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Apresentação

A I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, que acontece 
simultaneamente ao XX Congresso Brasileiro de Arquitetos, tem como compromisso a 
inauguração de um amplo debate sobre exercício profissional, observância às normas 
técnicas, políticas de ensino, ética profissional, fiscalização e outros temas relacionados 
à ampla qualificação dos espaços de vida dos cidadãos brasileiros.

É senso comum entre os arquitetos e urbanistas e setores importantes da 
sociedade que Arquitetura e Urbanismo são disciplinas essenciais na criação e 
desenvolvimento de nossas cidades em todas as escalas. Para garantir uma maior 
integração entre a sociedade e os arquitetos, a participação e manifestação de um 
público variado, expressivo e conhecedor da percepção externa de nossa atividade 
profissional, trabalharemos com uma programação que garanta representantes 
de movimentos sociais, órgãos governamentais, instituições de ensino, jornalistas, 
filósofos, economistas e outros interessados nos temas em pauta: O CAU, a Sociedade 
e as Políticas Públicas; Formação, Exercício e Compromisso Social; e Ética e Cidadania.  

Nossa ambição é extrair dos debates um documento consistente que se 
transforme em um pacto, técnico e inclusivo, na busca do desenvolvimento qualificado 
de nossos espaços urbanos, e através destes, da conquista da melhoria do bem estar e 
da qualidade de vida de toda a população. 

Buscamos uma agenda que sinalize, num horizonte breve, metas e diretrizes 
para o nosso fazer profissional, que permitam alcançar o objetivo-tema desta 
Conferência: ARQUITETURA E URBANISMO PARA TODOS.

Haroldo Pinheiro

Presidente do CAU/BR
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Programação

LOCAL: Centro de Eventos do Ceará, Salas 4, 5 e 6

Avenida Washigton Soares nº 999 - Bairro Edson Queiroz. 

CEP: 60.811-341 / Fortaleza

PRIMEIRO DIA:  22 de abril de 2014 (terça-feira)

12h - 13h  RECEPÇÃO – Credenciamento dos participantes

13h - 13h30 CERIMÔNIA DE ABERTURA
•	 Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil - Haroldo Pinheiro
•	 Secretária Executiva do CEAU – Letícia Peret Antunes Hardt
•	 Representante dos  presidentes de CAU/UF e presidente do 

CAU/RN – Raquelson Lins
•	 Presidente do IAB/CE – Antônio Custódio dos Santos Neto
•	 Presidente do CAU/CE – Luciano Guimarães

 CERIMÔNIA DE HOMENAGEM aos presidentes das  
 entidades nacionais de Arquitetura e Urbanismo à época da  
 edição da Lei 12.378 de 31/12/2010

13h30 - 14h APRESENTAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO

14h -15h TEMA I: O CAU, A SOCIEDADE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
•	 Presidente da Mesa: Jeferson Salazar, presidente da 

Federação Nacional dos Arquitetos (FNA)
•	 Mediador: Claudia Teresa Pereira Pires, conselheira federal (MG)
•	 Debatedor: Washington Novaes, jornalista
•	 Debatedor: Maria Alice Rezende Pereira, historiadora

15h - 15h30 COFFEE BREAK

15h30 - 16h30 DEBATE COM O PÚBLICO

16h30 - 17h30 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

SEGUNDO DIA:  23 de abril de 2014 (quarta-feira)

11h -12h TEMA II: FORMAÇÃO, EXERCÍCIO E COMPROMISSO SOCIAL
•	 Presidente da Mesa: Antônio Francisco de Oliveira, 

conselheiro federal (PB) 
•	 Mediador: Fernando Costa, conselheiro federal (RN)
•	 Debatedor: Nilson José Machado, educador
•	 Debatedor: Hélio Campos Mello, jornalista

12h - 13h DEBATE COM O PÚBLICO

13h - 14h APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
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TERCEIRO DIA:  24 de abril de 2014 (quarta-feira)

11h -12h TEMA III: ÉTICA PROFISSIONAL E CIDADANIA
•	 Presidente da Mesa: Napoleão Ferreira, conselheiro federal (CE) 
•	 Mediador: Luciano Guimarães, presidente do CAU/CE
•	 Debatedor: Márcia Tiburi, filósofa
•	 Debatedor: Paulo Markun, jornalista

12h - 13h DEBATE COM O PÚBLICO

13h - 14h APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

QUARTO DIA:  25 de abril de 2014 (sexta-feira)

11h -14h PLENÁRIA FINAL
•	 Aprovação	de	documento	balizador	para	ações	

estratégicas nos próximos três anos, contendo conjunto 
de	propostas	provenientes	das	discussões	sobre	os	três	
temas principais.

Conf_Nac-FOLDER_programacao-leo.indd   6 15/04/14   14:56



7I Congresso Nacional de Arquitetura e Urbanismo 

Regimento Interno da I Conferência 
Nacional de Arquitetura e Urbanismo

CAPÍTULO I – das Disposições Iniciais

ART. 1º -  A Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo tem por objetivos:

I - Debater e posicionar os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, as 
entidades de classe representativas dos Arquitetos e Urbanistas, e a 
Sociedade sobre:

a)  os temas atuais e relevantes relacionados à Arquitetura e Urbanismo nos 
âmbitos nacional e regional;

b)  as políticas nacionais e regionais de interesse da Arquitetura e Urbanismo 
e dos Arquitetos e Urbanistas;

c)  as normas e políticas de orientação, disciplina e fiscalização do exercício 
da profissão de arquiteto e urbanista;

II -  Promover a comunicação dos arquitetos e urbanistas visando 
à abordagem de temas relacionados à profissão, incluindo o 
desenvolvimento e a disseminação do conhecimento na área de 
Arquitetura e Urbanismo.

ART.	2º	-		 A	Conferência	Nacional	de	Arquitetura	e	Urbanismo	será	organizada	
e	dirigida	pela	Comissão	Organizadora	e	presidida	pelo	Presidente	do	
CAU/BR.

ART.	3º	-		 Durante	o	funcionamento	da	Conferência,	a	Comissão	Organizadora	
será representada pelo Presidente, com poderes para cumprir a 
programação	 estabelecida	 e	 decidir	 as	 questões	 decorrentes	 e	 os	
casos omissos.

CAPÍTULO II – da Constituição e Participações

ART.	4º		 -	São	membros	da	I	Conferência	Nacional	de	Arquitetura	e	Urbanismo:

I - EFETIVOS: os Conselheiros e Presidentes do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil  (CAU/BR), e dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), os membros dos 
colegiados permanentes a que se refere o art. 61 da Lei nº 12.378, de 2010 
(CEAU-CAU/BR e CEAU-CAU/UF) e os arquitetos e urbanistas inscritos na 
Conferência, todos com direito a voto;

II -  DEBATEDORES: as pessoas a quem a Comissão Organizadora conceder 
tal qualidade, sem direito a voto, salvo se for arquiteto e urbanista.

