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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) FEDERAL DA ___ª VARA 

FEDERAL DE PORTO ALEGRE – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL, 

 

 

 

 

 

 O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE 

DO SUL – CAU/RS, Autarquia Pública Federal instituída pela Lei nº 12.378/2010, inscrita no 

CNPJ sob o nº 14.840.270/0001-15, com sede na Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º 

andares, em Porto Alegre/RS (CEP 90.430-090), vem, com o habitual respeito, por seus 

procuradores signatários, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art.318 e das 

deposições do Livro I, Título I do Código de Processo Civil de 2015, propor: AÇÃO 

ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, em face de UNIÃO FEDERAL – MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, a ser citada, nos termos do art. 242, §3º, do Código de Processo Civil, por 

meio da Procuradoria-Regional da União da 4ª Região, com sede na Rua Mostardeiro, nº 

483, CEP 90430-001, Porto Alegre/RS, embasada nos fatos e fundamentos jurídicos 

apresentados a seguir: 

 

I – SUMA FÁTICA 

 

O delineamento fático desta demanda são as irregularidades existentes na 

obtenção do reconhecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo na modalidade à 

distância ofertado pela Instituição de Ensino Superior UNIVERSIDADE ANHANGUERA – 

UNIDERP(código e-mec do curso 1382614) (demonstração específica no item II “d” - Do 

Caso Específico).  

 

A União Federal por meio do Ministério da Educação – MEC, com 

competência para o trâmite do processo de reconhecimento do curso em questão, não vem, 

s.m.j., atuando com uma condução regular do processo. Consoante apontamentos a seguir 

elencados e justificados percebe-se nitidamente o flagrante descumprimento legal e 
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normativo do ordenamento de regência educacional, fato que impossibilita o reconhecimento 

do curso e impedimento posterior na inscrição profissional dos egressos no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

Ao passar do tempo, da permanência das anomalias e do avanço dos 

discentes para o final do curso (conclusão das primeiras turmas dos cursos EaD para início 

do ano de 2022 – conforme apontou o parecer técnico do Grupo de trabalho EaD – 

Comissão  de Ensino e Formação - CEF-CAU/RS RS em anexo – fls. 03), esta Autarquia 

que se encontra na parte final de toda essa cadeia processual e que detém o dever legal e 

irrenunciável de conceder o registro profissional aos egressos e sua posterior fiscalização 

profissional, vem apresentar sua irresignação jurídica para evitar um eventual e temeroso 

estado de coisas inconstitucional que se avizinha no desenfreado sistema da educação 

superior à distância.  

 

Assim, o objetivo da ação é a busca da tutela jurisdicional para a 

suspensão do processo de reconhecimento do curso ofertado na modalidade à distância até 

a comprovação do afastamento das irregularidades a seguir apontadas. O fundamento 

jurídico são as próprias normativas oriundas da legislação federal, da União e do Ministério 

da Educação.  

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

II. a) Da Legitimidade Ativa e Interesse de Agir do CAU/RS 

 

O CAU/RS possui a competência legal exclusiva para conceder o registro 

profissional ao Arquiteto e Urbanista e a fiscalização. Ao regulamentar a norma 

constitucional de eficácia contida do artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal1 – CF, a lei 

federal n.º 12.378/10 – regulamenta a Arquitetura e Urbanismo – assim dispõe: 

 

                                                        
1 Art. 5º.(...) 
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer; 



  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Rua Dona Laura, nº 320, 14º andar, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800 | www.caurs.gov.br 
 

Art. 34.  Compete aos CAUs:  

 

V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e 

pessoas jurídicas habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de 

arquitetura e urbanismo, mantendo o cadastro atualizado;  

 

VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo;  

 

Ainda, na lei de regência, consta como requisito para o registro profissional 

oriunda do registro no Conselho: 

 

Art. 6
o
  São requisitos para o registro:  

II - diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de 

ensino superior oficialmente reconhecida pelo poder público.  

 

Portanto, inquestionável, o vínculo entre o exercício da fiscalização 

profissional e o ensino, ambos indissociáveis. O CAU/RS é o estágio final e permanente 

daquele discente que percorre todas as disciplinas de Arquitetura e Urbanismo. Além do 

devido registro profissional tem-se a sua fiscalização vitalícia quanto ao exercício 

profissional. 

 

Trilhando a umbilical conexão entre o CAU, o ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e as instituições de graduação em Arquitetura e Urbanismo, a referida lei da 

profissão atribui ao CAU toda uma inter-relação com a educação superior de Arquitetura e 

Urbanismo: 

 

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

VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;  

 

Art. 4
o
  O CAU/BR organizará e manterá atualizado cadastro nacional das escolas 

e faculdades de arquitetura e urbanismo, incluindo o currículo de todos os cursos 

oferecidos e os projetos pedagógicos.  
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Art. 26.  O Plenário do Conselho do CAU/BR será constituído por:  

II - 1 (um) Conselheiro representante das instituições de ensino de arquitetura e 

urbanismo.  

 

§ 4
o
  As instituições de ensino de arquitetura e urbanismo oficialmente 

reconhecidas serão representadas por 1 (um) conselheiro, por elas indicado, na 

forma do Regimento Geral do CAU/BR.  

 

Art. 61.  Em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 28 e no inciso IV do art. 

34, o CAU/BR instituirá colegiado permanente com participação das entidades 

nacionais dos arquitetos e urbanistas, para tratar das questões do ensino e do 

exercício profissional.  

 

§ 2
o
  Fica instituída a Comissão Permanente de Ensino e Formação, no âmbito 

dos CAUs em todas as Unidades da Federação que se articulará com o CAU/BR 

por intermédio do conselheiro federal representante das instituições de ensino 

superior.  

 

Ademais, importante ainda pontuar a participação do Conselho no 

processo de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos 

cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino, 

conforme estabelece o Decreto n.º 9.235/17: 

 

Art. 42. O processo de autorização será instruído com análise documental, 

avaliação externa in loco realizada pelo Inep e decisão da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. 

 

§ 4º No caso de curso correspondente a profissão regulamentada, após a fase de 

avaliação externa in loco, realizada pelo Inep, será aberto prazo para que o órgão 

de regulamentação profissional, de âmbito nacional, possa manifestar-se em 

caráter opinativo. 

