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  EMENTA: Mantém a Decisão nº 198-A/2020 da Câmara Especializada de 

Engenharia Elétrica, que indeferiu à solicitação de expedição de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, protocolada pelo profissional Elvis Carlos 

Militão de Carvalho, objeto de divergência de pareceres entre Câmaras 

Especializadas. 

 

 

                                             DECISÃO: 

 
     O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 

Pernambuco – Crea-PE, reunido por videoconferência, em razão da calamidade pública provocada pela 

propagação da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 045, de 14 de 

abril de 2020, exarada ad referendum do Plenário, no dia 09 de outubro de 2020, em Sessão 

Extraordinária, e; apreciando o relatório e voto do relator, Conselheiro Nilson Oliveira de Almeida; 

considerando que o processo trata da solicitação de Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 

2220472648/2018, cuja finalidade seria a reemissão de CAT, uma vez que a de nº 01-00376/2010, 

expedida em 20/01/2010, foi expedida com restrição para serviços de Aterramento e SPDA; 

considerando que a referida solicitação tem como base, a existência da Decisão nº 107/2017-CEEC/PE; 

considerando que o profissional é registrado no Crea-BA, sob nº Regional 33792, desde 01/02/2000, 

RNP 0503021369 e possui visto neste Regional, desde 28/08/2000. É diplomado em Engenharia Civil 

pela Universidade Estadual de Feira de Santana, com suas atribuições regidas pelo artigo 7º da 

Resolução nº 218/1973 do Confea e possui anotado, ainda, em seu cadastro, a realização dos cursos de 

Especialização em Gerenciamento da Construção Civil e MBA em Gestão, Perícia e Auditoria; 

considerando que, pelos documentos apresentados, o requerente obteve, em 20/01/2010, uma Certidão 

de Acervo Técnico, com registro do atestado de nº 01-00376/2010, relativa à obra “Construção do 

edifício que abrigará o Fórum Eleitoral de Petrolina, cuja planilha relaciona 22 itens, todos com 

subitens, sendo identificado, à época, que o profissional não teria atribuições para: “(...) aterramento, 

instalações telefônicas e lógica, instalação de ar condicionado, instalação contra incêndio e proteção 

contra descargas atmosféricas”; considerando que, de todos os itens excetuados, o requerente pretende 

que seja retirada a exceção relativa a aterramento e sistema de proteção contra descargas atmosféricas, 

em função de conhecer a Decisão nº 107/2017-CEEC/PE, a qual orienta a DATE quanto à atribuição 

dos Engenheiros Civis para realizar atividades inerentes a SPDA e Sistema de Aterramento; 

considerando que tal Decisão foi exarada em resposta à Comunicação Interna nº 009/2017 da DATE, 

que solicitou esclarecimentos quanto às atribuições de engenheiros civis, para responder tecnicamente 

por essas atividades; considerando que, quando foi concedida a CAT nº 01-00376/2010, vigorava a 

Decisão Normativa nº 0070, de 26 de outubro de 2001, que “Dispõe sobre a fiscalização dos serviços 

técnicos referentes aos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios)”, que, em seu 

artigo 2º, parágrafo único, relacionava os profissionais habilitados a exercer as atividades de projeto, 

instalação e manutenção de SPDA, dentre os quais não figura o engenheiro civil, conforme a seguir:  

Art. 1º da Decisão Normativa Nº 0070/2001 de 26/10/2001: As atividades de projeto, instalação e 

manutenção, vistoria, laudo, perícia e parecer referentes a Sistemas de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas – SPDA, deverão ser executadas por pessoas físicas ou jurídicas devidamente registradas 

nos Creas. Art. 2º da Decisão Normativa Nº 0070/2001 de 26/10/2001: As atividades discriminadas no 

caput do art. 1º, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados. 
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Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção 

de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os 

profissionais dos itens I a VI: I – engenheiro eletricista; II – engenheiro de computação; III – engenheiro 

mecânico–eletricista; IV – engenheiro de produção, modalidade eletricista; V – engenheiros de 

operação, modalidade eletricista; VI – tecnólogo na área de engenharia elétrica, e VII – técnico 

industrial, modalidade eletrotécnica; considerando que a Decisão Normativa 0070 foi anulada em 

virtude de decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança 

2002.34.00.006739-4. De acordo com o que consta na Decisão nº PL-2988/2017, do Confea, o 

