
 
À COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE PROJETOS 002/2021 – CAU/SC - CONCURSO 

PÚBLICO NACIONAL PARA PREMIAÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Ao cumprimentá-la, vimos respeitosamente, interpor recurso.  

Após a divulgação das pranchas dos trabalhos premiados e das menções honrosas, no 

dia 17/dezembro de 2021, obtivemos menção honrosa e a quarta colocação, nos 

deixando honrados e agradecidos. No entanto, considerando o regulamento, 

observamos que não foram previstas em alguns trabalhos, soluções quanto aos itens 

8.2. O proponente deve (...) prever a readaptação do uso para fins comerciais; 8.4. A 

proposta deverá prever uma UH acessível de acordo com a NBR 9050; e o item 9.3.10 

Atenção as normativas NBR 9050 (Norma de acessibilidade).  

O nosso trabalho ID 93 buscou atender rigorosamente o regulamento nesses quesitos.  

Diante o exposto, solicitamos uma reavaliação do resultado final considerando a 

proximidade das notas (de 0,25 décimos entre o terceiro colocado e o quarto). Noutro 

sentido, pedimos averiguar se nosso questionamento tem pertinência no referido 

certame.  

Cordialmente 

Marco Antonio Suassuna Lima 

 

 

 



CARTA À COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE PROJETOS 002/2021 – CAU/SC - 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA PREMIAÇÃO DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO 

DE INTERESSE SOCIAL 

Caros colegas, ao passo em que cumprimento pelo valoroso trabalho nesse certame, 

registro, antes, meu respeito e estima.  

 Hesitei em escrever essa carta, porém, pela oportunidade única, o fiz por motivações 

técnicas, servindo de apoio ao recurso interposto, sobre o que representa a ferramenta de 

Concurso de Projeto no atual contexto da profissão de arquiteto e urbanista no Brasil e no 

momento pandêmico. Como projetista, docente na área de projeto, além de pesquisador com 

tese de doutorado em desenvolvimento na área, sei da responsabilidade em avaliar no processo 

de julgamento, e da importância dos critérios norteadores como os adotados. Basicamente 

desenvolvo aqui três linhas de reflexões: 

1.Do objeto do concurso e os critérios de julgamento; 

2. Oportunidade de trabalho em um mercado saturado e desregulado; 

3. O instrumento do recurso de interposição como direito ao contraditório e ao debate. 

1. Do objeto do concurso e critérios de julgamento 

No item 1 do Edital, DO OBJETO, consta: 
  

O objeto do presente concurso, a ser realizado em uma única etapa e com 
abrangência nacional, consiste na SELEÇÃO E PREMIAÇÃO de produção de 
habitação de interesse social com soluções, inovadoras e apropriadas à 
realidade social das comunidades catarinenses explorando a modulação, 
flexibilidade espacial, adaptabilidade e facilidade na construção e pré-
fabricação. (EDITAL DE CONCURSO Nº 02/2021 O CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC). 

 
E o regulamento descreve:  
 

1.1. O objetivo do concurso é selecionar 03 (três) projetos que melhor 
atenderem às condições estabelecidas neste Regulamento e que 
apresentarem opções viáveis para a produção de habitação de interesse 
social com soluções, inovadoras e apropriadas à realidade social das 
comunidades catarinenses explorando a modulação, flexibilidade espacial, 
adaptabilidade e facilidade na construção e pré-fabricação.  
1.2. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina doará os 03 
(três) projetos premiados, à Federação Catarinense de Municípios - FECAM, 
para que esta os implemente em seus programas habitacionais, conforme 
disponibilidade de recursos, podendo o projeto executivo ser contratado aos 
vencedores do concurso, ou pela FECAM ou pelos municípios. 
(REGULAMENTO DE CONCURSO Nº 02/2021 O CONSELHO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC). 

 
A interpretação que fizemos (a equipe) é que os três trabalhos premiados deveriam 

atender aos pressupostos de possível execução conforme as realidades práticas das 

comunidades catarinenses e das gestões municipais, já que foi envolvida à Federação 

Catarinense de Municípios – FECAM. Essa informação é importante porque delimita parâmetros 

de exequibilidade bem definidos a serem constatados nas propostas, afastando requisitos 

experimentais verificados em outros formatos de concursos, extremamente válidos para a 



evolução criativa e da pesquisa, mas não condizentes nesse certame. Ou seja, os aspectos de 

inovação e tecnologia no método construtivo, bem como nas espacialidades em quadras 

hipotéticas são bem-vindos desde que exequíveis, adaptáveis as realidades sócioespaciais das 

comunidades catarinense, as configurações topográficas, aos custos, aos tecidos urbanos 

preexistentes, as expansibilidades e adaptabilidades pós-ocupação e as disponibilidades de 

terrenos conforme as políticas públicas de habitação das prefeituras do Estado de Santa 

Catarina, principalmente em Florianópolis e Blumenau.   

