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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO/REMESSA  NECESSÁRIA  Nº
5045401-75.2016.4.04.7000/PR

RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL VÂNIA HACK DE ALMEIDA

EMBARGANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/PR (IMPETRADO)

INTERESSADO: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPARTAMENTO DO PR (IMPETRANTE)
ADVOGADO: CLAUDIA CRISTINA TABORDA DUDEQUE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma assim
ementado:

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.

Em suas razões recursais, o embargante afirmou que o acórdão omitiu-se sobre
pontos essenciais do julgamento, sendo necessária a oposição de embargos a fim de que a
matéria seja prequestionada para garantir futuro acesso aos tribunais superiores. Alegou que a
ausência de manifestação acerca das matérias arguidas fere e nega vigência ao artigo 1022 do
Código de Processo Civil e diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando
do julgamento do AGA 472.216/RJ e do RESP 450.443/RS, razão pela qual pugnou pela
manifestação expressa da Turma acerca dos artigos 2º e 3º da Lei 12.378/2010 e artigos 1º, 3º,
7º, 27, alínea “f”, e 34, alínea “k”,  da Lei 5.194/66.

É o relatório.

VOTO
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São  cabíveis  embargos  de  declaração  contra  qualquer  decisão  judicial  para
esclarecer  obscuridade  ou  eliminar  contradição,  suprir  omissão  ou  corrigir  erro  material,
consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, examinando a fundamentação constante no voto-condutor do
acórdão embargado, não se verifica a existência de qualquer das hipóteses ensejadoras do
presente recurso.

Assim, o que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria
decidida,  o  que  não  é  admissível  nesta  via  recursal.  Os  embargos  de  declaração  têm  o
propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos
excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes, após o devido contraditório
(artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil).

Nada há a prover, portanto, no restrito âmbito dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos legais  e/ou constitucionais  que
não foram examinados expressamente no acórdão, consigno que consideram-se nele incluídos
os elementos suscitados pelo embargante,  independentemente do acolhimento ou não dos
embargos de declaração, conforme disposição expressa do artigo 1025 do Código de Processo
Civil.

Ante o exposto, voto por negar provimento aos embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por VÂNIA HACK DE ALMEIDA, 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 40000432409v3 e do código CRC 346cac08.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Data e Hora: 16/5/2018, às 17:38:26
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