OFÍCIO AA SUP nº 01/2014

Rio de Janeiro, 28/02/2014

ASSUNTO: CONCURSO n.º 01/2014 – ANTEPROJETO DE ARQUITETURA
REFERÊNCIA: OFÍCIO G-95/2014-PRES-CAU/RJ – CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

A presente manifestação é apresentada em resposta ao Ofício enviado em
26/02/2014 pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, subscrito
pelo seu Presidente Sydnei Dias Menezes (em anexo), e é assinada pelo
Departamento de Licitações e pelo Superintendente da Área de Administração do
BNDES, responsáveis, respectivamente, pela condução e aprovação dos certames
licitatórios.
Nesta resposta, serão esclarecidos especificamente os dois pontos levantados
pelo Conselho no Ofício, para enfatizar o compromisso do BNDES com a garantia
da concepção e integridade arquitetônica do projeto vencedor do concurso
(com a participação do arquiteto vencedor do concurso), e esclarecer os
termos da cessão de direitos prevista no concurso, que abrange somente os
direitos autorais patrimoniais, preservando os direitos autorais morais do
autor do projeto, conforme previsto na Lei de Direitos Autorais e na Resolução
67/2013 do CAU/BR.

PONTO 1:
PRESERVAÇÃO DA CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA ORIGINAL E DA
INTEGRIDADE DO PROJETO – PARTICIPAÇÃO DO ARQUITETO VENCEDOR
DO CONCURSO – ENTENDIMENTO DO TCU
Conforme explicitado no preâmbulo do edital, neste concurso, o BNDES
procurou adotar as melhores práticas do mercado de arquitetura, em consonância
com as disposições da Lei 8.666/93 e com o entendimento do Tribunal de Contas da
União, órgão de controle a qual o BNDES está submetido.
Na fase dos estudos internos para a preparação da presente licitação, ficou
evidenciado o entendimento recentemente exposto pelo Tribunal de Contas da
União em relação à forma como devem ser licitados e contratados os projetos de
arquitetura, especialmente na modalidade concurso. Conforme se demonstrará a
seguir, esse entendimento está expressamente previsto no Acórdão 3361/2011 e no
Acórdão 3468/2012, que consolidou a revogação da Súmula 157 daquele Tribunal.
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Nesse contexto, a formatação deste concurso foi idealizada pelo BNDES de
maneira a materializar as boas práticas de arquitetura, notadamente em relação à
preservação da integridade arquitetônica do anteprojeto vencedor, em consonância
com o entendimento do órgão de controle.
De fato, esta formatação possui aspectos inovadores em relação à prática
tradicionalmente conhecida de contratação de projetos de arquitetura por meio de
concurso público. Porém, essa inovação não traz prejuízos às boas práticas da
arquitetura, não abala os benefícios advindos da realização de um procedimento na
modalidade concurso, e, muito menos, afasta a preservação da integridade
arquitetônica do anteprojeto vencedor.
Isto porque, como não poderia deixar de ser, a manutenção da concepção
arquitetônica do projeto vencedor e a sua integridade são valores preciosos
buscados pelo BNDES na promoção deste concurso, e com os quais esta Instituição
está comprometida.
Este comprometimento assumido pelo BNDES advém da própria lógica
presente na opção por realizar um concurso público, cujo principal benefício é a
obtenção de uma solução arquitetônica diferenciada (o que perderia o sentido caso
ela não fosse mantida), e está expressamente materializado no edital do concurso,
que prevê a contratação do arquiteto vencedor para realizar as adequações que se
fizerem necessárias ao desenvolvimento dos demais projetos decorrentes, visando
garantir a manutenção da concepção arquitetônica original e a harmonização e
perfeita integração entre os projetos (conforme previsto no subitem 10.5 do edital).
Vale destacar que a própria escolha do BNDES pela realização de um
concurso público denota a sua preocupação com a promoção da arquitetura
nacional de qualidade e com a democratização dos procedimentos licitatórios, bem
como explicita a sua vontade de obter um projeto arquitetônico especial. Essa
escolha pelo concurso visa a construção de um edifício diferenciado, cuja concepção
arquitetônica será escolhida mediante um procedimento altamente democrático e
mantida no desenvolvimento dos projetos subsequentes com a participação do
arquiteto vencedor do certame.
Isso porque, ao invés de promover um concurso, o BNDES poderia ter optado
por licitar a obtenção do projeto de arquitetura por meio de uma concorrência do
“tipo técnica e preço”. Devida a sua baixa complexidade em comparação a um
concurso, um procedimento deste tipo seria bem menos trabalhoso para a
instituição, e sua promoção com este fim possui aceitação pacífica na jurisprudência
especializada.
Mesmo diante da alta complexidade procedimental, do elevado volume de
trabalho demandado, e de uma possível exposição institucional, notadamente pela
inovação e adequação ao entendimento do TCU, o BNDES optou pela realização de
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um concurso público de arquitetura, demonstrando comprometimento com a
arquitetura nacional e sensibilidade perante a classe arquiteta, que defende, de
forma uníssona, o concurso público como a melhor via para a obtenção de projetos
de arquitetura.
Nesse contexto, reafirma-se que o BNDES formatou este procedimento com
especial atenção às boas práticas da arquitetura, notadamente com a preocupação
de preservar a concepção e a integridade arquitetônica do projeto vencedor,
mediante a previsão da participação do arquiteto vencedor na realização das
adequações que se fizerem necessárias ao desenvolvimento dos projetos
posteriores, visando manter a concepção arquitetônica original, nos termos aceitos
pelo Tribunal de Contas da União.
Isso porque, conforme já exposto, o TCU, em duas oportunidades recentes, se
manifestou no sentido da impropriedade da utilização da modalidade concurso para
a contratação de serviços de desenvolvimento de projetos a serem prestados
posteriormente ao certame. O Tribunal, contudo, expôs a possibilidade do vencedor
do concurso de arquitetura ser contratado para garantir a manutenção da concepção
arquitetônica do seu projeto vencedor.
Em linhas gerais, pode-se inferir que esse entendimento do TCU advém da
interpretação do §1º do Art. 23 da Lei 8.666/93, que dispõe:
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas
em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis,
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala.

