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PARA QUE SERVE O RRT?

O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) é o documento que comprova que projetos, obras ou 
serviços técnicos de Arquitetura e Urbanismo possuem um responsável devidamente habilitado e 
com situação regular perante o Conselho para realizar tais atividades.  
 
Os RRT são gravados no Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU) e compõem o 
acervo técnico do arquiteto e urbanista, com as informações registradas sobre o exercício da 
profissão.  
 
É uma proteção à sociedade e confere legitimidade ao profissional, fornecendo segurança técnica 
e jurídica para quem contrata e para quem é contratado.  



QUANDO EMITIR O RRT? 

O arquiteto e urbanista deve elaborar o RRT sempre que realizar atividades técnicas de Arquitetura e 
Urbanismo previstas no Artigo 3º da Resolução CAU/BR Nº 21.  
 
Essa Resolução estabelece sete grupos de atividades:  
 Projeto;  
 Execução;  
 Gestão;  
 Meio Ambiente e Planejamento Regional e Urbano;  
 Ensino e Pesquisa;  
 Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo  
 Engenharia de Segurança do Trabalho (esse último disponível apenas para especialistas na área).  



QUANDO EMITIR O RRT? 

Um RRT pode conter mais de uma atividade de um mesmo grupo, ou dependo dos casos previstos 
na Resolução nº 91/2014, pode conter várias atividades de grupos diferentes.  
 
Todos os arquitetos e urbanistas envolvidos em uma mesma atividade - seja de projeto, execução 
de obra, urbanismo, ensino, pesquisa ou quaisquer outros serviços técnicos, devem emitir o 
RRT, assumindo, solidariamente com os demais, a responsabilidade pelo trabalho.  

 Neste caso, os arquitetos e urbanistas, 

envolvidos em uma mesma atividade, 
deverão cada um emitir um RRT, com 
vínculo EQUIPE



QUANDO EMITIR O RRT? 

O RRT deve ser efetuado sempre: 

- Antes do início das atividades do Grupo Execução; 


- No início ou antes do término das atividades dos Grupos:

Grupo 1: Projeto 
Grupo 3.1 (Gestão): Coordenação e Compatibilização de Projetos
Grupo 4: Meio Ambiente
Grupo 7.8.12 (Eng. Seg. Trabalho):  Projeto de Sistema de Segurança 
Grupo 7.8.13:  Projeto de Proteção Contra Incêndios



QUANDO EMITIR O RRT? 

- Ou ainda o RRT deverá ser emitido:

a) até entrega final dos documentos técnicos, objeto do contrato, ao contratante;  
b) antes de dar entrada e/ou protocolar em pessoa jurídica, pública ou privada, responsável pela análise e 
aprovação do projeto e/ou documento técnico, objeto do contrato; ou  
c) antes da publicação ou divulgação dos documentos técnicos, objeto do contrato, em elementos 
de comunicação dirigido ao cliente e ao público em geral;   
 
Para as demais atividades técnicas, o RRT deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data de 
início da atividade e desde que seja antes da data de término da atividade. 
Ex: A atividade de “3.7-Desempenho de cargo ou função técnica” do Grupo Gestão. 
 
A exceção são casos de “situação de emergência” oficialmente decretada que poderão ser efetuados até 90 
(noventa) dias depois de cessada à emergência. 




REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- RRT

Fundamentação – Art. 1º Resolução nº 91 de 09/10/2014. 

“A elaboração de projetos, a execução de obras e a prestação de quaisquer 
serviços profissionais realizados por arquitetos e urbanistas, que envolva 
competência privativa ou atuação compartilhada com outras 
profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) nos termos desta Resolução, em conformidade com a Lei nº 
12.378, de 31 de dezembro de 2010”. 



TIPOS DE RRT 

De acordo com a Resolução do CAU/BR nº 91, Art. 8º – o Registro de Responsabilidade Técnica é classificado 
em 4 modalidades: 

 SIMPLES

 MÚLTIPLO  MENSAL 
 MÍNIMO 
 DERIVADO 
 SOCIAL 

Obs: 
Com a Resolução CAU/BR nº 91/2014 houve a extinção do RRT de 
Cargo e Função, o mesmo passa a ser um RRT Simples cuja 
atividade técnica declarada é a  
3.7 – Desempenho de Cargo ou Função Técnica.  

Com a Resolução CAU/BR nº 177/2019 houve a 
alteração do RRT retificador e mínimo e criou-se o 
RRT Social



ACESSANDO  
O SICCAU



1. Acesse o site. www.caues.gov.br

2. Clique na aba “SERVIÇOS ONLINE”  

Faça o “LOGIN” para acessar seu ambiente profissional

CPF: 62546328530
SENHA: CAU#prof

 



 

 

4. Acessando o “Ambiente Profissional”.

  Atenção: Anuidade em aberto! 