§ 1º  - Os estudantes de Arquitetura e Urbanismo participarão da Conferência, 
com direito a voz e voto por meio de representante indicado pela 
Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FENEA).

§ 2º  - Os DEBATEDORES, expositores e membros dos órgãos dos Conselhos 
dde Arquitetura e Urbanismo terão identificação especial durante a 
Conferência.
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CAPÍTULO III – do Temário

ART 5º -  A I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo será 
desenvolvida através dos seguintes  Eixos Temáticos, cujos textos-
base	encontram-se	anexos,	apresentados	por	uma	breve	introdução:		

I - O CAU, a Sociedade e as Políticas Públicas.

II - Formação, Exercício Profissional e Compromisso Social.

III - Ética Profissional e Cidadania.

CAPITULO IV – da Metodologia

ART	6º	-		 Os	trabalhos	da	Conferência	serão	desenvolvidos	em:

I - Uma abertura solene, seguida da aprovação do Regimento Interno, 
presidida pelo Presidente do CAU/BR;

II - Três Plenárias Temáticas, presididas por Conselheiros Federais ou 
representantes do CEAU, divididas em debate de mesa e debate de plateia;

III -  Uma Plenária Final, presidida pelo Presidente do CAU/BR, onde serão 
aprovadas as propostas e os encaminhamentos finais. 

ART	7º	-		 As	apresentações	das	temáticas	serão	conduzidas	pelo	Presidente	da	
Mesa	e	Mediador,		com	a	participação	de	dois	DEBATEDORES;

ART	8º	-		 Os	debates	com	a	plateia	se	darão	através	de	perguntas	ou	opiniões,	
expressas através de formulários apropriados, dirigidos aos 
DEBATEDORES,	coordenados	pelo	Presidente	da	Mesa	e	Mediador;	

ART. 9º -  Será aprovado na Plenária final, documento contendo conjunto de 
diretrizes	 e	 orientações	 provenientes	 das	 discussões	 das	 Temáticas,	
balizador	das	estratégias,	projetos	e	ações	para	os	próximos	três	anos;

CAPÍTULO V – da Relatoria

ART 10º - Caberá à Relatoria da I Conferência Nacional de Arquitetura e 
Urbanismo acompanhar e registrar o desenvolvimento dos debates 
e	 das	 discussões	 em	 cada	 Plenária	 Temática	 elaborando	 relato	
individualizado	de	cada	uma,	bem	como	a	montagem	do	documento-
síntese final, atendendo o disposto no ART 9º deste Regimento.
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Textos Base

Introdução

As políticas sociais implementadas pelos últimos governos fizeram surgir 
na periferia de nossas cidades uma “nova classe social”, ávida para consumir bens 
materiais, mas ainda desprovida de boa infraestrutura e equipamentos urbanos. 
Na esteira disso, assistimos às recentes movimentações populares por melhores 
condições de mobilidade, habitação, serviços de saúde e educação.   

Os	manifestantes	 de	 junho	 de	 2013	 pediram	 transparência	 nos	 gastos	
públicos e  urbanismo. Cidades bem planejadas e administradas com ética, com 
textura digna e boa qualidade de vida.

É senso comum entre arquitetos e setores importantes da sociedade que 
Arquitetura e Urbanismo é uma disciplina essencial para moldar o espaço construído 
ao melhor atendimento às necessidades sociais.  

Essa afirmação é verdadeira?  

Como explicar, então, que centenas de Prefeituras brasileiras não tenham 
arquitetos em seus quadros? Ou que a mídia dedique pouco espaço para os bons 
trabalhos produzidos pelos arquitetos que atuam tanto no setor público como na 
iniciativa privada?  

Os cidadãos conhecem, de fato, os escopos dos serviços prestados pelos 
arquitetos em programas públicos visando a sustentabilidade social e ambiental 
de nosso habitat? Comparado com outros países, como a Argentina, a relação 
arquitetos/habitantes no Brasil é bem menor. 

O	arquiteto	se	sente	apartado	da	sociedade.	Ou	seria	o	inverso?				

Como explicar um sentimento de que a multiplicação do número de escolas e 
de cursos – que seria a solução de um problema – degradou o ensino da disciplina e, 
consequentemente, o comprometimento social dos profissionais? 

Não	basta	para	a	Arquitetura	e	Urbanismo,	como	profissão	regulamentada,	
ser vista pelos que a exercem como importante para a sociedade. Ao contrário, 
é necessário que a sociedade a perceba assim. É fundamental que a sociedade 
se sinta beneficiária da regulamentação feita pelo Estado, sob pena desta ser 
confundida com uma mera defesa de interesses corporativos. 

É preciso reconhecer a existência de uma Ética pertinente ao espaço 
arquitetônico, seja uma urbanização, um conjunto de prédios ou o interior de uma 
casa. Compete ao profissional da Arquitetura a ação emancipadora ou opressiva 
de delinear o espaço de convivência, em suas diversas manifestações. Uma imensa 
responsabilidade.  

Reaproximar arquitetos da sociedade para, como parceiros estratégicos, 
debaterem e superarem esse quadro complexo é o objetivo da I Conferência 
Nacional de Arquitetura e Urbanismo que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR) promove em Fortaleza, de 22 a 25 de abril de 2014, juntamente 
com o XX Congresso Brasileiro de Arquitetos, organizado pelo IAB/Ceará.

Conf_Nac-FOLDER_programacao-leo.indd   9 15/04/14   14:56



10

O tema do encontro, Arquitetura e Urbanismo para Todos, incentiva a 
aliança de entidades profissionais de arquitetos e urbanistas com organizações 
sociais que defendam a qualidade de vida na cidade, a preservação do patrimônio, a 
proteção de comunidades submetidas à remoção forçada e violenta, a manutenção 
e preservação de espaços públicos de uso coletivo. 

Queremos discutir uma agenda conjunta, simultaneamente técnica e 
inclusiva, pertinente ao nosso tempo, aberta ao diálogo, que contenha vigorosas 
diretrizes e metas para a nossa profissão e que seja também qualificador para a 
sociedade, a serviço de quem estão o CAU/BR e os CAU/UF. 

 

A Conferência está estruturada em três eixos:

-	O	CAU,	a	Sociedade	e	as	Políticas	Públicas	

-	Formação,	Exercício	e	Compromisso	Social

- Ética Profissional e Cidadania

É essencial destacar a importância do papel do Estado, como indutor da 
qualificação	da	Arquitetura	e	do	Urbanismo	produzidos	simultaneamente	pelo	
setor público e pelo setor privado. No campo das políticas públicas, tivemos nos 
últimos 10 anos conquistas como o Estatuto das Cidades, a criação do Ministério das 
Cidades e a Lei de Assistência Técnica para habitações de brasileiros com renda de 
até três salários-mínimos. É pouco. Falta espaço para os profissionais de Arquitetura 
e Urbanismo na implementação dessas políticas.    