Do Acórdão 3361/2011, em que foi analisada uma contratação de projetos por
meio de concurso, pode se extrair os seguintes trechos:
Unidade Técnica:
O parcelamento indicado como cabível, na instrução realizada por esta unidade
técnica, é relativo simplesmente à divisão entre serviços obtidos mediante o
concurso de arquitetura (anteprojeto arquitetônico) e aqueles que, em situações
sem concurso antecedente, seriam precedidos de licitação na modalidade
concorrência (projetos legal, básico e executivo), em razão do valor, e que
poderiam ser executados por uma só empresa. Faz-se uma observação quanto à
“adequação do anteprojeto arquitetônico”, que, por despender ainda exercício
personalíssimo de criatividade, poderia caber ainda ao vencedor do concurso.
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No caso, como é bastante distinta a elaboração do anteprojeto arquitetônico –
objeto do concurso – e a dos projetos legal, básico e executivo, clara está a
possibilidade de parcelamento e, portanto, de licitação referente a esses últimos
itens.
Ministério Público:
(…).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 do art. 22, §4º, da Lei n.
8.666/93. Assim o é porque na modalidade concurso os trabalhos já devem ser
entregues prontos, acabados. (...) Sob essa perspectiva, não encontra respaldo
legal a previsão editalícia consistente na atribuição ao vencedor do concurso de
serviços que somente seriam executados após o procedimento de seleção. (…)
Poder-se-ia até admitir, como bem anotou o auditor da 6ª Secex, que o serviço de
adequação do anteprojeto arquitetônico ficasse a cargo do escritório vencedor do
certame. (…) A possibilidade de contratação direta, todavia, pára por aí.
Ministro Relator:
Ora, como bem destacado nos autos, não haveria ilegalidade alguma em realizar
o concurso para a obtenção do projeto de arquitetura (...). Com efeito, a execução
desse projeto teria que necessariamente passar pelo crivo de um novo certame
dessa vez para a escolha da pessoa jurídica mais capacitada a tanto,
considerados os princípios norteadores das licitações.
(...) a Administração partiu da premissa que somente o vencedor do concurso
poderia executar seu próprio projeto, e é aí que repousa a irregularidade. (grifos
nossos)

No mesmo sentido está a revogação da Súmula 157 do TCU, ocorrida em
2012, que fundamentava a contratação de projetos mediante concurso de
arquitetura. A extinta Súmula versava:
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.

