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DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica
apreciando o processo em epígrafe, que trata de providências solicitadas pelo Técnico em
Eletrônica e Técnico em Eletrotécnica Wellington Oliveira Sales Junior acerca de supostas
infrações cometidas por técnicos em eletrônica no desempenho do cargo de Técnico em
Eletroeletrônica, resultante de ação judicial contra a Universidade Federal de Sergipe (UFS),
considerando o relatório e voto fundamentado do relator Engenheiro Eletricista Sérgio Maurício
Mendonça Cardoso, como segue: O cerne da questão posta em análise está na definição do que é um

equipamento eletroeletrônico. Esse termo foi utilizado para designar o setor industrial que produz
equipamentos elétricos E/OU eletrônicos e aí enfatizo a separação entre os dois tipos de equipamentos. O
Instituto Federal de Sergipe criou o curso de eletroeletrônica que já não existe, que tinha como objetivo dar
ao aluno formação nas duas áreas, eletrotécnica e eletrônica. Do ponto de vista funcional NÃO existe
equipamento eletroeletrônico estrito senso. Ou o equipamento é elétrico, ou eletromecânico (aí sim há uma
definição que se enquadra, como motores, geradores e equipamentos que utilizam compressores), ou ainda
eletrônico. A UFS ao definir os as atribuições do Técnico em Eletroeletrônica, assim o descreveu:
“Executar tarefas, manutenção, instalação e reparação de sistemas eletroeletrônicos convencionais e
automatizado, bem como as de coordenação e desenvolvimento de equipes de trabalho no planejamento,
desenvolvimento, avaliação de projetos e aplicação de normas técnicas. Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.” Incorreu a UFS no mesmo erro de generalizar usando o termo “sistemas
eletroeletrônicos”, observa-se ainda que inclui planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos, bem
como assessoramento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão (nível superior, pois trata-se de uma
Universidade) atividades, que não estão no escopo de atribuições do técnico de nível médio em
eletroeletrônica. Quanto as atribuições, este profissional Técnico em Eletroeletrônica pode atuar em:
Atividades constantes do artigo 2º da Lei 5.524/1968 e lhe confere as atribuições constantes dos artigos 3º e
4º do Decreto 90.922/1985 restritas ao âmbito da eletrotécnica e da eletrônica e com limites na área de
projetos e instalações a linhas e redes até 13,8 KV, com base no inciso V do artigo 2º da Lei 5.524/1968,
respeitados os limites de sua formação. Observe-se que esta Câmara Especializada, corretamente não
utiliza o termo eletroeletrônica e faz a distinção entre os âmbitos da eletrotécnica e da eletrônica e ainda
impõe limite a projetos uma vez que não está contido na formação do técnico em eletroeletrônica, conforme
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prevê o artigo 4º do Decreto 90.922/1985 que estabelece que a atribuição para projetos depende de sua
formação profissional. A definição que alguns entendem correta de que equipamentos eletroeletrônicos são
os equipamentos elétricos e eletrônicos ao mesmo tempo não resiste a uma análise técnica acurada uma vez
que TODO equipamento eletrônico necessita de eletricidade para funcionar, assim seria eletroeletrônico,
mas qualquer deles pode ter substituído seu contato em tomada elétrica por bateria ou pilha, dependendo do
modelo e potência. Desta forma todo equipamento eletroeletrônico é um equipamento eletrônico. Não há
equipamento elétrico que seja também eletrônico, alguns deles utilizam a eletrônica para acionamento,
proteção, automação ou controle, nem por isso podem ser caracterizados como eletroeletrônicos. No que se
refere as atribuições, o profissional Técnico em Eletrônica pode atuar em: Atividades constantes do artigo
2º da Lei 5.524/1968 e lhe confere as atribuições constantes dos artigos 3º e 4º do Decreto 90.922/1985
restritas ao âmbito da eletrônica e telecomunicações, respeitados os limites de sua formação. Como o
entendimento deste relator é de que equipamento eletroeletrônico = equipamento eletrônico não há
exorbitância na atuação do técnico em eletrônico. Se a intenção da UFS era ter um técnico que trabalhasse
com equipamentos elétricos e eletrônicos escolheu mal a definição no edital. Lidas as respostas do Crea-SE
aos questionamentos feitos o entendimento deste relator é que estes partiram do mesmo pressuposto
equivocado do conceito de equipamentos eletroeletrônicos. DECIDIU, por unanimidade, pelo
ARQUIVAMENTO do processo. Coordenou a sessão o senhor Eng. Eletricista Alvair Augusto
Jacinto. Votaram favoravelmente os senhores Engenheiros Eletricistas José Antônio Peixoto,
Edivaldo Gois dos Santos Júnior e Sérgio Roberto Meireles Menezes. Não havendo votos
contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 09 de novembro de 2016.

