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Apresentação 
A Vértice Especial Atribuições Profissionais tem entre seus propósitos dar 
publicidade às decisões judiciais envolvendo a aplicabilidade da Resolução 
51/2013 do CAU/BR, no âmbito do estado de Minas Gerais, esclarecer 
alguns pontos controversos e ouvir opiniões de profissionais afetados 
por esta normativa. A Resolução declara como privativas de arquitetos e 
urbanistas atividades para as quais os profissionais do Sistema Confea 
Crea receberam atribuição. Vale lembrar que nem sempre foi assim. Até 
2010 esta categoria profissional pertencia ao Sistema Confea/Crea, então 
o compartilhamento de atividades era conciliado e discutido na esfera 
administrativa. Hoje, a questão está judicializada e causa o embate de duas 
profissões que são coincidentes, complementares e não excludentes.

A regulação das profissões da engenharia, agronomia, geologia, geografia 
e meteorologia, nos seus níveis técnico e superior, é de competência 
exclusiva do Sistema Confea/Crea, que atua desde 11 de dezembro de 1933, 
por meio do Decreto 23.569. Compete a cada Conselho analisar a formação 
de seus profissionais registrados.

Nas páginas iniciais desta edição, uma matéria especial explicita como 
os profissionais da área tecnológica vêm sendo impedidos de exercer 
atividades para as quais receberam formação e atribuição, traça um 
panorama sobre a concessão títulos profissionais e destaca as legislações 
que regulam o Sistema Confea/Crea.

A Comissão Temática de Harmonização Interconselhos (CTHI), do Confea, 
e seu esforço para o estabelecimento de um posicionamento técnico e a 
construção de uma resolução conjunta com CAU/BR é o tema da entrevista.

Uma seção de artigos esclarece vários pontos-chaves para o entendimento 
do conflito. O Crea-Minas reafirma sua função de defesa social, o quão 
criterioso é o trabalho de concessão de atribuições no Sistema Confea/Crea 
– fundamentado por mais de oito décadas de acúmulo de conhecimento – e 
a importância do fortalecimento e união das categorias profissionais.
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Era 1978 quando Targino 
Guido graduou-se em enge-
nharia civil pela Escola de Mi-
nas de Ouro Preto. Foi naquela 
cidade que ele abriu um escri-
tório de projetos e realizou tra-
balhos importantes em toda a 
região, inclusive em edifícios 
tombados pelo Patrimônio His-
tórico. Quando fez seu registro 
no Crea-Minas, ele recebeu do 
Conselho uma série de atribui-
ções profissionais a partir das 
disciplinas cursadas. E foi de 
posse dessas atribuições que 
Targino participou da coorde-
nação dos planos diretores de 
Ouro Preto, Mariana e Ipatin-
ga. “Trabalhamos na região de 
Ouro Preto. Fizemos uma série 
de obras em edifícios signifi-
cativos, como o Museu Casa 
Guignard”, conta o engenheiro.
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Privatividade desperta incertezas sobre  
exercício profissional

Conflito de atribuições 
prejudica a sociedade



Nesta época, o Sistema Confea/Crea abrigava também 
os arquitetos, que, em 31 de dezembro de 2010, através da 
Lei 12.378, passaram a integrar o recém-criado Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR) e seus regionais. Até 
então, esses profissionais integravam a base de profissões 
do Sistema Confea/Crea e recebiam atribuições de acordo 
com as normas estabelecidas no Sistema. Com a separa-
ção, as disputas por atribuições em áreas de sombreamen-
to se acirraram. Com a Resolução CAU/BR 51/2013, que 
tenta definir várias áreas como privativas dos arquitetos, 
profissionais como engenheiros, biólogos, geógrafos, agri-
mensores, agrônomos e outros, viram suas atribuições sen-
do subtraídas. Um dos inúmeros casos é do engenheiro civil 
Targino Guido que precisou contratar arquitetos para tra-
balhar em seu escritório. “Com a Resolução 51 eu me tornei 
um incapaz depois de quase 40 anos de formado. O traba-
lho que eu fazia, já não posso fazer sem a chancela de um 
arquiteto”, desabafa.

A exemplo do que aconteceu com o engenheiro Targino 
Guido, o Crea-Minas foi procurado por prefeituras de todo 
o estado, Ministério Público, profissionais e empresas que 
buscavam esclarecimento sobre atribuições, já que mui-
tos estão impedidos de exercer suas atividades. O jurista 
e desembargador aposentado Elpídio Donizetti explica que 
o CAU assumiu uma posição não jurídica. Tanto que, em 
momento algum, eles foram a juízo para reservar as suas 
atribuições, as suas prerrogativas, o seu direto subjetivo. 
“O CAU usou outra estratégia, procurou prefeituras, o Mi-
nistério Público dizendo que havia engenheiros exercendo 
funções que são privativas de arquitetos, respaldados pela 
Resolução 51/2013 editada por aquele Conselho, e isso aca-
bou por intimidar os administradores”, ressalta Elpídio.

A Resolução 51 restringe a prestação de serviços antes 
compartilhados por uma gama de profissionais. Para se ter 
uma ideia, até 2010 havia 10.625 arquitetos e 40.143 enge-
nheiros civis registrados no Crea-Minas. Os 50.768 profis-
sionais, juntos, eram responsáveis, dentre outras coisas, 
por contribuir com a garantia do direto constitucional de 
acesso à moradia. “Considerando as atuais divergências e 
as judicializações ocorridas entre o Sistema Confea/Crea 
e o CAU/BR, na defesa das respectivas profissões, penso 
que o foco não está correto, pois entendo que o papel dos 
Conselhos não é disputar mercado para os seus registra-
dos, mas, sim, o de disponibilizar à sociedade e ao mercado 
profissionais certificados pelas instituições de ensino regu-
lares”,afirma o presidente da Federação das Associações 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Mi-
nas Gerais (Faea-MG), engenheiro civil Jean Marcus Ribei-
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Ao estabelecer a exclusividade do profissional 
de arquitetura para elaborar Projetos de 
Sistemas Viários Urbanos e coordenar equipe 
multidisciplinar de Planejamento de Plano Setorial 
Urbano de Mobilidade, a resolução coloca em 
xeque o trabalho histórico que vem sendo feito 
por profissionais da engenharia no Brasil. Acredito 
que os engenheiros são capacitados, nas escolas 
de engenharia civil, para realizar este trabalho. 
Temos também nestas instituição excelentes 
cursos de mestrado e doutorado há décadas. Se 
formos analisar os trabalhos realizados nesta área 
nas cidades brasileiras, vamos constatar que, na 
maioria delas, foram engenheiros que fizeram 
os trabalhos, e o sistema viário está funcionando 
com qualidade, atendendo às necessidades dos 
habitantes das cidades.

Pegando o exemplo de Belo Horizonte, projetos 
como os das avenidas Cristiano Machado e 
Antônio Carlos, tanto os originais como os de 
adaptação para receberem o BRT/Move, e o da 
avenida Amazonas, que permite a ultrapassagem 
nas subidas e com quase 40 anos de implantado, 
foram todos elaborados por profissionais da 
engenharia, claro que em equipe multidisciplinar 
onde havia também profissionais da arquitetura.

Outros exemplos de excelência na atuação dos 
profissionais da engenharia como responsáveis 
técnicos é o Projeto MobiCentro, da BHTrans, 
que acaba de ser premiado no exterior, e o Plano 
de Mobilidade de Belo Horizonte, referência em 
todas as cidades brasileiras.

Assim, definir que nós engenheiros não somos 
competentes para elaborar trabalhos de 
Mobilidade Urbana é não enxergar a realidade da 
capacidade e formação da engenharia brasileira.

Ricardo Mendanha Ladeira  
Engenheiro civil • CREA 23665/D • 
Coordenador Regional Minas da Associação 
Nacional de Transporte Público (ANTP) 



ro. Para ele, tais ações causam incertezas junto ao mercado, além 
de lesar a sociedade.

A assessora jurídica da presidência do Crea-Minas, Maria de 
Fátima Amaral, explica que o Conselho tem tomado todas as me-
didas para que seus profissionais não tenham cerceado seu direi-
to de exercer as atividades para as quais receberam formação e 
atribuição. “O Crea-Minas ingressou com uma ação civil pública 
na Justiça Federal em Belo Horizonte e conseguiu liminar para que 
a Resolução 51 não fosse aplicada em Minas Gerais. O que funda-
mentou a referida ação foram as ações do CAU para reservar mer-
cado com base na Resolução. No entanto, após recursos, tanto do 
CAU quanto do Crea-Minas, a aplicação da resolução foi mantida 
e estamos aguardando julgamento dos recursos interpostos por 
nós para modificar a decisão. Nesse período também surgiram 
ações na Justiça do Trabalho e é necessário aguardar o Superior 
Tribunal de Justiça julgar quem tem competência para decidir, se 
a Justiça Federal ou a do Trabalho”, explica a advogada.

Ainda na esfera judicial, em junho de 2016, o juiz da 20ª Vara 
Federal determinou que o Crea-Minas não praticasse atos que 
contrariassem o agravo de instrumento, limitando ações do Con-
selho, como por exemplo, o envio de ofícios às prefeituras que es-
clareçam sobre atribuições dos profissionais do Sistema, como o 
CAU tem feito. No entanto, o Crea-Minas interpôs recurso, e tam-
bém aguarda julgamento.

A Lei 12.378/2010 prevê a criação de resolução conjunta 
para os casos de conflitos de normas editadas pelo CAU/BR com 
outros Conselhos Profissionais, e mais, que até se chegar a um 
acordo, vale a regra que garante maior área de atuação aos pro-
fissionais. No entanto, o CAU editou a 51, declarando privativida-
de em várias atividades que antes eram compartilhadas. “Nossa 
sugestão é fazer o enfrentamento no nível da comunicação, para 
que possamos, num determinado momento, chegar à resolução 
conjunta, como prevê a lei”, destaca o presidente do Crea-Minas, 
engenheiro civil Jobson Andrade. Ele ressalta, ainda, que o com-
partilhamento de atribuições é algo comum, e um Conselho não 
pode deliberar sobre as atividades do outro.

O Sistema Confea/Crea tem mais de 80 anos e abriga mais de 
200 títulos profissionais. “Somos um Conselho responsável e que 
já entendeu que não está aqui para fazer reserva de mercado e 
sim, defender a sociedade. Não podemos colocar em dúvida o que 
o Crea especifica que é competência de engenheiro. Temos um 
acúmulo de conhecimentos, e até essa multiplicidade de modali-
dades aqui dentro nos deu muito discernimento para que possa-
mos colocar para a sociedade o melhor que nós conseguimos de-
finir como profissionais registrados, bem formados, à disposição 
da sociedade. Eu penso que todo esse tempo já nos amadureceu 
bastante nessa questão”, enfatiza.
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Entre as atividades consideradas como 
privativas dos arquitetos e urbanistas pela 
Resolução 51/2013 do CAU/BR, na área de 
Planejamento Urbano e Regional, consta 
a “coordenação de equipe multidisciplinar 
de planejamento”. O Planejamento Urbano 
e Regional é atividade multidisciplinar, que 
exige a atuação compartilhada, e que deve 
ter, necessariamente, a participação do 
arquiteto e urbanista, mas não há como 
explicar a exclusividade da coordenação 
por essa categoria profissional. 

A atividade de coordenação do 
planejamento urbano não depende 
apenas da formação profissional, mas da 
capacidade de liderança e da visão sobre o 
urbano, matéria complexa e conflitual. 

A Resolução também considera como 
privativas do arquiteto e urbanista as 
atividades de projeto urbanístico e 
correlatas. Entretanto, temos outros 
profissionais, como os engenheiros 
civis, considerados habilitados para 
essas atividades em função do currículo 
acadêmico anterior e que vêm, há anos, 
se dedicando a elas. Como dizer que 
a partir da vigência dessa Resolução 
não estariam mais aptos a fazer o 
que praticaram durante toda a vida 
profissional? Se os currículos mudaram, 
deveria ser estabelecida uma linha de 
corte, mantendo-se os profissionais 
considerados habilitados através de 
outros instrumentos.

Flávia Mourão  
Parreira do Amaral  
Engenheira Civil - Diretora Geral da 
Agência de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH) 
• CREA 29481/D
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Para entender o 
conflito de atribuições

31 de dezembro de 2010 
Lei 12.378 - Regulamenta o exercício da 

Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - 

CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo dos Estados e do Distrito 

Federal - CAUs; e dá outras providências. 

29 de julho de 2014 
Liminar deferida para suspender a 

aplicação da Resolução 51/2013 do CAU/
BR no âmbito de Minas Gerais quanto 

à definição das atividades privativas de 
arquitetos e urbanistas naquilo em que 
conflitam com as atividades exercidas 
pelos profissionais vinculados ao Crea 

e suspender os efeitos das autuações e 
multas aplicadas pelo CAU neste sentido.

15 de julho de 2014 
Proposta Ação Civil Pública na Justiça 
Federal de Belo Horizonte requerendo 
liminar para: impedir que o CAU/MG 
fiscalize os profissionais regulados 
pelo Sistema Confea/Crea, cerceando, 
assim, o exercício de atividades para as 
quais eles tenham recebido atribuições; 
suspender todas as ações do CAU/MG 
realizadas nesse sentido; 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; e declarar a 
inconstitucionalidade do § 1ª do artigo 3º 
da Lei 12.378/2010 e, por consequência, 
a inconstitucionalidade da Resolução 
51/2013 do CAU/BR.

14 de julho de 2015 
Após recurso do CAU/BR, o Tribunal 

Regional Federal da 1a. Região considerou 
que, tendo em vista que a Lei 12.378/2010 

determinou que em caso de controversa 
deve ser aplicada a norma que garante ao 
profissional a maior margem de atuação, 

não haveria porque se falar em suspensão 
da Resolução 51. Com essa determinação, 

vários entes da administração pública 
passaram a considerar como privativas as 

atribuições consignadas na resolução. 

22 de julho de 2015 
Crea-Minas entra com recurso e aguarda, 
até o presente momento, julgamento.

Paralelamente a essa ação que tramita na Justiça Federal, surgiram 
ações na Justiça do Trabalho questionando a Resolução 51/2013 do 

CAU/BR. Neste caso, como há conflito de competência, é necessário 
que o Superior Tribunal de Justiça diga quem deve decidir a 

respeito desse conflito. Em função disso, os juízes das causas estão 
impedidos de julgar o processo enquanto o STJ não se manifestar.

12 de julho de 2013 
Resolução 51 do CAU/BR - Dispõe sobre as 
áreas de atuação privativas dos arquitetos 
e urbanistas e as áreas de atuação 
compartilhadas com outras profissões 
regulamentadas, e dá outras providências. 

Confira as principais decisões judiciais acerca do conflito na página 44.



ENGENHEIRO CIVIL
Eng. Civil (UFMG) – art. 7º 
da Resolução 218

Art. 7º - Compete ao 
ENGENHEIRO CIVIL 
ou ao ENGENHEIRO 
DE FORTIFICAÇÃO e 
CONSTRUÇÃO:

I. o desempenho das 
atividades 01 a 18 do 
artigo 1º desta Resolução, 
referentes a edificações, 
estradas, pistas de 
rolamentos e aeroportos; 
sistema de transportes, 
de abastecimento de água 
e de saneamento; portos, 
rios, canais, barragens 
e diques; drenagem 
e irrigação; pontes e 
grandes estruturas; seus 
serviços afins e correlatos.

Desde que foi criado o Sistema Confea/Crea, em 
1933, até a criação do CAU/BR, as atribuições dos 
profissionais da área tecnológica de nível técnico e 
superior eram regidas por um mesmo arcabouço 
legal e as divergências tinham solução nas Câmaras 
Especializadas, nos Plenários Regionais ou no 
Plenário Federal.