Essa Súmula foi revogada pelo Acórdão 3468/2012 (Plenário), com
embasamento na manifestação técnica unânime dos órgãos técnicos internos do
Tribunal (ATA 51/2012). Dos autos desse procedimento de revogação, podemos
extrair os seguintes trechos:
16. No âmbito das discussões do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria TCU
153/2009, além das razões expostas pela Secretaria de Fiscalização de Obras,

4

destacou-se ser o concurso a que a se referem o art. 13, § 1º (c/c o art. 13, I) e o
art. 22, § 4º, ambos da Lei nº 8.666/93, a modalidade licitatória mais indicada para
a escolha de projetos (de engenharia e de arquitetura) pronto e acabado. Ou seja,
no concurso, a proposta da licitante já é o próprio projeto pronto e acabado.
17. Diferentemente é a hipótese de seleção de empresa apta a prestar o serviço
de elaboração de projeto, objeto da súmula em exame, que, nos dias de hoje, vem
sendo feita muitas vezes por pregão (inclusive pelo próprio TCU), em que o tipo
de licitação é necessariamente o “menor preço”. Nesse tipo de seleção a
elaboração do projeto significa propriamente executar o contrato.
18. Em síntese, por intermédio do concurso, escolhe-se o melhor projeto, entre os
apresentados para fim de disputa, enquanto que no pregão (o tipo será sempre o
“menor preço”) ou em outra modalidade em que o tipo possa ser “melhor técnica”
ou “técnica e preço” (não cabendo aqui a discussão se elaboração de projeto de
engenharia é ou não de natureza comum), a licitante será selecionada para
elaborar o projeto a posteriori, de acordo com a proposta que apresentou no
certame em que se sagrou vencedora e as diretrizes previamente traçadas pela
Administração, diretrizes essas que constaram do projeto básico (ou do termo de
referência, conforme o caso). (...)
20. O assunto abordado no Enunciado de Súmula nº 157 não mais encontra
respaldo no ordenamento jurídico atual, conforme evidenciado nesta
manifestação, considerando o novo regramento introduzido pela Lei nº 8.666, de
1993 e a revogação dos dispositivos legais que a amparavam. (grifos nossos)

Diante do entendimento destacado acima, verifica-se que o BNDES formatou o
concurso de acordo com os contornos aceitos pelo Tribunal de Contas da União, e
em consonância com as melhores práticas de arquitetura, com especial atenção à
promoção da arquitetura nacional, à democratização do procedimento licitatório
(prevendo duas fases de julgamento com premiação de todos os finalistas) e à
preservação da integridade do projeto arquitetônico vencedor, a ser garantida com a
participação do arquiteto vencedor do concurso na realização das adequações que
se fizerem necessárias no desenvolvimento dos projetos subsequentes para a
manutenção da concepção arquitetônica original.
Tanto é assim, que a par dos limites estabelecidos pelas citadas decisões do
TCU, buscamos uma medida de equilíbrio e prevemos no item 10.5 do Edital:
“10.5 - O BNDES, a seu exclusivo critério, poderá contratar o vencedor do
Concurso para realizar as adequações necessárias ao desenvolvimento dos demais
projetos decorrentes do anteprojeto vencedor, visando a garantir a manutenção da
concepção arquitetônica original e a harmonização e perfeita integração entre
os projetos.”
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PONTO 2:

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS – ABRANGÊNCIA APENAS DOS DIREITOS
PATRIMONIAIS – PREVISÃO DA LEI 8.666/93 –
PRESERVAÇÃO DOS
DIREITOS AUTORAIS MORAIS DO ARQUITETO