É	essencial	estabelecer	uma	estreitíssima	relação	entre	o	ensino	acadêmico	
e a prática profissional. Tem de haver correspondência entre os currículos escolares 
– isto é, o que se ensina nas academias, assim como nas atividades práticas 
complementares – e as atribuições profissionais e a responsabilidade social dos 
arquitetos e urbanistas. 

É essencial, também, não reduzir a Arquitetura à mera técnica 
construtiva. Arquitetura é Ética. Como nos ensinou o arquiteto romano Vitrúvio, 
o primeiro a elaborar uma teoria sobre a nossa atividade profissional, são três os 
atributos da boa Arquitetura: solidez, utilidade e beleza. O valor ético da solidez 
não se restringe aos materiais, mas ao processo construtivo e respeito às pessoas 
envolvidas na construção. O sentido ético de funcionalidade inclui soluções de 
acessibilidade e mobilidade universal, conforto ambiental e sustentabilidade. O 
terceiro componente vitruviano, a beleza, parece o mais negligenciado. O direito à 
beleza, o direito à cidade bela, à bela paisagem, ao jardim belo, à bela moradia é, 
hoje em dia, subtraído notadamente em programas de habitação de interesse social.  

Mais	 do	que	 transmitir	 essa	 visão	à	 sociedade, o desejo do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil é aferir como a sociedade nos enxerga. 

Dialogar para encontrar convergências, discutir divergências e buscar uma 
agenda comum. Uma aliança por políticas públicas que reconheçam o arquiteto 
como “intérprete e servidor da cultura e da sociedade da qual faz parte” (como 
enunciado no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR). 

Um pacto por cidades bem planejadas e administradas com ética, com 
textura digna e boa qualidade de vida, como pediram as ruas. 
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TEMÁTICA I - O CAU, a Sociedade e as Políticas Públicas.

Cláudia Teresa Pereira Pires 
Conselheira Federal do CAU/BR por Minas Gerais  

Jefferson Salazar
Presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA)

Membro do Colegiado Permanente com a Participação das Entidades dos Arquitetos e Urbanistas (CEAU)

Sem sequer ter completado seu terceiro ano de instalação, o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil se propôs o desafio de realizar a I Conferência 
Nacional de Arquitetura e Urbanismo. 

A Conferência tem como foco construir um canal de diálogo direto entre o CAU/
BR, os arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral. O desafio principal é debater 
a função social da Arquitetura e do Urbanismo e seu reflexo no desenvolvimento 
das cidades e no bem estar da população. Para alcançar este objetivo, além dos 
profissionais e das entidades de arquitetos e urbanistas, é tarefa estratégica ampliar 
a parceria com outros setores da sociedade.  

Nesse sentido, a I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo aponta 
para a necessária articulação com entidades de classe de trabalhadores e patronais 
(associações, sindicatos, conselhos), entidades do movimento popular, ONGs, órgãos 
de gestão governamental, associações de gestores públicos, instituições de ensino 
e de pesquisa, entidades de defesa do consumidor e da sociedade, dentre outros. 
Queremos discutir uma agenda conjunta, simultaneamente técnica e inclusiva, 
pertinente ao nosso tempo, aberta ao diálogo, que conduza ao traçado, para os 
próximos anos, de um conjunto vigoroso de diretrizes e metas para a nossa profissão 
e que seja também qualificadora para a sociedade. 

Os temas a partir dos quais a I Conferência será estruturada são:

01. O CAU, a Sociedade e as Políticas Públicas 

02. Formação, Exercício e Compromisso Social, e

03. Ética Profissional e Cidadania.

A Arquitetura e o Urbanismo são essenciais à qualidade de vida nas cidades. 
Desde os princípios do século XX, discutimos exaustivamente o fenômeno urbano e 
os espaços públicos, onde de fato os interesses coletivos predominam sobre os demais.  

No Brasil, a partir da década de 50, a inversão entre o crescimento campo-
cidade, motivado pela inserção brasileira no capitalismo industrial, alterou a realidade 
dos nossos centros urbanos e acirrou os conflitos existentes. 
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A luta pela terra, pelo direito de morar e de circular, pelas riquezas produzidas 
nas cidades, são parte da agenda no qual o Arquiteto urbanista deve estar inserido, 
sob pena de prejuízos bilaterais. De um lado, perde a profissão quando não é 
reconhecida como disciplina capaz de trazer ao espaço urbano as soluções de seus 
principais conflitos contemporâneos. Por outro, as cidades brasileiras, espaço da 
desigualdade e dos contrastes. O que impacta negativamente na vida de toda a 
sociedade se pensarmos que, sem os benefícios da aplicação do conhecimento afeto 
à profissão, o lugar onde vivemos sofre com a perda de qualidade e com a incorreta 
alocação dos investimentos públicos.  

É vital destacar a importância do papel do Estado, como indutor da 
qualificação da Arquitetura e do Urbanismo produzidos simultaneamente pelo setor 
público e pelo setor privado.

No campo das políticas públicas, nos últimos 10 anos foram registradas, é 
bem verdade, algumas conquistas, tais como a aprovação do Estatuto das Cidades, 
que obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a terem Plano Diretor; a 
criação do Ministério e a estruturação de uma política Nacional de Cidades calcada 
nos eixos do saneamento, planejamento urbano e mobilidade e da habitação; e a 
Lei de Assistência Técnica para a construção, reforma ou ampliação da habitação 
dos brasileiros com renda familiar de até três salários-mínimos. Mesmo assim, o 
conjunto é frágil. Falta incluir os profissionais de Arquitetura e Urbanismo na ponta 
da prática cotidiana desta política.  

O Brasil possuía, em agosto de 2013, segundo dados do CAU/BR, 106.038 
arquitetos e urbanistas registrados, o que nos dá 0,55 arquitetos e urbanistas por 
mil habitantes, índice menor do que Espanha (0,89), Argentina (1,05), Itália (1,83) 
e Portugal (1,96) embora bem próximo dos indicadores de Venezuela (0,45), Chile 
(0,52) e Holanda (0,55). Além da carência dos profissionais, há uma distribuição 
desigual: 20 estados possuem número abaixo da média nacional. 

Hoje, centenas de Prefeituras do País não contam com arquitetos em seus 
quadros. Órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, também 
não possuem profissionais em número suficiente para exercer de forma eficaz sua 
missão. O setor público, responsável pelo desenvolvimento e principal articulador 
das políticas públicas, em especial no planejamento das cidades, deve conscientizar-
se da importância desses profissionais em órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais, produzindo e/ou analisando planos, projetos e obras de arquitetura e 
urbanismo nas áreas de educação, saúde, conservação urbanística, transportes, 
preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental, habitação popular, 
disciplinamento do uso do solo, entre outros. 