Atenção: RRTs em aberto! 



SIMULAÇÃO PARA 
EMISSÃO DE RRT



6. 2. Na guia RRT escolha “Preencher Registro de Responsabilidade Técnica”

5. 1. No ambiente profissional clique na guia “RRT” 

 



RRT SIMPLES

Esse tipo de RRT deve ser usado para registro de qualquer tipo de atividade profissional, referente a serviço/
obra. 

Para simulação será considerado: 

 Atividade: Projeto de Arquitetura

 Forma de Registro: Inicial

 Participação: Individual

 Objeto: Residencial/Unifamiliar

 Contratante: Pessoa Física



SIMULANDO UM  
RRT SIMPLES



7. 3. Escolha o RRT “SIMPLES” 

 

Este tipo de RRT compreende grande maioria das atribuições 
profissionais do Arquiteto e Urbanista.

 

TUTORIAL DO RRT SIMPLES: 
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/fetch.php/tut_rrt_simples_r04.pdf 



7. 4. A próxima tela irá apresentar informações sobre o RRT Simples. Para prosseguir, selecionar o botão 
AVANÇAR:

  



 

 

5. Para o nosso exemplo, iremos selecionar a identificação do RRT Simples,  a opção de não atender o 
processo de fiscalização e a forma de participação será individual.

Somente marcar a opção SIM, se o RRT 
estiver em processo de Auto de Infração

•RRT DE EQUIPE: 
todos assumem 
de forma solidária 
a responsabilidade 
técnica da atividade.  

•Somente após 
o registro do RRT 
do principal integrante 
da equipe, que os 
demais poderão 
ser registrados.  

Cabe uma taxa para 
cada profissional. 



 

5. 6 . A próxima tela irá aparecer o campo para preencher os dados do contratante:

5. 7. Quando o contratante não está cadastrado, o SICCAU apresentará o seguinte aviso:



 

5. 8. Se o contratante não estiver cadastrado, a próxima tela irá apresentar os campos para seu devido 
preenchimento:

 O preenchimento dos 
campos e-mail e 
telefone também 
é obrigatório.



 

5. 9. Os próximos dados se referem ao endereço da atividade e a descrição do serviço:



 

5. 10. Escolha a tipologia. No nosso exemplo será Habitacional Unifamiliar:



 

5. 11. Em “Escolher Atividades”, defina o grupo, a atividade, a quantidade e unidade de medida. Para 
confirmar a atividade, selecione a opção “Vincular Atividade”. Também é necessário efetuar a Declaração de 
Acessibilidade: 

 



 

5. 12. Definir o número do contrato, as datas e o valor do contrato:  

 

Em todas as telas 
de preenchimento do RRT, 
o profissional poderá 
utilizar essa seta 
para retornar a 
tela anterior.



 

5. 13.  Informe o valor de contrato. O valor poderá ser 0,00, mas deverá ser inserido o motivo referido:

 



 

5. 14. Quando o valor não for o informado, o SICCAU irá demonstrar o seguinte aviso:

 

5.15.Paraosoutrosmotivos,oprofissionaldeveráselecionarumaconfirmação:

A Declaração de Funcionário/ Servidor 
só aparece quando o profissional 
possui um RRT Simples 
de Desempenho de Cargo ou Função 
Técnica registrado no SICCAU



5. 16. Selecione a opção referente a tempestividade do RRT: 

 

RRT EXTEMPORÂNEO – RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 91  
Registro de atividades técnicas em desacordo com o 
art. 2º da Resolução nº 91/2014. 

 Processo administrativo - passa por análise



5. 17. A próxima tela irá apresentar o resumo do RRT. Caso precise de alterar algum dado, selecione a opção 
AÇÕES. Com os dados conferidos, clicar na opção CONCLUIR CADASTRO RRT.

Para visualizar as atividades e 
a descrição.

Para verificar a opção 
de acessibilidade



5. 18.  Ao concluir o cadastro do RRT, o SICCAU irá solicitar a autenticação. Basta inserir o LOGIN e SENHA 
novamente:



5. 19. Na próxima tela, é possível conferir o RRT emitido. Vale ressaltar que para ser considerado registrado, é 
necessário o pagamento da taxa



5. 20. Nas próximas opções, verifica-se que é possível imprimir o RRT em rascunho e o seu boleto respectivo.

Se o profissional possuir vínculo com a empresa, o 
SICCAU irá demonstrar duas opções de SACADO.