 

O CAU/RS possui legitimidade ativa inconteste para o ajuizamento desta 

demanda e interesse de agir flagrante, vez que todos os apontamentos legais citados 
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aliados à deficiente prestação de informações e ao não seguimento da própria legislação 

federal educacional – quanto aos processos de reconhecimento das Instituições de Ensino 

Superior de competência do Ministério da Educação – União Federal, parte requerida – 

impõem um dever de agir a esta Autarquia Pública Federal de fiscalização da profissão de 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

Por fim, clama-se reiteradamente: o CAU/RS é o estágio final de todo o 

processo de habilitação profissional que se inicia na graduação. As falhas, incorreções, 

problemas com a expedição do diploma para inscrição e demais temas relacionados à 

aprendizagem profissional recairão na atuação e na competência do CAU para resolução, 

quer seja na fiscalização do exercício profissional, no processo de inscrição para o registro 

profissional ou nos procedimentos éticos que possam ser instaurados tendo como parte 

Arquitetos e Urbanistas, sob a óptica do seu agir profissional.  

 

De todo o acima exposto, advém, como corolário lógico, a legitimidade 

ativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS, para o 

presente processo. 

 

 

II. b) Da Legitimidade Passiva da União Federal 

 

A legitimidade da União é nitidamente baseada no seu poder de decidir 

sobre o processo de reconhecimento da Instituição de ensino na modalidade à distância. O 

ato administrativo decisório é de competência exclusiva da União por meio do Ministério da 

Educação2, conforme estipula o Decreto n.º 9.057/17 que regulamenta o artigo 80 da Lei n.º 

9.394/96: 

                                                        

2
 Art. 4° A Administração Federal compreende: 

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da 
República e dos Ministérios. 
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Art. 6º Compete ao Ministério da Educação, em articulação com os órgãos e as 
entidades a ele vinculados: 

I - o credenciamento e o recredenciamento de instituições de ensino dos sistemas 
de ensino federal, estaduais e distrital para a oferta de educação superior na 
modalidade a distância; e 

II - a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos 
superiores na modalidade a distância de instituições de ensino integrantes do 
sistema federal de ensino, respeitadas as prerrogativas de autonomia. 

 

O Ministério da Educação como órgão autônomo na classificação 

doutrinária3 é que detém a outorga legal para o devido exercício do poder decisório, ainda 

que outros órgãos ou pessoas jurídicas de direito público venham a prestar algum auxilio 

material nos processos de reconhecimentos. 

 

Sobremaneira, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça de há muito 

já reconhece a legitimidade da União, conforme o REsp 1344771(2012/0196429-0 de 

29/08/2013): 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS 

CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI 

DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 

(...) (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de 

diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da 

entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a 

existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos 

termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do 

feito será da Justiça Federal. Precedentes.  

                                                        
3
 Órgãos autônomos: são aqueles subordinados aos chefes dos órgãos independentes e que possuem ampla 

autonomia administrativa, financeira e técnica, com a incumbência de desenvolverem as funções de 
planejamento, supervisão, coordenação e controle (ex.: Ministérios, Secretarias estaduais, Secretarias 
municipais e Advocacia-Geral da União); (Curso de Direito Administrativo, Rafael Carvalho Rezende Oliveira, 
editora Método, 5º edição, 2017, pág. 88). 



  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Rua Dona Laura, nº 320, 14º andar, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800 | www.caurs.gov.br 
 

4. Essa conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não 

é possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de 

credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts. 9º 

e 80, § 1º, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o credenciamento 

pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à 

distância por instituições especificamente habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, 

ainda, que a própria União - por intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - 

editou o Decreto 5.622, em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as 

condições de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja 

fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior do referido órgão ministerial. (...) 

 

Finalizando, com base na lei e precedente superior tem-se firmado a 

inconteste legitimidade passiva da União. 

 

 

II. c) Dos Parâmetros da Juridicidade – Legislação Federal e 

Normativas da União e do MEC – Do Dever de Reconhecimento das Nulidades 

 

Incialmente, importante frisar que todos os fundamentos jurídicos de base 

para a pretensão aqui discutida, serão dirigidos às próprias normativas oriundas da 

competência da União, quer seja mediante lei, decretos ou demais atos normativos. 

 

Nesse caminho, afigura-se importante fazer breves considerações sobre o 

processo de autorização e reconhecimento das Instituições de Ensino à Distância, para, no 

tópico seguinte, ocorrer à devida imersão nas especificidades das irregularidades do 

processo de autorização/reconhecimento da Instituição de ensino em questão, da qual, a 

União, que detém a competência legal, deve ser compelida para a aceitação das nulidades 

evidenciadas e seus demais reflexos. 
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Justifica-se que a Administração Pública deve obediência ao princípio 

constitucional da legalidade e sob a tutela desse o dever de reconhecimento das suas 

nulidades4 5. 

 

Quanto ao princípio da legalidade, a clássica obra do Direito Administrativo 

Brasileiro6: 

 

(...) (2) Essa integral submissão da Administração pública à lei constitui o denominado 

princípio de legalidade, aceito universalmente, e é uma consequência do sistema de 

legislação escrita e da própria natureza da função administrativa (3). O direito escrito, tendo 

a sua mais forte razão de ser na necessidade de excluir o arbítrio no desenvolvimento das 

relações sociais, pressupõe, necessariamente, limitação de atividades, segundo os seus 

textos. Onde há lei escrita, não pode haver arbítrio. (...) (grifou-se). 

 

O império das normas prévias e escritas segue todo o plexo regulamentar 

educacional, conforme dispõe a Constituição Federal: 

 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

 

As normas gerais da educação compreendem, entre outras as leis: Lei n.º 

9.394/96 – que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Lei n.º 10.861/04 – 

que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras 

providências;  

 

                                                        
4
 Súmula 473 do STF – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
5 Lei nº 9.784/99. Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, 
e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
6 O Contrôle dos Atos Administrativos, Miguel Seabra Fagundes, Editora José Konfino, 2º edição, 1950, pág. 115 
– 116. 
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Os Decretos e Portarias: Decreto n.º 9. 235/17 – que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação 

superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de 

ensino; Decreto n.º 9.057/17 – que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 , que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; Portaria 

Normativa n.º 840/18 do MEC – que dispõe sobre os procedimentos de competência do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira referentes à 

avaliação de instituições de educação superior, de cursos de graduação e de desempenho 

acadêmico de estudantes. 