Além desses aspectos, sabemos que no tema Habitação de Interesse Social (HIS), as 

definições entre os espaços públicos e privados são desafios permanentes para o poder público, 

os moradores e os projetistas, sendo a gestão do solo urbano fundamental nesse contexto. 

Significa que, além da condição de prover a moradia digna com qualidade, conforto e segurança, 

conciliar o uso comercial com o habitacional no arranjo urbano proposto, o controle da 

expansão futura e sua relação com o espaço construído do entorno imediato, era premissa 

prevista no regulamento. Esse requisito, a nosso ver, foi menosprezado no julgamento, se 

distanciando da necessidade de unir o atendimento da moradia com a possibilidade de gerar 

renda para os moradores, causando surpresa para nossa equipe.  

Nos três primeiros colocados não foram constatados a previsão de adaptabilidade de 

comércio, descumprindo, como citado, o regulamento. Alguns mencionam em diagramas 

sugestivos, mas sem demostrar a adequação funcional, deixando o morador resolver sem 

orientação técnica, essa “solução”, sendo contraditório com a própria premissa da ATHIS. O que 

pode ocorrer (verificado em inúmeros empreendimentos nesse tema de HIS) é o morador 

construir improvisadamente o comércio comprometendo o conforto ambiental de um cômodo, 

obstruindo a janela do espaço original, ou outro dano funcional devido a ampliação improvisada 

que não foi prevista nos estudos projetuais.   

Verificamos portanto, as seguintes ausências nos três trabalhos premiados: 

Primeiro colocado: não foi previsto adequação ao uso comercial e a unidade adaptada 

para pessoa com deficiência;  

Segundo colocado: não foi previsto adequação topográfica e nem expansão para o 

terceiro quarto;  

Terceiro colocado: não foi previsto arranjo urbano nem faz menção a densidade 

habitacional prevista (embora essa variável da densidade não obrigatória, porém de relevância 

indiscutível), além da não adequação ao uso comercial;  

 Todos esses itens estão previstos no regulamento e deveriam estar nas pranchas (item 

8. DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO e 9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO 

PROJETO). 

Entendemos que o concurso do CAU-SC em questão tem um cunho prático de 

aplicabilidade para combater o déficit habitacional de mais de 200 mil unidades habitacionais 

no Estado de Santa Catarina, e os projetos premiados deveriam atender a essas condições reais 

de adequação as políticas públicas habitacionais. Noutro sentido, os resultados da classificação 

se aproximaram mais do caráter experimental do que de sua aplicabilidade real, por isso nosso 

questionamento.   

 
 



Já quanto ao item 9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DO PROJETO  
 

9.1. O projeto deverá respeitar os parâmetros mínimos das normas nacionais 
vigentes NBR 9050 – Acessibilidade e NBR 15.757. 
– Desempenho e o Decreto 10306/2020. 9.2. As notas atribuídas as 
propostas serão de 0 (zero) a 10 (dez) considerando os critérios descritos 
neste tópico, de forma global e integrada, sem fracionamento de nota por 
item dos critérios, sendo o melhor aquele que atender ao maior número de 
itens mantendo a funcionalidade e garantindo a melhor proposta plástica. 
(REGULAMENTO DE CONCURSO Nº 02/2021 O CONSELHO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC). 

 
Não foi divulgado o peso de cada critério, e pelos aspectos descritos, possivelmente 

pode ter havido alguma desproporcionalidade no cômputo final, fazendo com que as notas 

fossem tão próximas, e ao mesmo tempo, uma inversão de posição na classificação final, é uma 

suposição.   

2. Oportunidade de trabalho em um mercado saturado e desregulado 

 Na atual realidade, os concursos de projeto são oportunidades em um mercado de 

trabalho saturado e desregulado pois democratiza as possibilidades aos profissionais sem 

distinção de classe social, experiência ou procedência da formação acadêmica (escola pública 

ou privada). Em uma realidade onde o cumprimento do piso salarial (6 salários mínimos) é 

raramente cumprido seja no setor público seja na iniciativa privada, os arquitetos (as) e 

urbanistas veem nos concursos uma boa oportunidade, pois é possível obter uma renda 

extra/complementar, ou às vezes a única do semestre, através do concurso. Tudo isso em um 

contexto de crise financeira pela qual passa o país e também a nossa categoria profissional 

devido a pandemia. Por isso que, não alcançar uma premiação tem efeitos práticos em termos 

financeiros, pois houve por todos os participantes, investimento de tempo, abdicação, esforço 

e empenho para a obtenção da premiação (sendo essa a tradução dos honorários profissionais) 

e naturalmente, do reconhecimento pelo trabalho realizado e a satisfação em ver construído o 

seu projeto para os usuários beneficiados, a principal razão motivacional.    

