
ITEM 

ALTERADO

Resoluções: 17/2012, 24/2012, 31/2012, 46/2013, 

50/2013 e 54/2013 

(REVOGADAS)

Resoluções: 91/2014 e 93/2014            

(EM VIGOR A PARTIR DE MARÇO/2015)

FORMA DE PARTICIPAÇÃO
RRT de Co-Autor, RRT de Co-responsável - deixa de existir 

(art. 4º da Res.17)

Passam a constar apenas (art. 7º da Res. 91):

RRT Individual – realizada por um único arquiteto e urbanista.

RRT de Equipe – realizada por mais de um arquiteto e 

urbanista.

MODALIDADE DE RRT

Cargo-Função: deixa de existir e torna-se um RRT Simples 

Retificador: torna-se um tipo de RRT 

(art. 5º da Res. 17)

Passam a constar apenas:

Simples, Múltiplo Mensal, Derivado e Mínimo

TIPOS DE RRT Não existia tipologia RRT Inicial e RRT Retificador

CAT (sem atestado)

CAT-A (com atestado)

Não existia nenhuma exigência para o atestado além dos 

dados da obra ou do serviço técnico nele descrito.                                                                

Taxas: CAT = 0,5 X valor do RRT e CAT-A = 1 X valor do RRT

Ampliam as informações que constarão nas  CAT e CAT-A 

(arts. 9º e 19 da Res. 93).                                                                                                           

No atestado, além dos dados sobre o projeto, obra ou outro 

serviço técnico prestado, deve conter informações sobre a PJ 

contratante e também da PF que firmou o atestado (art. 16 

da Res. 93).                      

Taxas: CAT = gratuita e CAT-A = 1 X valor do RRT

TAXA DE EXPEDIENTE DO RRT 

EXTEMPORÂNEO

a)Taxa de RRT em caso de deferimento (art. 8º da Res. 31);                                                                             

b)Taxa de expediente, no valor de 2 (duas) vezes o valor da 

taxa de RRT (art. 8º da Res. 31);           

c)multa no valor de 300% (trezentos por cento) do valor da 

taxa de RRT (art. 10 da Res. 31).

a)Taxa de expediente no valor de 1 vez a taxa de RRT (art. 18 

da Res. 91); 

b)Taxa de RRT se for deferido (art. 18 da Res. 91);

c)Multa de 300% do valor da taxa de RRT se for deferido (art. 

18 da Res. 91). 

Se deferido, a taxa de expediente será convertida em taxa de 

RRT.

ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DO RRT 

EXTEMPORÂNEO

Processo administrativo subordinado à apreciação e 

deliberação da Comissão de Exercício Profissional (art. 6° da 

Res.31)

Processo administrativo a ser submetido à apreciação do 

CAU/UF (art. 17 da Res. 91)

CANCELAMENTO DE RRT

Processo administrativo a ser encaminhado à Comissão de 

Exercício Profissional do CAU/UF (art. 27 da Res.24).                                         

*Não existia nenhuma referência quanto à solicitação de 

ressarcimento.

Processo administrativo a ser submetido à apreciação do 

CAU/UF (art. 35 da Res. 91).                                                                                          

*Art. 38 da Res. 91: "Não haverá devolução de taxa de RRT 

cancelado."

NULIDADE DE RRT

Processo administrativo a ser encaminhado à Comissão de 

Exercício Profissional do CAU/UF (art. 31 da Res.24).                                         

*Não existia nenhuma referência quanto à solicitação de 

ressarcimento.

Processo administrativo a ser submetido à apreciação do 

CAU/UF (art. 40 da Res. 91).                                                                                          

*Art. 43 da Res. 91: "Não haverá devolução de taxa de RRT 

anulado."

RRT DE ATIVIDADE REALIZADA NO 

EXTERIOR

Processo administrativo, a ser submetido à apreciação da 

Comissão de Exercício Profissional (art. 5º da Res. 46).

Processo administrativo a ser submetido à apreciação do 

CAU/UF (art. 24 da Res. 91).

CRQPF  Prazo de validade: 90 dias (art. 11 da Res. 54)

Além das informações que já constam atualmente na CRQPF, 

foram acrescentadas: datas de obtenção do título de arq. e 

urb., de registro do arq. e urb. no CAU e de expedição da 

certidão (art. 23 da Res. 93).  

Prazo de validade: 180 dias (art. 32 da Res. 93)

CRQPJ Prazo de validade: 90 dias (art. 11 da Res. 54)

Além das informações que já constam atualmente na CRQPJ, 

foram acrescentadas: datas de registro da PJ no CAU e de 

expedição da certidão.  (art. 23 da Res. 93)                                                                                         

Prazo de validade: 180 dias (art. 32 da Res. 93)

CND Prazo de validade: 90 dias (art. 11 da Res. 54)

Ampliação das informações que constam nesta certidão  (art. 

29 da Res. 93).                                                 

Prazo de validade: 180 dias (art. 32 da Res. 93)

BAIXA DE RRT

*Obrigatória a baixa para conclusão de atividade profissional 

referente a execução de obras, prestação de serviços 

técnicos ou desempenho de cargo ou função (art. 19 da Res. 

24).                                                                                                                               

*A baixa do RRT deverá ser SOLICITADA pelo arquiteto e 

urbanista  (art. 20 da Res. 24).                     

*As análises são obrigatórias para as solicitações de baixa.

* A baixa é facultativa para atividades de criação e 

elaboração intelectual e obrigatória para atividades de 

materialização (art. 26 da Res. 91).     

*A baixa deverá ser EFETUADA pelo arquiteto e urbanista 

(art. 28 da Res. 91).                                       

* Quanto às análises de Baixa: "O CAU/UF obriga-se a 

realizar, em intervalos não superiores a 6 (seis) meses, 

auditorias internas acerca dos procedimentos de baixa de 

RRT nele efetuados, nas modalidades Simples, Mínimo e 

Múltiplo Mensal . " (art. 47 da Res. 91)

MUDANÇAS DO RRT E CERTIDÕES

Discussão ampliada sobre as Resoluções 91 e 93 - 29/01/2015


