
4.7.4.8.Análise de Pedido de Anulação de RRT
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Consulta no Siccau, na aba RRTs 
Pendentes por Status (Baixa, 

Cancelamento, etc.)

Requerimento de 
anulação de RRT

Iniciativa do arquiteto e 
urbanista ao constatar situação 
motivadora de anulação do RRT.

Acessa a solicitação de anulação 
de RRT a analisar

Verifica se os dados do RRT e 
documentos apensados 

correpondem ao enquadramento 
de nulidade do RRT

Notifica o profissional para, no 
prazo de 10 (dez) dias, a 

apresentar esclarecimentos 
quanto à solicitação de anulação 

de RRT

X

Enquadramento de 
nulidade constatado?

Não

Defere pela anulação do RRT 
notificando o profissional via 

Siccau

Duplicidade de RRT; erro ou 
inexatidão insanáveis nos dados 
do RRT; as atividades registradas 

não constituem atribuições e 
campos de atuação do arquiteto 

e urbanista; o responsável 
técnico não participou 

efetivamente das atividades 
técnicas que constituem o RRT; 
ou assumiu a responsabilidade 
sobre aquelas executadas por 
outro profissional legalmente.

Sim

RRT anulado

X

Requerente 
se manifestou?

X

Sim

Comprovou que RRT 
está gravado de 

vício?
Sim

Indefere solicitação de anulação 
de RRT e notifica profissional a 

providenciar medidas 
necessárias ao enquadramento 
adequado à situação de fato do 

RRT 

Não

É recorrente que no lugar de 
baixa ou cancelamento de RRT, o 

profissional solicite 
equivocadamente a nulidade.

X

Requerente interpôs 
recurso?

Encaminha recurso para a CEP-
CAU/MG

Sim

Aprecia a interposição de recurso 
ao indeferimento da solicitação 

de anulação de RRT

Comunica decisão ao interessado

XNão

Atendeu diligências?

Não

Não

RRT com status 
pendente após 

análise

Analisa a solicitação para o 
cancelamento do RRT

XSim
Status do RRT a 

alterar?

Cancelamento

Procede com a baixa do RRT

Baixa

RRT baixado

RRT cancelado

X

Decisão favorável?

Delibera por manter o 
indeferimento à solicitação de 

anulação do RRT

Delibera em favor do 
deferimento da solicitação de 

anulação de RRT
Não Sim
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