5. 21. Boleto do RRT Simples

Caso a data de previsão de término da 
atividade, declarada no  RRT, seja anterior à 
data de vencimento do boleto, a data 
de vencimento do boleto será a data de 
previsão de término da atividade cadastrada. 

Somente será considerado REGISTRADO após compensação 
bancária 
RESPONSABILIDADE do pagamento é do PROFISSIONAL! 

Valor único de R$ 97,95 (em 2021)                    
 Vencimento de 10 dias 

(Para órgãos públicos - 45 dias) 



5. 22. O RRT só passará a ter a numeração após o seu pagamento  e geralmente terá duas páginas: 

 O RRT Rascunho não é considerado como 
documento válido para apresentação 
de órgãos públicos, mesmo 
com comprovante de pagamento.



5. 23.  RRT - Documento Definitivo:

RRT Registrado após compensação 
bancária   (24 hs).   
Documento de registro definitivo com 
numeração. 
Não há necessidade de apresentar 
comprovante de pagamento. 

Preenchimento automático do campo 
nº 2.1 - “Valor do RRT”



RRT RETIFICADOR 

Utilizado quando há necessidade de retificação de RRT anteriormente efetuado, com vistas à correção de dados 
ou à alteração do objeto que o constitui. 

O QUE PODE SER CORRIGIDO: 

Quanto aos Dados 
• Valor do contrato/honorários; 
• Contratante (Del.63/2020 – grafia e compl. inf.); 
• Participação; 
• Endereço da obra ou serviço técnico (Del.63/2020); 
• Número do contrato. 
 

Quanto ao Objeto 
• Substituição, inclusão ou exclusão de atividade 
técnica*; 
• Ampliação ou redução de quantitativos; 
• Descrição do objeto constituinte da atividade técnica; 
• Previsão de término, contanto que a data não seja 
anterior à de pagamento do boleto; 
• Tipologia. Não será devida taxa de RRT retificador 

O RRT poderá ser corrigido até 10 vezes. 



O QUE NÃO PODE SER CORRIGIDO  

• Modalidade de RRT escolhida (Simples, Múltiplo Mensal, Mínimo...); 
• Opção quanto a realização como atividade no exterior; 
• Opção quanto a ser Extemporâneo; 
• Empresa contratada à qual o profissional é vinculado, caso haja; 
• Grupo de atividade; 
• Data da celebração do contrato; 
• Data de início da atividade.

O preenchimento incorreto de um dado não pode ser retificado.  
Neste caso, deve-se solicitar anulação do RRT e registrar um novo. 
Caso vencido o prazo legal, deve-se emitir um RRT Extemporâneo. 

Vale ressaltar que não há devolução de taxa para o RRT que foi anulado. 



SIMULAÇÃO PARA 
RETIFICAÇÃO DE 
RRT



5. 1. Após acessar o SICCAU, escolher a opção RRT/ Pesquisar/ Retificar RRT. Inserir o número do RRT no 
campo correspondente:

Não pode ser realizado, 
caso tenha sido dado baixa do 
mesmo 



RRT EXTEMPORÂNEO 

RRT emitido fora do prazo legal, que regulariza uma atividade técnica de arquitetura e urbanismo efetuada 
sem a respectiva emissão de RRT (infração). 

Pode ser resultado do reconhecimento do próprio profissional ou advindo de resultado de ação fiscalizatória.

O RRT Extemporâneo é condicionado: 

•Taxa de expediente  
(paga no ato do requerimento) 
 
•Taxa de RRT vigente  
(forma espontânea) ou 
•Multa de 300% do valor da taxa da RRT vigente  
(mediante auto de infração)

Independe do deferimento.  
Caso a solicitação seja deferida, será convertida 
em taxa da RRT

Nova Resolução 184/2019  
(vigor final maio)



RRT EXTEMPORÂNEO 

Deverá ser solicitado pelo arquiteto e urbanista por meio de requerimento específico disponível no ambiente 
profissional do SICCAU.  

Deverá ser anexado ao SICCAU: 
•Declaração formal do arquiteto e urbanista de que ele é o responsável técnico pela atividade a ser 
registrada;  
•Documentos comprobatórios da efetiva realização da atividade considerada.

Os documentos comprobatórios devem ser espelho dos 
dados do RRT, contendo: 

Data celebração do contrato, atividade técnica e 
metragem, início, término e endereço da atividade, 

sob pena de não aprovação. 