 

Assim, para que a Instituição de Ensino Superior possa regularmente 

ofertar cursos, tem-se a seguir os processos para: credenciamento, recredenciamento, 

autorização e reconhecimento (ambos regulamentados no Decreto n.º 9. 235/17). Processos 

esses, repita-se, extremamente vinculados com todo um complexo normativo e de 

observância obrigatória. 

 

Na modalidade de ensino à distância a vinculação legal é expressa, não 

havendo espaço para exceções ao princípio da legalidade, conforme Decreto n.º 9.057/17: 

 

Art. 3 A criação, a organização, a oferta e o desenvolvimento de cursos a distância 

observarão a legislação em vigor e as normas específicas expedidas pelo Ministério da 

Educação. 

 

Portanto, salienta-se, todo o arcabouço normativo compreende as normas 

originárias da competência legislativa e regulamentadora federais.   

 

 

II. d) Do Caso Específico  

 

Inicialmente, cumpre enfatizar que as irregularidades do processo de 

reconhecimento da Instituição de Ensino Superior apontada e não observadas pela 

Requerida relaciona-se ao curso de Arquitetura e Urbanismo na modalidade à distância 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
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ofertado pela Instituição de Ensino Superior UNIVERSIDADE ANHANGUERA – 

UNIDERP(código e-mec do curso 1382614) – conforme parecer técnico do Grupo de 

trabalho EaD – Comissão  de Ensino e Formação - CEF-CAU/RS em anexo. Em uma forma 

bem objetiva de visualização, assim são pontuadas as irregularidades no processo: 

 

- Necessária interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 41 

e 51 do Decreto n.º 9.235/17 em favorecimento da isonomia constitucional para a devida 

oitiva do CAU nos processos de: oferta de cursos e de reconhecimento da Arquitetura e 

Urbanismo;  

 

- Da necessidade de inscrição dos alunos no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), conforme artigo 47 §3º c/c artigo 55 caput e 

parágrafo único da Portaria Normativa n.º 840/18 do MEC; 

 

- Da ausência de informações quanto ao processo de reconhecimento – 

necessidade de informação e dos dados abertos, conforme artigos 40 e 46 do Decreto n.º 

9.235/17 e incisos I, II e III do artigo 7º do Decreto n.º 9.057/17; 

 

- Plano pedagógico do curso em desatendimento às Diretrizes Curriculares 

Nacionais, consoante Resolução n.º 2/10 do Conselho Nacional de Educação (Câmara de 

Educação Superior) artigos 3º, IV, 6º, § 5º, III e IV. 

 

- Da interpretação conforme a Constituição Federal 

O fundamento consiste na aplicação da interpretação conforme a CF dos 

artigos 41 e 51 do Decreto n.º 9.235/17 em favorecimento da isonomia constitucional para a 

devida oitiva do CAU nos processos de: oferta de cursos e de reconhecimento da 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

O Decreto n.º 9.235/17 dispõe que: 
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 Art. 41. A oferta de cursos de graduação em Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia e 

Enfermagem, inclusive em universidades e centros universitários, depende de autorização 

do Ministério da Educação, após prévia manifestação do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil e do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Art. 51. O reconhecimento de cursos de graduação em Direito, Medicina, Odontologia, 
Psicologia e Enfermagem será submetido à manifestação, em caráter opinativo, do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso de curso de Direito, e do 
Conselho Nacional de Saúde, nos cursos de Medicina, Odontologia, Psicologia e 
Enfermagem. 

Parágrafo único. O prazo para a manifestação de que trata o caput é de trinta dias, contado 
da data de disponibilização do processo ao Conselho interessado, prorrogável uma vez, por 
igual período, mediante requerimento. 

 

  Esta normativa ao regular os processos inerentes à oferta de cursos e do 

reconhecimento impõe uma oitiva ao respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, 

contudo, tão somente aos Conselhos de Medicina, Odontologia, Psicologia, Enfermagem e a 

Ordem dos Advogados do Brasil. A distinção relativa a esses cursos não é harmônica com a 

Constituição Federal.  

 

O Decreto ao regulamentar a supervisão e avaliação das instituições de 

educação superior, no caso em tela, criou uma discriminação entre as várias profissões 

reguladas pela lei e instituiu, por assim dizer, um protagonismo maior aos Conselhos citados 

acima, pois apenas estes integrariam com a União a sua participação no processo 

educacional. Tal quebra da isonomia não se pode conceber. 

 

Inúmeras razões descortinam essa flagrante ofensa à isonomia 

constitucional ao criar uma distinção infundada sobre situações plenamente idênticas quanto 

às profissões regulamentadas por lei. 

 

O exercício profissional é livre salvo regulação por lei, conforme dita o 

artigo 5º, inciso XIII da CF, ou seja, toda profissão regulamentada por lei possui um status 

de maior atenção por parte do Estado que deverá exercer a regulamentação perante uma 

liberdade constitucional. Sendo a profissão regulamentada por lei, como a Arquitetura e 
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Urbanismo por meio da Lei n.º 12.378/10, não pode um decreto criar uma distinção onde lei 

não o fez.  

 

O ato para se criar eventualmente e justificadamente uma diferenciação no 

tratamento das profissões regulamentadas diante o direito social da Educação, seria a lei e 

não, reitera-se, um decreto. A isonomia constitucional é latente e não pode ser restringida 

via ato unilateral do Poder Executivo.  

 

A isonomia constitucional inflige que o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo deve possuir a igualdade de tratamento por parte do Decreto, uma vez que ao 

não incluir o CAU na normativa dos artigos 41 e 51 do Decreto n.º 9.235/17 – tal omissão 

parcial – impôs um contundente efeito discriminatório. 

 

Sob outro prisma, é notório que a Arquitetura e Urbanismo interligam-se 

diretamente com atividades essenciais à incolumidade pública. A vida nas cidades – 

especialmente quanto à segurança das construções – sofre com o difuso efeito do exercício 

da profissão do Arquiteto e Urbanista que se irradia para: mobilidade urbana, nas 

construções das habitações, patrimônio histórico cultural, função social da propriedade, 

direito de vizinhança, do direito à cidade e demais relações entre o homem e suas 

respectivas construções que criam o meio ambiente urbano em que vivemos. 

 

Desta feita, não há razoabilidade que justifique a não aplicação da 

igualdade formal ao CAU na normativa contida nos artigos 41 e 51 do Decreto n.º 9.235/17. 