Confira como eram as atribuições de arquitetos, 
engenheiros civis e técnicos em edificações, no que 
diz respeito às edificações antes da Resolução 51 e 
atualmente.

ANTES

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

Universidade Federal de 
Viçosa
Atribuições: Art. 2º e 21 da 
Resolução 218/1973

(...)

Art. 2º - Compete 
ao ARQUITETO OU 
ENGENHEIRO ARQUITETO:

I. o desempenho das 
atividades 01 a 18 do 
artigo 1º desta Resolução, 
referentes a edificações, 
conjuntos arquitetônicos e 
monumentos, arquitetura 
paisagística e de interiores; 
planejamento físico, local, 
urbano e regional; seus 
serviços afins e correlatos.

(...)

Artigo 1º da Resolução 218/1973

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício 
profissional correspondente às diferentes modalidades 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível 
superior e em nível médio, ficam designadas as 
seguintes atividades:

Atividade 01 Supervisão, coordenação e   
  orientação técnica;

Atividade 02 Estudo, planejamento, projeto   
  e especificação;

Atividade 03 Estudo de viabilidade técnico-  
  econômica;

Atividade 04 Assistência, assessoria e    
  consultoria;

Atividade 05 Direção de obra e serviço técnico;

Atividade 06 Vistoria, perícia, avaliação,   
  arbitramento, laudo e parecer técnico;

Atividade 07 Desempenho de cargo e função   
  técnica;

Atividade 08 Ensino, pesquisa, análise,    
  experimentação, ensaio e divulgação  
  técnica; extensão;

Atividade 09 Elaboração de orçamento;

Atividade 10 Padronização, mensuração e controle  
  de qualidade;

Atividade 11 Execução de obra e serviço técnico;

Atividade 12 Fiscalização de obra e serviço técnico;

Atividade 13 Produção técnica e especializada;

Atividade 14 Condução de trabalho técnico;

Atividade 15 Condução de equipe de instalação,  
  montagem, operação, reparo ou   
  manutenção;

Atividade 16 Execução de instalação, montagem e  
  reparo;

Atividade 17 Operação e manutenção de   
  equipamento e instalação;

Atividade 18 Execução de desenho técnico.
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AGORA
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

Atribuições: Resolução 
51/2013

(...)

Art. 2° No âmbito dos campos 
de atuação relacionados 
nos incisos deste artigo, em 
conformidade com o que dispõe o 
art. 3° da  
Lei 12.378, de 2010, ficam 
especificadas como privativas dos 
arquitetos e urbanistas as seguintes 
áreas de atuação:

I - DA ARQUITETURA E URBANISMO: 

a) projeto arquitetônico de edificação 
ou de reforma de edificação;

ARQUITETO E 
URBANISTA

ENGENHEIRO 
CIVIL

TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES

Atribuições: Não houve alterações.

TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES
Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Ouro Preto
Atribuições: Art. 3º, 4º e 5º 
do Decreto 90922/1985, 
combinados com o artigo 
10 do citado decreto, 

circunscritas ao âmbito de 
sua formação profissional

(...)

Art. 4º - As atribuições dos 
técnicos industriais de 2º grau, em 
suas diversas modalidades, para 
efeito do exercício profissional e 
de sua fiscalização, respeitados 
os limites de sua formação, 
consistem em:

(...)

§ 1º - Os técnicos de 2º grau 
das áreas de Arquitetura e de 
Engenharia Civil, na modalidade 
Edificações, poderão projetar e 
dirigir edificações de até 80m2 
de área construída, que não 
constituam conjuntos residenciais, 
bem como realizar reformas, 
desde que não impliquem em 
estruturas de concreto armado ou 
metálica, e exercer a atividade de 
desenhista de sua especialidade.

A questão das edificações é apenas uma, 
dentre muitas que causam incertezas 
para os profissionais, para os estudantes 
que pretendem seguir carreira nessas 
áreas e nos contratantes, tanto pessoas 
físicas quanto jurídicas, e, notadamente, 
os gestores municipais.
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Em 25 anos dedicados ao setor de 
Paisagismo nas áreas acadêmica, privada 
e pública, me surpreende muito quando 
vejo a Resolução 51, de 12 de julho de 
2013, do CAU. Resolução unilateral, que 
enquadra milhares de profissionais não 
arquitetos, brasileiros, que atuam na 
área de paisagismo como se estivessem 
exercendo indevidamente suas atividades. 

Hoje é sabido que tanto o engenheiro 
agrônomo quanto o arquiteto, que 
querem trabalhar com a execução de 
projeto paisagístico, necessitam de 
complementação dos cursos acadêmicos. 
Esta complementação normalmente vem 
com a execução de curso técnico em 
paisagismo, pós-graduação, estágios em 
empresas de paisagismo, etc.

Tenho certeza que o bom senso irá 
prevalecer e que os profissionais poderão 
trabalhar em harmonia, colaborando uns 
com os outros.

Haroldo Sampaio 
Eng. Agrônomo, Professor e  
Empresário • CREA 52724/D

Atribuições

O principal papel dos Conselhos é a defesa da socie-
dade, por isso o cuidado na concessão de atribuições. As 
Câmaras Especializadas analisam profundamente toda a 
documentação apresentada pelos egressos. Hoje, as atri-
buições são concedidas com base na legislação consolida-
da pela Resolução 1.048/2013. “Cada uma das modalida-
des tem um leque de atribuições, no entanto cada um dos 
cursos tem uma grade curricular registrada no Conselho 
e é com base nela que o profissional recebe suas atribui-
ções iniciais. E, à medida em for complementando seus 
estudos, fazendo cursos de especialização, pode ampliar 
suas atribuições”, destaca o coordenador da Câmara Es-
pecializada de Engenharia Civil do Crea-Minas, engenheiro 
Carlos Rossi. Ele ressalta, ainda, que no Crea-Minas a Câ-
mara Especializada de Engenharia Civil está fazendo um 
trabalho de revisão e sistematização da cadeia de conhe-
cimento necessária para obtenção de atribuições, buscan-
do aperfeiçoar e uniformizar o trabalho.

A forma de dar atribuições considera, no âmbito do 
Sistema Confea/Crea, a formação do aluno e, desde a 
Resolução 218, de 29 de junho de 1973, são concedidas 
atribuições também para o egresso de pós-graduação. 
O objetivo é acompanhar as mudanças na estrutura de 

12

Vértice Especial | Atribuições Profissionais



Desde a formação da primeira turma de 
engenharia civil do Brasil, ainda no século 
XVIII, nós, engenheiros civis, vimos fazendo 
projetos arquitetônicos, também conheci-
dos como projetos de edificações. Na nossa 
formação, somos preparados com uma 
grade escolar rica nos estudos de geometria, 
desenhos técnicos, fundamentos de arquite-
tura, tecnologia das construções, sendo estes 
estudos coroados com a elaboração de um 
projeto completo de edifício. 

Os engenheiros projetam edificações para 
todas as finalidades, desde as residenciais até 
as industriais, passando pelas destinadas ao 
comércio e serviço. 

O Instituto Nacional de Engenharia Civil 
(Inec), baseado em estatísticas oficiais, esti-
ma que mais de 70% dos projetos arquitetôni-
cos aprovados nas prefeituras brasileiras são 
de autoria de engenheiros civis! 

Com base nessas ponderações, como a 
sociedade brasileira poderia prescindir de tais 
profissionais?

Ivo Silva de Oliveira Jr. 
Engenheiro Civil - Presidente Instituto Nacio-
nal de Engenharia Civil (Inec) • Crea 19897/D

ensino e a relação do profissional com o mercado. 
Em 1996 os currículos foram flexibilizados pela Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB). De outro lado, o MEC 
estabeleceu diretrizes para os projetos pedagógicos 
dos cursos de graduação nas engenharias, através 
da Resolução CNE/CES, de 11 de março de 2002. A 
partir daí, a organização curricular das instituições 
do sistema de educação superior das engenharias 
no país foi estabelecia, independente da modalida-
de, com três núcleos, de conteúdo básico, profissio-
nalizante e o núcleo de conteúdos específicos, que 
caracterizem as modais. Conforme estabelecida no 
artigo 3º da referida Resolução, a ideia é que o curso 
de graduação em engenharia tenha como perfil de 
formando o profissional “com formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver 
e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua 
atuação crítica e criativa na identificação e resolu-
ção de problemas, considerando seus aspectos po-
líticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 
com visão ética e humanística, em atendimento às 
demandas da sociedade”

De acordo com o conselheiro federal engenhei-
ro civil Leonides Alves, que coordena a Comissão 
Temática de Harmonização Interconselhos do Con-
fea (CTHI), no âmbito do Sistema Confea/Crea as 
atribuições são concedidas com base na formação 
e competências adquiridas. Para ele, a formação 
efetiva é que determina o que o profissional pode ou 
não fazer. “Por isso o trabalho da Comissão se baseia 
em currículos, pois para dizer que algum profissional 
não tem determinada atribuição é necessário provar 
que não houve formação”, argumenta Leonides. “E 
é a partir de um trabalho de análise das grades cur-
riculares que se pode determinar se há ou não som-
breamento, para então se pensar em uma resolução 
conjunta, como prevê a Lei 12.378/2013”, ressalta o 
conselheiro. (Leia entrevista completa na página 20).
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A Lei 12.378/2010, que instituiu o CAU/BR, especifica 
que “serão consideradas privativas de profissional espe-
cializado as áreas de atuação nas quais a ausência de for-
mação superior exponha o usuário do serviço a qualquer 
risco ou danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio 
ambiente”.

As áreas privativas foram enumeradas pela Resolução 
51/2013 e, em muitos casos, o argumento lógico foi des-
considerado, visto que a formação está prevista nas dire-
trizes curriculares dos cursos de Arquitetura, Agronomia 
e Engenharias.

A Resolução desconsidera, ainda, a Lei de Diretrizes e 
Bases (9.394/1996), em seu artigo 43 elenca entre as fina-
lidades da educação superior suscitar o desejo permanente 
de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimen-
tos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração”. O nú-
mero de cursos de pós-graduação continua com tendência 
de crescimento, sejam os lato ou strictu sensu.

Confira as diretrizes curriculares nacionais dos cursos 
de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Agronomia e 
Engenharias:

ARQUITETURA E URBANISMO 
Resolução CNE/CES 02/2010

Art. 6º Os conteúdos curriculares do curso de gradu-
ação em Arquitetura e Urbanismo deverão estar distribu-
ídos em dois núcleos e um Trabalho de Curso, recomen-
dando-se sua interpenetrabilidade: 

I. Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação;

II. Núcleo de Conhecimentos Profissionais;

III.  Trabalho de Curso. 

§ 1º O Núcleo de Conhecimentos de Fundamenta-
ção será composto por campos de saber que forneçam 
o embasamento teórico necessário para que o futuro 
profissional possa desenvolver seu aprendizado e será 
integrado por: 
• Estética e História das Artes;
• Estudos Sociais e Econômicos; 
• Estudos Ambientais; 
• Desenho e Meios de Representação e Expressão. 

PRIVATIVAS OU 
COMPARTILHADAS?

O sombreamento em meu âmbito profissional 
não caracteriza haver exclusividade de atuação 
de engenheiros ou arquitetos, pois a atuação 
destes profissionais é de amplo direito. Sempre 
foi assim na administração pública. 

Penso que a comunidade técnica não tem 
interesse de restringir as atribuições destas 
profissões. 

Pelo contrário, podemos compartilhá-las e 
desenvolvê-las em conjunto, pois as mesmas 
não foram definidas somente por resoluções. 
Existe uma necessidade latente de diálogo 
entre as partes e de análise de currículo de 
formação, em consonância com as disposições 
legais que disciplinam o sistema oficial 
de ensino brasileiro, inclusive a melhoria 
sequencial de formação específica por campo 
de saber. 

O Crea, penso assim, tende a compartilhar 
as áreas de atuação e não a criar sombras 
obscuras ao entendimento geral. Atua sem 
ferir a liberdade de exercício das profissões, 
de forma a não haver reservas de mercado e 
injustiças. 

Na Regulação Urbana da PBH, a situação é 
bastante explícita. Depois da Resolução nº 
51 do CAU, engenheiros experientes, com 
currículo acadêmico que lhes dá atribuições 
para exercício de suas profissões há anos, 
estão sendo remanejados ou cerceados.

Mauro Lúcio Ribeiro da Silva 
Engenheiro Civil • CREA 87633/D • 
Supervisor de Obras da Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital (Sudecap)
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§ 2º O Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

será composto por campos de saber destinados à 
caracterização da identidade profissional do egresso 
e será constituído por: 
• Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e 

do Paisagismo; 
• Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Pai-

sagismo; 
• Planejamento Urbano e Regional; 
• Tecnologia da Construção; 
• Sistemas Estruturais; 
• Conforto Ambiental; 
• Técnicas Retrospectivas; 
• Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo; 
• Topografia.

§ 3º O Trabalho de Curso será supervisionado 
por um docente, de modo que envolva todos os pro-
cedimentos de uma investigação técnico-científica, 
a serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo da 
realização do último ano do curso.

AGRONOMIA
Resolução CNE/CES 01/2006

Art. 7º Os conteúdos curriculares do curso de 
Engenharia Agronômica ou Agronomia serão distri-
buídos em três núcleos de conteúdos, recomendan-
do-se a interpenetrabilidade entre eles: 

I. O núcleo de conteúdos básicos será composto 
dos campos de saber que forneçam o embasa-
mento teórico necessário para que o futuro pro-
fissional possa desenvolver seu aprendizado. 
Esse núcleo será integrado por: 

• Matemática;
• Física;
• Química;
• Biologia;
• Estatística;
• Informática;
• Expressão Gráfica. 

II. O núcleo de conteúdos profissionais essenciais 
será composto por campos de saber destinados 
à caracterização da identidade do profissional. O 
agrupamento desses campos gera grandes áreas 
que caracterizam o campo profissional e agrone-
gócio, integrando as subáreas de conhecimento 
que identificam atribuições, deveres e responsa-
bilidades. Esse núcleo será constituído por: 

• Agrometeorologia e Climatologia; 
• Avaliação e Perícias; 

• Biotecnologia, Fisiologia Vegetal e Animal; 
• Cartografia, Geoprocessamento e Georeferen-

ciamento; 
• Comunicação, Ética, Legislação, Extensão e So-

ciologia Rural; 
• Construções Rurais, Paisagismo, Floricultura, 

Parques e Jardins; 
• Economia, Administração Agroindustrial, Políti-

ca e Desenvolvimento Rural; 
• Energia, Máquinas, Mecanização Agrícola e 

Logística; 
• Genética de Melhoramento, Manejo e Produção 

e Florestal; 
• Zootecnia e Fitotecnia; 
• Gestão Empresarial, Marketing e Agronegócio; 
• Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias Hidro-

gráficas; 
• Sistemas de Irrigação e Drenagem; 
• Manejo e Gestão Ambiental; 
• Microbiologia e Fitossanidade; Sistemas Agroin-

dustriais; 
• Solos, Manejo e Conservação do Solo e da Água, 

Nutrição de Plantas e Adubação; 
• Técnicas e Análises Experimentais; 
• Tecnologia de Produção, Controle de Qualidade 

e Pós-Colheita de Produtos Agropecuários. 

Até a publicação da Resolução 414/2010, 
da ANEEL, que transfere a iluminação 
pública para os municípios, o mercado de 
iluminação era atendido principalmente 
por engenheiros eletricistas e técnicos 
em eletrotécnica, que atuavam seja 
através das concessionárias de energia, 
empreiteiras ou nas prefeituras. 

Augusto Cesar Pirassinunga  
Engenheiro Eletricista • CREA 52317/D
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ENGENHARIAS 
Resolução CNE/CES 11/2002

Art. 6º Todo o curso de Engenharia, indepen-
dente de sua modalidade, deve possuir em seu 
currículo um núcleo de conteúdos básicos, um nú-
cleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo 
de conteúdos específicos que caracterizem a mo-
dalidade. 

