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Seção Judiciária do Estado do Amapá 
6ª Vara Federal Cível da SJAP

SENTENÇA TIPO "A"
PROCESSO: 1000045-04.2018.4.01.3100
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
AUTOR: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPA
Advogado do(a) AUTOR: ANDERSON COUTO DO AMARAL - AP1343
RÉU: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRON DO AMAPA
 

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAPÁ (CAU/AP) ajuizou a presente
ação civil pública com pedido de tutela de urgência em face do CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ (CREA/AP).

Narrou a petição inicial que o Réu estaria promovendo a “autuação/notificação – com aplicação de
multas, inclusive – de proprietário de obras sob a responsabilidade técnicas de arquitetos, o que além de ser

”.ilegal caracteriza verdadeira abuso

Declarou que “a presente ação se faz necessária para obrigar a Requerida a se abster de efetuar
tais autuações/notificações, tendo em vista os prejuízos que tais atos estão causando, não só aos
profissionais, assim como a população em geral que está sendo punida – injustamente -, pelo simples fato de
ter como responsável técnico se sua obra um arquiteto devidamente regular junto ao CAU/AP, e que, estão
sendo, inclusive, multados de forma arbitrária e ilegal por fiscais da requerida, por irregularidades que não

”.existem

Argumentou que as obras sob a responsabilidade técnica dos arquitetos devem ser fiscalizadas pelo
CAU, nos termos da Lei nº 12.378/2010, e não pelo CREA; que a Resolução nº 278/1973 do CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), que discrimina atividades das diferentes modalidades
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, foi editada antes da Lei nº 12.378/2010, que retirou
do CONFEA a atribuição de regulamentar o exercício da Arquitetura e Urbanismo; que o art. 3º, §§ 4º e 5º,
da Lei nº 12.378/2010, afasta qualquer restrição ao exercício da profissão, ao prever que, enquanto não
editada resolução conjunta de conselhos profissionais, deve prevalecer a interpretação que garanta ao
profissional a maior margem de atuação.

Em relação ao perigo na demora, alegou que “não é razoável exigir-se que toda a coletividade
permaneça no caso concreto os profissionais arquitetos e urbanistas e seus clientes -, até o final da
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demanda, sem saber da verdade, acreditando que o arquiteto e urbanista não pode ser responsável por obra,
uma vez a norma regulamentadora (Lei Federal 12.378/2010 e Resolução CAU/BR nº. 21/2012) assim o

”.permite

Requereu a concessão de tutela de urgência para que a) o Réu “se abstenha de autuar, notificar e
”; que b) “multar obras sob a responsabilidade técnica de arquitetos e urbanistas no Estado do Amapá seja

fixado multa correspondente a R$ 10.000,00 por cada dia de descumprimento da determinação judicial por
”; e que c) “parte da Ré, nos termos do art. 77, §1º, do CPC as autuações, notificações e multas aplicadas aos

”.clientes dos arquitetos e urbanistas, por parte do CREA/AP sejam suspensas e/ou canceladas

Como provimento final, requereu, além dos pedidos formulados a título de tutela de urgência, a “
condenação do Réu em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como forma de reparação a sociedade, pelos
prejuízos já causados pelo fato de que vem autuando, notificando e multado, de forma arbitrária e ilegal, os

”.proprietários de obras que tem arquiteto como responsável

A exordial veio acompanhada de documentação.

Em despacho inaugural, foi determinada a intimação do Réu para manifestação sobre o pedido de
tutela de urgência (ID 4372728).

