área 
Agrícola e Diretor de Fiscalização e Normas da Área Industrial, sendo seus membros eleitos 
através do voto direto e secreto, pelos profissionais aptos a votar. 
Parágrafo Único  – No caso de vacância nos cargos de Diretor Administrativo, Financeiro ou de 
Fiscalização e Normas, o Plenário escolherá dentre seus membros o novo diretor.  
 



Art. 8º - O Plenário do Conselho Federal será composto de no máximo o número de unidades 
federativas do Brasil e no mínimo 12 (doze) conselheiros federais, acrescido da diretoria 
executiva. 
Parágrafo Único  – Na composição do Plenário do Conselho Federal será observado o 
princípio da proporcionalidade entre as profissões de que trata a Lei nº 5.524, de 5 de 
novembro de 1968. 
 

Art. 9º - Compete ao Conselho Federal: 
I - zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização do exercício profissional 
dos técnicos;  
II - editar, alterar o Regimento, o Código de Ética, as Normas Eleitorais e os provimentos que 
julgar necessários;  
III - adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos Conselhos Regionais;  
IV - intervir nos Conselhos Regionais quando constatada violação desta Lei ou do Regimento;  
V - homologar os regimentos internos e as prestações de contas dos Conselhos Regionais;  
VI - firmar convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação aplicável;  
VII - autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis de sua propriedade;  
VIII - julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos Conselhos Regionais;  
IX - inscrever empresas ou profissionais estrangeiros de nível técnico sem domicílio no País;  
X - criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas;  
XI - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e 
orçamento;  
XII - manter relatórios públicos de suas atividades;  
XIII - representar os profissionais de nível técnico em colegiados de órgãos públicos federais 
que tratem de questões de exercício profissional dos profissionais de nível técnico;  
XIV - aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos profissionais de nível técnico;  
XV - Instituir o Cadastro Nacional dos Técnicos Industriais e Agrícolas; 
XVI - Instituir o Acervo de Responsabilidade Técnica dos profissionais de nível técnico. 
 
Art. 10 - Constituem recursos do Conselho Federal:  
I - 20% (vinte por cento) da arrecadação prevista no inciso I do art. 15;  
II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;  
III - subvenções;  
IV - resultados de convênios;  
V - outros rendimentos eventuais.  
Parágrafo único  - A alienação de bens e a destinação de recursos provenientes de receitas 
patrimoniais serão aprovadas previamente pelo plenário do Conselho Federal. 
 
Capítulo II 
Dos Conselhos Regionais 
 
Art. 11  - O Conselho Regional será constituído de uma Diretoria-Executiva e um Plenário 
deliberativo composto pelos conselheiros regionais, que serão eleitos juntamente com os 
respectivos suplentes, respeitados os critérios de representação definidos em regimento 
próprio. 
§ 1º - O mandato dos integrantes do Conselho Regional terá duração de quatro anos, sendo 
admitida apenas uma reeleição para o mesmo cargo. 
§ 2º - A responsabilidade civil e administrativa do Conselho Regional cabe ao presidente. 
 
Art. 12  - A Diretoria-Executiva do Conselho Regional será composta pelo Presidente, Vice-
Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor de Fiscalização e Normas da Área 
Agrícola e Diretor de Fiscalização e Normas da Área Industrial, sendo seus membros eleitos 
através do voto direto e secreto, pelos profissionais aptos a votar. 
Parágrafo Único – No caso de vacância nos cargos de diretor administrativo, financeiro ou de 
Fiscalização, o Plenário escolherá dentre seus membros o novo diretor.  
 
Art. 13  - O Plenário do Conselho Regional será composto de no máximo 100 (cem) e no 
mínimo 12 (doze) conselheiros regionais, acrescido da diretoria executiva, observado o 
quantitativo de profissionais inscritos em cada Conselho. 



