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AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS 

GERAIS-CREA/MG
RÉU: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS

D E C I S Ã O

Trata-se  de  ação  civil  pública  ajuizada  por  CONSELHO REGIONAL  DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS-CREA/MG em face de CONSELHO 
DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS – CAU/MG,  cujo objeto é a 
suspensão da aplicação da Resolução 51/13 do CAU/BR no âmbito do estado de Minas Gerais, 
até  a  elaboração  de  Resolução  conjunta  como  determina  a  Lei  12.378/2010,  bem  como  a 
determinação ao CAU/MG para se abster de qualquer ato de fiscalização sobre as atividades 
exercidas por profissionais e empresas registrados no CREA/MG, praticados sobre o amparo dos 
Decretos 23.196/33 e 23.569/33, da Lei 5.194/66, entre outras normas que regulam a matéria.

Deferida  a  liminar  requerida  pelo  CREA/MG,  o  CAU/MG  interpôs  agravo  de 
instrumento, provido pelo TRF1.

Suspenso  o  processo  enquanto  se  aguarda  julgamento  de  conflito  de 
competência  suscitado,  vieram-me  os  autos  conclusos  para  apreciação  de  pedido  urgente, 
protocolizado pelo requerido – CAU/MG.

Relata o CAU/MG que o CREA/MG vem praticando conduta que afronta decisão 
proferida neste processo, bem como pelo TRF1 no AI n. 0053732-37.2014.4.01.0000, ao distribuir 
adesivos que induzem a contratação de engenheiro civil para elaboração de projeto arquitetônico, 
o que induz a sociedade a crer que o exercício da atividade de elaboração de projeto arquitetônico 
é passível de ser realizado indistintamente por qualquer engenheiro.

Sustentando a existência de ato atentatório à dignidade da justiça, requer que 
este juízo determine ao CREA que se abstenha de distribuir adesivos, ofícios ou quaisquer outros 
meios de comunicação que desrespeitem a decisão proferida pelo TRF1, sob pena de multa.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Em decisão liminar, assim determinou este juízo:
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“suspender a aplicação da Resolução 51/2013, do CAU/BR, no âmbito do estado de Minas Gerais, 
até a elaboração de resolução conjunta, como determina a Lei 12.378/2010, ou decisão judicial 
ulterior, bem como para determinar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo/MG que se abstenha 
de  praticar  qualquer  ação de  fiscalização  sobre  as  atividades  exercidas  pelos  profissionais  e 
empresas registrados no CREA/MG, praticadas ao amparo dos Decretos 23.569/33, 23.196/33, da 
Lei 5.194/66 e de outras leis especiais e resoluções do CONFEA.”

Contudo, da referida decisão o CAU/MG interpôs Agravo de Instrumento, provido 
pelo Tribunal, que decidiu nos seguintes termos:

Verifica-se, pela leitura dos dispositivos transcritos acima, que a Lei nº 12.378/2010, ciente dos 
possíveis conflitos na aplicação das normas dos respectivos conselhos, prevê a elaboração de 
resolução conjunta para resolver possíveis controvérsias, determinando que, enquanto não editada 
essa resolução, deverá ser aplicada a norma do Conselho que garanta ao profissional a maior 
margem de atuação. 
Dessa forma, tendo em vista que essa lei determinou que, em caso de controvérsia,  deve ser 
aplicada a norma que garanta ao profissional a maior margem de atuação, não há porque se falar 
em suspensão da aplicação da Resolução 51/2013 do CAU/MG.
A decisão agravada diverge do entendimento desta Egrégia Oitava Turma:
ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL.  PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.  CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. RESOLUÇÃO 51 CAU/BR. LEGITIMIDADE.
1. Reconhecida a legalidade e a legitimidade da Resolução CAU/BR 51/2013 - uma vez que está 
amparada pelas diretrizes da Lei  12.378/2010 -, não se faz necessária a edição de resolução 
conjunta para validar matéria previamente regulada em legislação específica. 
2. Pedido de reconsideração a que se julga prejudicado.
3. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (AG 0076437- 63.2013.4.01.0000 / DF, Rel. p/ 
acórdão Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, por maioria, e-DJF1 
13/03/2015, pág. 4188.) 

Sendo  assim,  a  Resolução  51/2013  que  dispõe  sobre  as  áreas  de  atuação 
privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões 
regulamentadas, encontra-se em vigor.

Pelo  teor  das  normas que regulam a matéria,  é  fato  que não  são todos os 
engenheiros civis que podem exercer funções de urbanismo e arquitetura, sendo necessária a 
aprovação na cadeira de “Saneamento e Arquitetura” para exercerem funções de urbanismo ou de 
Engenheiro  de Secções Técnicas  destinadas a  projetar  grandes edifícios,  conforme dispõe o 
artigo 29 do Decreto 23.569/33,  motivo por que assiste razão ao CAU/MG no pedido que me 
cabe apreciar.

Desse modo, e tendo em vista o que restou decidido no conflito de competência 
noticiado  às  fls.  1259/1263,  designando  este  Juízo  da  20ª  Vara  para  resolver,  em  caráter 
provisório, as medidas urgentes,  defiro o requerimento de fl. 1291 para determinar ao CREA/MG 
que se abstenha de distribuir adesivos, ofícios ou quaisquer meios de comunicação que afrontem 
o que restou decidido no agravo de instrumento supracitado, sob pena de multa.
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Quanto ao pedido de condenação do CREA/MG por ato atentatório à dignidade 
da  justiça,  deixo  para  apreciá-lo  em  fase  ulterior,  mormente  porque,  enquanto  se  discute  a 
competência para o julgamento da presente demanda, a este juízo está atribuída competência 
apenas para analisar pedidos de urgência.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2016.

DR. GIOVANNY MORGAN
Juiz Federal Substituto da 24ª Vara

No Exercício da Titularidade da 20ª Vara
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