Em resposta, o Réu apresentou a petição de ID 4455431, na qual alegou que a Lei nº 12.378/2010,
que criou o CAU, expandiu de forma inexequível as competências, campo de atuação e atribuições dos
arquitetos, inserindo competências de outras profissões do Sistema CONFEA/CREA, desnaturando a
profissão; que as diretrizes curriculares do curso de Arquitetura não abrangem todas as atividades e
atribuições constantes da Lei nº 12.378/2010, a exemplo de atividades da engenharia civil; que o CONFEA,
por meio da Decisão nº PL-1249/2015, 26 de junho de 2015, estabeleceu entendimento quanto ao processo de
infração à legislação profissional cuja regularização tenha sido apresentada por meio de RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica); arguiu que a referida decisão previu que, quando da apresentação de RRT
contendo atividades de engenharia, ou ainda omitindo-as, mas comprovadamente visíveis no projeto ou na
execução, o profissional arquiteto deverá ser autuado por infração à alínea “a” do art. 6º da Lei nº
5.194/1966, por exercício ilegal da profissão de engenheiro; argumentou que, na matriz curricular do curso
de arquitetura e urbanismo, além da ausência das disciplinas do conteúdo básico de 1.080 horas das
engenharias, constam, tão somente, 240 horas (180 horas referente ao conteúdo de Sistemas Estruturais e 60
horas para Topografia); entendeu como comprovado, portanto, que os arquitetos e urbanistas não estudam as
disciplinas consideradas indispensáveis para aquisição das atribuições dos engenheiros civis, referentes a
projeto e execução de estrutura de concreto armado; arguiu que a Resolução nº 51 do CAU, ao especificar o
art. 3º, § 1º, da Lei nº 12.378/2010, extrapolou seus limites tornando privativo do Arquiteto e Urbanista
atribuições de outras categorias profissionais do Sistema CONFEA/CREA.

A manifestação veio acompanhadas de documentação.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 5386950).

Citado, o réu não apresentou contestação (ID 6423205).

Em petição ID 20485457, o Ministério Público Federal, após fazer uma análise da legislação de
regência e da jurisprudência sobre o tema, aduziu o seguinte:

“Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL se manifesta no sentido de que a
conduta do CREA/AP de autuar, notificar e multar obras sob a responsabilidade técnica de
arquitetos e urbanistas no Estado do Amapá é ilegal, nos termos da Lei federal n.
12.378/2010, razão pela qual pugna pela PROCEDÊNCIA INTEGRAL da presente ação
civil pública, de modo que i) o réu se abstenha de autuar, notificar e multar obras sob a
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responsabilidade técnica de arquitetos e urbanistas no Estado do Amapá; e ii) que as
autuações, notificações e multas aplicadas aos clientes dos arquitetos e urbanistas, por
parte do CREA/AP, sejam suspensas e/ou canceladas.

Na oportunidade, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a imediata concessão de
TUTELA PROVISÓRIA, nos termos requeridos na inicial, tanto com fundamento no perigo
de dano (URGÊNCIA) a todos os atuais e futuros clientes de arquitetos e urbanistas no
Estado do Amapá, os quais estão com risco iminente e permanente de serem autuados,
notificados e multados pelo CREA/AP, como também com base na EVIDÊNCIA dos fatos
constitutivos do direito do Autor, uma vez que a Lei federal n. 12.378/2010 é clara no
tocante ao Conselho Profissional responsável pela fiscalização de arquitetos e urbanistas
e, consequentemente, das obras sob a responsabilidade técnica desses profissionais, sendo

”.ilegal a atuação do CREA/AP nesse sentido

Vieram os autos conclusos.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inobstante a ausência formal de defesa, o réu, por ocasião de sua manifestação preliminar sobre o
pedido de tutela de urgência, manifestou-se sobre o mérito da lide, razão pela qual deixo de aplicar-lhe a pena
de confesso.

Sobre o tema dos autos, a Lei nº 12.378/2010, que trata sobre o exercício da arquitetura e urbanismo
reza o seguinte em seu art. 2º:

Atribuições de Arquitetos e Urbanistas 

Art. 2o  As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em: 

I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 

II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 

III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; 

IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; 

V - direção de obras e de serviço técnico; 

VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e
arbitragem; 

VII - desempenho de cargo e função técnica; 

VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; 

IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e
controle de qualidade; 

X - elaboração de orçamento; 

XI - produção e divulgação técnica especializada; e 

XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. 
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Parágrafo único.  As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos
de atuação no setor:

I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;

II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes; 

III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos,
livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente
ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial; 

IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico,
monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização,
reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de
edificações, conjuntos e cidades; 

V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de
intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de
infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e
trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do
solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano,
plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito
urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em
áreas urbanas e rurais; 

VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais
para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo,
foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e
sensoriamento remoto; 

VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção,
patologias e recuperações; 

VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e
aplicação tecnológica de estruturas; 

IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; 

X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas,
acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos
espaços;

XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento
 Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável. 