Quando o RRT Extemporâneo for fruto de 
fiscalização no Espírito Santo, deverá ser 

informado o n° da notificação 
na descrição, dispensando a exigência 

de documentação comprobatória

TUTORIAL RRT EXTEMPORÂNEO 
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/
fetch.php/tut_rrt_extemporaneo_r00.pdf

MODELOS DE DOCUMENTOS PARA DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS 
https://www.caues.gov.br/tutoriais/



DA BAIXA, CANCELAMENTO E NULIDADE DE RRT

A Baixa de RRT significa que se encerra a participação do arquiteto e urbanista na atividade por ele registrada; 
 
O cancelamento de RRT se dá quando nenhuma das atividades técnicas registradas for realizada.  
 
A nulidade do RRT significa que este não tem validade, seja porque o arquiteto exerceu funções fora do seu 
campo de atuação, emprestou seu nome à terceiros e etc... 

Para cancelamento e nulidade, antes 
cabe análise e aprovação. Necessário 

justificar.

Não haverá devolução de 
taxa para cancelamento ou 

nulidade de RRT.

A baixa de RRT não passa no setor de 
análise e é 

concedida automaticamente.

Ex: Se o profissional efetuou parte da atividade de um RRT, mas não 
concluiu, por distrato de contrato com o cliente, o profissional deverá 
efetuar a BAIXA do RRT por interrupção das atividades



SIMULANDO UMA 
BAIXA DE RRT



5. 1. No ambiente profissional clique na guia “RRT” 

6. 2. Na guia RRT escolha “Alterar status de RRT”
 

TUTORIAL BAIXA DE RRT: 
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/
fetch.php/tut_baixa_de_rrt_r02.pdf 



6. 3. Escolher o RRT que deverá ser baixado no sistema: 

 

6. 4. Seleciona o motivo “BAIXA”: 

 



6. 5. Definir os motivos da baixa e inserir a data de término:

A baixa só pode ser efetuada caso a data 
de término seja menor ou igual à 

previsão de término informada no RRT.  
Caso o serviço tenha findado em data 
posterior, é preciso retificar o RRT para 

efetuar a baixa 

A baixa pode ser revertida apenas por 
analista e em casos extremos



6. 6. Após validação das informações, selecionar o botão “Alterar Status”.  

OBSERVAÇÃO: Se o profissional solicitar a interrupção de registro, 
deverá efetuar todas as baixas dos RRT’s, independente de serem 
facultativas ou obrigatórias.



SIMULANDO UM 
RRT MÚLTIPLO  
MENSAL



7. 1.  Escolha o “Modelo” (MÚLTIPLO MENSAL) 

Mesma atividade técnica vinculada a um 
contratante, podendo ter diversos endereços, 
realizada dentro do mesmo mês e no âmbito de 
uma mesma UF.

TUTORIAL DO RRT MÚLTIPLO MENSAL 
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/
fetch.php/tut_rrt_multiplo_mensal_r00.pdf



2. A próxima tela irá apresentar informações sobre o RRT Múltiplo Mensal. Para prosseguir, selecionar o 
botão AVANÇAR:



3. Selecionar a opção de identificação do RRT Múltiplo Mensal: 



4. Os passos referentes ao preenchimento do processo de fiscalização, da forma participação, da 
empresa contratada (se o profissional possuir vínculo com empresa) e do contratante são semelhantes 
a forma de preenchimento do RRT Simples. No entanto, é possível inserir diversos endereços. A 
primeira tela indicará o Endereço 1:

O preenchimento é semelhante 
ao RRT Simples, desde 
que atendidos os requisitos 
da Resolução nº 91/2014-CAU/
BR.



5. Após preenchimento da primeira atividade, devemos selecionar a opção ADICIONAR NOVO ENDEREÇO 
DA OBRA/SERVIÇO PARA ESTE CONTRATO. Não esqueça de selecionar também a opção VINCULAR 
ATIVIDADE:



6. Quando adiciona-se um novo endereço, aparecerá a opção de Endereço 2 no RRT. Pode-se registar 
até 100 endereços diferentes no RRT.