Conselho Federal constatou o trânsito em julgado do referido Mandado de Segurança na data de 28 de 

julho de 2015; considerando que, conforme descrito anteriormente o profissional não possuía 

atribuições reconhecidas pelo Sistema Confea/Crea, para as atividades referentes aos sistemas de 

proteção contra descargas atmosféricas e a aterramento, posto que vigorava, à época, a Decisão 

Normativa 0070, no tocante à SPDA, e não havia decisão de Câmara Especializada sobre aterramento; 

considerando que o relator entendeu que o profissional não poderia ter se responsabilizado pela 

execução destas atividades, por serem estranhas à sua modalidade profissional; considerando que o 

Conselho Federal, através das Decisões Plenárias nº PL-0115/2015 de 18/03/2015 e PL- 1098/2016 de 

29/09/2016 (fls. 102 a 105), manteve autos de infração lavrados pelos Regionais contra engenheiros 

civis com atribuições previstas no artigo 7º da Resolução nº 218/73 e que executaram atividades 

relacionadas à SPDA e aterramento, por concluírem que os autuados estavam exercendo atividades 

estranhas às suas atribuições; considerando que nas duas Decisões houve unanimidade no Plenário do 

Confea; considerando que na Decisão Plenária nº PL-2988/2017, realizada no dia 15/12/2017, consta 

ainda que a Associação Brasileira de Engenheiros Civis – ABENC impetrou, no ano de 2002, Mandado 

de Segurança coletivo contra ato do presidente do Confea objetivando a anulação da Decisão Normativa 

nº 70, de 2001; considerando que no Despacho nº 82/2015 da Subprocuradoria Judicial firmou 

entendimento, que a DN nº 070/2001 continua vigente para todos os engenheiros civis não associados a 

ABENC, utilizando como base o art. 22 da Lei nº 12.016/2009; considerando, entretanto, que em 

contato com a PROJ durante a 7ª reunião ordinária da CEAP, foi informado que o entendimento da 

abrangência da decisão é diferente do exposto acima; considerando que novamente consultada, a PROJ 

mediante o Parecer 013/2016 – SUJUD/PROJ, explicou que a DN nº 70/2001 foi anulada e, 

consequentemente, não produz qualquer efeito jurídico; considerando que o Plenário do Conselho 

Federal aprovou, também por unanimidade, a revogação da Decisão Plenária Crea-CE nº 446/2015, que 

decidiu “aprovar, a aplicação, no Estado do Ceará, do Acórdão da Apelação Cível nº 

2002.34.00.006739-4/DF, que trata da competência dos engenheiros civis para serem responsáveis 

técnicos por Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)”, e dá outras providências; 

considerando que a citada Decisão Plenária considera que a decisão do Crea-CE pode gerar 

interpretação equivocada de que a atribuição será concedida automaticamente, sem a devida análise, e 

que a Resolução nº 1.073, de 2016, já regula o assunto relativo à extensão de atribuições profissionais; 

considerando que, da leitura realizada pelo relator, da supramencionada Decisão Plenária nº PL-

2988/2017, o Confea externa o entendimento de que, apesar de anulada a Decisão Normativa nº 0070, 

as atribuições inerentes a SPDA não devem ser concedidas automaticamente aos engenheiros civis, mas 

mediante análise curricular, conforme previsto na Resolução nº 1.073/2016; considerando que, em 

prevalecendo o entendimento externado pelo Confea na Decisão Plenária PL- 2988/2017, o profissional 

deveria requerer extensão de suas atribuições iniciais para exercer atividades relacionadas à SPDA e 

aterramento ao Crea-BA, haja vista haver concluído seu curso superior na instituição de ensino 