Da lei, verifica-se que o campo de atuação do arquiteto possui várias interseções com a engenharia,
nas suas mais variadas especialidades. A fim de solucionar eventuais conflitos de atribuição, no caso de áreas
de atuação compartilhadas com profissionais de outros ramos, o art. 3º desse texto normativo prevê o
seguinte:

Art. 3o  Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo
são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação
do profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de conhecimentos de
fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação
profissional. 
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§ 1o  O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR especificará, atentando
para o disposto no caput, as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as
áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas. 

§ 2o  Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas
quais a ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou
danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente. 

§ 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 conjunta de que trata o § 4o  ou, em caso de
impasse, até que seja resolvida a controvérsia, por arbitragem ou judicialmente, será
aplicada a norma do Conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação.  

Considerando que não existe a resolução conjunta prevista no § 4º supra, deve ser aplicado o § 5º,
prevalecendo assim a norma que garanta maior margem de atuação ao profissional.

Tendo em vista não só a previsão legal, que concede ao CAU liberdade para definir via regulamento
e obedecidas as disposições da Lei nº 12.378/2010 as atribuições do arquiteto e urbanista, como a própria
liberdade profissional constitucionalmente assegurada (art. 5º, XIII, CF), havendo permissivo normativo – na
espécie, Resolução CAU nº 21, de 5 de abril de 2012 e Resolução CAU nº 51, de 12 de julho de 2013 –, o
fato de determina função também estar prevista no campo de autuação de outro ramo profissional, como na
presente situação, a engenharia, não impede que ela seja desempenha por arquiteto. Na realidade, tal cenário
significa que ambos os profissionais podem exercê-la, sob pena de violação do preceito constitucional,
conforme já estabelecido pela jurisprudência dos tribunais regionais federais:

EMENTA:  ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO BRASIL (CAU/BR). CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
(CONFEA). LEI Nº 12.378/2013. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. RESOLUÇÃO
CONJUNTA. PREVISÃO LEGAL. A Lei n.º 12.378/2010 anteviu a possibilidade de o
regulamento da profissão, editado pelo CAU, conflitar com normas estabelecidas por outros
Conselhos, notadamente o CONFEA - até então, engenheiros, arquitetos e urbanistas
estavam sob fiscalização de um mesmo Conselho profissional e remanesceram inúmeras
zonas de sombreamento entre essas profissões -, e, por essa razão, estabeleceu: (1) a forma
de solução desses conflitos - a elaboração de resolução conjunta entre os Conselhos
envolvidos (art. 3º, § 4º) - e (2) uma regra de transição - enquanto não for emanada a
resolução conjunta ou, em caso de impasse na elaboração desta, enquanto não houver
solução judicial ou por arbitragem, será aplicada a norma do Conselho que garanta ao
profissional a maior margem de atuação (art. 3º, § 5º). Se uma atividade é estabelecida
como privativa de arquiteto ou urbanista, por ato administrativo do CAU/BR, e, ao
mesmo tempo, é prevista como privativa de engenheiro, por ato normativo do
CONFEA, ambos podem exercê-la, sem exclusividade, até a elaboração da resolução
conjunta dos Conselhos envolvidos, tal como previsto na Lei n.º 12.378/2013 (art. 3º, §
4º), não podendo um Conselho autuar profissional inscrito em outro.
(TRF 4ª Região, AC 5046847-21.2013.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN
JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 14/12/2015)
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ENGENHEIRO.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO. LEI N.º 12.378/2010. RESOLUÇÃO CAU/BR N.º
21/2012. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO CONJUNTA PELOS CONSELHOS
PROFISSIONAIS. DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. APELAÇÃO
PROVIDA.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de São Paulo, em mandado de segurança coletivo, contra a r. sentença, às fls.
236/241, ID n.° 2421999, que denegou a segurança e julgou improcedentes os pedidos
formulados pelo impetrante, sob o fundamento da ausência de comprovação de plano do
direito líquido e certo postulado no presente “mandamus”. Aduz o apelante que a
autoridade coatora está negando o aceite referente aos projetos e execuções de
equipamentos de instalações elétricas prediais de baixa tensão a profissionais arquitetos e
urbanistas, sob o argumento de que referida atribuição é de competência do profissional
engenheiro. Cumpre aduzir que a Lei n.º 12.378/10, que criou o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e
do Distrito Federal – CAUs, além de regulamentar o exercício da Arquitetura e Urbanismo,
dispõe sobre as atividades e atribuições gerais do profissional arquiteto e urbanista.
Consoante o artigo 3º, § 1º, da Lei n.º 12.378/10, é competência do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil – CAU/BR normatizar sobre as áreas de atuação privativas dos
arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões
regulamentadas. De acordo com o artigo 3º, § 4º, da Lei n.º 12.378/2010, na hipótese de as
normas da Resolução CAU/BR n.º 21/2012 contradizerem normas de outro Conselho
profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os
conselhos. Segundo o artigo 3°, § 5°, da Lei n.° 12.378/2010, enquanto não for editada tal
resolução conjunta de ambos os conselhos, deve ser aplicada a norma do Conselho que
garanta ao profissional a maior margem de atuação. Tendo em vista que não foi editada
qualquer resolução em conjunto do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a restrição ao exercício de atribuições
profissionais aos arquitetos e urbanistas  configura-se inadmissível, ferindo o direito
constitucional de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,

