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CONSULTA à COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

APLICABILIDADE DO ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 93/2014 

 

Processo (Protocolo) 2019-3-0159 (878308/2019) 

Interessado (a)(s) Gerência Técnica do CAU/RJ 

Conselheiro(a) relator(a) Lucas Teixeira Franco 

 

Com relação à aplicabilidade do artigo 18 da Resolução CAU/BR Nº93/2014, de 7 de novembro de 2014, gostaria 
de apresentar as seguintes considerações: 

A modalidade de contratação de projeto de arquitetura e urbanismo no Brasil, tanto na esfera pública quanto 
privada, muitas das vezes acontece por empreitada global, isto é, visando uma facilidade administrativa o 
contratante reconhece apenas uma empresa que fica responsável por todas as disciplinas técnicas do projeto 
completo, como arquitetura, instalações, paisagismo, ar-condicionado e estrutura. Entretanto, atualmente no Brasil 
é praticamente impossível encontrar um escritório que possua em seu quadro técnico, profissionais capazes de 
atender a demanda de mais de uma dezena de disciplinas distintas, como no caso de projetos de médio a grande 
porte, transitando inclusive em diferentes áreas de atribuição exclusiva dos Engenheiros e Arquitetos. Desta 
forma, é comum que um escritório de arquitetura seja contratado para elaborar um Projeto Executivo Completo e 
para a realização daquele determinado serviço venha a contratar outros profissionais ou escritórios para auxiliá-lo 
com o desenvolvimento de alguma disciplina específica, ou até mesmo, dando suporte à principal de arquitetura. 

Afinal, a emissão de atestados em regime de subcontratação parece-me algo natural dentro do exercício 
profissional de arquitetura e urbanismo, sobretudo para projetos mais específicos como Paisagismo, Restauro, 
Luminotécnica e Proteção Acústica, raramente apresentados como objeto principal da contratação. 

Nesse contexto, vejo como importante à observância ao Artigo 18, e ainda em atendimento à vossa solicitação, 
faço as seguintes recomendações: 

Ao receber uma solicitação de análise de Certidão de Atestado de Capacidade Técnica com Atestado emitido por 
um escritório de Arquitetura ou Engenharia, por exemplo, e não pelo contratante principal do projeto, a Gerência 
técnica poderá solicitar: 

1. Declaração de anuência do Contratante principal sobre a participação do profissional subcontratado. 
Documento com no mesmo padrão do Atestado de Capacidade Técnica: papel timbrado, nome completo, 
cargo/identificação, CPF ou CAU/CREA. 

2. Documentos que comprovem a efetiva participação do arquiteto e urbanista na realização das atividades 
técnicas atestadas 
2.1. Documentação do Contrato Principal: contrato principal (contratante inicial e Empresa A/contratada), RRT, 

Atestado e CAT, se houver; 
2.2. Contrato entre as empresas A e B (contratada e subcontratada); 
2.3. Prancha, caderno ou qualquer documento técnico do projeto em que os nomes dos responsáveis técnicos 

citados estejam devidamente identificados. 

Com relação ao entendimento sobre o que configura uma subcontratação ou subempreitada, esclareço: todos os 
serviços contratados que forem da mesma natureza do objeto do contrato são considerados subcontratação, isto é, 
se o contrato principal contém projeto executivo de arquitetura, paisagismo e restauro, por exemplo, e eu contrato 
outro para qualquer atividade dessas, configura-se uma subcontratação. Mas a contratação dos serviços de 
topografia, levantamento arbóreo ou maquete eletrônica, por exemplo, não. 
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Afinal, na expectativa de poder ter contribuído para o debate e o aprimoramento da sempre atenta equipe da 
gerência técnica do CAU/RJ, gostaria de me colocar à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

 
 

Rio de Janeiro/RJ, 03 de julho de 2020. 
 
 
 

__________________________________________  
Conselheiro (a) 

Lucas Teixeira Franco 
A64012-3 CAU/BR 