§ 1º O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 
30% da carga horária mínima, versará sobre os 
tópicos que seguem: 
I. Metodologia Científica e Tecnológica; 
II.  Comunicação e Expressão; 
III. Informática;
IV. Expressão Gráfica; 
V. Matemática; 
VI. Física; 
VII. Fenômenos de Transporte; 
VIII. Mecânica dos Sólidos; 
IX. Eletricidade Aplicada; 
X. Química;
XI. Ciência e Tecnologia dos Materiais; 
XII. Administração; 
XIII. Economia; 
XIV. Ciências do Ambiente; 
XV. Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania. 

§ 2ºNos conteúdos de Física, Química e Informá-
tica, é obrigatória a existência de atividades de labo-
ratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão ser 
previstas atividades práticas e de laboratórios, com 
enfoques e intensividade compatíveis com a modali-
dade pleiteada. 

§ 3º O núcleo de conteúdos profissionalizantes, 
cerca de 15% de carga horária mínima, versa-
rá sobre um subconjunto coerente dos tópicos 
abaixo discriminados, a ser definido pela IES: 
I. Algoritmos e Estruturas de Dados;
II. Bioquímica; 
III. Ciência dos Materiais; 
IV. Circuitos Elétricos; 
V. Circuitos Lógicos; 
VI. Compiladores; 
VII. Construção Civil; 
VIII. Controle de Sistemas Dinâmicos; 
IX. Conversão de Energia; 
X. Eletromagnetismo; 

XI. Eletrônica Analógica e Digital; 
XII. Engenharia do Produto; 
XIII. Ergonomia e Segurança do Trabalho; 
XIV. Estratégia e Organização; 
XV. Físico-química; 
XVI. Geoprocessamento; 
XVII. Geotecnia;
XVIII. Gerência de Produção; 
XIX. Gestão Ambiental; 
XX. Gestão Econômica;
XXI. Gestão de Tecnologia; 
XXII. Hidráulica, Hidrologia Aplicada e Sanea-

mento Básico; 
XXIII. Instrumentação; 
XXIV. Máquinas de fluxo; 
XXV. Matemática discreta; 
XXVI. Materiais de Construção Civil; 
XXVII. Materiais de Construção Mecânica; 
XXVIII. Materiais Elétricos; 
XXIX. Mecânica Aplicada; 
XXX. Métodos Numéricos; 
XXXI. Microbiologia; 
XXXII. Mineralogia e Tratamento de Minérios; 
XXXIII. Modelagem, Análise e Simulação de Siste-

mas; 
XXXIV. Operações Unitárias; 
XXXV. Organização de computadores; 
XXXVI. Paradigmas de Programação; 
XXXVII. Pesquisa Operacional; 
XXXVIII. Processos de Fabricação; 
XXXIX. Processos Químicos e Bioquímicos; 
XL. Qualidade; 
XLI. Química Analítica; 
XLII. Química Orgânica; 
XLIII. Reatores Químicos e Bioquímicos; 
XLIV. Sistemas Estruturais e Teoria das Estru-

turas; 
XLV. Sistemas de Informação; 
XLVI. Sistemas Mecânicos; 
XLVII. Sistemas operacionais; 
XLVIII. Sistemas Térmicos; 
XLIX. Tecnologia Mecânica; 
L. Telecomunicações; 
LI. Termodinâmica Aplicada; 
LII. Topografia e Geodésia; 
LIII. Transporte e Logística. 
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Com a autonomia permitida a cada 
instituição de ensino, o curso de cada 
faculdade pode ser diferente dos outros da 
mesma modalidade. Um caso emblemático é 
o do curso de Engenharia Civil da Politécnica 
do Rio de Janeiro, que dá ao estudante a 
possibilidade de escolher uma formação 
específica em torno de cinco áreas - 
Construção Civil, Engenharia de Transportes, 
Estruturas, Geotecnia, Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente. Na Universidade Federal de 
São Carlos, a ênfase pode ser em Sistemas 
Construtivos ou em Engenharia Urbana. No 
caso da Universidade Federal de São João 
del-Rei há ênfase em estruturas metálicas.

A amplitude da autonomia na elaboração do 
projeto pedagógico dos cursos de engenharia 
permite que o perfil dos egressos adapte-se 
às necessidades e vocação de cada local.

É leviano afirmar que esses profissionais não 
têm formação para exercer as atribuições 
concedidas pelo Sistema Confea/Crea, tal 
como faz a Resolução 51 do CAU. Muitas 
das atividades consideradas privativas pela 
resolução do CAU são, na realidade, áreas 
de atuação compartilhadas, ou seja, tanto 
os profissionais da área tecnológica quanto 
os arquitetos podem desempenhá-las. O 
que precisa ser observado é a formação 
específica de cada curso e isso é exatamente 
o que norteia a concessão de atribuições no 
Sistema Confea/Crea.

da carga horária 
mínima compõem o 
núcleo de conteúdos 
específicos que se 
constitui em extensões 
e aprofundamentos 
dos conteúdos 
profissionalizantes e 
outros característicos da 
modalidade. 

FORMAÇÃO DE UM ENGENHEIRO

da carga horária 
mínima são de matérias 
do núcleo básico.

30%

15%

55%

da carga horária mínima 
devem ser compostos por um 
subconjunto dos 53 tópicos 
relacionados ao núcleo de 
conteúdos profissionalizantes

§ 4º O núcleo de conteúdos específicos se constitui em extensões e 
aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionali-
zantes, bem como de outros conteúdos destinados a caracterizar moda-
lidades. Estes conteúdos, consubstanciando o restante da carga horária 
total, serão propostos exclusivamente pela IES. Constituem-se em conhe-
cimentos científicos, tecnológicos e instrumentais necessários para a defi-
nição das modalidades de engenharia e devem garantir o desenvolvimento 
das competências e habilidades estabelecidas nestas diretrizes.
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DECRETO 23.196, DE 12 OUTUBRO DE 1933 - Regula o 
exercício da profissão agronômica e dá outras providências.

DECRETO 23.569, DE 11 DE DEZEMBRO 1933 - Regula o 
exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agri-
mensor. 

DECRETO-LEI 8.620, DE 10 DE JANEIRO DE 1946 - Dispõe 
sobre a regulamentação do exercício das profissões de en-
genheiro, de arquiteto e de agrimensor, regida pelo Decreto 
23.569, de 11 dezembro 1933, e dá outras providências.

DECRETO-LEI 9.585, DE 15 DE AGOSTO DE 1946 - Conce-
de o título de engenheiro agrônomo aos diplomados por esta-
belecimento de ensino superior de Agronomia.

LEI 3.427, DE 10 DE JULHO DE 1958 - Determina a inclusão 
da especialização de engenheiro sanitarista na enumeração 
do art. 16 do Decreto-lei 8.620, de 10 de janeiro de 1946.

LEI 4.076, DE 23 JUNHO DE 1962 - Regula o exercício da 
profissão de geólogo.

LEI 4.643, DE 31 DE MAIO DE 1965 - Determina a inclusão 
da especialização de engenheiro florestal na enumeração do 
art. 16 do Decreto-lei 8.620, de 10 de janeiro de 1946.

LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 - Regula o exer-
cício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro 
agrônomo, e dá outras providências.

DECRETO-LEI 241, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 - Inclui 
entre as profissões cujo exercício é regulado pela Lei 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, a profissão de engenheiro de 
operação.

LEI 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968 - Dispõe sobre 
o exercício da profissão de técnico industrial de nível médio.

As profissões abrigadas pelo  
Sistema Confea/Crea são amplamente 

regulamentadas e é importante 
conhecer as leis para o correto exercício 

profissional. 

Para legislação estadual, consulte:  
www.crea-mg.org.br/normativos 

A legislação federal está disponível no endereço:  
normativos.confea.org.br

LEGISLAÇÃO

Muito embora a regulamentação 
das profissões da área tecnológica 
e a criação do Sistema Confea/Crea 
tenham vindo com os decretos de 
1933, estas ocupações já eram reco-
nhecidas como fundamentais para o 
desenvolvimento do país. Foi ainda 
em agosto de 1828 que dom Pedro I 
editou a primeira lei que trazia regras 
para a “arte de engenhar”. Preocupa-
ção que antecede, inclusive, à conso-
lidação do ensino da engenharia no 
país que veio com a fundação da Es-
cola Politécnica do Rio de Janeiro, em 
1874, seguida pela Escola de Minas de 
Ouro Preto, de 1876.

Seguiram-se outras leis, em que 
começava a se delinear normas e atri-
buições para o exercício profissional. 
Em 1880, o Decreto 3.001 estabele-
ce exclusividade para diplomados no 
Brasil e no exterior no exercício de 
cargos públicos relacionados à enge-
nharia civil, geografia, agrimensura e 
matemática. Essa trajetória culminou, 
em 1933, quando o então presidente 
Getúlio Vargas, através dos decretos 
23.196 e 23.569, regulamentou o exer-
cício das profissões agronômica, de 
engenheiro, arquiteto e agrimensor, 
além de criar o Sistema Confea/Crea. 

E há, desde então, preocupação 
com competências e cadeiras cursa-
das, em especial pelo engenheiro civil, 
como nos artigos 28 e 29 do decreto 
23.569. Entre 1933 e 1966, várias pro-
fissões da área tecnológica foram re-
gulamentadas como parte do Sistema 
Confea/Crea. Até que em dezembro 
de 1966, entra em vigor a Lei 5.194, 
que dita novas regras de forma a aten-
der a criação de inúmeros títulos pro-
fissionais.

Importância 
histórica



Trabalho desde 1999 na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, em Belo Horizonte. Nos últimos 
anos estou lotada na gerência de Licenciamento 
Ambiental, tendo participado de análises de 
empreendimentos enquadrados como de 
impacto pelas atividades potencialmente 
poluidoras, empreendimentos de parcelamento 
do solo, obras de infraestrutura e ocupações, 
ora compondo equipe multidisciplinar ora como 
coordenadora. Para exercício desta atividade 
é imprescindível equipe multidisciplinar, 
possibilitando interação entre áreas distintas 
do saber, dependendo da característica do 
empreendimento a ser analisado. 

A mim, como engenheira civil, cabe a leitura 
dos projetos básicos e executivos, analisando 
impactos destas implantações e os efluentes 
líquidos e sólidos gerados na implantação e na 
atividade, com suas decorrentes necessidades de 
controle e alterações. Estou apta a exercer estas 
atividades tanto pela formação básica no curso 
de engenharia quanto pela complementação de 
formação e a experiência profissional. 

Ao se ventilar risco de perda de atribuição 
por conflito de interesses com outros 
profissionais em áreas supostamente 
sombreadas de atribuição, essa situação 
se traduz em um atentado ao capital de 
conhecimento de cada profissional e um 
desamparo à sociedade. A discussão de 
atribuições e competências repercute em 
toda sociedade e deve ser gerida tendo como 
sustentáculo preceitos de justiça e ordem.

Ana Paula Barbosa  
Vitor Oliveira Marques 
Engenheira Civil, Doutora em Saneamento, 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG 
• Engenheira da Prefeitura de Belo Horizonte, 
lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
• CREA 59556/D
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RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - Discri-
mina atividades das diferentes modalidades profissio-
nais da engenharia, arquitetura e agronomia.

LEI 6.664, DE 26 DE JUNHO 1979 - Disciplina a profis-
são de geógrafo e dá outras providências.

LEI 6.835, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980 - Dispõe sobre 
o exercício da profissão de meteorologista, e dá outras 
providências.

LEI 7.410, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985 - Dispõe so-
bre a especialização de engenheiros e arquitetos em En-
genharia de Segurança do Trabalho, a profissão de téc-
nico de segurança do trabalho, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO 1.010, DE 22 DE AGOSTO DE 2005 - 
Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos 
profissionais, atividades, competências e caracterização 
do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sis-
tema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercí-
cio profissional (suspensa pela Resolução 1.072, de 18 de 
dezembro de 2015).

RESOLUÇÃO DO CONFEA 1.048, DE 14 DE AGOSTO 
DE 2013 - Consolida as áreas de atuação, as atribuições 
e as atividades profissionais relacionadas nas leis, nos 
decretos-lei e nos decretos que regulamentam as profis-
sões de nível superior abrangidas pelo Sistema Confea/
Crea e Mútua.

RESOLUÇÃO 1.073, DE 19 DE ABRIL DE 2016 - Regula-
menta a atribuição de títulos, atividades, competências e 
campos de atuação profissionais aos profissionais regis-
trados no Sistema Confea/Crea para efeito de fiscaliza-
ção do exercício profissional no âmbito da Engenharia e 
da Agronomia.

RESOLUÇÃO 1.076, DE 5 DE JULHO DE 2016 - Dis-
crimina as atividades e competências profissionais do 
engenheiro de energia e insere o título na Tabela de Títu-
los Profissionais do Sistema Confea/Crea, para efeito de 
fiscalização do exercício profissional.

RESOLUÇÃO 1.078, DE 24 DE AGOSTO DE 2016 - Dis-
crimina as atividades e competências profissionais do 
engenheiro acústico e insere o respectivo título na Tabe-
la de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, para 
efeito de fiscalização do exercício profissional.

RESOLUÇÃO 1.081, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 - 
Insere o título de técnico em biocombustíveis na Tabela 
de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, para 
efeito de fiscalização do exercício profissional.

RESOLUÇÃO 1.082, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 - 
Insere o título de técnico em portos na Tabela de Títulos 
Profissionais do Sistema Confea/Crea, para efeito de fis-
calização do exercício profissional.
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ENTREVISTA
Engenheiro Civil

Leonides Alves da Silva Neto

A judicialização é 
o pior dos mundos, 

porque você 
transfere uma 

questão que teria 
um condão muito 
mais técnico que 

jurídico para uma 
situação muito 

mais jurídica do 
que técnica.
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Revista Vértice - Onde está o equívoco da 
Resolução CAU/BR 51/2013?

Leonides Neto - Todos os normativos, se-
jam do Sistema Confea/Crea, sejam do CAU/BR, 
olham pra dentro. Eles dizem o que é que os seus 
registrados podem ou não fazer, com base nos cri-
térios de avaliação que o seu sistema estabeleceu.

O equívoco começa a surgir quando a Reso-
lução 51 lança um olhar para fora. Ela não tem 
uma aplicabilidade apenas interna. Na hora que 
ela cria uma privatividade, ela tira o direito de 
outros. Eles estão dizendo que outras profissões 
regulamentadas no país não podem fazer algo. 
Esse é o diferencial desta Resolução e é, dispara-
do, o principal problema.

De outro lado, a Lei 12.378/2010, que autori-
zou o CAU a editar resoluções e com a qual as re-
soluções possuem relação de subordinação, diz, 

em seu art. 3º, §2º, que serão consideradas pri-
vativas aquelas atividades em que forem obser-
vadas ausência de formação superior e que essa 
ausência impute risco. São duas condicionantes. 
Essas premissas deveriam ter sido abordadas 
de forma minuciosa e cristalina pela Resolução 
51. No seu corpo, essa normativa precisaria ter 
provado, e o ônus da prova nesse caso é do CAU, 
que há a ausência de formação em todos aqueles 
itens que ela relacionou. E não é qualquer ausên-
cia de formação, é uma ausência de formação 
que traga risco. Porque pode acontecer de uma 
ausência de formação não trazer risco algum. Foi 
estabelecida a possibilidade, mas foram estabe-
lecidas, também, as condicionantes da questão 
da privatividade. E é aí que a situação da Reso-
lução 51 é precária. Ela é precária porque deixou 
de verificar isso. Nós temos formação, somos 
um Conselho regulamentado.