 

Em argumentação favorável, em relação ao processo de autorização de 

cursos, como já citado, tem-se a oitiva dos demais Conselhos, conforme o artigo 42, §4º do 

Decreto 9.235/17: 

 

Art. 42. O processo de autorização será instruído com análise documental, avaliação 

externa in loco realizada pelo Inep e decisão da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior do Ministério da Educação. 



  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Rua Dona Laura, nº 320, 14º andar, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800 | www.caurs.gov.br 
 

§ 4º No caso de curso correspondente a profissão regulamentada, após a fase de avaliação 

externa in loco , realizada pelo Inep, será aberto prazo para que o órgão de regulamentação 

profissional, de âmbito nacional, possa manifestar-se em caráter opinativo. 

 

No uso da interpretação conforme a Constituição Federal, tanto no controle 

de constitucionalidade concentrado como no difuso, deve-se ser usada a que mais favoreça 

aos preceitos Constitucionais, especialmente a igualdade como direito fundamental de 

segunda geração.  

 

Conforme relato doutrinário7, o Supremo Tribunal Federal já aplica a 

interpretação conforme a Constituição há tempos e se revela como uma técnica aliada à 

salvaguarda da própria normativa ora apreciada, pois impede o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade ao promover uma interpretação constitucional – a exemplo do referido 

Decreto que ao promover tal ofuscante distinção entre os Conselhos seria por certo 

inconstitucional, contudo passando-se a interpreta-lo segundo os preceitos da isonomia 

constitucional e incluir os demais Conselhos de Fiscalização Profissional cujas profissões 

sejam regulamentadas por lei. 

 

Um precedente a ser lembrado em face da importância de seus 

ensinamentos jurídicos quanto à aplicação do princípio da igualdade é a paradigmática8 ADI 

31059 (acórdão de páginas 117 – 118), onde se lê no voto do Ministro Cezar Peluso, quanto 

à escorreita aplicação de uma decisão de natureza aditiva para o afastamento da nociva 

discriminação normativa: 

 

“Violação ao principio fundamental da igualdade, na disciplina normativa de direitos 

atribuídos a classes de pessoas, pode dar-se, via de regra, sob duas formas: 

 

i) norma posterior cria exceção a regime ou benefício antes aplicável a toda a classe; 

                                                        
7
 Bernardo Gonçalves Fernandes (Curso de Direito Constitucional, 9º edição, Editora JusPodivm, pág. 1580) – 

“No controle de constitucionalidade das leis brasileiras, já se falava na interpretação conforme há tempos, vindo 
tal técnica a ser empregada de forma explícita na aqui citada ADI nº 1.417.” 
8
 ADI 3105 famosa pela discussão jurídica acerca da taxação previdenciária dos inativos.  

9
 (ADI 3105, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 

18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005  EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 
140, 2007, p. 202-203) 
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ii) o mesmo diploma hospeda normas que impõem tratamento diferenciado a grupos 

pertencentes a uma só classe ou categoria jurídica. 

 

No primeiro caso (i), declarada inconstitucional a norma discriminatória, o preceito revogado 

readquire validade por força do mecanismo da repristinação, afastando o tratamento 

desigual. Já no segundo (ii), a pronúncia de inconstitucionalidade de uma das normas cria 

um “vácuo” normativo, que, sobre ser incapaz de dar resposta à desigualdade, pode até 

submeter o grupo a situação ainda mais danosa. 

 

E a segunda hipótese (ii) encerra também outro problema, o de saber, perante a 

coexistência incompatível de tratamentos normativos diferenciados, qual deva ser mantido 

? Qual atende ao princípio da isonomia ? 

 

Esta questão envolve duas necessidades: ablação de um dos tratamentos dispares e 

extensão dos direitos ao grupo antes discriminado. A respeito, pondera a doutrina: 

 

“A temática em torno do princípio da igualdade é vastíssima. Aqui interessa apenas o 

problema, bastante controvertido, do conteúdo das decisões de inconstitucionalidade de leis 

que ofendam o principio da igualdade. Uma concepção muito em voga admite, máxime no 

caso de atribuição de direito ou vantagens apenas a parte do universo de pessoas elegíveis 

para deles beneficia, a eliminação da desigualdade através da extensão a todos dos 

direitos ou vantagens concedidos ilegitimamente a alguns. A decisão de 

inconstitucionalidade deve, segundo, este entendimento, atingir apenas a norma que 

expressa ou implicitamente restringe o âmbito da aplicação da lei, obtendo-se, por essa via, 

a apliatio do regime favorável. 

 

Tais decisões, que concluem pela inconstitucionalidade de uma lei na parte em que não 

estatua algo ou em que restringe expressamente o seu âmbito de aplicação, são, 

frequentemente, designadas pela doutrina italiana como decisões additive ou aggiuntive. As 

decisões aditivas são normalmente distinguidas das chamadas decisões substantivas, isto 

é, das decisões de inconstitucionalidade de uma norma enquanto, na parte ou nos limites 

em que contém uma prescrição em vez de outra. Mas, de um ponto de vista substancial, a 

decisão de inconstitucionalidade introduz, em ambos os casos, preceitos novos ou um qui 

pluris em relação à posição de partida: tanto as decisões aditivas, que sancionam 

designadamente violações do princípio da igualdade, como as decisões substitutivas têm 
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por efeito fazer dizer à disposição a que se reportam qualcosa di diverso e, em regra, 

qualcosa di piú em relação àquela que era o seu originário significado.”
10

 

 

No caso, o remédio à vulneração do princípio isonômico, caracterizado no mesmo texto que 

abriga normas simultâneas de conteúdo e alcance diferencial, parece exigir recurso a uma 

decisão modificativa.” (grifou-se). 

 

Certo que entre (i) o reconhecimento da discriminação e ofensa ao 

princípio da igualdade com a nulidade da normativa contida no Decreto verso (ii) o 

reconhecimento da discriminação e ofensa ao princípio da igualdade com a interpretação 

conforme a CF e a extensão da normativa contida no Decreto para os demais Conselhos de 

Fiscalização Profissional cujas profissões sejam regulamentadas por lei, a posição (ii) é 

nitidamente mais razoável e efetiva diante à força normativa da Constituição. 

 

- Da necessidade de inscrição dos alunos no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

 

A legislação que compreende o tema (Portaria Normativa n.º 840/18 do 

MEC) assim dispõe: 

 

Art. 47. O processo de inscrição de estudantes ingressantes e concluintes, de 

responsabilidade exclusiva da instituição de educação superior, será regulamentado pelo 

Inep, em ato específico. 