Há muito o que fazer. A nova composição social resultante de políticas 
afirmativas de vários governos tem diluído, cada vez mais, os conceitos de periferia 
e centro urbano. Uma “nova classe média” vai ganhando força, ampliando 
consistentemente o consumo. O mesmo vigor não se vê, contudo, na melhoria 
da infraestrutura e dos equipamentos urbanos. Na esteira disso, assistimos às 
movimentações populares por melhores condições de mobilidade, habitação, 
serviços de saúde e educação.  

No setor habitacional, em particular, vemos a quase institucionalização da 
informalidade da produção das edificações, em especial da construção de moradias, 
que não deve ser combatida apenas por meio de fiscalização e autos de infração. O 
mais adequado e urgente é o esclarecimento aos cidadãos, através de comunicação 
social, acerca dos escopos dos serviços prestados pela Arquitetura e Urbanismo em 
programas públicos. Serviços que garantem o direito fundamental e preventivo não 
somente da qualidade da habitação e solidez da edificação, mas também como 
medidas profiláticas de proteção ao meio ambiente e à própria saúde dos usuários 
destas edificações.
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Por outro lado, o setor privado abriga uma grande quantidade de profissionais 
em escritórios de Arquitetura e Urbanismo, empresas de projetos e obras de 
edificações e de urbanização, que desenvolvem projetos e planos urbanísticos 
de habitação, transportes, resíduos sólidos, planos de manejo ambientais e de 
preservação cultural, com poucos canais de divulgação de seus serviços, fora as 
revistas segmentadas. Os críticos especializados são poucos e quase não têm espaço 
na mídia geral.  

Nesse cenário, o escopo maior da Conferência deve ser o desenvolvimento de 
parcerias estratégicas, que levem ao debate e à superação das contradições entre a 
necessidade e a importância da Arquitetura e Urbanismo no plano da retórica e de 
sua efetiva promoção, como ferramenta para o alcance efetivo da sustentabilidade 
social e ambiental das cidades. 

Longe de se pregar o corporativismo de uma categoria especializada na 
matéria, o que buscamos é resgatar a capacidade de planejamento do Estado 
brasileiro, em favor da sociedade, e possibilitar a essa uma compreensão mais 
profunda da importância de planos e projetos na organização das cidades, do 
espaço construído e de seus reflexos positivos para a qualidade de vida dos cidadãos.

Em síntese, a I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo deve 
incentivar a aliança de entidades profissionais de arquitetos e urbanistas com 
organizações sociais que defendam a qualidade de vida na cidade, a preservação do 
patrimônio, a proteção de comunidades submetidas à remoção forçada e violenta, a 
manutenção e preservação de espaços públicos de uso coletivo, de forma a garantir 
a estas organizações suporte técnico-científico da categoria e, desta forma, ampliar 
o conhecimento das potencialidades e importância da Arquitetura e Urbanismo no 
cotidiano do espaço construído. 

Mais objetivamente, o CAU/BR acredita na força do diálogo com diferentes 
atores sociais para aproximar ideias e compromissos, trocar experiências, debater 
a importância dos serviços de Arquitetura e Urbanismo, elaborar avaliações de 
conjuntura e propostas estratégicas para políticas públicas, visando disseminar 
a relevância destes serviços para a sociedade em geral e especificamente, para as 
administrações municipais, estaduais e federais.
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TEMÁTICA II - Formação, Exercício e Compromisso Social 

Antonio Francisco de Oliveira
Conselheiro Federal do CAU/BR pela Paraíba

1° Vice-Presidente do CAU/BR 
Coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR

A Arquitetura e Urbanismo é, sem sombra de dúvida, uma das profissões 
cujo exercício mais amiúde e mais intensamente impacta a vida de cada um dos 
indivíduos de uma sociedade. Eis que as pessoas não somente moram em casas e 
edifícios criados pelos arquitetos e urbanistas, mas também estudam, trabalham e 
realizam a maioria de suas demais atividades diárias em espaços criados por esses 
profissionais, além de viverem em cidades que, em maior ou menor medida, são por 
eles planejadas.

Sendo a Arquitetura e Urbanismo, no Brasil, uma profissão regulamentada, ela 
tem seu exercício neste país submetido aos condicionantes que a regulamentação 
estabelece, dos quais se destacam os relacionados à formação profissional.

Como ocorre na maioria das profissões regulamentadas, na Arquitetura e 
Urbanismo o ensino acadêmico constitui a base para a formação profissional, além 
de ser condição sine qua non para o acesso ao exercício da profissão. Assim sendo, 
impõe-se que tal formação seja não apenas adequadamente qualificada, mas 
também socialmente comprometida.

Essa exigência se justifica na medida em que – e é fundamental que se 
compreenda a priori –, ao regulamentar uma profissão o Estado brasileiro, ao 
mesmo tempo, concede um “privilégio” aos profissionais autorizados a exercê-la, e 
atribui a estes mesmos profissionais uma “enorme responsabilidade”.

Por um lado, o “privilégio” concedido pelo Estado reside no fato de que, 
regulamentada uma profissão, somente àqueles indivíduos que atenderem às 
condições da regulamentação – considerados habilitados – permite-se exercer 
essa profissão. Não há como negar, portanto, que neste cenário configura-se uma 
“reserva de mercado” que beneficia tais indivíduos. 

De outra parte, a “enorme responsabilidade” que é atribuída aos que 
exercem uma profissão regulamentada se traduz na necessidade de que estes, 
através de seu trabalho, demonstrem que o “privilégio” dessa regulamentação – 
ou “reserva de mercado” – tem efetivamente razão de ser, ou seja, que é relevante. 
Tal demonstração deve fundamentar-se, principalmente, na comprovação de que 
somente esses (e não outros profissionais) reúnem as condições de habilitação 
necessárias ao exercício da profissão aqui considerada. Destaque-se que, para 
justificar a regulamentação profissional, não basta que a profissão seja tida pelos 
que a exercem como importante para a sociedade. Ao contrário, é necessário que, 
pela sociedade, a profissão seja assim percebida. Ou seja, é fundamental que a 
sociedade se sinta beneficiária da regulamentação, pois, de outra forma esta seria 
entendida como mera defesa de interesses corporativos.