A Lei 5.194/1966, que regula o exercício das profissões da área 
tecnológica, atribui exclusivamente ao Confea o poder de re-
gulamentar e decidir sobre o exercício profissional de seus ju-
risdicionados, incluindo suas atribuições e competências. De 
outro lado, a Lei 12.378/2010, que cria o Conselho de Arquitetu-
ra e Urbanismo (CAU/BR), reconhece a existência de áreas de 
sombreamentos e é clara ao determinar que “na hipótese de as 
normas do CAU/BR sobre o campo de atuação de arquitetos e 

urbanistas contradizerem normas de outro Conselho profissional, a con-
trovérsia será resolvida por meio de resolução conjunta dos Conselhos”. 

Apesar das regras sobre a regulação de concessão de atribuições pro-
fissionais serem tratadas de forma clara nestas legislações, o tema é pau-
ta recorrente na área tecnológica. Atividades exercidas por profissionais 
do Sistema Confea/Crea são tratadas como privativas pela Resolução 
51/2013, do CAU/BR, e o tema é alvo de judicialização.

O Conselheiro Federal do Confea, representante do estado de Pernam-
buco, engenheiro civil Leonides Alves da Silva Neto, coordena a comissão 
técnica que discute encaminhamentos para casos de interesse do Siste-
ma que tenham sombreamentos e demais demandas conflitantes com 
outros conselhos profissionais, em especial o CAU/BR. Nesta entrevista ele 
esclarece os pontos de tensão entre os dois Conselhos e destaca o esforço 
no sentido de se construir uma solução negociada.
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Então, na minha opinião, a atuação dos profis-
sionais do Sistema Confea/Crea é legítima e está, 
inclusive, amparada pela própria 12.378/2010 e 
pelo art. 5º da Constituição Federal, que em seu 
inciso XIII diz que “é livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualifi-
cações profissionais que lei estabelecer”.

Revista Vértice - O senhor coordena a 
Comissão Temática de Harmonização Inter-
conselhos (CTHI), do Confea. Como estão 
encaminhadas as discussões acerca da 
privatividade de atividades decretada pelo 
CAU/BR?

Leonides Neto - A dis-
cussão está sendo feita por 
meio de duas comissões, 
uma no âmbito do Confea, 
a CTHIC, e outra no âmbi-
to do CAU/BR, a Comissão 
Temporária de Harmoniza-
ção do Exercício Profissio-
nal (CTHEP). Cada grupo 
é composto por cinco inte-
grantes e não existe uma re-
lação de subordinação.

O posicionamento do Con-
fea é que todas as ativida-
des em que forem com-
provadas a formação dos 
profissionais do Sistema 
não podem constar na Re-
solução 51, porque a Lei 
12.378/2010 é explícita 
quanto a isso. Então, esta-
mos verificando todos os 
itens da 51 que o Sistema 
Confea/Crea entende que 
não há ausência de forma-
ção. Não se pode cercear 
o direito do egresso por conta desta Resolução. 
A expectativa é que fique demonstrado tecnica-
mente, e não subjetivamente ou hipoteticamente, 
que não há ausência de formação. Com isso, po-
deremos reavaliar os normativos do Sistema Con-
fea/Crea e do CAU/BR visando à construção de 
resoluções conjuntas. 

Revista Vértice - Qual a metodologia de 
trabalho aplicada nas comissões?

Leonides Neto - O encaminhamento é para 
que o trabalho das Comissões seja objetivo e téc-
nico. Por isso, antes de iniciarmos a discussão, 
algumas premissas foram acertadas. A primeira 
é que qualquer decisão que sair das Comissões 
será embasada por um conceito denominado 
unanimidade técnica.

A segunda forma que a gente encontrou para ob-
jetivar a discussão foi focar na atribuição versus 
formação, tanto em conteúdo quantitativo quan-

to qualitativo. Em que pese 
a lei dos arquitetos dizer 
que as atribuições deles 
são por base de diretrizes 
curriculares, diferente da 
nossa, que é por formação 
propriamente dita, o Con-
fea se posicionou que não 
aceitaria discutir atribuição 
em diretriz curricular.

Em linhas gerais, estamos 
concluindo um planilha-
mento com a amostra da 
análise curricular de duas 
instituições de ensino de 
cada região geográfica bra-
sileira, com os seguintes cri-
térios de seleção: universi-
dades públicas, com cursos 
de engenharia civil, elétrica 
e mecânica, agronomia e 
arquitetura melhores pon-
tuadas no Enade e Conceito 
Preliminar do Curso (CPC).

Após todas essas planilhas 
preenchidas, as lacunas 
que estiverem abertas, se 

estiverem, são o que realmente ficaria entendido 
como ausência de formação, pelo menos no en-
tendimento do Sistema Confea/Crea.

Outra situação é o seguinte: imagine que entre as 
dez sorteadas, por exemplo, da engenharia civil, 
nenhuma atingiu esse plano e ficou uma lacuna. 

Em que pese na lei 
dos arquitetos dizer 

que as atribuições 
deles são por 

base de diretrizes 
curriculares, 

diferente da nossa, 
que é por formação 

propriamente 
dita, o Confea se 

posicionou que não 
aceitaria discutir 

atribuição em 
diretriz curricular.
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E se outra instituição, que não é uma das dez sor-
teadas, tem essa formação? Essa é uma questão 
importante que precisaremos analisar, porque eu 
não posso cercear o direito de ninguém por conta 
da discricionariedade de 55% que existe nas dire-
trizes curriculares.

Revista Vértice - O Sistema Confea/Crea 
regulamentou a arquitetura e urbanismo, 
em conjunto com a engenharia, até o ano 
de 2010, quando estes profissionais criaram 
seu próprio Conselho. Até então as ques-
tões de sombreamento profissional eram 
administradas de forma conciliada. O que 
mudou?

Leonides Neto - Problemas que antes eram 
tratados numa mesma esfera administrativa ago-
ra pertencem a Conselhos laterais. Em que pese 
um ser 12 vezes maior que o outro em número de 
profissionais, área de atuação e arrecadação, mas 
não existe mais subordinação como existia antes. 
E a forma como a questão está sendo conduzida 
é a pior possível.

A judicialização é o pior dos mundos, porque você 
transfere uma questão que teria um condão mui-
to mais técnico que jurídico para uma situação 
muito mais jurídica do que técnica. Quando eu 
digo que esse é o pior dos mundos é porque uma 
prerrogativa que era nossa, de uma discussão es-
sencialmente técnica, é transferida para o âmbito 
jurídico. E aí a lógica se inverte.

Revista Vértice - O CAU/BR alega que a 
Resolução 51 “se reveste de importância ca-
pital tanto para a Arquitetura e Urbanismo 
como para seus profissionais, os quais há 
décadas vêm assistindo várias das ativi-
dades técnicas que historicamente foram 
reconhecidas como de sua alçada - projeto 
arquitetônico, urbanístico e paisagístico, e 
aquelas do âmbito do patrimônio histórico 
- sendo indevidamente exercidas por ou-
tros profissionais que não têm a necessária 
formação acadêmica que os credencie para 
tal”. Isso é verdade?

Leonides Neto - Isso é uma leitura histórica 
ideológica e fecha dizendo que há ausência de 
formação, só que não comprova isso. Ausência 

de formação em qual item? São mais de 50 itens 
na Resolução 51. Quais deles, todos eles? Onde 
é que está essa análise quantitativa e qualitati-
va? Então, isso é um posicionamento ideológico 
e histórico com a tendência corporativa, porque 
fala dos interesses dos profissionais da arquitetu-
ra, onde a lógica não deveria ser essa. Porque na 
hora que você retira de certos serviços um con-
junto de profissionais, que é dez vezes o número 
dos arquitetos, o que vai acontecer? A lei da ofer-
ta e da procura indica que o preço tende a subir. 
Então, é uma restrição à competitividade. Enfim, 
eu realmente tenho que discordar dessa posição 
que é muito mais histórica, ideológica e de reser-
va de mercado do que propriamente uma análise 
técnica e de benefício da sociedade, com maior 

prestação de serviço, um maior número possível 
de profissionais, mais multidisciplinar possível e 
com o menor custo.

Revista Vértice - É conhecida a existên-

Tenho que discordar 
dessa posição que é 
muito mais histórica, 
ideológica e de 
reserva de mercado 
do que propriamente 
uma análise técnica 
e de benefício da 
sociedade, com 
maior prestação de 
serviço, um maior 
número possível de 
profissionais, mais 
multidisciplinar 
possível e com o 
menor custo.
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cia de atribuições compartilhadas entre 
profissionais de categorias diversas. Com-
partilhar as atividades seria uma maneira 
de prestar assistência técnica a todas as 
localidades?

Leonides Neto - Sim. Mais ampla do ponto de 
vista geográfico, com um maior número de profis-
sionais e com um preço mais barato, porque você 
amplia a competitividade. Esse é um outro fator 
negativo da privatividade, você restringe a compe-
tividade e, geralmente, este tipo de restrição gera 
dano. Então, a privatividade deve ser uma exceção à 
regra, não a regra em si. É como se você não gerasse 
o contraditório, não considerasse outras formações 
diferentes, com outras formas de fazer as coisas. 
Talvez até mais baratas, mais rápidas ou com me-
lhor qualidade. Realmente, a Resolução 51 carece 
de algumas complementações ou até supressões.

Revista Vértice - Em que medida a análise 
das diretrizes e componentes curriculares 
dos engenheiros pesa para legitimar a defe-
sa das atribuições da área tecnológica?

Leonides Neto - No nosso Sistema, a atribui-
ção não é dada com base em diretriz curricular, é 
dada com base em formação. A primeira maneira 
é rígida e representa uma relação entre Ministério 
da Educação e instituição de ensino. Na segunda 
temos uma relação instituição de ensino e profis-
sional. Essa é a relação da ponta, é o que realmen-
te importa. O profissional que vai para o mercado 
não aprendeu diretriz curricular, ele aprendeu a 
formação que efetivamente teve.

Também existem outras variáveis. Além de nosso 
Sistema ser multidisciplinar, temos uma particu-
laridade em nosso currículo. As diretrizes da en-
genharia, diferente do direito, da arquitetura e de 
outros cursos, são compostas da seguinte forma: 
30% de conteúdo básico, 15% de conteúdo pro-
fissionalizante e 55% de conteúdos específicos, 
que são de autonomia universitária. Isso faz com 
que o currículo das engenharias não seja unifor-

me. Então, a afirmação de que há ausência de for-
mação na engenharia é até complicada.

Nós concebemos a atribuição de acordo com o que 
o profissional efetivamente recebeu de formação 
e não com base em diretriz. O regionalismo não 
pode ser contemplado em outras áreas, nas enge-
nharias pode. A universidade está localizada numa 
certa região e ela usa esse 55%, que é constitucio-
nal, para atender necessidades regionais. É certo, 
é errado? Não sei. É uma característica. Você tem 
uma dificuldade de constituir um currículo mínimo 
da engenharia, mas tem o outro lado, que é o lado 
das instituições de ensino com sua sensibilidade 
e seu conhecimento de atender as necessidades 
locais. Uma universidade em Macapá vai ter as 
mesmas necessidades de mercado do que uma no 
ABC Paulista? Não. Este é o panorama.
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Revista Vértice - O Crea-Minas entrou com 
ação civil pública para garantir o direito de 
atuação de seus profissionais registrados e 
aguarda o encaminhamento dos trâmites 
legais. Até onde a Lei 5.194/66 e demais re-
soluções do Confea são passíveis de inter-
pretação?

Leonides Neto - Existem sempre dois cami-
nhos para se resolver alguma coisa: a negociação 
e a judicialização. Eu aposto na negociação, tanto 
é que estou coordenando uma das comissões do 
Sistema Confea/Crea com o tema. Outros apos-
tam na judicialização e eu respeito. Mas, se a gen-
te chegar a um acordo conjunto esses processos 
vão perder o objeto. O caminho que eu aposto é 
o caminho da negociação, da análise técnica e da 
atribuição pari passu com a formação.

A Lei 5.194/1966 instituiu que atribuições deve-
riam ser tratadas através das resoluções, e no 
CAU a própria lei deles já colocou algumas atri-
buições. Mas não existe nenhuma hierarquia no 
fato de um tratar através de lei e outro através de 
resolução. A resolução tem força de lei porque ela 
é autorizada e indicada na lei.

Entretanto, o Judiciário no nosso país é quem tem 
o condão de dar o status de transitado e julgado, 
é a palavra final. No que é matéria de direito ele vai 
fazer com mais propriedade. Só que essa discus-
são da atribuição tem uma conotação muito mais 
técnica do que de matéria de direito. Matéria de 
direito é o que está escrito de forma explícita na 
lei, pode ou não pode.

Estou dizendo que o Judiciário pode determinar, é 
a instância maior, decisiva, definitiva. Mas nesse 
assunto de atribuição vai faltar conteúdo se, infe-
lizmente, a gente não conseguir chegar a uma so-
lução negociada para que o Judiciário decida da 
melhor forma para a sociedade.

Revista Vértice - Apesar de serem profis-
sões que se complementam no desempenho 
de suas funções, o acirramento dos conflitos 
sobre o que são atribuições profissionais de 
engenheiros e arquitetos e urbanistas tem 
lesado o direito de atuação de muitos pro-
fissionais. Estamos próximos de construir 
uma resolução conjunta?

Leonides Neto - Existem algumas variáveis. 
Quando esta temática for levada aos plenários 
dos respectivos Conselhos, aspectos jurídicos e 
políticos, por exemplo, serão apreciados. Ques-
tionamentos sobre o período de vigência deste 
acordo, também. Mas aí, é imponderável.

A base da resolução conjunta é a análise da forma-
ção, o posicionamento técnico. É este o trabalho 
que coordeno. Então, tecnicamente, a previsão 
é que o trabalho das Comissões CTHIC e CTHEP 
seja concluído nos próximos 120 dias.

A privatividade deve 
ser uma exceção à 
regra, não é a regra 
em si. É como se 
você não gerasse o 
contraditório, não 
considerasse outras 
formações diferentes, 
com outras formas de 
fazer as coisas, talvez 
até mais baratas, 
mais rápidas ou com 
melhor qualidade.
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oje, no Brasil, existem milhares 
de profissionais da área tec-
nológica que desempenham 
atividades essenciais para o 

funcionamento da sociedade. Sabemos que 
essa atuação é indispensável para o desen-
volvimento de um país, nos aspectos eco-
nômico, social e sustentável. Esses profis-
sionais estão no mercado exercendo a sua 
atividade com o respaldo legal garantido 
pela habilitação de um Conselho. Os enge-
nheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos 
e meteorologistas, tanto de nível técnico 
quanto superior, são regulamentados pelo 
Conselho Federal de Engenharia e Agrono-
mia, e registrados e fiscalizados em cada 
estado por um Regional. São mais de 180 
títulos profissionais regulamentados pelo 
Sistema Confea/Crea. Um número que só 
tende a crescer, pois quanto mais a tecnolo-
gia se desenvolve, mais especialidades sur-
gem e novos profissionais são necessários 
para atender as demandas da sociedade. 
Em meio a esse cenário multiprofissional, 
existem profissões que, embora sejam re-
gulamentadas por conselhos diferentes, 
possuem atividades afins, complementares 

A Resolução 
51/2013, do 
CAU-BR, é 

contestada 
justamente 
pelo fato de 

um conselho 
não poder 

determinar as 
atribuições, 

poderes e 
deveres de 

profissionais 
representados 

por outro.

A ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL 
E O MERCADO DE TRABALHO

Eng. Civil Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas



O que nos 
incomoda é o 

cerceamento das 
possibilidades 

de trabalhos de 
profissionais 

da área 
tecnológica que 

há anos atuam 
no mercado e são 

referências no 
seu ramo, como 

vem acontecendo 
com engenheiros, 

agrônomos e 
geógrafos.
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e em alguns casos coincidentes, como é o caso de enge-
nheiros e arquitetos.

