
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL – CEEC 

Av. Agamenon Magalhães, 2.978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Tel.: (81) 3423-4383 – Fax: (81) 3423-8480.  
Home page: WWW.creape.org.br   e-mail: apoio@creape.org.br 

 

 

        
EMENTA: Orienta a DATE quanto a atribuição dos Engenheiros Civis para 
realizar atividades inerentes a SPDA e Sistema de Aterramento.  
 
DECISÃO 

                                 
A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 009/2017, realizada 
no dia 07 de junho de 2017, apreciando a consulta da Divisão de Acervo Técnico – DATE, formulada por 
meio da CI nº 009/2017, referente as atribuições para atividades inerentes à Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas – SPDA e Sistema de Aterramento;  considerando que tal consulta associa-se ao 
questionamento do Eng. Civil Mozart Moura da Costa Pimentel Filho, o qual é regido pelo Decreto Federal nº 
23.569/33, sobre competência pela prestação de serviços na elaboração de projeto e execução do SPDA, bem 
como atividades de aterramento; considerando a Instrução Técnica, de 19 de abril de 2017, apensa ao 
protocolo nº 200045516/2017, do profissional Pablo Magalhães de Oliveira, que discorreu sobre a legislação 
alusiva as matérias, notadamente ao Decreto Federal nº 23.569/33 e a Resolução nº 218/73, a CEEC concluiu 
pela procedência da consulta formulada, mediante Decisão de nº 089/2017, exarada em 03 de maio de 2017, a 
qual manifestou-se pelo deferimento do pleito, relativo a atribuição do engenheiro civil assumir 
responsabilidades por serviços envolvendo sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, 
inclusive diante de decisão judicial em Mandato de Segurança transitada em julgado e presente nesta análise; 
considerando o questionamento relativo a aterramento, dentro das atribuições dos engenheiros civis, cujo 
posicionamento é o mesmo, desde que acobertado pelo Decreto Federal nº 23.569/33 (DECRETÃO), 
consagrado em sucessivas abordagens de plenárias e no âmbito do Confea nos seus órgãos normativos; 
considerando que o Confea por meio da Decisão PL-1160/2015 criou Grupo de Trabalho para elucidar e 
propor soluções aos conflitos existentes, inclusive o fazendo pela segunda vez, através da Decisão PL-
1884/2008; e considerando o relatório e voto fundamentado exarado pelo Conselheiro Norman Barbosa 
Costa, o qual manifestou-se pela manutenção da ordem vigente, em função do mandato judicial vigorante, 
cuja argumentação segue idêntico caminho acatando a tese dos trabalhos constituírem complementariedade 
das obras civis, sendo a ponderação válida também quanto a aterramento, sobretudo quando este Conselho, no 
caso, vinha costumeiramente validando as ARTs do profissional, recomendando resposta afirmativa à DATE 
pelo exposto no conteúdo do presente parecer, DECIDIU por unanimidade, aprovar o parecer supracitado, 

orientando a DATE quanto a atribuição do Engenheiro Civil para atividades inerentes à SPDA e Sistema 
de Aterramento. Coordenou a sessão o Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação – Coordenador. Votaram 
os seguintes Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eduardo Paraíso Sampaio, Eli Andrade da Silva, 
Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, 
Jayme Gonçalves dos Santos, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, Liliane Barros M. 
de A. Maranhão, Luciano Barbosa da Silva, Marcos Antonio Muniz Maciel, Maurício Oliveira de Andrade, 
Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Romilde Almeida de Oliveira, Sylvio Romero Gouveia 
Cavalcanti e Virgínia Lúcia Gouveia e Silva. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
Recife, 07 de junho de 2017. 

 
 

Eng. Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 
Coordenador da CEEC 
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