 Prejudicada a análise dadeterminado no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.
antecipação de  tutela recursal, uma vez que o pedido nela deduzido confunde-se com o
mérito do recurso e com este foi concomitantemente analisado. Recurso de apelação
provido. 
(TRF 3ª Região, 3ª Turma,   ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007208-65.2017.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 23/03/2019,
Intimação via sistema DATA: 27/03/2019)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREA/SP. ARQUITETO.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ENGENHEIRO. AUSÊNCIA DE
REGULAMENTAÇÃO CONJUNTA PELOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - CREA E
CAU. DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O cerne da controvérsia da presente demanda gravita sobre o direito de arquitetos e
urbanistas exercerem atribuições afetas também ao campo da engenheira, tal como a
elaboração e a execução de projetos de instalação elétrica de baixa tensão.
2. De plano, cumpre esclarecer que anteriormente à edição da Lei nº 12.378/2010 - a qual
regulamentou com exclusividade a profissão de arquiteto e urbanista - o exercício
profissional dessas categorias sempre fora regulamentado pela mesma lei que dispunha
sobre os engenheiros e agrônomos, a Lei nº 5.194, de 24.12.1966, sendo reguladas pelo
CONFEA.
3. Na vigência dessa lei, os arquitetos podiam exercer atribuições relacionadas à construção
civil, e, por conseguinte, projetar e executar instalações elétricas prediais de baixa tensão.
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4. No entanto, com o advento da Lei nº 12.378/2010, inegável o fato de haver uma zona
nebulosa quanto à definição do campo de atuação entre as profissões de arquiteto e de
engenheiro. Tanto é assim que o próprio legislador, previu a necessidade de regulamentação
conjunta pelos dois Conselhos - CREA e CAU, no sentido de dirimir as hipóteses em que
os campos de atuação se confundem.
5. Como acertadamente decidiu o juízo a quo o conflito aparente entre a Resolução
CONFEA nº 218/1973 e a Resolução CAU/BR nº 21/2012 deve ser resolvido por meio de
resolução conjunta de ambos os conselhos, nos termos do § 4º do artigo 3º da Lei
12.378/2010.
6. Destarte, enquanto não for editada tal resolução conjunta, deve ser aplicada a norma do
Conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação, conforme dispõe o § 4º
do artigo 3º da Lei 12.378/2010.
7. Precedente AMS 00076526220124036100, JUIZA CONVOCADA LEILA PAIVA,
TRF3 - SEXTA TURMA.
8. Assim, tendo em vista que não fora editada qualquer resolução em conjunto com
ambos os conselhos CREA e CAU, a restrição ao exercício de atribuições profissionais
para com os arquitetos e urbanistas, configura-se inadmissível, ferindo o direito
constitucional de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, disposto no
artigo 5º, inciso XII, da Carta Magna brasileira.
9. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA,   ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA - 363351 - 0020003-62.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 07/06/2017, e-DJF3 Judicial 1
DATA:21/06/2017 )