Contudo, desde 2013, quando o Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo (CAU/BR) editou a Resolução 51, vêm 
ocorrendo divergências em relação à atuação profissional 
da área tecnológica. A Resolução 51/2013 estabeleceu 

atribuições privativas dos 
arquitetos e urbanistas 
e interfere no campo de 
atuação  de outras pro-
fissões não regulamentas 
pelo CAU. De acordo com 
a Resolução, apenas ar-
quitetos poderiam fazer 
projetos paisagísticos, 
arquitetônicos de edifica-
ções, projetos urbanísti-
cos e de parcelamento do 
solo mediante loteamen-
to, projetos de iluminação, 
regularização fundiária, 
entre outros, atividades 
que antes eram feitas e 
que deveriam continuar 
sendo realizadas também 
por engenheiros civis, am-
bientais, agrimensores, 
agrônomos e geógrafos.

Nesse contexto, tem 
sido lançada uma série de 
dúvidas sobre atribuições, 
competências privativas e 
resoluções específicas.

Essas atividades sempre foram compartilhadas, des-
de a época em que arquitetos e engenheiros dividiam o 
mesmo Conselho, período que durou quase 80 anos e 
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se encerrou em 2010, momento em que foi criado o 
CAU. A Resolução 51/2013 é contestada justamente 
pelo fato de um Conselho não poder determinar as 
atribuições, poderes e deveres de profissionais repre-
sentados por outro. E quando houvesse dúvidas em 
relação ao sombreamento de atribuições, a própria 
Lei que instituiu o CAU, a 12.378/2010, determinou a 
elaboração de resolução conjunta entre os conselhos 
e que, enquanto não editada a 
resolução conjunta, seja válida 
a aplicação da norma do Conse-
lho que garanta ao profissional 
a maior margem de atuação. 
Porém, não foi isso que ocor-
reu. Embora arquitetos e outras 
modalidades profissionais com-
partilhassem atribuições, o CAU 
ignorou a existência do sombre-
amento e editou unilateralmen-
te a Resolução 51/2013, que 
gerou divergências em relação 
à atuação profissional da área 
tecnológica. No entendimento 
da Resolução 51/2013 os enge-
nheiros, agrônomos e geógra-
fos seriam privados de realizar 
atividades que fazem parte do 
escopo de atribuições destes 
profissionais.

Temos percebido manifes-
tações de insatisfação por par-
te dos profissionais e de des-
conhecimento quanto a esta 
situação. O que nos incomoda 
é a tentativa de cerceamento 
arbitrário das possibilidades de trabalhos de profis-
sionais que há anos atuam no mercado e são refe-
rências no seu ramo. Essa ação do CAU tem lançado 
dúvidas à sociedade e aos contratantes de serviços, 
e causado prejuízos aos engenheiros, agrônomos e 
geógrafos. O argumento usado pelo CAU é de que 
esses profissionais não têm atribuição devida para 
exercerem as atividades que eles dizem ser pri-
vativas de arquitetos e urbanistas. No entanto, as 
atribuições são concedidas pelo Crea-Minas com 
base nas competências e habilidades adquiridas na 
formação acadêmica. O Sistema Confea/Crea é ri-
goroso nesta questão, é isso que fazemos há mais 
de oitenta anos. É função do Conselho defender a 

sociedade colocando à sua disposição profissionais 
que detêm o conhecimento técnico, com atribuições 
dadas em função do que ele cursou na universidade 
e do que também adquiriu durante o seu exercício 
profissional.

O Crea-Minas faz uma análise criteriosa dessas 
atribuições por meio de avaliação das diferentes gra-
des curriculares das instituições de ensino. Hoje, por 

exemplo, temos diversos enge-
nheiros civis se formando que 
não possuem atribuição para 
atuarem na área de saneamen-
to básico porque não cursaram 
matéria que lhes desse essa 
competência. Assim como tam-
bém existem engenheiros civis 
que não possuem atribuições 
para realizar grandes obras es-
truturantes, pois não cursaram 
matérias que dão a eles capaci-
dade de cálculo, de projetar e de 
construir grandes estruturas. 
Portanto, para determinar qual-
quer atribuição, o Crea-Minas 
avalia a formação do profissio-
nal. Dessa maneira, a sociedade 
pode se tranquilizar quando di-
zemos que um engenheiro está 
apto a fazer um projeto de edi-
ficação, ou que um agrônomo 
pode fazer um projeto paisagís-
tico ou que um geógrafo está 
habilitado para desenvolver um 
planejamento urbano e regional, 
pois ele estudou para tal.

Toda essa situação imposta pela edição da Reso-
lução 51 gerou uma grande confusão na sociedade. 
Prefeituras estão sendo notificadas a não contratar 
engenheiros e projetos assinados por esses profissio-
nais não estão sendo considerados válidos. Pessoas 
físicas estão sendo autuadas por não apresentarem 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) – docu-
mento de responsabilidade emitido pelo CAU – en-
quanto já existe uma Anotação de Responsabilidade 
Técnica (A.R.T) emitida por um engenheiro do proje-
to daquela edificação. Está havendo uma disputa de 
área de atribuição e de mercado de trabalho que não 
é saudável para a população.

Está havendo 
uma disputa 

de área de 
atribuição e 
de mercado 
de trabalho 

que não é 
saudável 

para a 
população.
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Em função disso, entramos com uma Ação Ci-

vil Pública na Justiça Federal, em Belo Horizonte, 
em 2014, para suspender a aplicação da Resolução 
51/2013, do CAU/BR, e qualquer ação de fiscalização 
por parte deste Conselho sobre as atividades dos pro-
fissionais e empresas com registro no Crea-Minas. 
O argumento essencial é de que a Resolução 51 não 
revogou – e nem poderia – os Decretos 23.569 e 
23.196, de 1933, a Lei 5.194, de 66, as Resoluções 
218, de 1973, e a 1.048, de 2013 do Confea, que 
atribuem as atividades dos profissionais regula-
mentados pelo Conselho. No entanto, a decisão 
liminar favorável ao Crea-Minas foi cassada em 
2015, e, desde então, aguardamos o julgamento 
do recurso interposto pelo Crea.

Enquanto não se resolve o conflito na esfera 
judicial, é preciso estabelecer diálogos entre os 
Conselhos e caminharmos para uma solução co-
mum. Não cabe aos Conselhos ficar discutindo, 
debatendo, brigando por causa de atribuições. 
Reconhecemos o importante papel desempenha-
do pela arquitetura e sabemos das inúmeras con-
tribuições desta profissão para o desenvolvimento 
da sociedade. O que não pode acontecer é a ins-
tauração dessa cizânia em razão de disputa de 

mercado e corporativismo. Em relação ao sombrea-
mento de atividades, queremos nivelar esse entendi-
mento, lançar luz sobre essas disputas, sobre a con-
cessão de atribuições tanto nossas quanto de outros 
Conselhos. A sociedade, inclusive, precisa tomar co-
nhecimento das nossas atividades, como elas são de-
sempenhadas, o que são as nossas profissões, como 

elas recebem atribuição, como elas se habilitam e 
capacitam para poder prestar o serviço à população.

Esse entendimento, inclusive, é necessário para 
empreendermos uma luta maior, que é a defesa das 
profissões da área tecnológica, inclusive da arquite-
tura, como um todo e do entendimento, por parte da 
sociedade, da importância de profissionais técnicos. 
Nesse sentido, uma ação conjunta entre os Conse-
lhos – como atuar juntos, compartilhar fiscalização, 
ter entendimentos comuns sobre determinadas sea-
ras, fazer resoluções conjuntas – fortalece a categoria 
e projeta uma visibilidade positiva da área tecnológi-

O argumento essencial é 
de que a Resolução 51 não 
revogou – e nem poderia 
– os Decretos 23.569 e 
23.196, de 1933, a Lei 5.194, 
de 66, as Resoluções 
218, de 1973, e a 1048, 
de 2013 do Confea, que 
atribuem as atividades 
dos profissionais 
regulamentados pelo 
Crea-Minas.

Essa atuação não deve 
ser nunca no sentido de 
restringir o trabalho do 
outro, e, sim, no sentido 

de promover o encontro 
dos conhecimentos e 

potencializar a atuação 
dos nossos profissionais 

ao fazer um trabalho 
de defesa da sociedade 

com uma qualidade 
cada vez melhor.



30

Vértice Especial | Atribuições Profissionais

ca. Essa atuação não deve ser no sentindo de restringir 
o trabalho do outro, e, sim, no sentido de promover o 
encontro dos conhecimentos e potencializar a atuação 
dos nossos profissionais ao fazer um trabalho de defesa 
da sociedade com uma qualidade cada vez melhor.

O foco da nossa preocupação deve, inclusive, se 
voltar à atuação de leigos. Hoje o conhecimento é mui-
to disseminado e qualquer pessoa que tenha acesso à 
internet acredita ser capaz de dirigir ou executar uma 
obra, construção de residência unifamiliar, a produção 
de um projeto, uma instalação elétrica. No entanto, o 
conhecimento especializado é crucial para garantir a 
segurança e qualidade dos serviços técnicos. E não é na 
divisão que vamos garantir mercado e solucionar con-
flitos, temos que nos agrupar para defender as nossas 
profissões e mostrar a sociedade a real importância de-
las, pois mercado de trabalho existe para todos.

O Crea-Minas vai atuar firmemente nesta direção 
por acreditar ser a mais correta. Não queremos retro-
cessos e atrasos ao disputar atribuições profissionais. 
Nós queremos avançar com o pensamento no futuro. 
Para tal, vamos empreender todos os esforços no senti-
do de elaborar a resolução conjunta entre os Conselhos, 
como previsto na Lei 12.378/2010. A discussão já está 
sendo conduzida, no âmbito do Sistema Confea/Crea, 
pela Comissão Temática de Harmonização Interconse-
lhos (CTHI). Vamos, ainda, formar um grupo de trabalho 
no Crea-Minas para discutir as questões junto aos pro-
fissionais, gestores municipais e Judiciário para escla-
recer a concessão de atribuições na área tecnológica. 
A nossa intenção com essas ações é elucidar o quanto 
antes a situação de conflito que hoje se estabeleceu em 
função da Resolução 51/2013 e reforçar o nosso com-
promisso de trabalhar na defesa dos interesses sociais 
e humanos, promovendo a valorização profissional e a 
excelência do exercício das atividades profissionais.

A nossa intenção 
com essas ações 
é elucidar o 
quanto antes 
a situação de 
conflito que hoje 
se estabeleceu 
em função da 
Resolução 51/2013 
e reforçar o nosso 
compromisso 
de trabalhar 
na defesa dos 
interesses sociais 
e humanos, 
promovendo 
a valorização 
profissional e 
a excelência 
do exercício 
das atividades 
profissionais.
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Professor Aécio Lira, Ph.D
Ex-Diretor da Escola de Engenharia da UFMG, CEO 
e Diretor de Engenharia da EduQualis

COMPETÊNCIA, HABILIDADES 
E FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
NAS DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS DE ENGENHARIA

ividas estas cinco décadas de ensino de 
engenharia como aluno, professor, pes-
quisador, diretor e executivo, destaco três 
aspectos estruturantes e impactantes, em 
especial, decorrentes de profundas trans-
formações no ensino superior brasileiro 
após a criação, em 1996, da personalidade 
jurídica “instituições de ensino superior com 
fins lucrativos”:

1. a massificação no ensino (quantidade) 
que atingiu nas engenharias uma ex-
ponencial expansão, saindo de 200 mil 
para os atuais 950 mil estudantes de en-
genharia;

2. como resultado deste processo de mas-
sificação, a má qualidade dos formandos 
de hoje, com 50% alcançando apenas as 
notas 1 e 2 no Enade e 31% com nota 3;

3. a necessidade que urge para a criação de 
avaliações seriadas, seguindo a exem-
plar iniciativa da criação da Avaliação Na-
cional Seriada dos Estudantes de Medici-
na (Anasem), com o objetivo de avaliar os 
estudantes de graduação em Medicina, 
do 2º, 4º, e 6º anos.

V



33

Em paralelo a este cenário de “calamidade”, pela má qualidade 
de ensino de massa, destacam-se as Diretrizes Curriculares Na-
cionais do MEC (DCN) na “vã tentativa” de associar os objetos de 
conhecimento e as habilidades que deverão ser desenvolvidas du-
rante a graduação, estabelecendo correspondências entre as com-
petências e os objetos de conhecimento, que permitem “avaliar 
com clareza” o que foi aprendido, ou não!

E nesta “vã tentativa” de se chegar a algum resultado, o clássico 
modelo, tradicional e desafiador, propõe, à luz das DCN, o currícu-
lo dos respectivos cursos, na “forma” de uma “matriz curricular”. 
Cite-se, para ilustrar o desafio, “ ... o princípio geral para o estabe-
lecimento da estrutura do Currículo do Curso de Engenharia (Me-
cânica) é sua contínua evolução de forma integrada com a socieda-
de, atendendo a suas demandas, mesmo aquelas mais prementes, 
sem perder de vista a liberdade de pensamento e a geração de no-
vos conhecimentos. O currículo é concebido, visando à formação 
de um Engenheiro (Mecânico) com habilidades técnicas, que se 
caracterizem pela diversidade, atualidade e dinamismo, e com uma 
visão crítica e ampla a respeito da sua inserção na sociedade. Para 
isto, o currículo deve ser mais flexível e abrangente na sua estrutu-
ra e mais ágil nas suas transformações” (BORTOLUS et al, 2003).

Zarifian (2001) aponta que os principais fatores que influen-
ciaram no aparecimento do termo competência foi o aumento 
da complexidade do trabalho e o aumento da quantidade e do 
tratamento de eventos. Para o autor, estas foram as duas prin-
cipais causas do aparecimento do termo competência. Para Zari-
fian (1998), citado por Francisco (2003), dois aspectos são essen-
ciais no que se pode chamar de competência. O primeiro aspecto 
apontado pelo autor é o “assumir responsabilidade”; o segundo 
aspecto é o ”desenvolvimento de uma atitude reflexiva face ao 
trabalho”. No entanto, podemos dizer que não há uma definição 
clara e partilhada do que venha a ser competência, existindo, 
múltiplos significados.

Segundo MEC (2003) as competências podem ser classifica-
das em: conhecimentos, habilidades e valores. O conhecimento 
pode ser entendido como simplesmente o saber adquirido pela 
pessoa. A habilidade refere-se ao saber-fazer, mas não são atri-
butos relacionados apenas com esse saber-fazer, mas também 
aos saberes (conhecimento), ao saber-ser (atitudes), ao saber-
-agir (práticas do trabalho). Ela ainda pode significar “habilidade, 
aptidão, idoneidade”. Outra definição do termo competência é 
oriunda da CNE 07/1999 que considera competências como sen-
do um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Perre-
noud (1999) define competência “como sendo uma capacidade 
de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada 
em conhecimento, mas sem limitar-se a eles”.
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O conhecimento adquirido durante o curso de en-
genharia, ou de uma outra área, medicina, arquitetura, 
agronomia, economia, etc, não basta em si mesmo, ou 
seja, a aquisição deste conhecimento não é o único re-
quisito necessário para a capacidade de mobilização 
do ser em uma determinada situação. Mas adquirir 
estes conhecimentos é primordial para o desen-
volvimento das competências exigidas nas Dire-
trizes Curriculares Nacionais (DCN). Em Perrenoud 
(2000), competência é “definida” como sendo “uma 
capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos 

para enfrentar um tipo de situação”. Essa definição 
implica em quatro aspectos:

1. As competências não são elas mesmas sa-
beres, atitudes, mas mobilizam, integram e 
orquestram tais recursos.

2. Essa mobilização só é pertinente em situa-
ção, sendo cada situação singular, mesmo 
que se possa tratá-la em analogia com ou-
tras já encontradas.

