
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO GERTEC 

ASSUNTO 
Exigência da Auto Declaração e Registro de Responsabilidade Técnica 
-RRT para admissibilidade e análise prévia dos Registros de Direito 
Autoral (RDA) 

  

DELIBERAÇÃO Nº 79/2020 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida 
extraordinariamente no dia 11 de agosto de 2020, com participação virtual (à distância) dos 
(as) conselheiros (as), nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 
2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das competências que lhe 
conferem os artigos 91 e 95 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em 
epígrafe, e 
 
Considerando os requisitos estabelecidos na Resolução nº 67 do CAU/BR dos arts. 7º ao 11 
para o registro de obra intelectual no CAU - Registro de Direito Autoral – RDA;  
 
Considerando que conforme ofício circular CAU/BR nº 050/2016, não cabe ao CAU/UF 
analisar o mérito da autoria ou coautoria do projeto ou trabalho técnico objeto do registro 
requerido, nem fazer juízo de valor das informações fornecidas pelo arquiteto e urbanista 
requerente;  
 
Considerando o art. 11 da Resolução nº 67 do CAU/BR, que define que “o registro deverá ser 
efetuado com base nas informações do requerente, sendo estas de inteira responsabilidade 
do mesmo”; 
 
Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Resolução 67 do CAU/BR que estabelece “A CEP-
CAU/UF, quando julgar necessário, poderá efetuar diligências ou requisitar outros 
documentos para subsidiar sua análise e decisão acerca da matéria.”; 
 
Considerando o art. 45 da Lei 12.378/2010 que determina: “Art. 45.  Toda realização de 
trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões 
regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT”; 
 
Considerando a Resolução nº 91 do CAU/BR que estabelece em seu art. 1º sobre a 
obrigatoriedade do Registro de Responsabilidade Técnica quando realizada a “elaboração de 
projetos, a execução de obras e a realização de quaisquer outros serviços técnicos no âmbito 
da Arquitetura e Urbanismo”;  
 
Considerando o disposto no art.95, inciso III, do regimento interno do CAU/SC que estabelece 
que a Comissão de Exercício Profissional – CEP é competente para apreciar e deliberar sobre 
requerimentos de Registro de Direito Autoral (RDA);  
 
 
DELIBERA: 
 
1 – Aprovar a declaração inserida no ANEXO I desta deliberação a ser exigida, preenchida e 
assinada, dos arquitetos e urbanistas que cadastrarem o requerimento de Registro de Direito 
Autoral (RDA) no SICCAU, de modo a comprovar a ciência sobre a ausência da análise de 
mérito pela Comissão de Exercício Profissional- CEP do CAU/SC;  
 
2 – Aprovar a exigência do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) nos termos do art. 
1º da Resolução 91 do CAU/BR para os requerimentos de Registro de Direito Autoral (RDA);  



 

 

 
2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 
do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.  

 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 

 

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Everson Martins (Coordenador) X    

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden X    

Daniel Rodrigues Da Silva X    

Juliana Cordula Dreher De Andrade X    

Felipe Braibante Kaspary X    

 

Histórico da votação 

Reunião: 3ª Reunião Extraordinária de 2020. 

Data: 11/08/2020 

Matéria em votação: Exigência da Auto Declaração e Registro de Responsabilidade 
Técnica -RRT para admissibilidade e análise prévia dos Registros de Direito Autoral (RDA) 

Resultado da votação: Sim (05) Não (00) Abstenções (0) Ausências (00) Total (05) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Fernando Volkmer Presidente da Reunião: Everson Martins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 
Eu [Preencher Nome do(a) Arquiteto(a) e Urbanista], inscrito(a) no CAU/SC sob o 

nº [Preencher Nº], declaro que as informações que instruem o pedido de Registro de Direito 
Autoral que tramita no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina sob o nº 
[Preencher Nº] são de minha inteira responsabilidade. Declaro, ademais, estar ciente que o 
CAU/SC não analisará o mérito do protocolo, quanto à autoria e à originalidade do trabalho. 
Por fim, informo saber que tal registro cumpre a Resolução º 67 do CAU/BR, a Constituição 
Federal, os tratados sobre o tema e a Lei nº 9.610/1998. 

Declaro, por fim, ter conhecimento daquilo que não é objeto de proteção como direitos 
autorais, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 9.610/1998, que dispõe: 

“Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: 

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 
matemáticos como tais; 

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; 

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, 
científica ou não, e suas instruções; 

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões 
judiciais e demais atos oficiais; 

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou 
legendas; 

VI - os nomes e títulos isolados; 

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.” 

 
Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar 

na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 
“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão 
de um a três anos, e multa, se o documento é particular.” 

 

 
[Preencher Cidade], [Preencher data] de [Preencher mês] de [Preencher ano] 

 
 

[Preencher Nome do Arquiteto e Urbanista e Assinar] 

CAU nº [Preencher Nº] 
 


