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EMENTA: NULIDADE da Art.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo em epígrafe, que trata da solicitação de cancelamento e ressarcimento
do valor das ART´s SE20150031447 e SE20150031456 do engenheiro civil Hennio Cavalcanti
de Souza Macêdo, considerando a Lei 6.496/77, que institui a “Anotação de Responsabilidade
Técnica” e dispõe em seu artigo 1° que, todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de
obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura
e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART); considerando que
o profissional alega que as Art´s em questão devem ser canceladas por "não estar indicado no
carpo técnico da empresa". Considerando que a ART SE20150031447 temo como objeto:
"Elaboração do planejamento , orçamento e gerenciamento do projeto de construção de um
muro de arrimo de aproximadamente 25 metros para contenção das águas fluviais do Rio
Poxim nos limites das instalações prediais da Energisa Sergipe"; considerando que a ART
SE20150031456 temo como objeto:"Elaboração do planejamento, orçamento e gerenciamento
do projetos de construção do Novo Almoxarifado da Sede Energisa de com h= 12 metros e
aprox 900 m² em estrutura metálica e vedação em alvenaria, contendo ainda um mezanino
laje "Steel Deck" para acomodação do escritório administrativo"; considerando que não foi
declarado pelo profissional que o serviço não fora feito; considerando que o profissional
também não indicou outro responsável técnico pelo serviço; considerando e-mail recebido da
Energisa, onde o setor de RH alega que o mesmo ocupa o cargo de "Analista de Projetos" e
que: "para exercer o cargo de Analista não é pré-requisito o curso de Engenharia, desta forma
não dever ser fornecido nenhuma ART como Engenheiro Civil pois o mesmo não exerce
nenhuma atividade técnica"; considerando que no mesmo e-mail, a empresa afirma que
nenhuma ART como engenheiro civil deve ser registrada pelo mesmo em nome desta;
considerando que o ressarcimento cabe apenas em caso de CANCELAMENTO; considerando
que para o cancelamento de uma ART, esta deverá estar enquadrada nos dois casos previstos
pela Resolução 1.025/09 do Confea que são: "Art. 21. O cancelamento da ART ocorrerá
quando: I – nenhuma das atividades técnicas descritas na ART forem executadas; ou II – o
contrato não for executado."; considerando que neste caso, pode-se enquadrar as ART´s em
questão como passíveis de NULIDADE, visto que enquadram-se no caso de "erro insanável"
previsto na Res. 1025/09: "Art. 25. A nulidade da ART ocorrerá quando: I – for verificada
lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão insanáveis de qualquer dado da ART”;
considerando que o Art. 26 da mesma resolução diz: "A câmara especializada relacionada à
atividade desenvolvida decidirá acerca do processo administrativo de anulação da ART".,
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DECIDIU, por unanimidade, pela NULIDADE das ART´s SE20150031447 e SE20150031456 e,
consequentemente, ao INDEFERIMENTO da solicitação de ressarcimento do valor pago nas
mesmas. Como trata-se de erro insanável, não cabe prazo para retificações das ART´s, e
conforme determina a Res. 1025/09, este Conselho deverá comunicar ao profissional, e ao
contratante os motivos que levaram à anulação das mesmas. Coordenou a sessão o senhor
Engenheiro Civil Nicanor Moura Neto. Votaram favoravelmente os Engenheiros Civis Daniel
Brito Andrade, Dilson Luiz de Jesus Silva, Eduardo Francisco de Souza, Fernando Antônio
Dantas Júnior, Iara Machado Peixoto Sarmento, José Carlos Tavares Gentil, José Fernando
Rolim Villa Verde, José Vieira Andrade, Júlio Cezar Silveira Prado, Paulo Roberto Monteiro
Junior, Ronald Vieira Donald e Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 31 de outubro de 2016.