3. O exercício da competência passa por ope-

rações mentais complexas subentendidas 
por esquemas de pensamento, que permi-
tem determinar e realizar uma ação relati-
vamente adaptada à situação.

4. As competências profissionais constroem-
-se em formação, mas também ao sabor da 
navegação diária de um professor, de uma 
situação de trabalho à outra.

Através destes quatro aspectos descritos por 
esse autor verifica-se que a competência coloca-se 
interdependente não só do conhecimento adquirido 
nas salas de aula, mas também das habilidades ad-
quiridas durante toda vida do indivíduo na sociedade.

As diretrizes curriculares dos cursos de enge-
nharia CNE/CES (11/2002) definem em seu artigo 
4º as competências que os egressos devem adquirir 
durante o curso. A posição tomada pelo MEC neste 
documento ao definir estas competências será ana-
lisada por dois pontos de vista.

Art. 4º A formação do engenheiro tem por obje-
tivo dotar o profissional dos conhecimentos reque-
ridos para o exercício das seguintes competências e 
habilidades gerais:

D5. aplicar conhecimentos matemáticos, 
científicos, tecnológicos e instrumentais 
à engenharia;

D6. projetar e conduzir experimentos e inter-
pretar resultados;

D7. conceber, projetar e analisar sistemas, 
produtos e processos;

D8. planejar, supervisionar, elaborar e coor-
denar projetos e serviços de engenharia;

D9. identificar, formular e resolver problemas 
de engenharia;

D10. desenvolver e/ou utilizar novas ferra-
mentas e técnicas;

D11. supervisionar a operação e a manuten-
ção de sistemas;

D12. avaliar criticamente a operação e a ma-
nutenção de sistemas;

D13. comunicar-se eficientemente nas formas 
escrita, oral e gráfica;

D14. atuar em equipes multidisciplinares;

Desafio: 
“não havendo uma 
definição clara e 
partilhada do que venha a 
ser competência, existindo 
múltiplos significados...” é 
possível, com comparações 
de matrizes curriculares, 
discutir “sombreamento de 
atribuições”, sejam entre 
as diversas engenharias, 
bem como com outras 
áreas correlatas, e sem 
avaliar adequadamente os 
respectivos profissionais?



35
D15. compreender e aplicar a ética e respon-

sabilidade profissional;

D16. avaliar o impacto das atividades da enge-
nharia no contexto social e ambiental;

D17. avaliar a viabilidade econômica de proje-
tos de engenharia;

D18. assumir a postura de permanente busca 
de atualização profissional.

Primeiro, a entidade de ensino que ministra o 
curso de engenharia deve focalizar o curso não só 
para o conhecimento, mas também para a aplicação 
do mesmo. Para Moretto (1999) o rumo da educa-
ção mudou, deslocou-se da “aquisição de conteúdos 
para a aquisição de habilidades e competências na 
gerência de conteúdos”.

O segundo ponto de vista surge quando compa-
ramos as competências fornecidas com os aspec-
tos descritos por Perrenoud, pois, quando as diretri-
zes curriculares nacionais delineiam competências 
a serem obtidas, não levam em consideração que as 
competências são individuais e oriundas de forma-
ções cognitivas de cada indivíduo, não sendo pos-
sível que todos os indivíduos, que possuem for-
mação familiar, educacional e social diferentes, 
obtenham as mesmas competências.

Segundo Resende (2000), competência “é a 
transformação de conhecimentos, aptidões, ha-
bilidades, interesses, vontade etc. em resultados 
práticos”. O que faz com que a competência não 
possa ser copiada com exatidão. Desta maneira, a 
competência pode ser interpretada como sen-
do sempre pessoal, pois todos desenvolvem sua 
própria competência, por meio do treinamento, da 
prática, dos erros e da reflexão. E, assim como o 
conhecimento, a competência também está base-
ada em regras que não mudam com facilidade.

Como os desenvolvimentos das competências 
envolvem mecanismos complexos e individuais, a 
verificação da aquisição dessas competências 
também se mostra difícil de ser obtida. Fernan-
da Simon (2004) fez um levantamento das princi-
pais habilidades e competências apontadas pela 
literatura, pelas Diretrizes do MEC e pela pesquisa 
da RBF Sistemas e Métodos de Informação, como 
as mais importantes para o exercício da profissão 
em engenharia no século XXI.

Simon et al (2002) afirma que os futuros en-
genheiros devem ter uma formação sólida, sendo 
capazes de apresentar um bom domínio das teorias 
fundamentais, dos métodos e ferramentas mais 
usadas nas engenharias. Porém, apenas ter um 
bom domínio dos conteúdos tradicionais tornou-se 
uma condição necessária, mas não suficiente para o 
exercício desta profissão.

Assim, os objetivos do ensino de engenharia 
têm deixado de priorizar apenas a aquisição de co-
nhecimentos formais, traduzidos pelos conteúdos 
das diversas disciplinas que compõem a sua grade 
curricular, para enfatizar também a necessidade do 
desenvolvimento de várias habilidades e competên-
cias. No entanto, o conhecimento técnico e especí-
fico da área não deve ser deixado de lado para prio-
rizar somente o desenvolvimento de competências.

Como coloca Perrenoud (1999): (...) uma com-
petência nunca é a implantação ‘racional’ pura e 
simples de conhecimentos, de modelos de ação, de 
procedimentos. Formar em competências não pode 
levar a dar as costas à assimilação de conhecimen-
tos, pois a apropriação de numerosos conhecimen-
tos não permite, por isso mesmo, sua mobilização 
em situações de ação (...) (PERRENOUD, 1999).

Mas afinal, quais são estas novas habilidades e 
competências? A intenção aqui não é fazer uma lista 
de todas as habilidades e competências possíveis e 
imagináveis para o exercício da engenharia, mas se-
lecionar conjuntos de competências que sejam mais 
importantes. Não serão separadas as habilidades 
das competências formando assim um grupo único. 
Além disso, não serão consideradas as habilidades 
técnicas como conhecer o conteúdo específico, tais 
como leis básicas, conceitos ou teorias, nem ter habi-
lidades para aplicar fórmulas ou equações matemá-
ticas. Pois como coloca Nguyen (1998): Embora uma 
mudança envolva um movimento em direção a uma 
engenharia “soft”, o aspecto técnico da engenharia 
não é menos relevante, e a formação em habilidades 
técnicas permanece o núcleo da engenharia. O que 
muda é a dimensão do núcleo: igualmente importan-
te agora é a inclusão de matérias não técnicas uma 
vez que a maioria dos engenheiros irá trabalhar num 
ambiente multidisciplinar (NGUYEN, 1998).

As habilidades e competências que mais são 
encontradas na literatura podem ser resumidas da 
seguinte maneira:
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L1. Capacidade para resolução de problemas

L2. Habilidades de pesquisa

L3. Criatividade

L4. Habilidade para projetar e conduzir ex-
perimentos

L5. Capacidade para a tomada de decisão

L6. Habilidade para desenvolver e/ou utilizar 
novas técnicas ou ferramentas computa-
cionais

L7. Capacidade para trabalhar em equipes

L8. Capacidade para se comunicar nas for-
mas oral, escrita e gráfica

L9. Habilidades de relacionamento interpes-
soal

L10. Proficiência em língua estrangeira

L11. Cultura geral

L12. Conhecimentos em administração

L13. Conhecimento de economia

L14. Comprometimento com as questões so-
ciais e ambientais

L15. Responsabilidade profissional e ética

L16. Características pessoais

L17. Empreendedorismo

L18. Flexibilidade para se adaptar às mu-
danças

L19. Atualização constante

Um outro aspecto importante na construção 
dos currículos dos cursos de graduação é a flexibili-
zação curricular, que trouxe avanços significativos 
a serem considerados na formação do engenheiro. 
Segundo Adriana M. Tonini e Danilo P. Pinto, no ar-
tigo “A flexibilização curricular e a engenharia”: A 
LDB estipula que a educação deve ser “inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidarie-
dade humana, tem por finalidade o pleno desenvol-
vimento do educando, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Há dois tipos de flexibilização curricular: a ver-
tical e a horizontal. A flexibilização vertical é enten-

dida como sendo a possibilidade de organização do 
saber ao longo de semestres e de anos, e contém 
três divisões: o núcleo específico, a formação com-
plementar e a formação livre. O núcleo específico 
deve constituir a essência do saber característico 
de uma área de atuação profissional; a formação 
complementar deve propiciar uma adequação do 
saber específico a outro que o complemente; e a 
formação livre está sendo proposta como a possibi-
lidade de o aluno ampliar sua formação em qualquer 
campo do conhecimento, com base estrita no seu 
interesse individual. Na formação do engenheiro, a 
flexibilização vertical, segundo as DC, está dividida 
em um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de 
conteúdos profissionalizantes e um núcleo de con-
teúdos específicos que caracterizem a modalidade 
de engenharia que o aluno está cursando; este, por 
assim dizer, seria o currículo obrigatório a cumprir 
e que reflete a participação do corpo docente e dis-
cente em sua estruturação. 

A flexibilização horizontal deve possibilitar ao 
aluno o aproveitamento de várias atividades acadê-
micas, para fins de integralização curricular. Ela per-
mite que as atividades desenvolvidas pelos alunos, 
durante sua permanência na universidade, possam 
ser contabilizadas no seu histórico escolar, e são elas 
que formam os alicerces de uma formação pautada 
na diversidade de opções que contemplem as prin-
cipais práticas de ensino-aprendizagem. Assim, para 
a engenharia espera-se que outras formas de inte-
gralização curricular, como as atividades de iniciação 
científica, empresas juniores, monitorias, projetos 
de extensão, visitas técnicas e outras atividades per-
mitidas pela flexibilização horizontal, que comple-
mentem a formação recebida no espaço acadêmico, 
sejam estimuladas e contribuam para fazer a articu-
lação da formação recebida com o sistema produti-
vo, da ciência com a tecnologia e da teoria com a prá-
tica do trabalho visando o atendimento as demandas 
da humanidade. Daí a flexibilidade curricular resultar 
de um compartilhamento de interesses, da escola e 
do aluno, às vezes com maior ênfase em projetos, na 
área de estruturas, ou em geotecnia etc.

Finalizando, destaque-se que no caso das DCNs 
das engenharias, o núcleo de conteúdos básicos 
é constituído pelo conjunto de conhecimentos co-
muns a todo engenheiro, independentemente da 
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sua área de formação no 
campo da engenharia, apro-
ximadamente 30% da car-
ga-horária do curso. Os con-
teúdos profissionalizantes 
são formados pelo conjunto 
de disciplinas que tratam 
de conhecimentos técnicos 
básicos para determinada 
modalidade das engenha-
rias. Aproximadamente 15% 
da carga-horária do curso 
deve incluir conteúdos pro-
fissionalizantes. O restante 
dos 55% são formados pela flexibilização vertical de 
núcleos específicos, a formação complementar e a 
formação livre, bem como a flexibilização horizontal.

A competência coloca-se 
interdependente não só do 

conhecimento adquirido 
nas salas de aula, mas 

também das habilidades 
adquiridas durante toda 

vida do indivíduo na 
sociedade.
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CONCESSÃO DE  
ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

ara debater a concessão de atribuições 
profissionais – de nível superior ple-
no – de uma maneira simples e expli-
cativa, precisamos conhecer algumas 
definições e conceitos, e lembrar que o 
objeto da discussão serão as profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 
Estas profissões, conforme dispõe a Lei 
5.194/1966, “são caracterizadas pelas 
realizações de interesse social e humano 
que importem na realização de empreen-
dimentos ligados aos recursos naturais; 
aos meios de locomoção e comunica-
ções; à edificações, serviços e equipa-
mentos urbanos, rurais e regionais; ins-
talações e meios de acesso a costas, 
cursos e massas de água e extensões 
terrestres; desenvolvimento industrial e 
agropecuário”, ou seja, são as Engenha-
rias, Agronomia, Geologia, Geografia e 
Meteorologia.

É importante reforçar que o Sistema 
Confea/Crea tem como objetivo prin-
cipal a verificação e a fiscalização do 

exercício e das atividades das profissões 
que abrange, em nível superior e técnico. 
Trocando em miúdos, o Sistema, com 
foco na proteção e segurança da socie-
dade, busca garantir que à frente dos 
empreendimentos que envolvam ou que 
necessitem do conhecimento ou de ser-
viços da área tecnológica haja, sempre, 
um profissional legalmente habilitado(1).

As diretrizes curriculares das enge-
nharias definem que todo curso, inde-
pendente da modalidade, deve possuir 
em seu currículo três núcleos: um de 
conteúdo básico, um de conteúdo profis-
sionalizante e outro de conteúdo especí-
fico, sendo que este último caracteriza a 
modalidade. Estes núcleos são determi-
nados em função da carga horária mí-
nima total estabelecida de 3.600 horas 
para a formação do profissional de nível 
superior pleno. Ou seja, em torno de 540 
horas (30%) para o de conteúdo bási-
co, 270 horas (15%) para o de conteúdo 
profissionalizante e de 1980 horas (55%) 

P
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As atividades 
profissionais podem 

ser compartilhadas 
desde que haja 

formação qualificada 
para tal. Em várias 

situações, entendo ser 
este um benefício para 
a sociedade, visto que 

mais de uma categoria 
profissional está 

habilitada e qualificada 
para atender suas 

necessidades.
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para o de conteúdo específico. Esta proporção visa 
permitir que, na autonomia concedida pelo MEC às 
instituições de ensino, possam ser consideradas as 
necessidades e especificidades regionais, na cria-
ção e montagem dos cursos para a formação dos 
profissionais.

As instituições de ensino são responsáveis por 
capacitar seus egressos para o exercício da profis-
são, porém a definição das atribuições profissio-
nais(2) é de responsabilidade única e exclusiva do 
Sistema Confea/Crea. Desta forma, o graduado só 
estará legalmente habilitado para o exercício profis-
sional após seu registro no Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia de seu estado.

Toda instituição de ensino deve, conforme dis-
põe a Lei 5.194/1966, cadastrar os cursos da área 
tecnológica no Sistema Confea/Crea, apresentan-
do toda a relação de documentos necessária, entre 
os quais destacamos o projeto pedagógico do curso 
incluindo o perfil do profissional, competências e 
habilidades desenvolvidas no curso, programa das 
disciplinas que o compõe e suas cargas horárias, 
primordiais para a concessão das atribuições ini-
ciais(3) aos egressos.

A definição das atribuições iniciais a serem con-
cedidas aos egressos é realizada conjuntamente 
com a autorização do cadastro do curso, pela Câ-
mara Especializada da modalidade. Os egressos das 
instituições de ensino terão suas atribuições iniciais 
concedidas em função da profundidade e da abran-
gência da capacitação obtida nos cursos regulares(4).

Uma vez que as atribuições das engenharias 
são amplas e plenas e, porque não dizer, dinâmicas, 
no sentido de que o desenvolvimento abre novos 
caminhos por meio de estudos, descobertas e pes-
quisas, seja no ramo do conhecimento ou de novas 
tecnologias e materiais, há que se considerar que os 
currículos das escolas estarão sempre se adequan-
do a esta situação.

É necessário esclarecer que são concedidas 
atribuições iniciais aos egressos, visto os cursos re-
gulares possuírem, em sua maioria, uma carga ho-
rária de 3.600 horas. Esta jornada não é suficiente 
para sua formação plena, com todas as atribuições 
que a profissão da modalidade de seu curso possui, 

sendo necessário complementar o conhecimento 
durante sua vida profissional para obter as atribui-
ções plenas da profissão.

É importante esclarecer, também, que há uma 
grande diferença entre o conhecimento formativo 
e o informativo. O conhecimento formativo é aque-
le dá a condição de exercer na plenitude as ativida-
des profissionais. As habilidades e competências 
adquiridas habilitam para o exercício profissional. 
Já o informativo dá noções para o entendimento, 
por exemplo, da leitura de projetos, porém, não o 
capacita por meio do desenvolvimento de habilida-
des e competências necessárias à sua habilitação 
para o exercício profissional daquela atividade ou 
daquele campo de atuação.