 



7. Finalizando o acréscimo dos endereço, o profissional deverá selecionar a opção SALVAR E AVANÇAR 
no RRT;

 

8. Por ser um RRT Múltiplo Mensal, só é possível inserir as datas dentro do mesmo mês:



9. Definir a Declaração de Tempestividade e salvar e avançar para conferência de dados:

 



SIMULANDO UM 
RRT MÍNIMO



7. 1.  Escolha o “Modelo” (MÍNIMO)

 

Atividades técnicas de projeto, de execução e de atividades especiais de 
arquitetura desde que a área útil da edificação ou área total de 

intervenção não ultrapasse 70m², desde que vinculadas a um mesmo 
contratante e um endereço de obra ou serviço (Resolução 184/2019)

Atividades técnicas de projeto, de execução e de atividades especiais de 
arquitetura desde que a área útil da edificação ou área total de 

intervenção não ultrapasse 70m², desde que vinculadas a um mesmo 
contratante e um endereço de obra ou serviço (Resolução 184/2019)



2. A próxima tela irá apresentar informações sobre o RRT Mínimo. Para prosseguir, selecionar o botão 
AVANÇAR:

 



3. Selecionar a opção de identificação do RRT Mínimo:

 



4. Os passos referentes ao preenchimento do processo de fiscalização, da forma participação, da 
empresa contratada (se o profissional possuir vínculo com empresa), do contratante, do endereço, da 
descrição e tipologia são semelhantes ao preenchimento do RRT Simples. No item 
“Escolher atividades”, no entanto, verifica-se que contém apenas três grupos de atividades:

 



5. Podemos adicionar diversas atividades dos Grupos de “PROJETO”, “EXECUÇÃO” e “ATIVIDADES ESPECIAIS” no 
RRT Mínimo.

 



6. Efetuar a Declaração de Acessibilidade:

 

7. No próximo item, serão inseridas as datas. Vale ressaltar que se o RRT possuir uma das atividades do Grupo 
“EXECUÇÃO”, deverá ser efetuado antes do seu início:



8. Definir a Declaração de Tempestividade e salvar e avançar para conferência de dados:

 



SIMULANDO UM 
RRT SOCIAL



1. Escolha o “Modelo” (SOCIAL) 

 

Destinado a habitação de interesse social ou de família de baixa renda 
que permite registrar uma ou mais atividades técnicas de Grupos 
de Atividades distintos (Projeto, Execução e Atividades Especiais de 
Arquitetura) realizadas para um único contratante PJ ou para mais 
de um contratante PF

Pode ser vinculado a um 
único endereço de 

conjunto habitacional ou 
edificação residencial 

multifamiliar, ou a até 100 
endereços de edificações 

residenciais unifamiliares com 
área total de até 100m2, 

desde que no mesmo 
Município.  Só é válido após 

pagamento da taxa 
e compensação do boleto.

Resolução 184/2019 

TUTORIALDORRTSOCIAL
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/lib/exe/fetch.php/
tut_rrt_social_r02.pdf



2. A próxima tela irá apresentar informações sobre o RRT Social. Para prosseguir, selecionar o botão 
AVANÇAR:

 



3. Defina a identificação do RRT Social: 

 



4. Os passos referentes ao preenchimento do processo de fiscalização, da forma participação, da empresa 
contratada (se o profissional possuir vínculo com empresa), do contratante, do endereço e da descrição são 
semelhantes ao preenchimento do RRT Simples. No item “Escolher atividades”, no entanto, verifica-se que 
contém apenas três grupos de atividades. Nesse caso, a opção de “Tipologia” não aparecerá.

 



5. O preenchimento do RRT Social é semelhante ao RRT Mínimo. Contudo podemos adicionar mais endereços. 

 

Escolher declaração 
de acessibilidade

Não esqueça de vincular 
a atividade!



6. Preencher os campos seguintes e escolher a Declaração de Tempestividade. Na próxima tela, será possível 
conferir os dados do RRT Social:

 



SIMULANDO UM 
RRT DERIVADO



7.1.Escolhao“Modelo”(DERIVADO)

 

Quando constituir-se de atividade técnica objeto de Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) efetuada, até 15 de dezembro de 2011, junto aos então Conselhos de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). 



7. 2. A próxima tela se refere aos dados do RRT Derivado. Preencha com o número da ART e sua respectiva data: 

 

Os dados do RRT Derivado deverão ser iguais a ART emitida. Caso 
tenha alguma modificação, o profissional deverá retificar o RRT 

Derivado posteriormente, após a aprovação.

Preencha todos os dados  
Solicitados

Anexar arquivos :
 imagem da ART e contrato

Após cadastro, o RRT Derivado não é 
emitido automaticamente: 
é submetido à análise do 

setor técnico. O profissional 
deverá aguardar a aprovação para 

a impressão do documento.



SIMULANDO UMA 
DENÚNCIA



IMPORTANTE: apontar os indícios, 
com imagens, ou qualquer outro 
item que corrobore a denúncia 

realizada.



 

 
Após finalizar seu RRT, “CLICAR” no botão “SAIR DO SISTEMA”. 

 

Finalização do Sistema 

 



 

 
Para obtenção do certificado: 

REALIZE A PESQUISA DE SATISFAÇÃO  
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