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ORIGEM  Protocolo SICCAU nº 1376117/2021 

ASSUNTO Registro de Direito Autoral    

DELIBERAÇÃO CEDEP/CAU/TO Nº 38/2021 

 

A COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Tocantins – CEDEP/CAU/TO, no exercício das competências que lhe confere o Regimento 

Interno do CAU/TO, aprovado pela Deliberação Plenária nº 23/2019 e, homologado pela Deliberação CAU/BR 

nº 0093-05/2019, observada as disposições do artigo 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 

30/2012 e do artigo 12º, da Resolução CAU/BR nº 104/2015, reunida ordinariamente, por videoconferência, 

no dia 06 de dezembro de 2021, nos termos da Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 007/2020, 

homologada pela Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020, após análise do assunto em epígrafe, e  

 

Considerando que o artigo 7º, X, da Lei n.º 9.610/1998, dispõe:  

 
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio 
ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, 
tais como:  
 
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 
III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra 
qualquer forma; 
V - as composições musicais, tenham ou não letra; 
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; 
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, 
arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como 
criação intelectual nova; 
XII - os programas de computador; 
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras 
obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação 
intelectual 

 

Considerando que a Resolução n.º 67 do CAU/BR determina, em seus artigos 8º e 9º que:  

 

Art. 8° O registro deverá ser solicitado pelo arquiteto e urbanista por meio de requerimento 
específico disponível no ambiente profissional do Sistema de Informação e Comunicação do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU).  
 
Parágrafo único. O requerimento a que se refere o caput deverá ser instruído com cópia, 
certificada digitalmente, do correspondente projeto ou trabalho técnico de criação em 
Arquitetura e Urbanismo, com descrição de suas características essenciais.  
 
Art. 9° O requerimento constituirá processo administrativo a ser submetido à apreciação da 
Comissão de Exercício Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Unidade da 
Federação (CEP-CAU/UF) pertinente, que, após o exame dos autos, deliberará acerca do 
registro requerido.  
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§ 1° A CEP-CAU/UF, quando julgar necessário, poderá efetuar diligências ou requisitar outros 
documentos para subsidiar sua análise e decisão acerca da matéria. §  
 
2° Caso não exista CEP no CAU/UF pertinente, a matéria passará à competência da instância 
do Conselho que possua as atribuições dessa comissão, ou, não havendo tal instância, será 
submetida à apreciação e deliberação do Plenário do Conselho.  
 
§ 3° É competente para o registro de obra intelectual de Arquitetura e Urbanismo o CAU/UF 
do local da residência do arquiteto e urbanista requerente”. 

 

Considerando que o artigo 12, da Resolução nº 67 do CAU/BR, determina que: “ 

 
Art. 12. Deferido o registro, este será cadastrado no SICCAU com os seguintes dados: 
I - número de ordem; 

II - data do registro; 

 III - identificação do autor ou, se for o caso, dos coautores; 

 IV - identificação e descrição da obra intelectual registrada 

 

Considerando o voto da conselheira relatora, no sentido de dar deferimento à solicitação de 

Registro de Direito Autoral nº 2262;  

 

DELIBEROU por:  

 

1. Homologar o Registro de Direito Autoral registrado no CAU/TO sob o nº 2262, conforme requerimento 

apresentado; 

 

2- Determinar o setor de Divisão de Atendimento ao Público deste Conselho que efetue o cadastro do 

Registro de Direito Autoral no SICCAU, incluindo os dados obrigatórios do artigo 12 da Resolução nº 37 

do CAU/BR. Após comunicar o profissional.  

 

Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação.  

 

Palmas – TO, 06 de dezembro de 2021 

 

 

 

Arq. e Urb. VALÉRIA ERNESTINA DE OLIVIERA  
Coordenadora  
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FOLHA DE VOTAÇÃO 

Anexa à Deliberação CEDEP nº 38/2021  
 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

VALÉRIA ERNESTINA DE OLIVEIRA 

Lana Edla Costa Barbosa – suplente convocada  

X 
 

   

 
 

   

Fernanda Brito De Abreu 

MARCIELI CORADIN – suplente convocada 

 
 

   

 
X 
 

   

AURI EVERTON DE ABRAHÃO FERES 

Edias Ferreira Figueredo – suplente convocado 

X 
 

   

 
 

   

 

Histórico de Votação 

 
Matéria da Votação:  
Registro de Direito Autoral nº 2262. Protocolo SICCAU nº 1376117/2021 

 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (  )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências:  
 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Valéria Ernestina de Oliveira  
 

Palmas - TO, 06 de dezembro de 2021 
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