 

§ 3º A instituição de educação superior que não inscrever os seus estudantes habilitados, 

que inscrever estudantes não habilitados ou que realizar atos que comprometam a 

participação do estudante no Enade estará sujeita às sanções previstas na legislação 

vigente. 

 

Art. 55. Os estudantes que não cumprirem as obrigações previstas para a obtenção de 

regularidade, nos termos de regulamentação específica, ficarão em situação irregular 

perante o Enade.  

                                                        
10

 RUI MEDEIROS. A decisão de Inconstitucionalidade. Os autores, o Contéudo e os Efeitos da Decisão de 

Inconstitucionalidade da Lei. Lisboa: Universidade Católica Editora. 1999. P. 456. 
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Parágrafo único. A existência de irregularidade perante o Enade impossibilita a colação de 

grau do estudante, em decorrência da não conclusão do curso, por ausência de 

cumprimento de componente curricular obrigatório. 

A leitura da normativa é simples e impõe um dever para a Instituição de 

Ensino Superior, dever este que a União deve observar ao cumprimento da estrita 

legalidade. 

Sobremaneira, a consequência pela irregularidade implica, como bem dita 

a normativa, a impossibilidade de colação de grau do então estudante e, assim, em ato 

lógico, a impossibilidade de obtenção do diploma, fatos que, por sua vez, acarretam 

diretamente no registro profissional do Arquiteto e urbanista conforme o já citado artigo 6º da 

lei federal n.º 12.378/1011. 

Consoante parecer técnico do Grupo de trabalho EaD – Comissão  de 

Ensino e Formação - CEF-CAU/RS em anexo, foi constatado que: 

Em consulta ao portal do INEP, especificamente no Relatório Síntese de Área Arquitetura e 

Urbanismo, constatou-se que no último exame realizado para esta área, no ano de 2019, 

não houve inscrição de estudantes na modalidade de ensino à distância, embora o INEP 

tenha contabilizado a existência de 29 cursos EAD de arquitetura e urbanismo. Veja as 

tabelas abaixo: 

 

No referido parecer nas fls. 11 tem-se as tabelas informativas colhidas do 

próprio site da Requerida. Assim, conforme informação disponível não houve a realização 

do referido exame. 

 

A respeito desse ponto, é importante estabelecer o seguinte raciocínio 

jurídico: A normativa competente é que estabelece a necessidade do exame, bem como, as 

consequências da sua não realização. O CAU observa e segue a normativa citada e espera 

que a União e as Instituições de ensino assim o façam, pois, além disso, é flagrante o 

                                                        
11

 Art. 6
o
  São requisitos para o registro:  

II - diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de ensino superior oficialmente 
reconhecida pelo poder público.  
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descumprimento do princípio da Legalidade. Caso eventualmente a Instituição de Ensino 

Superior não cumpra com seu dever e a União não pontue com seu dever em reconhecer as 

irregularidades dos seus próprios procedimentos, ao CAU, como uma consequência lógica,  

cabe sua irresignação por meio desta ação.  

 

O não cumprimento das normativas não somente contraria o princípio da 

legalidade, mas ocasiona um déficit no ensino que seguirá latente, ainda que muitas vezes o 

aluno seja vítima, a resolução material do problema não será com a dispensa de 

determinados requisitos normativos – como a exemplo da dispensa do ENAD para a colação 

de grau e obtenção do diploma – pois apenas levará adiante um problema que desaguará 

na vida prática do exercício profissional e que o CAU deverá resolver. 

 

Por fim, assevera o Superior Tribunal de Justiça quanto ao assunto: 

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME 

NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE). OBRIGATORIEDADE. 

DIPLOMA EXPEDIDO POR FORÇA DE LIMINAR. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. 

APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.  

 

1. A jurisprudência desta Corte, em reiterados precedentes, tem perfilhado entendimento de 

que a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é 

obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o 

condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma 

universitário ao comparecimento do estudante ao certame.  

2. Não obstante, no presente caso, a liminar concedida em primeira instância possibilitou 

que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a 

consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria, 

inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis ao agravado.  

3. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais 

danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por 

intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção 

do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de 

admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes: AgRg no REsp 1416078/PE, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/12/2014; AgRg no 

REsp 1409341/PE, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 04/12/2013; AgRg no REsp 

1291328/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 



  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Rua Dona Laura, nº 320, 14º andar, bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS - CEP: 90430-090 | Telefone: (51) 3094.9800 | www.caurs.gov.br 
 

09/05/2012; AgRg no REsp 1049131/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, DJe 25/06/2009.  

4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.478.224/SE, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2015). (grifou-se). 

 

 - Da ausência de informações quanto ao processo de 

reconhecimento – necessidade de informação e dos dados abertos 

 

Os incisos I, II e III do artigo 7º do Decreto n.º 9.057/17 bem enfatizam a 

necessidade de dados abertos aos processos referentes à chancela legal das Instituições de 

ensino: 

Art. 7º Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, organizarão e manterão abertos 
ao público os dados e atos referentes a: 

I - credenciamento e recredenciamento institucional para oferta de cursos na modalidade a 
distância; 

II - autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos na modalidade 
a distância; e 

III - resultados dos processos de avaliação e de supervisão da educação na modalidade a 
distância. 

 

Por razões óbvias de um eficiente controle social e pela transparência 

pública que nosso ordenamento republicano se apresenta, tal normativa deve ser seguida à 

risca. Ademais, a importância dos dados abertos segue em razão da verificação do 

cumprimento quantos aos requisitos dos artigos 40 e 46 do Decreto n.º 9.235/17: 

 

Art. 40. As universidades e os centros universitários, nos limites de sua autonomia, 

observado o disposto no art. 41, independem de autorização para funcionamento de curso 

superior, devendo informar à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

do Ministério da Educação os cursos criados por atos próprios para fins de supervisão, 

avaliação e posterior reconhecimento, no prazo de sessenta dias, contado da data do ato 

de criação do curso. 
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Assim, diante tal regra e conforme constatado no parecer técnico do Grupo 

de trabalho EaD – Comissão  de Ensino e Formação - CEF-CAU/RS em anexo, fls. 08-10: 

 