§ 1º – O número de conselheiros de cada Conselho Regional será definido em resolução 
aprovada pelo Conselho Federal e atualizada anualmente. 
§ 2º – Na composição do Plenário do Conselho Regional será observado o princípio da 
proporcionalidade entre as profissões de que trata a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968.. 
 
Art. 14  – Compete aos Conselhos Regionais:  
I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos e demais atos administrativos;  
II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento do Conselho Federal, nos 
demais atos normativos do Conselho Federal e nos próprios atos, no âmbito de sua 
competência;  
III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na forma 
do Regimento do Conselho Federal;  
IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas;  
V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas 
jurídicas habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades dos profissionais de nível 
técnico, mantendo o cadastro atualizado;  
VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica;  
VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os 
acervos técnicos;  
VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais dos técnicos;  
IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o 
Regimento do Conselho Federal;  
X - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e 
orçamento;  
XI - sugerir ao Conselho Federal medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a 
promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos;  
XII - representar os profissionais de nível técnico em colegiados de órgãos públicos estaduais e 
municipais que tratem de questões de exercício profissional, assim como em órgãos não 
governamentais da área de sua competência;  
XIII - manter relatórios públicos de suas atividades;  
XIV - firmar convênios e outros instrumentos legais para a valoração e qualificação profissional;  
XV - Operacionalizar o Acervo de Responsabilidade Técnico;  
XVI – Registrar as instituições e cursos técnicos. 
 
Art. 15  – Constituem recursos dos Conselhos Regionais:  
I - receitas com anuidades, contribuições, multas, taxas e tarifas de serviços;  
II - doações, legados, juros e rendimentos patrimoniais;  
III - subvenções;  
IV - resultados de convênios;  
V - outros rendimentos eventuais.  
Parágrafo único -  A alienação de bens e a destinação de recursos provenientes de receitas 
patrimoniais serão aprovadas previamente pelo Plenário do Conselho Regional. 
 
CAPÍTULO III 
DAS ANUIDADES E TAXAS 
 
Art. 16  – O valor da anuidade e demais taxas são as definidas na Lei nº 12.514, de 28 de 
outubro de 2011. 
 
CAPITULO IV 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Art. 17  - Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas pelo Código de Ética e 
Disciplina:  
I - registrar projeto ou trabalho técnico ou de criação no Conselho dos Profissionais de Nível 
Técnico, para fins de comprovação de direitos autorais e formação de acervo técnico, que não 
haja sido efetivamente concebido, desenvolvido ou elaborado por quem requerer o registro;  
II - reproduzir projeto ou trabalho técnico ou de criação, de autoria de terceiros, sem a devida 
autorização do detentor dos direitos autorais;  



III - fazer falsa prova de quaisquer documentos exigidos para o registro no Conselho dos 
Profissionais de Nível Técnico;  
IV - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou 
contravenção; 
V - integrar empresa ou instituição sem nela atuar, efetivamente, com objetivo de viabilizar o 
registro da empresa no Conselho dos Profissionais de Nível Técnico;  
VI - locupletar-se ilicitamente, por qualquer meio, à custa de cliente, diretamente ou por 
intermédio de terceiros;  
VII - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas à cliente de quantias que houver recebido 
dele, diretamente ou por intermédio de terceiros;  
VIII - deixar de informar, em documento ou peça de comunicação dirigida a cliente, ao público 
em geral, ao Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas, os dados exigidos nos termos 
desta Lei;  
IX - deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de trabalhos 
técnicos;  
X - ser desidioso na execução do trabalho contratado;  
XI - deixar de pagar a anuidade, taxas, preços de serviços e multas devidos ao Conselho dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas, quando devidamente notificado;  
XII - não efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica quando for obrigatório; 
XIII - exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu 
exercício aos não inscritos ou impedidos; 
XIV - deixar de votar nas eleições do Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas. 
 
