
Ocorrida simultaneamente e no mesmo local 
do 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos 
(realizado pelo IAB), a conferência do CAU/BR 
esteve estruturada em ciclos diários de palestras e 
debates, centrados nos três eixos. E, como forma 
de arejar as discussões e pensar a longo prazo, 
foram convidados também palestrantes de outras 
áreas: o educador Nilson José Machado (USP), a 
filósofa Márcia Tiburi (Universidade Mackenzie) e 
os jornalistas Paulo Markun, Washington Novaes 
e Hélio Campos Mello. Na plenária final, foram 
reunidas e votadas as sugestões dos arquitetos 
participantes, tidas como referenciais para as 
realizações do conselho nos próximos três anos, 
quando ocorrerá a segunda conferência nacional.
No que diz respeito à influência da arquitetura e do 
urbanismo na vida na cidade, podem-se destacar 
as recomendações da plenária, recorrentes em 
encontros do tipo, para que o CAU combata a 
descontinuidade das políticas públicas no Brasil 
e incite a participação do arquiteto e urbanista 
na elaboração das leis e nos quadros técnicos 
dos órgãos públicos; sobre a formação, foram 
solicitadas ações do conselho junto ao Ministério 
da Educação e a entidades de arquitetura e 
urbanismo, para garantir a qualidade dos cursos 
através do cumprimento da lei (o currículo mínimo 
e as condições físicas e intelectuais para o ensino), 
assim como o uso das informações do Centro de 
Serviços Compartilhados do CAU (um modelo de 
gestão adotado pela instituição, baseado na coleta 
e sistematização de dados georreferenciados), 
de modo a cotejar a prática da profissão com o 
compromisso social preconizado nas escolas. Para 
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TENTAM DISSEMINAR A IDEIA DE QUE A CONCEPÇÃO 
ARQUITETÔNICA SE ENCERRA NO ANTEPROJETO

Embora fosse o momento e o local para também discutir demandas ordinárias das suas 
várias sedes regionais, a 1ª Conferência Nacional do CAU/BR, o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil, ocorrida em abril passado em Fortaleza, serviu de balanço e palco 
para a reflexão sobre o papel da jovem instituição - criada em dezembro de 2010 -,  
tanto em relação aos profissionais do setor quanto à sociedade em geral. Formação/
atuação profissional, ética/cidadania e o acesso dos arquitetos à formulação e adoção 
de políticas públicas foram as linhas temáticas do evento, todas contextualizadas pelo 
alerta máximo: o perigo da iminente aprovação da MP 630/2013, que pretendia estender 
às obras públicas em geral a possibilidade de licitação com base em anteprojetos.

POR EVELISE GRUNOW

isso, a ideia é identificar que tipo de serviços os 
arquitetos, nos vários estados, estão declarando 
prestar através do Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) e, então, identificar carências. 
Em relação ao exercício profissional e ética/
cidadania, foram mencionadas, entre outras, as 
necessárias ações do CAU contra a MP 630/2013 
- “reforçar o repúdio à medida”, interna e 
externamente ao meio profissional - e a favor da 
maior representatividade do arquiteto nas tomadas 
de decisões públicas: “empreender ações junto à 
União, estados e municípios, no sentido de criar 
mecanismos que possam induzi-los a formar quadros 
técnicos permanentes compostos por arquitetos 
e urbanistas (...)” e “buscar interferir e ajustar os 
prazos impraticáveis exigidos pelas licitações (...)”.
 