Em relação ao ponto da cessão de direitos prevista no edital do concurso,
reputa-se oportuno fazermos uma breve diferenciação entre direitos autorais
patrimoniais e direitos autorais morais. Preliminarmente, podemos afirmar que o
BNDES está respeitando todas as disposições normativas, tanto da Lei de Direitos
Autorais quanto da Resolução 67/2013 do CAU/BR, estando inequivocadamente
respeitados os direitos autorais morais do arquiteto autor do projeto.
Os direitos autorais morais, que asseguram a autoria da criação ao autor da
obra intelectual, são inalienáveis, irrenunciáveis e perpétuos.
Os direitos autorais patrimoniais são aqueles que se referem à utilização e
fruição econômica da obra intelectual. Esses direitos patrimoniais são passíveis de
cessão pelo autor, e essa cessão possibilita que a sua obra seja utilizada por
terceiros da forma prevista no instrumento de cessão.
A Lei dos Direitos Autorais (9.610/1998), dispõe:
Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que
criou.
Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária,
artística ou científica.
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a
terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular,
pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito,
obedecidas as seguintes limitações:
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza
moral e os expressamente excluídos por lei; (...) (grifos nossos)
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No mesmo sentido, está a Resolução 67/2013 do CAU/BR, que prevê:
Art. 3° Os direitos autorais referentes a projetos, obras e demais trabalhos
técnicos de criação no âmbito da Arquitetura e Urbanismo pertencem ao autor
correspondente e consistem em:
I - direitos autorais morais: são os direitos relativos à paternidade da obra
intelectual, indicados no art. 24 da Lei 9.610, de 1998; e
II - direitos autorais patrimoniais: são os direitos de utilizar, fruir e dispor da obra
intelectual.
§ 1° Os direitos autorais morais são inalienáveis e perpétuos.
§ 2° Os direitos autorais patrimoniais são transmissíveis e prescritíveis.
(grifos nossos)

Resumidamente, a autoria intelectual ou artística de uma obra não pode ser
cedida a terceiros, porém, a sua utilização ou fruição econômica podem, desde que
com a expressa anuência do seu autor.
Conforme expressamente previsto no edital, o BNDES previu apenas a cessão
dos direitos autorais patrimoniais, estando absolutamente preservados os direitos
autorais morais do autor.
Esta cessão dos direitos patrimoniais é elementar para o prosseguimento do
projeto, e advém de uma imposição legal expressamente prevista na Lei 8.666/93:
Art. 111. A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto
ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a
ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no
regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração. (grifos nossos)

Assim, verifica-se que a cessão dos direitos patrimoniais em favor da
Administração Pública é inerente à promoção de concursos públicos e obrigatória
para a premiação dos vencedores.
Conforme já abordado no tópico anterior, a garantia da integridade do projeto
foi um ponto com o qual o BNDES se preocupou e dedicou especial atenção,
prevendo a participação do arquiteto vencedor na realização das adequações que se
fizerem necessárias para a manutenção da concepção arquitetônica original. Assim,
diante dessa formatação, e do entendimento do TCU já exposto, a cessão dos
direitos autorais patrimoniais prevista no edital do concurso é inerente à promoção
do certame e está em perfeita consonância com as disposições da Lei de Direitos
Autorais e da Resolução 67/2013 do CAU/BR.
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CONCLUSÃO
Diante do exposto, o BNDES reputa esclarecidas as questões levantadas por
este respeitável Conselho, além de corroborado o nosso compromisso com a
promoção da arquitetura nacional, notadamente pelo esforço empenhado na
realização de um concurso público mesmo diante de uma necessária inovação
procedimental, inédita no país, em respeito ao entendimento do Tribunal de Contas
da União. Assim, conclui-se pela legitimidade e manutenção dos termos do edital do
concurso.
Oportunamente, agradecemos o apoio que o BNDES recebeu deste Conselho
na divulgação do certame, extremamente valioso para o incentivo da realização de
concursos de arquitetura pela Administração Pública.

Respeitosamente, subscrevemo-nos.
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