Universidade Estadual de Feira de Santana, localizada no estado da Bahia; considerando que, ainda que 

o Crea-BA decida pela concessão da extensão das atribuições do profissional, tal decisão não deverá ter 

efeito retroativo, permanecendo o entendimento de que, à época o profissional não poderia ter se 

responsabilizado pelas atividades de SPDA e aterramento, uma vez que o normativo vigente sobre o 

assunto, a Decisão Normativa 0070, não incluí o engenheiro civil entre os profissionais habilitados para 
exercer tais atividades; considerando que o Plenário deste Crea-PE, em Sessão realizada em 07/02/2018, 

aprovou a Decisão Plenária nº PL/PE-044/2018, com 30 (trinta) votos favoráveis e apenas 01 (um) voto 

contrário, a qual indefere solicitação de um profissional Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, 

com atribuições previstas no artigo 7º da Resolução nº 218/73 e no artigo 4º da Resolução nº 359/91, 
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para revisão de suas atribuições, com extensão de atividades para atuar em atividades inerentes a SPDA 

e que na citada Decisão, o Plenário determina, inclusive, anulação de quatro ARTs já registradas pelo 

profissional que tratam de tal atividade; considerando que a Câmara Especializada de Engenharia Civil 

– CEEC deferiu a solicitação em pauta, através da Decisão nº 2016/2019-CEEC; considerando que a 

Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, por sua vez, indeferiu a referida solicitação, 

através da Decisão nº 198-A/2020; considerando que de acordo com o inciso X do art. 9º do Regimento 

do Crea-PE, é competência do Plenário, decidir os casos de divergência entre câmara especializada; e, 

considerando, por fim, o parecer do relator que, após as análises das documentações apresentadas, da 

legislação e Decisões sobre o assunto, entendeu que a solicitação de emissão de nova CAT, na forma 

como foi requerida pelo profissional Engenheiro Civil Elvis Carlos Militão de Carvalho, solicitando a 

retirada da restrição para serviços de aterramento e SPDA, não ser possível de ser atendida, haja vista 

que no período em que a obra foi realizada, estava em vigor a Decisão Normativa nº 0070/2001, do 

Confea, e não fazia parte das atribuições do profissional da engenharia civil a competência para 

atividades inerentes a SPDA e aterramento, mesmo conhecendo da nulidade da referida Decisão 

Normativa, o profissional não possuía competência, à época, para ser responsável técnico por tais 

atividades e o Confea na sua Decisão Plenária nº PL-2988/2017, externa o entendimento de que, apesar 

de anulada a Decisão Normativa nº 0070, as atribuições inerentes a SPDA não devem ser concedidas 

automaticamente aos engenheiros civis, mas mediante análise curricular, conforme previsto na 

Resolução nº 1.073/2016, do Confea, DECIDIU por maioria, com 21 (vinte e um) votos favoráveis 

contra 08 (oito) votos desfavoráveis, aprovar o parecer e voto do relator, mantendo a Decisão nº 198-

A/2020 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, que indeferiu à solicitação de expedição de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, protocolada pelo profissional Elvis Carlos Militão de Carvalho, 

objeto de divergência de pareceres entre Câmaras Especializadas. Houve 02 (duas) abstenções. 

Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho - Presidente. Votaram 

favoravelmente os Conselheiros: André Carlos Bandeira Lopes, André da Silva Melo, Antonio 

Christino Pereira de Lyra Sobrinho, Burguivol Alves de Souza, Eloisa Basto Amorim de Moraes, 

Emanuel Araújo Silva, Humberto Pessoa de Freitas, José Carlos da Silva Oliveira, José Wellington de 

Brito Cavalcanti, Marcos André Santos, Mozart Bandeira Arnaud, Nielsen Christianni Gomes da Silva, 

Nilson Oliveira de Almeida, Regina Celli Lins de Oliveira, Roberto Luiz de Carvalho Freire e Ronaldo 

Borin. Votaram desfavoravelmente os Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Everdelina 

Roberta Araújo de Menezes, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hilda Wanderley Gomes, Kleber 

Rocha Ferreira Santos, Thomas Fernandes da Silva e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. Abstiveram-se de 

votar os Conselheiros: José Noserinaldo Santos Fernandes e Rômulo Fernando Teixeira Vilela. 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Recife-PE, 28 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

Engenheiro Civil Evandro de Alencar Carvalho 

Presidente 
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