Com estas informações, e uma vez nivelado 
nosso entendimento, podemos iniciar a discussão 
sobre a concessão de atribuições no Sistema Con-
fea/Crea, especificamente no Crea-Minas.

Após a apresentação da documentação neces-
sária ao cadastramento do curso, o processo é pro-
tocolado e encaminhado para a Gerência Técnica 
do Crea que, em conformidade com os parâmetros 
estabelecidos pelas Câmaras Especializadas, verifi-
ca toda a legalidade da documentação e realiza uma 
pré-análise das ementas das disciplinas que com-
põem o curso. Feito isso, o processo é encaminhado 
para a análise, relato e julgamento da Câmara Espe-
cializada da modalidade do curso.

A análise realizada pelas Câmaras Especiali-
zadas, como já dito, considera a profundidade e a 
abrangência da capacitação obtida. A autonomia 
que as instituições de ensino possuem na criação 
dos cursos – que levam em consideração as ne-
cessidades e especificidades regionais do entorno 
onde ele será ministrado – faz com que exista uma 
grande variação na concessão das atribuições ini-
ciais entre os cursos de uma mesma modalidade. 
Exemplificando, podemos considerar que em de-
terminada região há a necessidade de serviços e 
obras de rodovias, e não há a necessidade de servi-
ços e obras de portos, rios e canais. Portanto, este 
curso será voltado para estas demandas, que se-
rão diferentes das carências de outros instalados 
em outras regiões.
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As Câmaras Especializadas, focadas na função 
primaz do Sistema Confea/Crea, a defesa e prote-
ção da sociedade, têm perfeito entendimento de 
seu dever e responsabilidade na concessão das 
atribuições iniciais aos egressos dos cursos e rea-
lizam estas análises com o mais alto grau de com-
prometimento. As atribuições são concedidas em 
conformidade com a Resolução 1.048/2013, do 
Confea, que consolida as áreas de atuação, as atri-
buições e as atividades profissionais relacionadas 
nas leis, nos decretos-lei e nos decretos que regula-
mentam as profissões de nível superior abrangidas 
pelo Sistema Confea/Crea e, principalmente, por 
uma análise criteriosa da matriz curricular cursa-
da. Por meio desta análise verifica-se se o egresso 
permeou o conhecimento mínimo e fundamental 
para o desenvolvimento das habilidades e compe-
tências necessárias. Essa verificação é realizada 
comparando a cadeia de conhecimentos essenciais 
ao desempenho das atividades profissionais com a 
matriz curricular cursada, eliminando a possibilida-
de de qualquer interpretação subjetiva na conces-
são das atribuições iniciais aos egressos dos cursos 
regulares. Vale destacar que nem sempre os egres-
sos advindos de um mesmo curso tem as mesmas 
atribuições, pois existem matérias optativas que 
permeiam e complementam outras cadeias de co-
nhecimento necessárias à obtenção das atribui-
ções. Destaca-se, ainda, que não são considerados 
os títulos das ementas cursadas e sim seu conteú-
do, que pode estar distribuído em diversas ementas 
cursadas. A análise é realizada em função do currí-
culo efetivamente cursado.

Esta mesma análise é realizada para a conces-

são de atribuições complementares, que podem 
ser obtidas por meio de cursos de especialização, 
registrados no Sistema Confea/Crea, realizados ao 
longo da vida profissional, complementando a for-
mação e permitindo desenvolver novas atividades 
além de suas atribuições inicialmente concedidas.

Em uma análise mais profunda, entendo que, 
na verdade, o Sistema não concede as atribuições 
profissionais, pois as mesmas são inerentes à pro-
fissão. O que o Sistema realmente faz é restringir o 
profissional de atuar nas áreas que ele não tem co-
nhecimento formativo.

É importante destacar que, com o avanço e 
ampliação dos conhecimentos – cada vez mais es-
pecíficos e qualificados –, nosso Sistema se empe-
nha para acompanhar a evolução inflingida pelos 
dias atuais. Um exemplo é a busca incessante pelo 
aprimoramento na concessão de atribuições pro-
fissionais, mediante a edição de novas resoluções 
atualizadas, demonstrando que haverá um grande 
avanço neste campo.

Hoje em dia há um grande sombreamento de 
atividades entre as profissões abrangidas pelo Sis-
tema Confea/Crea com as de outros Conselhos Pro-
fissionais. No meu ponto de vista, as atividades pro-
fissionais podem ser compartilhadas desde que haja 
formação qualificada para tal. Em várias situações, 
entendo ser este um benefício para a sociedade, vis-
to que mais de uma categoria profissional está habi-
litada e qualificada para atender suas necessidades. 
São abordagens diferentes para uma mesma situa-
ção e, no final, a própria sociedade saberá distinguir o 
mais qualificado para solucionar seu problema.

NOTAS:
(1) Profissional legalmente habilitado é aquele graduado e devidamente registrado no Sistema 
Confea/Crea em dia com suas obrigações legais. 
(2) As atribuições profissionais são as competências, habilidades, responsabilidades e funções 
necessárias ao exercício da profissão. 
(3) Atribuições iniciais são as concedidas aos egressos em função da profundidade e da 
abrangência da capacitação obtida nos cursos, podendo ser ampliadas durante sua vida profissional.
(4) Cursos regulares são os cursos de graduação ou de especialização (pós-graduação) 
devidamente cadastrados no Sistema Confea/Crea.
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O CONSELHO REGIONAL DE 
BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO E AS 
“RESERVAS DE MERCADO”

Constituição da República Federativa Brasileira ga-
rante, nos seus primeiros artigos, o direito ao tra-
balho, no rol dos Direitos Sociais. A não observância 
desta garantia fundamental toca fundo na questão 
social e vai de encontro à evolução das relações tra-
balhistas como um todo.

Um Conselho Profissional tem como finalidade 
principal a proteção da sociedade em relação à classe 
profissional a qual ele representa, sendo destinadas às 
associações e sindicatos as funções de proteção do 
trabalhador, sua representação social, etc. Fiscalizar o 
trabalho de seus profissionais, balizar suas atividades 
em função de sua formação, mostrar os limites de sua 
competência são o modus operandi dos Conselhos.

Assim, um Conselho Profissional regulamenta, 
única e exclusivamente, o trabalho dos profissionais 
registrados, aqueles cujo perfil de formação se enqua-
dra na legislação pertinente. Ele o faz por meio de re-
soluções, portarias, instruções normativas, reitere-se, 
aplicáveis tão somente a seus registrados.

A Somos 
radicalmente 

contra as 
reservas de 

mercado 
nas áreas de 

sombreamento 
multiprofissional 

em que 
muitos e bons 

profissionais 
podem juntos 

atuar.
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A preparação acadêmica dos profissionais 
da biologia, focada nas diversas áreas de co-
nhecimento de botânica, zoologia, ecologia e, 
obrigatoriamente, perfazendo no mínimo 3.200 
horas de componentes curriculares das Ciên-
cias Biológicas, dá aos nossos profissionais a 
necessária capacitação técnica para atuar nas 
questões de meio ambiente e biodiversidade, na 
saúde, biotecnologia e produção.

A responsabilização técnica de nossos pro-
fissionais obedece a critérios extremamente 
rígidos, a qual exige que as formações comple-
mentares nos diversos campos de atuação, se-
jam calcadas nas especificações relacionadas as 
áreas de atuação e sejam analisadas por espe-
cialistas de renome para a posterior autorização 
da concessão das Anotações de Responsabilida-
de Técnica.

A experiência profissional da maioria dos bi-
ólogos se dá no âmbito multidisciplinar e, como 
resultado, temos obtido ganhos substanciais, 
tanto para nossos profissionais como para os di-
ferentes partícipes, agregando valor ao produto 
final dos trabalhos. O trabalho em conjunto leva 
à sinergia de forças e de conhecimento, expan-

dindo os horizontes de conhecimento, o 
que é salutar para todos. 

Os Biólogos são profissionais alta-
mente preparados e qualificados nos 
seus diversos campos de atuação, pos-
sivelmente o maior número de alunos 

nos mestrados e doutorados seja formado por 
nós. Os trabalhos executados por nossos profis-
sionais permitem auferir a qualidade e eficácia 
de nossa formação e assim estamos na vanguar-
da das ciências no Brasil.

Pensar grande, com a necessária abertura 
para a diversidade de contribuições que cada 
tipo de formação profissional pode trazer, é 
fundamental para a melhoria social e econômi-
ca do Brasil e do mundo. Reservas de mercado 
empobrecem as relações trabalhistas e os pro-
dutos dali auferidos são, via de regra, menores 
e menos valorosos. Somos radicalmente contra 
as reservas de mercado nas áreas de sombrea-
mento multiprofissional em que muitos e bons 
profissionais podem juntos atuar.

Precisamos crescer, evoluir e melhorar o 
produto de nossos trabalhos. Isso se faz com a 
ampliação dos horizontes do conhecimento e 
com o trabalho, em conjunto, de todas as cate-
gorias profissionais, sem interferências ou sub-
jugações de um ente profissional sobre o outro, 
respeitando o limite de atuação de cada Conse-
lho Profissional.



DECISÃO LIMINAR - Ação Civil Pública
e-CVD 00047.2014.00203800.1.00129/0013

Autor: Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais - CREA/MG

Réu: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Minas Gerais - CAU/MG

D E C I S Ã O

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA/MG, 
em face do CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DE MINAS GERAIS - CAU/MG, 
com pretensão de que seja deferida antecipa-
ção de tutela judicial para impor ao Réu:

a) a obrigação de não fazer, consistente na 
não implementação de quaisquer ações de 
fiscalização que desaguem no impedimento 
do exercício profissonal dos profissionais 
regulados pelo Sistema CONFEA/CREAs e 
como consequência suspender os efeitos de 
todas as ações do CAU-MG realizadas nesse 
sentido, ... (sic);

b) seja concedida, initio litis e inaudita altera 
parte, medida liminar para suspender a 
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 ou decisão ju-
dicial ulterior;

c) a declaração incidenter tantum de incons-
titucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei 
12378/10 e por consequência a inconsti-
tucionalidade da Resolução de nº 51/13 do 
CAU-BR.

Relata que o CAU/BR-Conselho de Arquitetu-
ra e Urbanismo do Brasil editou e fez publicar, 
em 17/07/2013, a Resolução 51, que especi-
ficou as atividades, atribuições e campos de 
atuação dos arquitetos e urbanistas, definindo 
como exclusivas destes profissionais diversas 
atividades e atribuições que, há décadas, vêm 
sendo exercidas de forma compartilhada por 
milhares de profissionais vinculados ao Siste-
ma CONFEA/CREA.

Afirma que o CAU/MG, dando cumprimento 
aos atos emanados de seu Conselho Supe-
rior, vem impedindo o exercício das atividades 
dos profissionais registrados no CREA/MG, na 
medida em que tem expedido inúmeras notifi-

cações e/ou autuações, sobretudo em relação 
à elaboração de projetos arquitetônicos pelos 
engenheiros civis, atividade, esta, amparada na 
Resolução 218/73 e Resolução 1048/73, como 
também na Lei 5.194/66, como, de resto, todas 
as atividades exercidas pelos profissionais vin-
culados ao Sistema CONFEA/CREA.

Esclarece que o termo “projeto arquitetônico” 
diz respeito à representação gráfica de uma 
edificação, o modelo geométrico representa-
do graficamente para possibilitar uma cons-
trução ou edificação, sem, necessariamente e 
inerentemente se reportar ao Belo e à Estética 
como premissa e fundação para a sua elabo-
ração. Trata-se, portanto, de uma atividade 
comum e precípua da engenharia civil, não 
sendo atividade exclusiva de engenheiros ci-
vis nem de arquitetos.

Assevera que o CAU/MG tem enviado ofícios 
aos órgãos públicos que de alguma forma rece-
bem, analisam, necessitam ou contratam ser-
viços relacionados com as atividades definidas 
pela Resolução 51/2013 como privativas dos 
arquitetos e urbanistas, determinando que os 
profissionais com cargo de gestão e decisão não 
acatem projetos elaborados por engenheiros 
(caso do IPHAN, por exemplo). De igual modo, 
tem notificado e autuado profissionais ou em-
presas de engenharia, com multas altíssimas, 
sob a alegação de que os mesmos estavam 
exercendo ilegalmente a profissão, coagindo as 
empresas a se registrarem no CAU/MG, quan-
do já estão registradas, há muitas décadas, no 
CREA-MG. Também têm instado os órgãos pú-
blicos que contratam obras para alterar editais 
publicados (caso da Prefeitura de Belo Horizon-
te), evidenciando que o objeto da contratação é 
composto de área de atuação privativa de arqui-
teto e urbanista e que os engenheiros não têm 
mais condições de executarem tais atividades.

O autor fundamenta sua pretensão no argu-
mento essencial de que a Resolução 51/2013 do 
CAU/BR não revogou – e nem poderia - os De-
cretos 23.569/33 e 23.196/33, a Lei 5.194/66, 
as Resoluções 218/73 e 1048/13 do CONFEA. E 
que a própria Lei 12.378/10, que instituiu o Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo, estabeleceu 
solução doméstica para os conflitos de atribui-
ções entre os profissionais envolvidos, determi-
nando a solução das controvérsias por meio de 
resolução conjunta de ambos os conselhos e, 
enquanto não editada tal resolução, a aplicação 

da norma do Conselho que garanta ao profissio-
nal a maior margem de atuação.

Assevera, ainda, a inconstitucionalidade do § 
1º do art. 3º da Lei 12.378/10, ao prever que o 
CAU/BR, por meio de ato administrativo, pu-
desse especificar as áreas de atuação privativas 
dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atua-
ção compartilhada com outras profissões regu-
lamentadas, o que, segundo alega, ofendeu os 
princípios constitucionais da legalidade estrita e 
da reserva legal, bem como da razoabilidade e 
da proporcionalidade.

Decido quanto ao provimento de urgência 
requerido.

Neste juízo de cognição primária e provisória, 
em face dos fatos narrados na peça de ingresso, 
corroborados por todo o conjunto probatório 
acostado aos autos, evidenciam-se os requisi-
tos para o deferimento da liminar pretendida. 
Em primeiro lugar, cumpre destacar a situação 
de insegurança jurídica revelada em decorrên-
cia da regulamentação das atribuições dos ar-
quitetos e urbanistas, em choque com a regu-
lamentação, existente há muitas décadas, das 
atividades de outras categorias profissionais, 
inseridas no Sistema CONFEA/CREA, de modo 
especial a de engenheiros civis.

Tal constatação está patenteada nos incon-
táveis atos praticados pelo CAU/MG, relati-
vamente a autuações, imposições de multas, 
ingerências em contratos e editais de licitação 
de órgãos públicos, que, sem qualquer dúvida, 
acabam por restringir as atividades de grande 
número de profissionais de outras categorias, 
subordinados ao controle, normatização e fis-
calização do referido Sistema CONFEA/CREA.

Esta realidade, por si só, já autorizaria concluir 
pela existência de plausibilidade da pretensão 
autoral, em prol de um interesse público rele-
vante, protegido pela Constituição Republica-
na de 1988, que tem como um de seus funda-
mentos os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa.

Todavia, além dessa razão, outras mais se im-
põem, de igual relevância, porque também ali-
cerçadas em normas e princípios de estatura 
constitucional.

Em primeiro lugar, merece consideração a ofen-
sa ao art. 22, XVI, da Constituição Federal, per-
petrada pela Lei 12.378/13, que, ao delegar ao 
CAU/BR a definição, por ato regulamentar, das 
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atividades privativas de arquitetos e urbanistas 
(art. 3º, § 1º), invadiu competência privativa da 
União para legislar sobre organização do sis-
tema nacional de emprego e condições para o 
exercício das profissões.