Assim, é forçoso concluir que, sendo a regulamentação de uma profissão uma 
delegação do Estado para que uma determinada classe profissional (e quase sempre 
somente esta) exerça essa profissão, tal regulamentação deve visar, principalmente, 
o atendimento das necessidades da sociedade (a quem o Estado representa) e não 
a defesa dos interesses da classe profissional aqui considerada. Não atendidas estas 
condições, não haveria como justificar a regulamentação do exercício profissional.
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No Brasil, desde que foi instituída a regulamentação do exercício da 
Arquitetura – inicialmente pelo Decreto 23.569, de 1933, depois pela Lei n° 5.194, de 
1966, e atualmente pela Lei nº 12.378, de 2010 –, a atuação nesta profissão se tornou 
restrita ao portador de diploma de arquiteto, concedido por instituição de ensino 
devidamente credenciada. Desta forma, teve fim a era durante a qual o exercício 
da profissão era permitido não somente aos diplomados, mas também àqueles 
que dispunham apenas de um aprendizado empírico, posto que este, até então em 
igualdade de condições com o ensino acadêmico, era considerado suficiente para 
o exercício da profissão. A partir dessa época, o ensino acadêmico passou a ser não 
somente a base da formação profissional, mas também a única forma de acesso à 
profissão de arquiteto.

Essa mudança de cenário que resultou da regulamentação profissional não se 
traduz numa questão irrelevante, tampouco deixa de significar um grande aumento 
de responsabilidade tanto para os profissionais diplomados, agora beneficiários de 
uma “reserva de mercado”, como para as instituições de ensino, que lhes outorgam 
os citados diplomas.

Se a regulamentação torna o exercício profissional uma exclusividade de 
quem é portador de um diploma de arquiteto, o qual somente pode ser obtido 
através do ensino acadêmico – e se este, por seu turno, constitui o esteio da formação 
profissional – uma conclusão se torna inevitável: é fundamental estabelecer-se uma 
estreitíssima relação entre o ensino acadêmico e a prática profissional. Noutras 
palavras: tem que haver correspondência entre os currículos escolares – isto é, o que 
se ensina nas academias, assim como nas atividades práticas complementares – e 
as atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas.

Do mesmo modo que na maioria das demais profissões normatizadas, 
na Arquitetura e Urbanismo as atribuições profissionais são definidas na lei 
regulamentadora. Deve-se ter claro, também em relação a isto, que, ao definir 
esta questão, a lei objetiva, acima de tudo, assegurar o melhor atendimento às 
necessidades sociais, particularmente no que tange aos quesitos de segurança, 
saúde e bem-estar, tanto das pessoas como de suas propriedades, sem descuidar da 
preservação do patrimônio cultural e do meio ambiente. Por um lado, isto significa 
que a lei regulamentadora, ao conferir ao arquiteto e urbanista determinadas 
atribuições, reconhece, em razão da formação que ele recebe, que a este profissional 
– melhor do que a outros – compete exercê-las. Mas também significa, de outra 
parte, que tal reconhecimento somente tem consistência quando os interesses 
coletivos se sobrepõem aos corporativos, isto é, quando prevalece o que é melhor 
para a sociedade.

Portanto, não deve restar qualquer dúvida quanto ao fato de que as 
atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas são aquelas, e tão-somente 
aquelas, para o exercício das quais eles, em razão de sua formação, estão mais bem 
preparados para servir à sociedade. Esta é, em suma, a única justificativa relevante 
para a regulamentação!

Mas, no que respeita às questões acima expostas é efetivamente esta a 
realidade brasileira atual no que respeita ao ensino e formação e ao exercício 
profissional da Arquitetura e Urbanismo?

O que se pode dizer atualmente do ensino acadêmico vis-à-vis a prática 
profissional? Como um tem evoluído em relação à outra nos últimos tempos? Esse 
ensino efetivamente habilita os arquitetos e urbanistas a exercerem em plenitude 
e com a necessária qualificação as atribuições profissionais que legalmente lhes 
foram concedidas? Ou, dito de outra forma: em que medida as atividades técnicas 
que constituem o campo profissional do arquiteto e urbanista encontram amparo 
na formação que estes recebem? 
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O fato é que muito tem sido dito em termos de críticas à qualidade do ensino 
e formação em Arquitetura e Urbanismo no Brasil, e isto não é de hoje. Parece 
haver, contudo, um sentimento amplamente majoritário de que o cenário muito 
se agravou nas duas últimas décadas, principalmente a partir da multiplicação do 
número de escolas e de cursos, ainda que sejam escassos os elementos de prova de 
que o primeiro seja consequência direta da segunda.

Muitas são as questões apontadas em relação à qualidade de tal ensino, 
seja da parte dos egressos das escolas e cursos, seja das autoridades acadêmicas 
ou dos tomadores dos serviços desses profissionais. Das críticas apontadas, talvez 
a mais recorrente seja aquela de que na maioria das escolas – senão em todas 
– o ensino teria sido em grande parte descolado da prática profissional, o que 
leva os que têm este ponto de vista a sugerir que os diplomados nessas escolas e 
cursos não estariam aptos ao pleno exercício da profissão. Especula-se, ainda, que 
a desconexão entre ensino e prática profissional se agrava pelo fato de que, em 
muitas escolas e cursos, haveria uma clara preferência por um corpo docente de 
perfil exclusivamente acadêmico, em detrimento do professor que detém formação 
mais baseada na prática profissional. Em tais condições, como poderia o arquiteto e 
urbanista, por excelência profissional da proposição e da intervenção, desempenhar 
adequadamente seu mister?

Também se apontam problemas relacionados a uma possível assimetria 
entre os currículos acadêmicos – ou melhor, entre as diretrizes curriculares nacionais 
– e o que de fato se ensina nas escolas e cursos de Arquitetura e Urbanismo. E, o que 
é ainda mais grave, há relatos de que, em certos casos, a carga horária efetivamente 
ministrada nesses cursos é (ou seria) inferior aos padrões mínimos estabelecidos, 
com gravíssimos prejuízos para a formação profissional.

Como, na lei regulamentadora, as atribuições profissionais dos arquitetos 
e urbanistas são definidas a partir das diretrizes curriculares nacionais – isto é, 
dos currículos acadêmicos –, e estes parecem não ser cumpridos plenamente por 
muitas das escolas e cursos, como fica a situação de seus egressos? Estes estariam 
efetivamente aptos a exercer em plenitude tais atribuições? O que o CAU pode (ou 
deve) fazer também em relação a este seríssimo problema?

Há ainda a preocupação, recorrente em muitos círculos profissionais, quanto 
à ideia de que o arquiteto e urbanista carrega (ou carregaria) o estigma de ser 
“profissional de luxo”, “projetista de madame” ou algo do gênero, que a nada se 
atém senão ao estreito leque de atividades de que se ocupa cotidianamente. E mais, 
mesmo que atualmente não se disponha de dados que comprovem ou refutem tal 
hipótese, há relatos, aparentemente consistentes, de que, ao menos em algumas 
escolas e cursos, muitos estudantes parecem já não se interessar por outros assuntos 
além daqueles que se relacionam aos seus mais imediatos interesses de prestígio e 
reconhecimento pessoal, estes baseados no sucesso material que possam alcançar 
na profissão. Esses estudantes, ainda segundo tais relatos, não aparentam nutrir 
qualquer interesse por temas relacionados a estudos ou projetos de rebatimento 
sobre o coletivo, tampouco parecem ter a mínima consciência do compromisso 
social da profissão. 

