


REGISTRO DE DIREITOS AUTORAIS (RDA) NO SICCAU 

Para consultar ou ter 
a esso ao Rol de 

Ext atos  dos  RDAs 
efetuados no CAU 

 
(falta informação) 

Alte a  pa a: SOLICITAR OU CONSULTAR UM REGISTRO DE DIREITOS 

AUTORAI“ RDA  

Para SOLICITAR UM RDA 
tem que acessar o 

sistema 
Mas isso não está 

indicado no site  nem na 
pagina inicial do SICCAU 



Atendimento às determinações da Resolução CAU/BR nº67/2016  

 
Os art. 7º a 10 estabelecem os seguintes requisitos e condições para análise  e deferimento do RDA: 

1) verificar se requerente é arquiteto e urbanista, brasileiro ou estrangeiro; 

2) verificar se o requerente possuía registro ativo à época da realização da atividade (pode ser registro Provisório, Temporário ou 
Definitivo); 

3) verificar se o trabalho técnico a ser registrado é de criação em Arquitetura e Urbanismo e  se enquadra nas atividades, 
atribuições e campos de atuação definidos na Lei 12378 (= lista do art. 3º da Resolução CAU/BR nº 21/2012); 

4) verificar se o requerimento foi instruído com cópia certificada digitalmente do correspondente projeto ou trabalho técnico 

(OBS: NA DELIBERAÇÃO 19 DA CEP FICOU CONCENSUADO QUE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

1) verificar se o requerimento contém a descrição das características essenciais do trabalho a ser registrado; 

 

Art. 11. O registro deverá ser efetuado com base nas informações do requerente, sendo estas de inteira responsabilidade do 
mesmo. 

Parágrafo único. A constatação de que são inverídicas informações apresentadas pelo requerente implicará na anulação do registro, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. 

 

Art. 20. É vedado plagiar obras, projetos e demais trabalhos técnicos de criação no âmbito da Arquitetura e Urbanismo. 

 

Art. 13. O CAU/BR manterá atualizado em seu portal eletrônico um rol dos extratos dos registros de obras intelectuais de Arquitetura 
e Urbanismo efetuados pelos CAU/UF.  

REGISTRO DE DIREITOS AUTORAIS (RDA) NO SICCAU 



ACESSO AO ROL DE EXTRATOS DOS RDA 

O ROL DE EXTRATOS NÃO ESTÁ VISÍVEL NEM DIVULGADO NO SITE DO CAU/BR, como determina o 
art. 13 da Resolução 67 (deverá ser providenciado junto à Ass. De Comunicações) 

NÃO HÁ NENHUMA INFORMAÇÃO “OBRE COMO TER ACE“““O ao Rol de Extratos  

O “I“TEMA PRECI“A AVI“AR  QUE É NE““E LOCAL QUE “E ACE““A O ROL DE EXTRATO“  

Criar um campo de escolha da UF de registro 

para consulta 



PASSO A PASSO PARA EFETUAR UM RDA NO SICCAU 

Alterar Cadastrar  por “OLICITAR REGI“TRO  



Retirar COAUTOR PRINCIPAL, pois só existe   opções: AUTOR  E  COAUTOR   

Muda   o te o o a   pa a Período  de realização do projeto ou trabalho técnico  

Reti a  o a po Tipologia e to a  o Ca po Atividade   OBRIGATÓRIO  
O requerente tem que escolher um dos códigos de Atividades, dentre aqueles  listados 

na Res. 21 (os mesmos usados para o RRT) 

PASSO A PASSO PARA EFETUAR UM RDA NO SICCAU 

Muda  o te o o a!  pa a Des rição do Projeto ou Tra alho Té ni o  

Inserir mais  essas informações: 
- Requisitos exigidos para o registro, conforme  artigos 7º a 10 da Resolução CAU/BR nº 67/2013:  
se  arquiteto e urbanista com registro ativo à época da realização da atividade ; o trabalho técnico deve ser de criação em 

Arquitetura e Urbanismo e  se enquadrar nas atividades, atribuições e campos de atuação definidos na Lei 12.378/2010 ; o 
requerimento deverá ser instruído com cópia certificada ou autenticada do correspondente projeto ou trabalho técnico e 
conter a descrição das características essenciais do trabalho técnico a ser registrado; 
- A constatação de que são inverídicas as informações apresentadas pelo requerente implicará na anulação do registro, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais cabíveis (Art. 11 - Parágrafo único) 
- É vedado plagiar obras, projetos e demais trabalhos técnicos de criação no âmbito da Arquitetura e Urbanismo (Art. 20)   



Reti a  o a po Tipologia , pois esse e uisito ão está  
previsto na Resolução 67  e vários itens desse campo 

estão conflitando com os itens de Atividades permitidas e 
listadas na Resolução 21)  

PASSO A PASSO PARA EFETUAR UM RDA NO SICCAU 

Muda   o te o o a   pa a projeto ou trabalho técnico  



‘ 

O SICCAU DEVERÁ INSERIR UM QUADRO DE INFORMAÇÃO COM O SEGUINTE 
TEXTO: Deve á se  i se ida COPIA CERTIFICADA DIGITALMENTE  

PASSO A PASSO PARA EFETUAR UM RDA NO SICCAU 

Muda   o te o o a   pa a projeto ou trabalho técnico  

Mudar para: A o statação de ue as informações apresentadas 
são inverídicas implicará na anulação do registro, sem prejuízo 
das cominações legais a íveis  a t.  da Res. 67) 

Muda  pa a: De la o ue os dados i fo ados esse e ue i e to 
são ve dadei os  