3. O instrumento do recurso de interposição como direito ao contraditório e debate 

 Pelos motivos descritos no item 02, já participamos de outros concursos, e não é a 

primeira vez que itens do edital e do regulamento são descumpridos, sem reflexo no 

desempenho das colocações após os julgamentos. Entendemos que a recorrência desses fatos 

fragiliza os critérios de julgamento e a própria solidez do instrumento de concurso de projeto 

que a nossa categoria defende para a promoção de cidades mais justas e qualificadas 

socioespacialmente, deixando alguns colegas incrédulos. Por outro lado, induz para que o 

debate seja levado para o colegiado de arquitetura do CAU-BR (CEAU) e para os Institutos de 

Arquitetos do Brasil – Direção Nacional e seus departamentos regionais (IABs), em ocasião 

oportuna. De uma maneira simples, se itens do regulamento não são cumpridos por algumas 

equipes e mesmo assim essas obtendo as primeiras colocações em detrimento de outras que 

respeitaram e não conseguiram resultados melhores, parece sem sentido respeitar os 

regulamentos.   

Por outro lado, se tais itens do regulamento são colocados no julgamento com 

subjetividade como por exemplo, “é um estudo preliminar, no projeto executivo se ajusta”, mas 

outras equipes desenvolveram estudos igualmente preliminares e buscaram respeitar fielmente 

o que está escrito no regulamento e edital, tal julgamento foi desconexo com os critérios. Se há 



regulamento, esse deve ser cumprido, sendo esse o critério de avaliação na composição das 

notas.  

 Pelo receio de provocar desconforto com colegas, ou de parecer antiético com as 
equipes participantes, muitos comentam informalmente os resultados, mas não o fazem 
formalmente, no entanto se não debatermos, não teremos avanços. Nossa intenção não é essa 
de causar desconforto ou desrespeito, temos, como mencionado no início, estima e respeito a 
comissão julgadora e aos colegas, mas como não foi dado a opção de interposição de recurso 

durante o processo de julgamento, e sendo um direito legal previsto no Edital (item 12. DOS 

RECURSOS), assim o fizemos e já foi enviado para o email licitacao@causc.gov.br, porém como 
o texto do recurso foi sucinto, nos reservamos aqui do direito democrático de desenvolver um 
pouco mais as exposições de motivos. Observamos no texto do item 12 que os Recursos se 
referem as habilitações ou inabilitações e desclassificações caberá recurso, sendo o termo 
“habilitações” discutível em termos não apenas de documentações ou aspectos burocráticos, 
mas de conteúdo das pranchas.  

Diante o exposto caros membros da comissão julgadora, não estamos colocando o nosso 

trabalho como perfeito e certamente outros colegas devem ter suas críticas construtivas ao 

nosso trabalho, e possivelmente tem algumas fragilidades, somos abertos as colaborações como 

precondição para a melhora, porém, procuramos respeitar o edital e o regulamento, abordando 

inclusive questões de densidade diante a necessidade de enfrentar o enorme déficit habitacional 

do estado (mais 200 mil moradias) adotando a medida da produção em larga escala e qualidade 

arquitetônica, urbanística e de fácil execução como primordial, essa variável também não 

prevista em alguns trabalhos no topo da lista dos classificados, sendo essa uma lacuna a ser 

considerada na avaliação. No nosso trabalho cujo ID é o 93, a densidade populacional de 625 

habitantes por hectares foi demonstrado enquanto princípio da cidade compacta e reconhecido 

na ata de julgamento como qualidade prática pois “oferece uma linguagem arquitetônica 

contemporânea, com grande poder de replicação”.  

Humildemente, acreditamos que poderíamos obter uma colocação entre os três 

primeiros, talvez segundo ou terceiro colocado, pelos motivos mencionados e pela proximidade 

das notas. Se for pertinente e viável, quando da revisão das notas nos respectivos critérios, um 

possível empate com o segundo ou terceiro colocados pode ser uma possibilidade? Caberia a 

visão de um membro da FECAM como voto de validação? Não sabemos, são reflexões 

necessárias, e se assim a nossa classificação for revista, acharíamos mais justo o resultado e 

condizentes com os questionamentos técnicos apresentados.  

 

Grato pela oportunidade, à disposição ao diálogo. 

 

Cordialmente, 20/12/2021. 

Marco Antonio Suassuna Lima 