Em tais circunstâncias, como avaliar na Arquitetura e Urbanismo a tripla 
relação formação acadêmica versus atribuições profissionais versus interesse 
social? É possível considerar que estão os arquitetos e urbanistas suficientemente 
conscientes de sua responsabilidade perante a sociedade e a profissão? Estão eles 
cônscios de sua responsabilidade ética diante do exercício profissional? 
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Todas essas questões aqui expostas precisam ser urgentemente respondidas. 
Ao CAU não resta alternativa senão a de exercer seu papel legal e institucional neste 
processo, no qual lhe cabe ocupar um lugar de proa. 

Quanto à presente Conferência, esta, sem sombra de dúvida, não apenas em 
muito poderá contribuir para que se avance no trato dessas questões, mas de fato 
representa uma oportunidade ímpar para que se apontem novos caminhos tanto 
para a ação do CAU, como para os profissionais e para a profissão.
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TEMÁTICA III - Ética Profissional e Cidadania  

Napoleão Ferreira da Silva Neto 
Conselheiro Federal do CAU/BR pelo Ceará 

2º Vice-Presidente do CAU/BR
Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR

 

“Meu Senhor Rei, vou lhe contar uma história: nos dias de seu pai, 

Uther Pendragon, mandei fazer para ele uma mesa em forma de anel, que 

os homens chamam de Távola Redonda. Pois bem, em torno dessa mesa 

havia lugar para cinquenta homens, e esses lugares foram feitos para os 

cinquenta cavaleiros que fossem os mais valorosos do mundo.”  

Howard Pyle

Assim, Merlin, o mago, descreve para o Rei Arthur, a famosa távola... O 
espaço circular de uma assembleia de iguais. Esta descrição bem pode comunicar 
a dimensão ética e simbólica do espaço da Arquitetura: o círculo, figura geométrica 
arquetípica da unidade primordial, o mundo transcendente, associando ao seu 
entorno a valoração moral, ou o espírito de uma coletividade.

A descrição do feiticeiro lendário é uma narrativa da construção de um 
caminho na Arquitetura. Se aquela mesa fosse quadrangular ou linear, a hierarquia 
dos assentos a seu redor seria mais acentuada, mais material e mais desigual. 

Desta maneira, vê-se perceptível a existência de uma ética pertinente ao espaço 
arquitetônico – espaço compreendido desde suas dimensões macroterritoriais 
urbanas até os arranjos de edifícios e aos ambientes intersticiais de uma habitação.

Os avanços no campo da Psicologia já nos confirmaram uma verdade 
milenar: o espaço arquitetônico, além de ser um reflexo das circunstâncias sociais, 
também condiciona o existir, o ser e o sentir, mitigando ou promovendo a violência 
simbólica: a mãe de toda violência.

Como, a bem do destino, a humanidade não é uma unanimidade, compete 
ao profissional da Arquitetura a ação emancipadora ou opressiva de delinear o 
espaço de convivência, em suas diversas manifestações. Uma tremenda e temerária 
responsabilidade recai sobre quem risca e corre o risco, como profissão, desenhando 
microcosmos a serem habitados por pessoas. 

Se este for o desafio da profissão, não podemos reduzir a Arquitetura à mera 
técnica construtiva, ou a arranjos espaciais ditados por demandas de mercado. A 
importância social do objeto arquitetônico extrapola a simples materialidade dos 
edifícios. Pois se esses, conforme a natureza de tudo que é sólido, desmancham-se 
no ar (como diria Karl Marx), também funcionam como símbolos, representações 
de valores da cultura imaterial, insólita e perene. Quando vivenciamos os lugares 
arquitetados, sempre experimentamos sentimentos que têm origem no universo 
mítico, na memória coletiva, nas raízes da tradição imaginária.

Muitos são os que vêm estabelecendo definições conceituais sobre a 
Arquitetura. O primeiro a elaborar uma teoria sobre a nossa atividade profissional 
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foi Marco Vitrúvio Pólion, arquiteto romano da época do imperador César Augusto. 
Vitrúvio, em seu tratado “Dez livros de Arquitetura”, descreve a Arquitetura a partir de 
três atributos que lhes seriam inerentes: solidez, utilidade e beleza.

A definição vitruviana qualifica a Arquitetura como um ser social e histórico, 
como construção material coletiva, como abrigo de uma atividade humana e também 
como objeto de representação estética e, portanto, simbólica do imaginário cultural.

Ao abordarmos a definição de Vitrúvio no âmbito da ética profissional, 
poderemos vislumbrar, a partir da perspectiva das três qualidades, uma integridade 
moral, universal e ontológica do ser Arquitetura. Assim, o valor ético da solidez diz 
respeito à adequação dos materiais e técnica e, vale lembrar, à normatização de 
desempenho, à consideração da dificuldade e do esforço das pessoas envolvidas no 
processo de produção e de eliminação de desperdícios; enfim, ao domínio integral, 
pelo profissional arquiteto, da gramática infraestrutural de sua criação arquitetônica.

No que concerne ao sentido ético de utilidade, vale reafirmar os 
condicionamentos comportamentais induzidos pela Arquitetura, que podem 
descrever tanto espaços opressivos, confinantes, confusos, como, ao contrário, 
espaços cuja fluidez promove e celebra a liberdade, a fraternidade e a igualdade 
entre as pessoas. Os aspectos funcionais éticos da Arquitetura aqui também 
abrangem soluções de acessibilidade e mobilidade universal, conforto ambiental 
e sustentabilidade. Em suma, a consideração ética de utilidade impõe que o 
usuário e suas necessidades reais e objetivas direcionem a organicidade da solução 
pragmática do espaço nas diversas escalas da arquitetura.

O terceiro componente vitruviano, a beleza, parece o mais negligenciado 
quanto ao seu questionamento ético, no cotidiano da atividade profissional. Em 
nome de argumentos estéticos idiossincráticos e ególatras, a dimensão artística da 
arquitetura – uma representação cultural, coletiva e compartilhada – sofre injunções 
ostentatórias de poder, em especial, o financeiro, manifesto em formas espaciais 
arbitrárias. Tratar deste assunto pode ser um tabu para muitos: os que confundem 
liberdade de expressão com liberdade de opressão cultural elitista e excludente, e 
os que desconsideram o mosaico de tradições populares que conforma um painel 
criativo de resistência simbólico-cultural. O direito à beleza, o direito à cidade 
bela, à bela paisagem, ao jardim belo, à bela moradia é, hoje em dia, subtraído 
por verdadeiras traições profissionais, notadamente manifestas ao se levarem em 
conta os programas de habitação de interesse social. Nesses casos, muitas vezes, 
a ação governamental enceta a permuta da fealdade das habitações subnormais 
autoconstruídas, pela monotonia grotesca de soluções que atendem ao “fordismo” 
construtivo de empreiteiros.