UM ESTUDO DE CASO 
O CONCURSO PARA O ANEXO DO BNDES 

Tais orientações aprovadas na plenária apontam 
para o desejo dos arquitetos de ter voz ativa na 
esfera pública e, nesse sentido, para que se amplie 
o mercado de projetos públicos, não apenas os de 
exceção, como museus ou instalações de elevada 
visibilidade, mas a arquitetura de escolas, creches, 
postos de saúde etc. São, por vezes, manifestações 
vagas, mas cuja origem é facilmente ilustrada pela 
menção a um fato atual: a polêmica surgida em 
torno do concurso público de ideias que o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico Social 
(BNDES) promoveu para escolher o anteprojeto do 
anexo a ser construído no centro do Rio de Janeiro. 
Um aspecto em especial foi o mais criticado pelos 
arquitetos. Trata-se da restrição do vencedor ao 
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desenvolvimento do anteprojeto. Em resposta às 
críticas endereçadas pelo IAB e pelo CAU, o BNDES 
basicamente creditou ao Tribunal de Contas 
da União (TCU), que afere os gastos públicos, a 
responsabilidade pela confusão em que se viu 
metido. O que está dito no edital do concurso, em 
seu item 10.5, é sobre a possível contratação do 
vencedor “para realizar as adequações necessárias 
em seu anteprojeto para o desenvolvimento de 
projetos complementares dele decorrentes, previsão 
esta estabelecida com o intuito de preservar a 
integridade da concepção arquitetônica”. Na 
forma como está escrita, tal cláusula é frágil e 
aponta para a provável submissão do anteprojeto 
às imposições dos projetos básico e executivo, que 
o TCU entende serem dissociáveis do anteprojeto 
e passíveis de contratação por meio de licitação 
comum, do tipo menor preço. Sendo assim, está 
claro que a possível supervisão do vencedor do 
anteprojeto tenderá a corroborar as conveniências 
(técnicas e econômicas) das construtoras que 
vencerem as licitações de projeto e obra. Evita-se 
o Frankenstein, mas não o desmantelamento da 
arquitetura, sobretudo quando contextualizado 
em outro ponto polêmico do concurso: “(...) 
manifestando o(s) cedente(s), desde já, a plena e 
inequívoca concordância com a alteração posterior 
do anteprojeto (...)” (item 2, do anexo IV do edital).
Em ofício de resposta ao CAU, de fevereiro de 
2014, o banco argumenta que “a cessão de direitos 
prevista no concurso (...) abrange somente os 
direitos autorais patrimoniais, preservando os 
direitos autorais morais do autor do projeto (...)”. 
Autoria moral de quê, se houver mudança (fruição 
econômica da obra intelectual - definição de direito 
autoral patrimonial) substancial do projeto, a ponto 
de descaracterizar o objeto vencedor do concurso?

O mais alarmante é que o argumento do BNDES 
tem respaldo legal. Desde 2011, o já fraco mercado 
de concursos públicos de arquitetura no Brasil 
está ainda pior porque tem ganhado força o 
argumento dos órgãos públicos de que a morosidade 
dos empreendimentos se deveria à lentidão do 
desenvolvimento dos projetos. É o que está no cerne 
da lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, o chamado 
Regime Diferenciado de Contratação de Obras 
Públicas. Ao mesmo tempo, tem-se questionado com 
intensidade crescente a coesão ou indivisibilidade 
do anteprojeto e projetos básico e executivo. Em 
outras palavras, para os que consideravam ruim a 
lei 8.666, que permite a licitação de obras públicas 
a partir de projeto básico, a situação é ainda pior.
De volta ao TCU. Em 2011, o órgão se manifestou 
contrário à obrigatoriedade da contratação do 
arquiteto vencedor de concurso para desenvolver 
os projetos básico e executivo, o que está expresso 
no acórdão 3.361/2011, que diz, em resumo:

1 O concurso de arquitetura é um fim em si 
mesmo. O anteprojeto é a “criação” arquitetônica.
2 Os projetos “de desenvolvimento” (básico 
e arquitetônico) são objetos simples, 
passíveis de contratação por meio de 
licitação do tipo menor preço.