A Lei 12.378 também estabeleceu a forma de resolução dos possíveis conflitos, nos
parágrafos 3º, 4º e 5º,antevendo a possibilidade de o regulamento da profissão, editado pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conflitar com normas estabelecidas por outros
Conselhos, notadamente o CONFEA, uma vez que, até então, engenheiros, arquitetos e
urbanistas estavam sob fiscalização de um mesmo Conselho profissional, existindo
inúmeras semelhanças nas atividades desses profissionais.
Assim, se uma atividade é estabelecida como privativa de arquiteto ou urbanista, por
ato administrativo do CAU/BR, e, ao mesmo tempo, é prevista como privativa de
engenheiro, por ato normativo do CONFEA, ambos podem exercê-la, sem
exclusividade, até a elaboração da resolução conjunta dos Conselhos envolvidos, tal
como previsto na Lei 12.378, art. 3º, parágrafo 4º, não podendo, em princípio, um
Conselho autuar profissional inscrito em outro.
Não é possível acolher, ainda em sede de liminar, que a Resolução 51/2013, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, fere direitos dos recorrentes, que podem exercer suas
atividades profissionais nos moldes em que determina a legislação específica de sua
categoria profissional, além de que eventuais autuações por exercício indevido de
atividades profissionais reservada aos arquitetos e urbanistas devem ser tratadas caso a
caso, inexistindo razão suficiente para impedir a aplicação da aludida resolução, no que for
pertinente.
Agravo de instrumento improvido.
(TRF 5ª Região, PROCESSO: 08016259820164050000, Relator:   DESEMBARGADOR
FEDERAL VLADIMIR CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 04/03/2018)

Nesse mesmo sentido, colha-se a seguinte passagem do ajustado parecer do MPF (ID 20485457 –
Págs. 6 e 7):

“Dessa forma, enquanto não advenha a resolução conjunta, permanece em vigor a norma
que, para cada profissional, atribua-lhe a competência em maior amplitude. Para os
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arquitetos e urbanistas vigorará a norma do CAU/BR; no tocante aos engenheiros,
prevalecerá a norma emanada do CONFEA.

Conclua-se então que se uma atividade é estabelecida como privativa de arquiteto ou
urbanista por ato administrativo do CAU/BR, e ao mesmo tempo é prevista como privativa
de engenheiro por ato normativo do CONFEA, ambos podem exercê-la, sem exclusividade,
até a elaboração da resolução conjunta dos Conselhos envolvidos, tal como previsto na Lei
n.º 12.378/2010 (art. 3º, § 4º), não podendo um Conselho autuar profissional inscrito em
outro, frise-se.

Portanto, não é razoável a autuação, por parte do CREA, de pessoa física que contrata
profissional arquiteto e urbanista, regularmente inscrito no CAU/AP, para realização de
atividade regulamentada por ato administrativo do CAU/BR, qual seja, do respectivo

”.Conselho Profissional

Desse modo, a expedição de autuações, notificações, ou a aplicação de multas por parte do CRE/AP
em face de profissionais inscritos no CAU/AP, por suposta prática de atividades de engenharia, revela-se
indevida quando a atuação desses profissionais esteja de acordo com as previsões da Lei nº 12.378/2010 e
demais normas administrativas expedidas pelo CAU.

Acerca do pedido de condenação do réu em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como forma de
reparação à sociedade, do contexto dos autos, entendo que se trata de pedido de reparação por eventual dano
moral coletivo.

Embora antes controverso, há muito se pacificou no direito brasileiro o entendimento de que é
possível a existência de dano moral em relação à tutela de interesses coletivos ( ), como na presentelato sensu
hipótese, em que se pode cogitar um pleito indenizatório por dano moral em que atingida toda uma categoria
profissional, coletivamente falando, sem que seja possível individualizar os lesados.

