
4.7.4.2.Análise de RRT Extemporâneo

X

Consulta no Siccau de 
maneira geral todas as 

solicitações de RRT 
Extemporâneo acessando a 

aba "RRTs" no menu "Minhas 
Atividades"
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Solicitação/retificação de RRT Extemporâneo

Acessa a solicitação de RRT 
Extemporâneo a analisar, 
respeitando a ordem de 

cadastro das solicitações no 
Siccau e os que tiveram 

pagamento da taxa de análise 
efetuado

Identifica quais condições 
instruem o processo de 

análise

Do que decorre o 
RRT Extemporâneo?

Confere o apensamento da 
documentação e condições 
deliberadas pela CEP-CAU/

MG

Decurso do prazo resolutivo

X

Documentação em conformidade?

Emite despacho de 
identificação de pendências 

via protocolo Siccau

Não
e.g.: documentação deve 

estar assinada, dispensada de 
autenticações e 

reconhecimentos cartoriais, 
sendo recusada a que 
apresentar sinais de 
adulteração digital, 

facultando ao requerente a 
apresentação presencial dos 

originais

Verifica consonância entre os 
dados documentais e os 

preenchidos no RRT 
Extemporâneo

Sim

X

Respondeu diligência?

Sim

Não

Ação fiscalizatória

X

Dados coerentes? Emite despacho de 
identificação de pendências 

via protocolo Siccau 
apontando as correções 

necessárias

Não

Procede com a aprovação do 
RRT Extemporâneo, 

notificando o requerente

Sim

RRT Extemporâneo 
aprovado

X

Atendeu diligências?

Sim

X

Não

Interpôs recurso?

Não

Encaminha processo para a 
apreciação e deliberação da 

CEF-CAU/MG

Aprecia sobre a interposição 
de recurso

X

Acusou 
desistência?

X

Não

Interpôs 
recurso?

Verifica manifestação escrita 
e documento que demonstre 
a desnecessidade do registro

Sim

X

Registro 
desnecessário?

Não

Emite despacho conferindo a 
desnecessidade do registro e 
arquiva protocolo vonculado 

à solicitação

Sim

Solicitação arquivada

Não

RRT 
Extemporâneo 

indeferido

Sim

Confere o apensamento de 
cópia do documento de 

fiscalização

Nota ou Relatório de 
Fiscalização, Notificação 
Preventiva ou Auto de 

Infração emitido pelo CAU/
MG ou equivalente emitido 

por outros órgãos de 
fiscalização profissional, 

quando de atividades 
compartilhadas.

X

Documento apensado?

Emite despacho de 
identificação de pendências 

via protocolo Siccau
Não

Verifica consonância entre o 
documento de fiscalização e 

os dados do RRT 
Extemporâneo

Sim

X

Apresentou documento?

Sim

Não X

Dados compatíveis?

Emite despacho de 
identificação de pendências 

via protocolo Siccau
Não

Procede com a aprovação do 
RRT Extemporâneo, 

notificando o requerente

Sim

X

RRT Extmp corrigido?

SimX

Acusou 
desistência?Verifica manifestação escrita 

e documento que demonstre 
a desnecessidade do registro

Sim

X

Registro desnecessário?
Não

Não
RRT 

Extemporâneo 
indeferido

Emite despacho conferindo a 
desnecessidade do registro e 
arquiva protocolo vinculado à 

solicitação

Sim

Solicitação arquivada

Delibera pelo indeferimento

Comunica ao requerente 
decisão da CEF-CAU/MG

Delibera pelo indeferimento 
com diligência

Delibera pelo indeferimento 
com diligência

XX

Decisão favorável?

Não

Não

Sim

Sim
Produziu 

diligências?

Comunica ao requerente da 
diligência

X

Cumpriu diligência?

Sim

RRT 
Extemporâneo 

indeferido

Não
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