Faz parte do acórdão, a exemplo do citado no edital 
do concurso do BNDES, a consideração de que 
“a adequação do anteprojeto arquitetônico que, 
por depender ainda de exercício personalíssimo 
de criatividade, poderia caber ao vencedor do 
concurso”. Ao que o Ministério Público, no processo 
do acórdão, complementou: “(…) A vinculação 
assim estabelecida entre o autor do anteprojeto 
classificado em primeiro lugar e a responsabilidade 

a ele atribuída pelo desenvolvimento de todos 
os projetos da obra não se coaduna às regras 
constantes (…) da lei 8.666/1993. Assim o é porque 
na modalidade concurso os trabalhos já devem 
ser entregues prontos, acabados (…)”. Por fim, nas 
palavras do ministro relator do acórdão: “(…) a 
Administração partiu da premissa de que somente o 
vencedor do concurso poderia executar seu próprio 
projeto, e é aí que repousa a irregularidade”.
Posteriormente, em 2012, essas recomendações 
do TCU evoluíram para os termos de um novo 
acórdão, de número 3.468/2012, com o qual revogou 
a súmula 157 do órgão. Ela dizia: “A elaboração de 
projeto de engenharia e arquitetura está sujeita, 
em princípio, ao concurso ou ao procedimento 
licitatório adequado e obediente a critério seletivo 
de melhor qualidade ou de melhor técnica, que 
é o escopo do julgamento, independentemente 
da consideração de preço, que há de vir balizado 
no edital”. Em artigo publicado no seu portal, o 
concursodeprojeto.org.br, o arquiteto Fabiano 
Sobreira, que também é funcionário da Câmara 
dos Deputados, disse a esse respeito: “O que se 
observa (...) é um erro grave (proposital ou acidental, 
não se sabe) de interpretação da lei 8.666/1993 
(...) de distinção de duas etapas de contrato do 
projeto, definidas como ‘escolha’ e ‘elaboração’ (...). 
A legislação, no entanto, não faz tal distinção”.
De fato, desde 2012, alguns concursos públicos e os 
contratos deles advindos já foram cancelados, como 
é o caso da anulação parcial dos cinco certames 
constantes do concurso Brasília: Território e 
Paisagem, promovido pela Secretaria de Estado de 
Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano 
do Distrito Federal com o apoio do IAB/DF. Como 
aponta Sobreira, “a Procuradoria Geral do Distrito 
Federal considerou ‘ilegal a contratação direta dos 

vencedores dos concursos para desenvolvimento 
dos projetos executivos’ e baseou sua decisão em 
‘jurisprudência do Tribunal de Contas da União’”. 
Nesse cenário, o próprio BNDES tem manifestado 
publicamente ciência de que tinha escolhido 
um caminho difícil quando decidiu pela 
realização de concurso público de arquitetura, 
em vez de licitar o projeto por técnica e preço. 
Cita, assim, em seus ofícios, a submissão do 
órgão ao TCU e ao acórdão 3.468/2012.
De qualquer modo, como assinalou o presidente 
da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas 
(Fenea), Jeferson Roselo Mota Salazar, em carta 
aberta de 11 de abril de 2014 sobre o certame, o que 
se tem observado é “um paradoxo constrangedor 
(...). O que é inadmissível é um conselho profissional 
[o CAU], criado por lei, ser ignorado pelos órgãos 
de controle quando estes decidem arbitrar em 
áreas de atuação de profissão regulamentada”.

MP 630/2013
POR ENQUANTO, UM REVÉS

Não demorou para que ganhasse terreno a 
dissolução entre anteprojeto e projetos básico/
executivo defendida pelo TCU. No início de 2014, 
uma série de emendas propostas pelos membros 
de uma comissão mista do Congresso Nacional 
sobre a medida provisória 630, de 24 de dezembro 
de 2014, colocou em alerta arquitetos e urbanistas.
A MP visava a alteração da lei 12.462, de 4 de agosto 
de 2011, conhecida como Regime Diferenciado de 
Contratação de Obras Públicas. Ou seja, a licitação 
de obra a partir de anteprojeto era estendida à 
construção, ampliação e reforma de estabelecimentos 
penais e unidades de atendimento socioeducativo. 
Antes, a medida se restringia às obras dos projetos 
constantes nas matrizes de responsabilidade para os 