O CAU faz uma busca ao sítio eletrônico do MEC para atender às orientações do CAU/BR 

através do documento Consulta da regularidade de uma IES no e-MEC (ANEXO I), 

aprovado pela Deliberação CEF-CAU/BR n. 65/2015 para que possa avaliar a possibilidade 

de registro dos egressos. Tal documento orienta que se não constar no sítio eletrônico as 

informações de que o curso não realizou solicitação de reconhecimento no MEC, os 

egressos não poderão ser registrados até que o curso seja oficialmente reconhecido. Em 

consulta ao sítio eletrônico do MEC, no dia 01/12/2021, não foi possível identificar sequer 

documento que informa a criação do curso, etapa substitutiva da fase de “Autorização” a 

que esta universidade estaria dispensada. O referido documento, encontra-se com status 

de “não anexado”: 

Seguindo os requisitos, agora conforme o artigo 46 do Decreto n.º 

9.235/17: 

 

Art. 46. A instituição protocolará pedido de reconhecimento de curso no período 

compreendido entre cinquenta por cento do prazo previsto para integralização de sua carga 

horária e setenta e cinco por cento desse prazo, observado o calendário definido pelo 

Ministério da Educação. 

 

Nessa vertente, importante citar mais uma vez as constatações do retro 

mencionado parecer técnico em anexo, fls. 09 - 10: 

 

Em consulta ao sítio eletrônico do MEC no dia 01/12/2021 também não há qualquer 

menção ao processo de reconhecimento, nem de que este se encontra “em análise”. 

Observa-se ainda que o prazo já estaria vencido, uma vez que o curso encontra-se em 

torno de 90% de sua conclusão. 

(...) 

Deste modo, quanto a este quesito, é possível anuir de possíveis irregularidades uma vez 

que há ausência de informações que deveriam ser disponibilizadas para consulta no site do 

MEC, ou de possível descumprimento do processo, por parte da IES, o que não permitiria 
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ao CAU prosseguir com suas análises internas de currículos e diplomas para fins de 

concessão de registro profissional. 

Presumindo-se de que a União por meio do MEC disponibiliza o acesso 

regular dos dados públicos em obediência às suas normativas vislumbra-se, conforme 

demonstrado, o não preenchimento regular quanto aos requisitos para o processo de 

reconhecimento. 

 

Relativo à indisponibilidade da obtenção do ato administrativo do 

reconhecimento para o devido registro profissional, conforme precedente recente do 

Tribunal Regional Federal competente por esta Região (processo n.º 5034136-

62.2019.4.04.7100), assim manifestou o voto do eminente Relator – com citação dos 

fundamentos da sentença de primeiro grau: 

O magistrado singular, igualmente apontou o seguinte sobre o curso: 

Segundo a inicial, o curso em questão passou a ser ofertado no primeiro semestre de 2017, 

ou seja, funciona há dois anos. A consulta ao site do MEC1 não mostra tenha sido obtida a 

chancela do reconhecimento, constando apenas o ato que deferiu a abertura na 

modalidade EAD. Havendo etapas a cumprir para a emissão de diplomas, não verifico 

necessidade de provimento de urgência a retirar a eficácia do ato quanto à autora (e 

alunos), até porque o ato do conselho não obsta a que a universidade mantenha-se em 

atividade. (grifos meus) 

Importa referir que em consulta realizada na data de hoje na página da Autora 

(https://blog.unopar.com.br/nota-unopar-mec/) constatou-se que a UNOPAR ainda não 

obteve o reconhecimento pelo MEC. 

Dessa forma, deve ser mantida a sentença. 

Salienta-se que a sentença mantida assim fundamentou sua decisão: 

 

À luz dessas premissas, a falta de reconhecimento do curso torna juridicamente impossível 

o acolhimento de pedido formulado ("proceda com o registro profissional dos alunos 

concluintes do curso de Arquitetura e Urbanismo ofertado pela UNOPAR, 

independentemente da modalidade de ensino oferecida"). Também não é possível deferir o 

provimento em caráter condicional (''determino que o conselho proceda aos registros ..., se 

o MEC reconhecer o curso"), o que é vedado pela lei.  É no trâmite de reconhecimento do 
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curso superior que a UNOPAR terá de comprovar o atendimento dos requisitos normativos 

para a formação sistematizada, com aprendizado das técnicas e a realização das aulas 

práticas, dos seus alunos, expediente administrativo no qual poderá participar o conselho 

de arquitetura e urbanismo, haja vista a posição contrária à homologação dos cursos na 

modalidade EAD.(grifou-se). 

 

O processo de reconhecimento é medida impar para a consequente 

expedição do diploma e o respectivo registro profissional, contudo, dada a ausência de 

informações tem-se por prejudicado a fiscalização feita pelo CAU, bem como, o próprio 

preenchimento dos requisitos das normativas educacionais por parte da União Federal. 

 

 

- Plano pedagógico do curso em desatendimento às Diretrizes 

Curriculares Nacionais 

 

Conforme apontado no parecer técnico do Grupo de trabalho EaD – 

Comissão  de Ensino e Formação - CEF-CAU/RS já citado o plano pedagógico do curso em 

apreço está em desatendimento com as Diretrizes Curriculares Nacionais, consoante 

Resolução n.º 2/10 do Conselho Nacional de Educação (Câmara de Educação Superior) 

artigos 3º, IV, 6º, § 5º, III e IV: 

 

Art. 3º O projeto pedagógico do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, além da 

clara concepção do curso, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, deverá incluir, sem prejuízos de outros, os seguintes aspectos: 

IV - modos de integração entre teoria e prática;  

 
Art. 6º (...) 
 
§ 5º Os núcleos de conteúdos poderão ser dispostos, em termos de carga horária e de 
planos de estudo, em atividades práticas e teóricas, individuais ou em equipe, tais como: 
 
III - viagens de estudos para o conhecimento de obras arquitetônicas, de conjuntos 
históricos, de cidades e regiões que ofereçam soluções de interesse e de unidades de 
conservação do patrimônio natural;  
 
IV - visitas a canteiros de obras, levantamento de campo em edificações e bairros, 
consultas a arquivos e a instituições, contatos com autoridades de gestão urbana; 
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O parecer técnico em anexo (fls.12) aponta importantes fatos quanto ao 

assunto em comento. Primeiro relativo à denúncia recebida pelo CAU/RS: 

Dentre outras denúncias relativas a cursos à Distância, o CAU/RS recebeu uma relativa ao 

curso em questão, veja: 

Estou cursando 3° sem de Arquitetura e Urbanismo em EAD na faculdade Anhanguera polo 
Porto Alegre com a orientadora Gicele Santos CAU A874795 e até o presente momento 
não há aulas práticas o que foi prometido a partir do segundo semestre de duas a três aulas 
práticas por semana no laboratório, o que não ocorreu e neste começo do semestre dia 
12/02 seria a primeira aula prática de AutoCad que também não procedeu minha solicitação 
a esta instituição é para averiguação se de fato está profissional tem capacidade para ser 
orientadora de um curso que deve ter qualidade de ensino, e se somente com tele aulas 
nos tornaremos excelência em arquitetura (palavras da orientadora) desde já agradeço pela 
atenção disponibilizada, no aguardo Gisele. 