Diante das possibilidades de avaliação do conteúdo ético do exercício 
profissional que a descrição qualitativa de Vitrúvio nos proporciona, cabe 
constatarmos a gravidade da situação precária em que se encontra uma ética cidadã 
no cotidiano laboral da arquitetura. Não muito diferente da situação internacional, 
grande parte dos profissionais brasileiros ainda estão alheios às consequências 
danosas de uma produção sem referencial na promoção da cidadania.

Daí, chegamos à necessidade do compromisso. Compromisso que eleva o 
caráter da mais singela das decisões profissionais de um arquiteto, que sempre também 
será um urbanista – para que fique clara a abrangência de nossa função social.

A criação arquitetônica, como manifestação artística, deve ser parametrizada 
pela mediação de uma ética profissional que liberte a atividade das amarras do 
egocentrismo e situe o arquiteto na posição de “intérprete e servidor da cultura e da 
sociedade da qual faz parte” – conforme o que enuncia o Código de Ética e Disciplina 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
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Se, até aqui, refletimos sobre verdades evidentes, então por que tais verdades 
não estão norteando a ação profissional? Seria pura ilusão defender que as virtudes 
éticas da profissão permaneçam de forma espontânea, gravadas na alma da 
comunidade arquitetônica?   Não fora assim, estaríamos falando de um grupo 
apartado do convívio em nossa sociedade: ambiente social em que o desprezo 
pela vida e a banalização racionalista da truculência concorrencial, consumista 
e obscurantista embotam a consciência comum de que o outro não faz parte da 
coleção de objetos desejáveis ou indesejáveis, ao alcance ou ao descarte de um 
determinado poder aquisitivo. Neste contexto, os arquitetos e urbanistas que se 
opõem à desqualificação da convivência urbana ainda não compõem a maioria 
profissional hegemônica. 

Por isso mesmo é que se vem empreendendo a necessária ação política 
em nosso campo profissional, com o objetivo de reconstruirmos o sentimento de 
responsabilidade cívica da profissão. O arquiteto, à medida que nossa organização 
político-profissional se torna mais complexa, é levado, por uma ação coletiva, a 
reassumir as prerrogativas éticas da profissão; o direito e o dever, de bom grado, 
aceitos de servir ao interesse público.

A complexidade crescente de nossa organização profissional no Brasil, que 
resultou na criação do nosso Conselho profissional autônomo, levou-nos também a 
construir o primeiro Código de Ética da profissão. O Código, com as suas cem normas, 
é um esforço coletivo para orientar o exercício válido da arquitetura e urbanismo. 
Se este Código tem uma centena de obrigações, muitas instituídas sob silenciosa 
oposição, é porque o que elas determinam, se razoável, não estranhamente está 
desentranhado da práxis profissional cotidiana. Portanto, se o patamar ético da 
conduta coletiva dos profissionais brasileiros fosse diferente e mais elevado do que 
o do restante de nossa sociedade, em suas diversas classes sociais, poderíamos até 
dispor de um Código de Ética e Disciplina menos prolixo, ou até prescindir de um 
manual deontológico.

O Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, enquanto uma conquista política 
da cidadania brasileira, traduz em si o compromisso compulsório dos profissionais 
em bem servir a sociedade; servir este que, ainda durante algum tempo histórico, será 
mantido sob eterna vigilância pelo poder profissional coercitivo da instituição pública.

Quando, e somente quando, os valores éticos transcendentais estiverem 
naturalizados em nossa cultura profissional, poderemos, então, abrir mão da 
vigilância institucional. Se este é o destino almejado, as tendências da atualidade 
conspiram contra a profecia. No entanto, como não há urbe sem civitas, também 
não haverá arquitetura e urbanismo plenos sem plena cidadania e, até chegarmos 
a este encontro, partilhado como desejo pelos que acordaram para a consciência 
e importância humana da profissão, valem as palavras esperançosas de um velho 
arquiteto, Herbert Bangs, confiante no futuro que se avizinha:

“Projetados com a consciência de que existem princípios morais 

transcendentais, os grandes edifícios do futuro, diferentemente dos do 

presente, não serão peças de escultura glorificada ou expressão egoísta de 

arquitetos individualistas.”

Até o amanhã do círculo virtuoso, o elo entre a profissão e a vida cidadã deve 
ser preservado pelo desenho mágico. Desenho que reúna, congregue e irmane as 
pessoas, e este desenho é o ofício do arquiteto.
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Dispõe sobre a criação do Sistema de Informação e Comunicação dos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU).

RESOLUÇÃO Nº 6

Dispõe sobre a validação, até 31 de março de 2012, de documentos expedidos 
pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia dos 
Estados e do Distrito Federal.

RESOLUÇÃO Nº 7

Aprova as Propostas Orçamentárias do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR), e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 
do Distrito Federal (CAU/UF).

RESOLUÇÃO Nº 8
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Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestação de 
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Dispõe sobre o exercício profissional, registro e as atividades do arquiteto e 
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RESOLUÇÃO Nº 11

Prorroga os prazos para pagamento de anuidades devidas aos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo.

RESOLUÇÃO Nº 12

Dispõe sobre a numeração dos registros profissionais dos arquitetos e 
urbanistas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
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Dispõe sobre os Registros definitivos e temporários de profissionais no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
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Dispõe sobre o pagamento, sem acréscimos, de anuidades por pessoas 
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pessoas jurídicas com registro novo.
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expedidos pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
dos Estados e do Distrito Federal.

 RESOLUÇÃO Nº 21

Dispõe sobre atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e 
dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 22

Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e 
Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de 
processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras 
providências.

RESOLUÇÃO Nº 23

Regulamenta a concessão de patrocínios pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.
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RESOLUÇÃO Nº 24

Dispõe sobre o acervo técnico do arquiteto e urbanista e a emissão de 
Certidão de Acervo Técnico (CAT), sobre o registro de atestado emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, e sobre a baixa, o cancelamento 
e a nulidade do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), e dá outras 
providências.

RESOLUÇÃO Nº 25

Dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas 
ético-disciplinares cometidas antes da vigência da Lei n° 12.378, de 2010 
e sobre a instauração de processos de denúncia após essa data e dá outras 
providências.

RESOLUÇÃO Nº 26

Dispõe sobre o registro de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros 
portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino 
estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 27

Cria o Fundo de Apoio aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 
e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 28

Dispõe sobre o registro e sobre a alteração e a baixa de registro de pessoa 
jurídica de Arquitetura e Urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 29

Dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de 
contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal (CAU/UF).

