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EMENTA

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONSELHO  REGIONAL  DE  ENGENHARIA  E  AGRONOMIA.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO CONJUNTA PELOS CONSELHOS
PROFISSIONAIS. CREA E CAU.
1.  Cinge-se  a  controvérsia  sobre  a  possibilidade  ou  não  de  arquitetos  e

urbanistas serem responsáveis técnicos pela elaboração de projetos de instalação elétrica de
baixa tensão, bem como, se há ou não conflito normativo entre a Resolução nº 218/1973 do
Conselho  Federal  de  Engenharia  e  Agronomia  e  Resolução  nº  21/2012  e  a  Lei  nº
12.378/2010.

2.  De  plano,  cumpre  esclarecer  que  anteriormente  à  edição  da  Lei  nº
12.378/2010 - a qual regulamentou com exclusividade a profissão de arquiteto e urbanista - o
exercício  profissional  dessas  categorias  sempre  fora  regulamentado  pela  mesma  lei  que
dispunha sobre os engenheiros e agrônomos, a Lei nº 5.194, de 24.12.1966, sendo reguladas
pelo CONFEA.

3. Na vigência dessa lei, os arquitetos podiam exercer atribuições relacionadas
à construção civil, e, por conseguinte, projetar e executar instalações elétricas prediais de
baixa tensão.

4.  Como  acertadamente  decidiu  o  juízo  a  quo  o  conflito  aparente  entre  a
Resolução CONFEA nº 218/1973 e a Resolução CAU/BR nº 21/2012 deve ser resolvido por
meio de resolução conjunta de ambos os conselhos, nos termos do § 4º do artigo 3º da Lei
12.378/2010.

5. Enquanto não for editada tal resolução conjunta, deve ser aplicada a norma
do Conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação, conforme dispõe o § 5º
do artigo 3º da Lei 12.378/2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
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Egrégia  3ª  Turma  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  por  unanimidade,  negar
provimento à remessa oficial e ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de setembro de 2017.

Juíza Federal GABRIELA PIETSCH SERAFIN
Relatora

Documento eletrônico assinado por Juíza Federal GABRIELA PIETSCH SERAFIN, Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 9142247v7 e, se solicitado, do código CRC EF9638EC.
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