Segundo, incorreu o referido diploma legal em 
violação à norma constitucional do art. 5º, XIII, 
segundo a qual é livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualifi-
cações profissionais que a lei estabelecer (grifei).

Terceiro, resta inequívoco, pelos elementos 
constantes dos autos, que os atos que vêm 
sendo praticados pelo CAU/MG desconside-
ram a própria Lei 12.378/10, que expressamen-
te estabeleceu a solução para as controvérsias 
que certamente adviriam da regulamentação 
das atividades dos arquitetos e urbanistas, 
nestes termos:

§ 4º Na hipótese de as normas do CAU/BR 
sobre o campo de atuação de arquitetos e 
urbanistas contradizerem normas de outro 
Conselho profissional, a controvérsia será 
resolvida por meio de resolução conjunta 
de ambos os conselhos.

§ 5º Enquanto não editada a resolução 
conjunta de que trata o § 4º ou, em caso 
de impasse, até que seja resolvida a con-
trovérsia, por arbitragem ou judicialmen-
te, será aplicada a norma do Conselho que 
garanta ao profissional a maior margem 
de atuação.

Ora, não tendo sido, até o momento, editada a 
resolução conjunta – o que se espera aconteça 
em breve, inclusive, em face do seminário que 
reúne, nestes dias 24 e 25 de julho, em Brasília, 
representantes do Sistema CONFEA/CREA e o 
CAU/BR, na busca de solução para o atual con-
flito de atribuições – estabeleceu o legislador a 
aplicação da norma do Conselho que garante ao 
profissional a maior margem de atuação.

Nesse sentido, devem permanecer em vigor 
as normas que, para cada categoria profissio-
nal, lhes atribuam a maior margem de atua-
ção, vale dizer, a Resolução 51/3013 para os 
arquitetos e urbanistas e as normas do CON-
FEA para os seus respectivos profissionais. E, 
por tal razão, incabível que um conselho autue 
e/ou impeça profissional ou empresa vincula-
do(a) a outro conselho de exercer as ativida-
des até então compartilhadas.

Estão, pois, configurados os pressupostos ne-
cessários e suficientes à concessão do provi-
mento de urgência pleiteado, razões por que 
DEFIRO, em parte, a liminar, para

1. suspender a aplicação da Resolução 
51/2013, do CAU/BR, no âmbito do esta-
do de Minas Gerais, até a elaboração de 
resolução conjunta, como determina a 
Lei 12.378/2010, ou decisão judicial ulte-
rior, para que o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo/MG se abstenha de praticar 
qualquer ação de fiscalização sobre as 
atividades exercidas pelos profissionais e 
empresas registrados no CREA/MG, prati-
cadas ao amparo dos Decretos 23.569/33, 
23.196/33, da Lei 5.194/66 e de outras leis 
especiais e resoluções do CONFEA;

2. suspender os efeitos das autuações e mul-
tas aplicadas pelo CAU/MG, nesse sentido.

Intime-se para ciência e cumprimento e cite-se 
a parte ré, para, querendo, contestar no prazo 

legal. Na oportunidade deverá dizer, motivada-
mente, se e quais provas pretende produzir.

Intime-se o Ministério Público Federal, na forma 
do art. 5º, § 1º, da Lei 7.347/85. 

Publique-se. Registre-se e intimem-se. 

Belo Horizonte, 24 de julho de 2014. 

Itelmar Raydan Evangelista 
Juiz Federal - 20ª Vara 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e-CVD 00151.2014.00203800.1.00129/00032

D E C I S Ã O

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS-
MO DE MINAS GERAIS - CAU/MG opôs Em-
bargos de Declaração à decisão de fls. 381/387, 
alegando contradição, obscuridade e omissão a 
serem sanadas.

Afirma que na parte dispositiva da decisão foi 
determinado ao CAU/MG se abster de praticar 
qualquer ação de fiscalização sobre as ativida-
des exercidas pelos profissionais e empresas 
registradas no CREA/MG, praticadas ao ampa-
ro dos Decretos 23.196/33, da Lei 5.94/66 e de 
outras leis especiais e resoluções do CONFEA.

Todavia, a constitucionalidade do poder de polí-
cia que o CAU/MG exerce em nenhum momen-
to chegou a ser afastada, permanecendo, por-
tanto, a competência fiscalizadora atribuída por 
lei. E, na fundamentação da decisão embarga-
da, afirmou-se que devem permanecer em vigor 
as normas que, para cada categoria profissional 
lhes atribuam a maior margem de atuação, vale 
dizer, a Resolução 51/2013 para os arquitetos e 
urbanistas e as normas co CONFEA para seus 
respectivos profissionais.

Assim, entende haver contradição, na medida 
em que o dispositivo suspende a aplicação da 
Resolução 51/2013, enquanto a fundamenta-
ção mantém em vigor a Resolução 51/2013 
para os arquitetos e urbanistas.

Alega que a contradição se estende ao item 2 do 
dispositivo, devendo estar suspensas as autu-
ações do CAU/MG tão somente em relação às 
pessoas outras que não as descritas na liminar.

Aponta, ainda, a existência de obscuridade 
sobre quais são as empresas e profissionais 
que estão sujeitos à fiscalização do CAU/MG 
e sobre quais atividades exercidas por essas 
pessoas será passível o exercício do poder de 
polícia deste Conselho.

(...)

DECIDO.

O Embargante Afirma haver contradição en-
tre o dispositivo, que suspende a aplicação da 
Resolução 51/2013, e a fundamentação, que a 
mantém.

Procede a insurgência.

Na fundamentação, invocou-se, para solução da 
controvérsia entre as normas do CAU/BR sobre 
o campo de atuação de arquitetos e urbanistas e 
as normas do Sistema CONFEA/CREA, o dispos-
to no § 5º do art. 3º da própria Lei 12.378/2010, 
que regulamentou o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo e criou os respectivos conselhos pro-
fissionais. 

Eis o que diz a lei:

Art. 3º Os campos da atuação profissional 
para o exercício da arquitetura e urbanismo 
são definidos a partir das diretrizes curri-
culares nacionais que dispõem sobre a for-
mação do profissional arquiteto e urbanista 
nas quais os núcleos de conhecimentos de 
fundamentação e de conhecimentos pro-
fissionais caracterizam a unidade de atua-
ção profissional. [...]

§ 5º Enquanto não editada a resolução 
conjunta de que trata o § 4o ou, em caso 
de impasse, até que seja resolvida a con-
trovérsia, por arbitragem ou judicialmente, 
será aplicada a norma do Conselho que 
garanta ao profissional a maior margem de 
atuação. (destaques da transcrição)

No dispositivo da decisão embargada, foi de-
terminada genericamente a suspensão da 
aplicação da Resolução 51/2013, no âmbito 
do Estado de Minas Gerais, até a elaboração 
da resolução conjunta, vindo, logo a seguir, a 
determinação ao CAU/MG de que se abstenha 
de praticar qualquer ação de fiscalização sobre 
as atividades exercidas pelos profissionais e 
empresas registrados no CREA/MG, prati-
cadas ao amparo dos Decretos 23.569/33, 
23.196/33, da Lei 5.194/66 e de outras leis es-
peciais e resoluções do CONFEA.

Ocorreu, então, aparente contradição entre a 
fundamentação e o dispositivo. Todavia, tal fato 
decorreu da ausência da ressalva quanto ao 
alcance da suspensão determinada. Vale dizer, 
a suspensão da Resolução 51, em consonância 
com a fundamentação do decisum, diz respei-
to, tão somente, à definição, como privativas de 
arquitetos e urbanistas, de atividades exercidas 
por profissionais e empresas registrados no 
CREA/MG, ao amparo dos Decretos 23.569/33, 
23.196/33, da Lei 5.194/66 e de outras leis es-
peciais e resoluções do CONFEA.

É que, de acordo com os próprios termos da 
lei que criou os conselhos superior e regional 
de arquitetura e urbanismo, que estabeleceu 
normatização de regência para as situações 
de conflitos entre as áreas de atuação das 
profissões envolvidas, enquanto não estabe-
lecidos, por resolução conjunta, os limites de 
cada qual, será aplicada a norma do Conse-
lho que garanta ao profissional a maior mar-
gem de atuação.

Portanto, fica suspensa a Resolução 51/2013, 
no âmbito do Estado de Minas Gerais, quanto à 
definição de atividades privativas de Arquiteto 
e Urbanista, naquilo em que conflitam com as 
atividades exercidas pelos profissionais vincu-
lados ao CREA/MG, porquanto tal definição im-
pede a maior margem de atuação dos profissio-
nais, segundo as normas a que subordinados, 
há décadas, cuja vigência permanece garantida 
pela Lei 12.378/2010, a teor do disposto no já 
mencionado art. 3º, § 5º.

Não obstante, a redação do dispositivo omitiu 
essa ressalva, fazendo crer que estaria integral-
mente suspensa aquela Resolução 51/2013.

À evidência, permanece a competência de 
cada conselho em relação às atividades exer-
cidas pelos profissionais a ele vinculados. 
Nesse sentido, não há – e nem poderia haver 
– impedimento a que o CAU/MG exerça as ati-
vidades inerentes ao poder de polícia de que 
é investido, quanto à fiscalização da atuação 
dos arquitetos e urbanistas.
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Impõe-se, portanto, a integração do decisum, 
neste ponto, pelo que ficam sanadas também a 
obscuridade e a omissão apontadas.

Pelo exposto, ACOLHO OS PRESENTES EM-
BARGOS DE DECLARAÇÃO, para, sanando a 
contradição alegada, dar ao dispositivo da deci-
são de fls. 381/387 a seguinte redação:

Estão, pois, configurados os pressupostos ne-
cessários e suficientes à concessão do provi-
mento de urgência pleiteado, razões por que 
DEFIRO, em parte, a liminar, para:

a) suspender a aplicação da Resolução 
51/2013, do CAU/BR, no âmbito do Esta-
do de Minas Gerais, até a elaboração de 
resolução conjunta, como determina a Lei 
12.378/2010, ou decisão judicial ulterior, 
relativamente à definição, como privativas 
de arquitetos e urbanistas, de atividades 
exercidas por profissionais e empresas 
registrados no CREA/MG, ao amparo dos 
Decretos 23.569/33, 23.196/33, da Lei 
5.194/66 e de outras leis especiais e reso-
luções do CONFEA;

b) determinar ao Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo/MG que se abstenha de prati-
car qualquer ação de fiscalização sobre as 
atividades exercidas pelos profissionais e 
empresas registrados no CREA/MG, prati-
cadas ao amparo dos Decretos 23.569/33, 
23.196/33, da Lei 5.194/66 e de outras leis 
especiais e resoluções do CONFEA.

P.R. Intime(m)-se. 

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2014. 

Itelmar Raydan Evangelista 
Juiz Federal - 20ª Vara 

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 0053732-37.2014.4.01.0000/MG

Relator: Desembargador Federal Marcos Au-
gusto de Sousa 

Agravante: Conselho de Arquitetura e Urbanis-
mo de Minas Gerais - CAU/MG

Agravado: Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais - CREA/MG

D E C I S Ã O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, 
com pedido de efeito suspensivo, interposto 
para reforma da decisão proferida em primeiro 
grau que deferiu liminar em Ação Civil Públi-
ca para suspender a aplicação da Resolução 
51/2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanis-
mo no âmbito do Estado de Minas Gerais, rela-
tivamente à definição, como privativas de arqui-
tetos e urbanistas, de atividades exercidas por 
profissionais e empresas registrados no CREA/
MG, até a elaboração da resolução conjunta pre-
vista no art. 3º, §§3º e 4º, da Lei nº 12.378/2010, 
determinando a abstenção de qualquer ação 
de fiscalização sobre as atividades exercidas 
pelos profissionais e empresas registrados no 
CREA/MG, praticados ao amparo dos Decretos 
23.196/33 e 23.569/33, da Lei 5.194/66 e de 
outras leis especiais e resoluções do CONFEA.

Prescreve o art. 3º, §§3º e 4º, da Lei 
12.378/2010:

“Art. 3º. Os campos da atuação profissional 
para o exercício da arquitetura e urbanismo 

são definidos a partir das diretrizes curricula-
res nacionais que dispõem sobre a formação 
do profissional arquiteto e urbanista nas quais 
os núcleos de conhecimentos de fundamenta-
ção e de conhecimentos profissionais caracte-
rizam a unidade de atuação profissional. (...)

§ 3º. No exercício de atividades em áreas de 
atuação compartilhadas com outras áreas 
profissionais, o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU do Estado ou do Distrito 
Federal fiscalizará o exercício profissional da 
Arquitetura e Urbanismo.

§ 4º. Na hipótese de as normas do CAU/BR 
sobre o campo de atuação de arquitetos e 
urbanistas contradizerem normas de outro 
Conselho profissional, a controvérsia será 
resolvida por meio de resolução conjunta de 
ambos os conselhos.

§ 5º. Enquanto não editada a resolução conjun-
ta de que trata o § 4º ou, em caso de impasse, 
até que seja resolvida a controvérsia, por arbi-
tragem ou judicialmente, será aplicada a nor-
ma do Conselho que garanta ao profissional a 
maior margem de atuação.”

Verifica-se, pela leitura dos dispositivos trans-
critos 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 profissio-
nal a maior margem de atuação.

Dessa forma, tendo em vista que essa lei deter-
minou 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. CONSE-
LHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
DO BRASIL. RESOLUÇÃO 51 CAU/BR. 
LEGITIMIDADE.
1. Reconhecida a legalidade e a legitimida-
de da Resolução CAU/BR 51/2013 - uma 
vez que está amparada pelas diretrizes 
da Lei 12.378/2010 -, não se faz neces-
sária 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 provi-
mento. (AG 0076437- 63.2013.4.01.0000/
DF, Rel. p/ acórdão Desembargadora Fe-
deral Maria do Carmo Cardoso, Oitava Tur-
ma, por maioria, e-DJF1 13/03/2015, pág. 
4188.).

Pelo exposto, com fundamento no art. 557, §1º-
A, do Código de Processo Civil, dou provimento 
ao recurso de agravo de instrumento.

Sem manifestação, arquivem-se os autos.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 30 de junho de 2015.

Marcos Augusto de Sousa 
Desembargador Federal - Relator

DECISÃO 1ª INSTÂNCIA - ABSTENÇÃO  
DE MEDIDAS QUE CONTRARIAM O QUE  

RESTOU DECIDIDO NO AGRAVO
e-CVD 00004.2016.00203800.2.00317/00032 

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 Re-
solução 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 so-
bre as atividades exercidas por profissionais e 
empresas registrados no CREA/MG, pratica-
dos sobre o amparo dos Decretos 23.196/33 e 
23.569/33, da Lei 5.194/66, entre outras nor-
mas que regulam a matéria. 

(...)

Relata o CAU/MG que o CREA/MG vem pra-
ticando conduta que afronta decisão profe-
rida neste processo, bem como pelo TRF1 
no AI nº 0053732-37.2014.4.01.0000, ao 
distribuir adesivos que induzem a contrata-
ção de engenheiro civil para elaboração de 
projeto arquitetônico, o que induz a socie-
dade a crer que o exercício da atividade de 
elaboração de projeto arquitetônico é pas-
sível de ser realizado indistintamente por 
qualquer engenheiro. 

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

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

(...)

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.

Quanto ao pedido de condenação do CREA/
MG por ato atentatório à dignidade da justiça, 
deixo para apreciá-lo em fase ulterior, mor-
mente porque, enquanto se discute a compe-
tência para o julgamento da presente deman-
da, a este juízo está atribuída competência 
apenas para analisar pedidos de urgência. 

Belo Horizonte, 16 de junho de 2016. 

Giovanny Morgan
Juiz Federal Substituto da 24ª Vara no  
Exercício da Titularidade da 20ª Vara
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