RESOLUÇÃO Nº 30

Dispõe sobre os atos administrativos a serem expedidos pelo CAU/BR e pelos 
CAU/UF, disciplina sua aplicação e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 31

Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) Extemporâneo, 
referente a atividade concluída ou em andamento e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 32

Altera a Resolução n° 18, de 2012, que trata dos registros definitivos e 
temporários de profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, regula 
o registro provisório e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 33

Aprova o Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e dá outras providências.
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RESOLUÇÃO Nº 34

Dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas 
ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei n° 12.378, de 2010 e 
dá outras providências.

 RESOLUÇÃO Nº 35

Dispõe sobre o registro temporário no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros, diplomados no 
exterior, e dá outras providências

RESOLUÇÃO Nº 36

Altera a Resolução CAU/BR n° 12, de 2012, que dispõe sobre a numeração dos 
registros profissionais dos arquitetos e urbanistas no Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 37

Altera a Resolução n° 14, de 2012, que dispõe sobre a carteira profissional de 
arquiteto e urbanista e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 38

Dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do Salário Mínimo Profissional 
do Arquiteto e Urbanista e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 39

Aprova as reprogramações orçamentárias do CAU/BR e dos CAU/UF, referentes 
ao Exercício de 2012, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 40

Aprova a segunda reprogramação orçamentária do CAU/BR, consolida o 
orçamento de 2012 dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e dá outras 
providências.

RESOLUÇÃO Nº 41

Aprova as Propostas Orçamentárias do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 
e do Distrito Federal (CAU/UF), referentes ao Exercício de 2013, e dá outras 
providências.

RESOLUÇÃO Nº 42

Fixa, para o exercício de 2013, os aportes financeiros do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) para o Fundo de Apoio 
Financeiro dos CAU/UF, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 43

Fixa prazo para o cumprimento da Resolução CAU/BR n° 42, de 19 de 
dezembro de 2012, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 44

Dispõe sobre os deslocamentos a serviço no âmbito do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.

Conf_Nac-FOLDER_programacao-leo.indd   28 15/04/14   14:56



29I Congresso Nacional de Arquitetura e Urbanismo 

RESOLUÇÃO Nº 45

Fixa prazos para aprovação e homologação dos regimentos internos dos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/
UF) e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 46

Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), a constituição 
de acervo técnico e a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) referente 
à atividade técnica realizada no exterior por arquiteto e urbanista registrado 
no CAU.

RESOLUÇÃO N° 47

Dispõe sobre os deslocamentos a serviço no âmbito do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO N° 48

Dispõe sobre a atualização cadastral do registro de pessoa jurídica nos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá 
outras providências.

RESOLUÇÃO N° 49

Dispõe sobre o registro temporário e a baixa de registro de pessoa jurídica 
estrangeira nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal (CAU/UF), mediante constituição de sociedade personificada 
com pessoa jurídica brasileira, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO N° 50

Altera a Resolução CAU/BR n° 46, de 2013, relativamente à cobrança de 
valores pela emissão de CAT e CAT-A e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 51

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.

RESOLUÇÃO Nº 52

Aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR). 

RESOLUÇÃO Nº 53

Aprova as normas para a organização e o funcionamento da Conferência 
Nacional de Arquitetura e Urbanismo.

RESOLUÇÃO Nº 54

Dispõe sobre a emissão de certidões ordinárias pelos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá 
outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 55

Dispõe sobre a substituição e a sucessão dos conselheiros titulares e suplentes, 
bem como institui a Comissão Temporária Eleitoral Nacional e as Comissões 
Temporárias Eleitorais Estaduais, no âmbito do CAU.
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RESOLUÇÃO Nº 56

Aprova o Regimento Eleitoral para as eleições extraordinárias para 
preenchimento de vacâncias no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR) e nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.

RESOLUÇÃO 57

Fixa os critérios para admissão de entidades nacionais no Colegiado 
Permanente com a Participação das Entidades Nacionais de Arquitetos e 
Urbanistas (CEAU) e dá outras providências.

RESOLUÇÃO 58

Dispõe sobre o procedimento para a aplicação das sanções ético-disciplinares 
relacionadas às infrações ético-disciplinares por descumprimento à Lei 
n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e ao Código de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

RESOLUÇÃO Nº 59

Altera a Resolução CAU/BR n° 48, de 2013, relativamente à atualização 
cadastral do registro de pessoa jurídica nos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 60

Cria o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo (CSC-CAU), compreendendo o CAU/BR e os CAU/UF, institui a 
Comissão Temporária Gestora, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 61

Dispõe sobre a cobrança dos valores de anuidades devidas aos Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá 
outras providências.

RESOLUÇÃO N° 62

Aprova a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) – CAU/BR e CAU/UF, para o exercício de 2013, 
e dá outras providências.

RESOLUÇÃO N° 63

Altera a Resolução CAU/BR n° 26, de 2012, que trata do registro de arquitetos 
e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, 
diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá 
outras providências.

RESOLUÇÃO N° 65

Aprova as Propostas Orçamentárias do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 
e do Distrito Federal (CAU/UF), referentes ao Exercício de 2014, e dá outras 
providências.

RESOLUÇÃO N° 66

Dispõe sobre a obrigatoriedade do envio sistemático de relatórios dos CAU/
UF ao CAU/BR contendo informações sobre o trâmite das denúncias e de 
processos relacionados a faltas ético-disciplinares.
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RESOLUÇÃO N° 67

Dispõe sobre os Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo, estabelece 
normas e condições para o registro de obras intelectuais no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), e dá outras providências.

RESOLUÇÃO N° 68

Fixa, para o exercício de 2014, os aportes financeiros do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) para o Fundo de Apoio 
Financeiro dos CAU/UF, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO N° 69

Altera a Resolução CAU/BR n° 61, de 2013, que dispõe sobre a cobrança dos 
valores de anuidades devidas aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO Nº 70

Altera a Resolução CAU/BR n° 47, publicada no D.O.U. em 22 de maio de 2013, 
Seção I, página 67, que dispõe sobre os deslocamentos a serviço no âmbito do 
CAU/BR e dos CAU/UF, fixa valores de diárias, de auxílio deslocamento e dos 
limites para reembolsos e indenizações, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 71

Regulamenta o compartilhamento, entre o CAU/BR e os CAU/UF, da 
gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços 
Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), e dá 
outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 72

Altera a Resolução CAU/BR n° 68, de 2013, que trata dos aportes financeiros 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) para o 
Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 73

Altera a Resolução CAU/BR n° 34, de 2012, publicada no DOU de 25 de 
setembro de 2012, Edição 186, Seção I, que dispõe sobre a instrução e 
julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas 
a partir da vigência da Lei n° 12.378, de 2010 e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO Nº 74

Adia o termo inicial de vigência da Resolução CAU/BR n° 67, de 2013, que trata 
do registro de obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e 
dá outras providências.

 

Veja o texto completo das resoluções em www.caubr.gov.br
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