104 105
Perigo realARTIGO - PROJETO DESIGN JUN ‘14



Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, da Copa 
das Confederações 2013 e da Copa do Mundo 2014; 
a ações integrantes do Programa de Aceleração do 
Crescimento, entre elas o Minha Casa, Minha Vida; e 
a outras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
O deputado Nelson Marquezelli (PTB/SP), membro 
da comissão mista, contextualizou a questão: “(...) 
no atual sistema prisional 13 Estados brasileiros 
perderam R$ 135 milhões de novos presídios (...)
precisavam apresentar projetos arquitetônicos 
(...) [mas] após a aprovação da planta baixa, são 
avaliados os projetos de fundação, estrutura, 
hidráulico e elétrico, que precisam de aprovação 
da Caixa Econômica Federal (CEF). A maioria das 
pendências ocorre nessa segunda fase. Se o dinheiro 
ficar parado um ano e meio, ele volta para a União”. 
A citação sobre a ineficácia e perigo da ampliação do 
RDC diz respeito à combinação de duas emendas 
principais aprovadas em abril de 2014 na Câmara 
dos Deputados. São elas: a extensão do RDC para 
todas as licitações e contratos administrativos no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios - ou seja, para qualquer obra pública. 
E, tão grave quanto, a revogação do inciso III do § 
2º do artigo 9º da lei 12.462, que determinava que 
a contratação integrada, quando houvesse (de obra 
e projetos básico e executivo, na mesma licitação), 
estivesse condicionada ao critério de técnica e preço. 
Juntos, os pareceres do TCU e a sedimentação das 
emendas feitas à MP 630/2013, conforme o projeto 
de lei de conversão 1, de 2014, aprovado pela Câmara 
dos Deputados, são uma arma muito poderosa contra 
a boa qualidade das obras públicas, que estariam 
sistematicamente, então, relegadas à submissão às 
construtoras que vençam as licitações integradas.

Mas, como assinalou o educador Nilson José 
Machado em sua apresentação na conferência 
nacional do CAU, as armadilhas a serem 
evitadas por qualquer conselho profissional são 
o corporativismo, o tecnicismo, o amadorismo 
e o mercenarismo. Assim, uma das orientações 
máximas do encontro, em consonância com a Carta 
de Fortaleza - documento de fechamento do 20º 
Congresso Brasileiro de Arquitetos -, foi alardear 
os riscos que a MP 630 traz para a boa qualidade e 
natureza democrática do espaço público, buscando 
interlocutores tanto no meio profissional quanto na 
sociedade em geral. Uma primeira vitória, ainda que 
momentânea, foi o anúncio, em 21 de maio último, 
de que extensão do RDC a todas as obras públicas 
fora rejeitada pelo Senado, restabelecendo-se a 
proposta do Executivo federal para os equipamentos 
penais e socioeducativos. A briga, agora, passa para 
a votação da revisão da lei 8.666, há anos em análise 
no Senado, na qual voltarão a ser discutidos o RDC 
universalizado e a contratação integrada. Diz Haroldo 
Pinheiro, presidente do CAU/BR: “Embora não 
tenhamos conseguido tudo o que pretendíamos, a 
extinção plena do RDC já foi uma enorme vitória 
(…). Agora prosseguiremos no trabalho que já 
vínhamos realizando no Senado, objetivando a 
melhor revisão da lei 8.666/1993, especialmente 
com a exigência do projeto completo para licitações 
de obras públicas e com a universalização da 
licitação pela modalidade concurso público 
para escolha dos projetos de obras públicas”. 
O que, por sua vez, incita outra importante 
discussão, sobre a regulamentação dos concursos 
públicos no Brasil, que tem seguido o modelo 
da União Internacional de Arquitetos (UIA). 
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