Art. 18 -  São sanções disciplinares:  
I - advertência;  
II - suspensão entre 30 (trinta) dias e 1 (um) ano do exercício da atividade de nível técnico em 
todo o território nacional;  
III - cancelamento do registro;  
IV - multa no valor entre 1 (uma) a 10 (dez) anuidades.  
§ 1º - As sanções deste artigo são aplicáveis à pessoa natural dos profissionais de nível técnico 
ou suas sociedades produtivas.  
§ 2º- No caso em que o profissional ou sociedade de profissionais de nível técnico deixar de 
pagar a anuidade, taxas, preços de serviços e multas devidos ao Conselho, quando 
devidamente notificado, será aplicada suspensão até a regularização da dívida.  
§ 3º - A sanção prevista no inciso IV pode incidir cumulativamente com as demais.  
§ 4º - Caso constatado que a infração disciplinar teve participação de profissional vinculado ao 
conselho de outra profissão, será comunicado o conselho responsável.  
 
Art. 19 -  Os processos disciplinares do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais seguirão 
as regras constantes da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, desta Lei e, de forma 
complementar, das resoluções do Conselho Federal.  
 
Art. 20 - O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer 
autoridade ou pessoa interessada.  
§ 1º - A pedido do acusado ou do acusador, o processo disciplinar poderá tramitar em sigilo, só 
tendo acesso às informações e documentos nele contidos o acusado, o eventual acusador e os 
respectivos procuradores constituídos.  
§ 2º - Após a decisão final, o processo tornar-se-á público.  
§ 3º - Caberá recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelos 
Conselhos Regionais, que decidirá em última instância administrativa.  
§ 4º - Além do acusado e do acusador, o Presidente e os Conselheiros do Conselho Federal 
são legitimados para interpor o recurso previsto neste artigo.  
 

Art. 21 -  Aplica-se a Lei nº 6.838, de 29 de outubro de 1980, no que tange à prescrição da 
punibilidade e ao arquivamento do processo disciplinar. 

Art. 22  - O poder de disciplinar e aplicar penalidades ao profissional de nível técnico compete 
exclusivamente ao Conselho Regional em que estejam inscritos ao tempo do fato punível.  



Parágrafo Único – A jurisdição disciplinar estabelecida neste artigo não derroga a jurisdição 
comum, quando o fato constitua crime punido em lei.  
 
CAPÍTULO V 
ACERVO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Art. 23 –  Cabe aos Conselhos Regionais realizar a Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART dos contratos, escritos ou verbais, para a execução de obras ou prestação de serviços 
profissionais referentes às atividades dos profissionais de nível técnico regulados nessa Lei. 
Parágrafo Único – A inspeção e fiscalização da ART e dos profissionais de nível técnico 
regidos por essa Lei junto às instituições e empresas será exercida pelos respectivos 
Conselhos Regionais. 
 
Art. 24  - As pessoas jurídicas sob a responsabilidade técnica dos profissionais de nível técnico 
regulados nessa Lei estão sujeitas ao registro no Conselho Regional respectivo. 
Parágrafo Único. Aos infratores deste artigo será aplicada a multa de uma a cinco vezes a 
taxa de registro de pessoas jurídicas. 

Art. 25 - As autoridades administrativas e judiciárias, as repartições estatais, paraestatais, 
autárquicas ou de economia mista não receberão estudos, projetos, laudos, perícias, 
arbitramentos e quaisquer outros trabalhos dos profissionais submetidos a essa Lei, sem que 
os autores, pessoas físicas façam prova de estar em dia com o pagamento da respectiva 
anuidade, e as pessoas jurídicas comprovem o regular registro. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 26 –  Cabe ao respectivo Conselho Regional emitir a Carteira Profissional para o exercício 
das atividades profissionais dos profissionais de nível técnico, e em cujo território estabelecer 
seu domicílio profissional, prevalecendo, na dúvida, o domicilio da pessoa física.  
Parágrafo Único -  O registro habilita o profissional a atuar em todo o território nacional.  
 
