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O QUE SIGNIFICA CANCELAR UM RRT?
Significa torná-lo sem efeito, bem como os direitos e deveres 
decorrentes do que nele foi registrado.

QUANDO UM RRT DEVE SER CANCELADO?
Quando o RRT foi devidamente emitido e pago, mas nenhuma das 
atividades técnicas que o constituem foi realizada.

EMITI O BOLETO DO RRT, MAS NÃO PAGUEI, POSSO CANCELAR O RRT?
Não, neste caso, o RRT deve ser excluído. Veja o tutorial de como excluir.

POSSO RECEBER DE VOLTA O VALOR DA TAXA?
Não haverá devolução de taxa de RRT cancelado.

O CANCELAMENTO É AUTOMÁTICO?
Não. É um processo que requer a análise do CAU/UF para deferimento.



PASSO A PASSO



Após fazer o login no SICCAU, clique no menu RRT e em Alterar Status de RRT.



O sistema exibirá os 
RRTs passíveis de 
alteração de status.

É possível cancelar 
apenas um RRT ou 
vários de uma vez.

Selecione o(s) RRT(s) 
desejados clicando 
na(s) caixa(s) de 
seleção.



Será exibido um 
quadro de alteração de 
status, como este ao 
lado, para cada RRT 
Selecionado.



Selecione o status 
Cancelamento, selecione 
o Motivo (consta apenas 
uma opção) e preencha a 
Descrição, conforme 
exemplo ao lado.

Caso deseje, você pode 
anexar documentos 
comprobatórios clicando 
em +Adicionar.

Ao finalizar, clique em 
Validar Informações.



O quadro de alteração 
de status será fechado 
e o RRT alterado ficará 
em vermelho. 

Repita o procedimento 
para todos os RRTs que 
deseja cancelar.

Caso precise alterar 
alguma informação, 
clique no botão Alterar
do RRT desejado.

Ao finalizar clique em 
Alterar Status.



Pronto! A solicitação de cancelamento foi encaminhada para análise do CAU/UF. Você receberá um 
e-mail informando sobre o deferimento ou solicitando o atendimento de alguma diligência.



PASSO A PASSO



Na página inicial do SICCAU, role a página para baixo e clique na aba RRTs Cancelados. Em seguida, 
localize o RRT desejado e clique em Ver Item.



O RRT será aberto em nova janela, constando o status de CANCELADO no topo da página.