 

Em seguida, relativa às irregularidades existentes no Plano Pedagógico do 

curso, importante os seguintes trechos do parecer em anexo de fls. 12-15: 

 

Partindo-se desta denúncia o CAU/RS então conseguiu acesso ao Plano Pedagógico do 

referido curso (PPC), conforme prevê as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). O relato 

do denunciante, contradiz o prometido no documento da IES, em uma das passagens de 

seu PPC, é dito: Semanalmente você terá momentos presenciais, nos quais ocorrem as 

teleaulas, aulas práticas e aulas atividades no seu polo de apoio presencial. A frequência é 

obrigatória e você deve ter no mínimo 50% de presença em cada uma das disciplinas e 

75% de presença nas aulas práticas para ser aprovado. (...) 

(...) 

Em leitura ao Plano Pedagógico de Curso (Anexo II) é possível aferir que este não atende 

em sua completude o artigo 3º das DCN. O inciso IV aborda os modos de integração entre 

teoria e prática como elementos indispensáveis do projeto pedagógico dos cursos de 

arquitetura e urbanismo. A Arquiteta e Urbanista Maria Elisa Baptista em seu Parecer O uso 

da ferramenta EAD no ensino de graduação em Arquitetura e Urbanismo, homologado pela 

Deliberação Plenária DPO/RS n. 1089/2019 diz que “tratar dos modos de integração entre 

teoria e prática (...) significa tratar dos processos criativos envolvidos na Arquitetura e dos 

processos pedagógicos que a isso conduzirão. O caráter multissensorial da Arquitetura e da 

paisagem só é apreendido e só poderá ser compreendido em uma relação pedagógica em 

que haja real interação entre professores, estudantes e o ambiente em que estão 

inseridos”. 

(...) 

O conceito de encontros presenciais, acima apresentado, não é coerente com a 

especificação nem a dinâmica de um espaço de Ateliê de Arquitetura ou de um Laboratório. 

Em nenhum momento, tais espaços são descritos no PPC: “ateliê” é citado apenas como 
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uma disciplina, não como um espaço em que se possa ser aplicado o conteúdo prático. 

Observamos o conceito do termo “ateliê” no Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, 

Michaelis:  

 

Local de trabalho de artistas em geral; estúdio. Local de trabalho de artesãos e operários. 

Grupo de artistas ou artesãos que trabalham sob a orientação de um mestre. 

(...) 

Considerando que o PPC do curso da Universidade Anhanguera -UNIDERP descreve como 

única forma de encontro presencial as aulas ao vivo, as quais se dão de forma remota, e 

considerando que não há qualquer menção sobre laboratórios de ateliê e de ensaio de 

materiais, maquetaria, canteiro de obras ou viagens de estudos. Conclui-se que não é 

possível que atividades desenvolvidas apenas a partir de teleaulas e webaulas, sem 

contato com outros acadêmicos para o debate de ideias e sem a existência de tais espaços, 

garantirão as habilidades profissionais previstas nos incisos III, VII, VIII, IX e XI, do art. 5° 

das DCN: 

Art. 5º O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar formação profissional que 

revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

(...) 

III - as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e 

paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores de custo, de durabilidade, 

de manutenção e de especificações, bem como os regulamentos legais, de modo a 

satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de 

acessibilidade dos usuários;  

(...)  

VII - os conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico dos 

materiais de construção e das técnicas e sistemas construtivos, para a definição de 

instalações e equipamentos prediais, para a organização de obras e canteiros e para a 

implantação de infraestrutura urbana;  

(...)  

VIII - a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e do projeto 

estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos materiais, estabilidade das 

construções e fundações;  

(...)  

IX - o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o 

domínio das técnicas apropriadas a elas associadas;  

(...)  

XI - as habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de outros 

meios de expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, maquetes, 

modelos e imagens virtuais;  
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(...)  

Parágrafo único. O projeto pedagógico deverá demonstrar claramente como o conjunto das 

atividades previstas garantirá o desenvolvimento das competências e habilidades 

esperadas, tendo em vista o perfil desejado, e garantindo a coexistência de relações entre 

teoria e prática, como forma de fortalecer o conjunto dos elementos fundamentais para a 

aquisição de conhecimentos e habilidades necessários à concepção e à prática do egresso. 

[grifo nosso]. 

 

A leitura bem expõe as inconsistências flagrantes facilmente observadas, 

especialmente relacionadas ao atendimento lógico do conceito de presencialidade, do qual, 

não pode possuir uma interpretação extensiva para equipara-lo a aula presencial ou similar, 

sob pena de se criar outro conceito. 

 

A relação presencial é plenamente exigida e deve assim ser expressa no 

Plano Pedagógico do curso, para assim constatar o preenchimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais já citadas, especialmente quanto às aulas práticas, a exemplo: 

habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de outros meios de 

expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, maquetes, modelos e 

imagens virtuais. 

 

II. e) Da Tutela de Urgência  

 

Dispõem os artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil que: 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

 

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução 

real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. 

 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 
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§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

 

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer 

outra medida idônea para asseguração do direito. 

 

Além do poder geral cautelar que a lei processual lhe confere (Código de 

Processo Civil, artigos 294 e seguintes), a legislação pertinente à ação civil pública autoriza 

o Magistrado a liminarmente antecipar o provimento final e a imediatamente determinar 

medidas satisfativas ou que assegurem o resultado prático da obrigação a ser cumprida. 