Tal pedido não foi desenvolvido ao longo da petição inicial, constando apenas de sua parte final
(item B.5). Contudo, entendo presentes seus requisitos, quais sejam: a) conduta antijurídica (ação ou
omissão) do réu; b) ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, titularizados por
uma determinada coletividade (comunidade, grupo, categoria ou classe de pessoas); c) intolerabilidade da
ilicitude, diante da realidade apreendida e da sua repercussão social; d) o nexo causal observado entre a
conduta e o dano correspondente à violação do interesse coletivo, uma vez que, conforme fundamentação
supra, a conduta do CREA/AP viola as disposições da Lei nº 12.378/2010; ofende diretamente a liberdade
profissional dos arquitetos e urbanistas, que foi alçada pela Constituição Federal ao patamar de direito
fundamental, atingindo ainda de modo reflexo o interesse da sociedade, que fica privada dos serviços dessa
categoria, o que resulta em insegurança para sua contratação e até em dano patrimoniais reflexos aos
contratantes, que também estão sendo multados pelo CREA/AP; e existência de nexo causal, uma vez que
está explícita a atividade sancionadora do CREA/AP em face dos inscritos perante o CAU/AP quando estes
desempenham atividade também franqueada aos engenheiros.

Ponderando as circunstâncias relativas ao caso concreto, obedecendo aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, bem como do caráter preventivo e do fator de desestímulo que se reveste a
indenização, condeno o CREA/AP a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que deverá ser
revertido ao Fundo dos Direitos Difusos (FDD), previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985 e na Lei nº
9.008/1995.

III – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

O autor requereu a concessão de tutela de urgência antecipada. Embora tal pleito tenha sido
indeferido anteriormente, entendo que agora, ante o melhor esclarecimento dos fatos narrados na inicial, o
risco de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, uma vez que a liberdade profissional dos filiados
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ao CAU/AP está sendo tolhida, devendo ser lembrado também como efeito negativo reflexo das autuações
lançadas pelo CREA/AP o fato de que além deles, aqueles que os contratam também estão sendo autuados.

A probabilidade do direito alegado está demonstrada nos fundamentos desta sentença, que culminou
na procedência do pedido autoral, e não se apresenta, no caso, o perigo da irreversibilidade do provimento.

Assim, entendo presentes os requisitos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), e vejo por
bem conceder a tutela de urgência antecipada apenas em relação às obrigações de não fazer, e para sustar
desde já as autuações realizadas em face de profissionais inscritos no CAU.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, julgo procedente o pedido, com fulcro no
 para:art. 487, I, do Código de Processo Civil,

a) determinar ao CREA/AP que se abstenha de autuar, notificar e multar obras sob a
responsabilidade técnica de arquitetos e urbanistas no Estado do Amapá, quando a atividade
descrita no Registro de Responsabilidade Técnica (RTT), embora seja desempenhada por
engenheiro, esteja prevista na Lei nº 12.378/2010, e demais normas administrativas
expedidas pelo CAU;

b) declarar a nulidade dos autos de infração/notificação lavrados, bem como de eventuais
multas aplicadas pelo CREA/AP em face de obras sob a responsabilidade técnica de
arquitetos e urbanistas no Estado do Amapá, cujos fatos geradores sejam o exercício de
atividade que, embora seja desempenhada por engenheiro, esteja prevista na Lei nº
12.378/2010 e demais normas administrativas expedidas pelo CAU;

c) condenar o CREA/AP a pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como reparação
decorrente do dano moral coletivo causado.

Antecipo os efeitos da tutela jurisdicional, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
e fixo, em caso de descumprimento do item “a” deste dispositivo, multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por auto de infração/notificação lavrado ou multa aplicada.

Sem custas e honorários advocatícios (Art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Intimem-se.

Macapá/AP, data da assinatura eletrônica.

( )assinatura eletrônica
HILTON SÁVIO GONÇALO PIRES

Juiz Federal
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