Art. 27 -  Os presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais prestarão, 
anualmente, suas contas ao Tribunal de Contas da União e estarão sujeitos aos órgãos de 
correição da União.  
§ 1º - Após aprovação pelo respectivo Plenário, as contas dos Conselhos Regionais serão 
submetidas ao Conselho Federal para homologação.  
§ 2º - As contas do Conselho Federal, devidamente homologadas, e as dos Conselhos 
Regionais serão submetidas à apreciação do Tribunal de Contas da União.  
 
Art. 28 - O exercício das funções de diretoria e de conselheiro do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais não será remunerado, sendo considerado serviço relevante de interesse 
público. 

Art. 29  - O exercício do cargo de Conselheiro Regional é incompatível com o de membro do 
Conselho Federal. 
 
Art. 30  – Aos empregados do Conselho Federal e dos Regionais aplica-se o regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar, respeitando, no que couber, o 
Capítulo VII da Constituição. 
 
CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 31 - A partir da data da publicação desta Lei, o Conselho Federal e os Regionais de 
Engenharia e Agronomia, no prazo de 90 (noventa) dias deverão: 
I – entregar o cadastro de profissionais de nível técnico abrangidos pela Lei nº 5.524, de 5 de 
novembro de 1968, para o Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas; 
II – depositar em conta bancária do Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas com 
respectiva jurisdição o montante de 90% (noventa por cento) da anuidade pro rata tempore 



recebida dos técnicos a que se refere esta Lei, correspondente ao período restante do ano da 
criação do Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas. 
III – entregar cópia de todo o acervo técnico dos profissionais abarcados nesta lei.  
 
Parágrafo Único – O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas deverá escriturar 
separadamente os dados e numerários referentes a cada Unidade Federativa para quando da 
instituição dos Conselhos Regionais fIzer as devidas transferências para os mesmos. 
 
Art. 32 - A primeira diretoria do Conselho Federal será indicada pelo Presidente da República 
dentro de 15 (quinze) dias contados a partir da data de publicação desta Lei.  
§ 1º – A primeira diretoria terá carácter provisório, com mandato de 01 (um) ano, e gerenciará o 
processo de transição e organização do Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos 
Técnicos Industriais e Agrícolas. 
§ 2º – A diretoria provisória organizará o primeiro processo eleitoral dos Conselheiros Federais 
e para as diretorias dos Conselhos Regionais. 
§ 3º – A eleição dos primeiros Conselheiros Federais e para as primeiras diretorias dos 
Conselhos Regionais dar-se-á entre 3 (três) meses e 1 (um) ano a partir da posse da diretoria e 
instalação do Conselho Federal. 
  
Art. 33 - A escolha dos primeiros conselheiros regionais será organizada pela diretoria do 
respectivo Conselho Regional, observado as disposições do Capítulo II da presente Lei. 
Paragrafo Primeiro – A eleição de que trata esse artigo será realizada dentro de 90 (noventa) 
dias contados a partir da posse da diretoria e instalação do Conselho Regional.  
 
Art. 34 - O Conselho Federal e os Regionais, constituídos na forma desta Lei, terão o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, após a posse, para elaborar seus regimentos internos. 
 
Art. 35 - O Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas terá o prazo de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, após a posse, para elaborar o Código de Ética. 
 
Art. 36 - Os Conselhos Federal e Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas realizarão, no 
prazo de 2 (dois) anos, concurso público de provas ou provas e títulos para provimento do seus 
respectivos quadros de servidores. 
Parágrafo Único –  Até a realização de concurso público, os Conselhos Federal e Regionais 
contratarão pessoal conforme a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e o Decreto nº 4.748, 
de 16 de junho de 2008. 
 
Art. 37 - O pagamento da primeira anuidade deverá ser feito por ocasião da inscrição no 
respectivo Conselho Regional. 
 
Art. 38 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, especialmente o artigo 84 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
 

Brasília, XX de XXXXXX de 2014 
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