 

Nesse caso, é imperiosa a concessão de medida liminar com esse 

conteúdo antecipatório, prefigurando-se os comandos judiciais buscados ao final do 

processo, tendo em vista que estão perfeitamente caracterizados os pressupostos 

tradicionalmente previstos em sede doutrinária e jurisprudencial para a sua concessão, 

consistentes na probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 

A plausibilidade do direito, que caracteriza a presença do primeiro 

requisito, é incontroversa, clara e cristalina, ante as irregularidades apontadas no item: II. d) 

Do Caso Específico e ao passar de toda essa inicial, vez que os apontamentos configuram 

explícitas irregularidades no processo de reconhecimento da Instituição de Ensino Superior 

citada. 

 

Por sua vez, o perigo do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo também está presente e bem ofuscante, pois o curso da referida Instituição de 

ensino encaminha-se para conclusão das primeiras turmas dos cursos EaD para início do 

ano de 2022 – conforme apontou o parecer técnico do Grupo de trabalho EaD – Comissão  

de Ensino e Formação - CEF-CAU/RS(fls. 03).  

 

Por certo a suspensão do processo de reconhecimento até à devida 

regularização dos apontamentos – com sua necessária comprovação – irá evitar futuras 
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lides envolvendo os alunos, a Instituição de ensino, a União por meio do MEC e o CAU/RS 

quanto ao registro profissional. 

 

A determinação jurisdicional pleiteada irá evitar a ocorrência da aplicação 

futura da teoria jurídica do fato consumado, em futuras lides, da qual, resolve-se a questão 

particular, mas sem, no entanto, resolver a questão de fundo: que é a devida regularização 

dos requisitos normativos para o devido e regular reconhecimento do curso de ensino 

superior com a devida expedição do diploma e do registro profissional. 

 

Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, amplamente demonstrados, o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS postula, em tutela de urgência antecipada, 

que: Seja deferida, nos termos dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, medida 

liminar por este Juízo Federal, no sentido de que: 

 

1)  A UNIÃO FEDERAL suspenda o processo de reconhecimento do curso de 

Arquitetura e Urbanismo na modalidade à distância ofertado pela Instituição de 

Ensino Superior UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP(código e-mec do 

curso 1382614) até que sejam comprovadas a resolução das seguintes 

irregularidades: 

 

A) Seja realizada a oitiva do CAU no processo de reconhecimento do curso 

em questão pela Requerida em interpretação conforme a CF dos artigos 

41 e 51 do Decreto n.º 9.235/17; 

 

B) Seja comprovada a inscrição e realização pelos alunos do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), conforme artigo 47 

§3º c/c artigo 55 caput e parágrafo único da Portaria Normativa n.º 840/18 

do MEC;  

 

C) Seja disponibilizada ampla informação quanto ao processo de 

reconhecimento no site da Requerida com a exposição atual dos trâmites 
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processuais e demais dados pertinentes, bem como à devida exigência e 

comprovação quanto ao cumprimento dos artigos 40 e 46 do Decreto n.º 

9.235/17; 

 

D) Seja comprovado que a Requerida exigiu a regularização do Plano 

pedagógico do curso em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais, 

consoante Resolução n.º 2/10 do Conselho Nacional de Educação 

(Câmara de Educação Superior) artigos 3º, IV, 6º, § 5º, III e IV. 

 

2)  Seja deferida, nos termos dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, 

medida liminar por este Juízo Federal, no sentido de que a União Federal – 

Ministério da Educação - ME, às suas expensas e nos veículos utilizados 

inicialmente, efetue a divulgação acerca da medida liminar que venha a ser deferida 

por esse Juízo Federal; 

 

3) Seja fixada multa diária cominatória (astreinte) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

para o eventual descumprimento, por parte da União Federal – Ministério da Educação - 

ME. 

 

 

III – DOS PEDIDOS FINAIS 

 

 

Ante todos os argumentos fáticos e jurídicos exaustivamente expostos ao 

longo da presente inicial, restando evidente a violação e não observância das normativas 

relacionadas ao sistema educacional, requer-se, cumulativamente que Vossa Excelência se 

digne a determinar: 

 

1) a citação da União Federal (Ministério da Educação – MEC), na pessoa 

de seu representante legal, para que, querendo, apresente contestação;  
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2) a intimação do Ministério Público Federal para que apresente seu 

parecer, nos termos da lei; 

 

3) A total procedência da presente ação com resolução de mérito para que 

sejam deferidos definitivamente os pedidos postulados em caráter de tutela de urgência 

para a suspensão do processo de reconhecimento do curso de Arquitetura e Urbanismo na 

modalidade à distância ofertado pela Instituição de Ensino Superior UNIVERSIDADE 

ANHANGUERA – UNIDERP (código e-mec do curso 1382614) até que sejam resolvidas 

definitivamente as seguintes irregularidades: 

 

A) Seja realizada a oitiva do CAU no processo de reconhecimento do curso 

em questão pela Requerida em interpretação conforme a CF dos artigos 

41 e 51 do Decreto n.º 9.235/17; 

 

B) Seja comprovada a inscrição e realização pelos alunos do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), conforme artigo 47 

§3º c/c artigo 55 caput e parágrafo único da Portaria Normativa n.º 840/18 

do MEC;  

 

C) Seja disponibilizada ampla informação quanto ao processo de 

reconhecimento no site da Requerida com a exposição atual dos trâmites 

processuais e demais dados pertinentes, bem como à devida exigência e 

comprovação quanto ao cumprimento dos artigos 40 e 46 do Decreto n.º 

9.235/17; 

 

D) Seja comprovado que a Requerida exigiu a regularização do Plano 

pedagógico do curso em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais, 

consoante Resolução n.º 2/10 do Conselho Nacional de Educação 

(Câmara de Educação Superior) artigos 3º, IV, 6º, § 5º, III e IV. 
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4)  A interpretação conforme a CF dos artigos 41 e 51 do Decreto n.º 9.235/17 para 

a oitiva do CAU em todos os processos de reconhecimento e autorização de 

competência da Requerida; 

 

5) A produção de todas as provas juridicamente admissíveis. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que o 

objeto da presente ação não possui valor estimável. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

Porto Alegre/RS, 15 de dezembro de 2021. 

 

 

       Alexandre Noal dos Santos 

               OAB/RS nº 91.574 

 

 

       Carlos Rodrigo Tanajura Barreto 

OAB/RS nº 115.073B 

 

 

             Cezar Eduardo Rieger 

               OAB/RS nº 93.939 

 

 

          Flávio Salamoni Barros Silva  

                 OAB/RS nº 66.759 

 

 

    Jaime Leo Ricachenevsky M. Soares 

                  OAB/RS nº 88.354 


