
O caso da engenharia agrônomaO caso da engenharia agrônoma
Direito na Tela – SENGEPR 

Antonio Bazilio Floriani Neto

Direito na Tela – SENGEPR 

Antonio Bazilio Floriani Neto

27/11/2020



Decreto 53.831/64Decreto 53.831/64

27/11/2020



Decreto 83.080/79Decreto 83.080/79

27/11/2020



Nos juizados..Nos juizados..

Reafirmação da jurisprudência deste colegiado no sentido de que não é 
possível o reconhecimento de tempo especial do engenheiro 
agrônomo por equiparação às demais categorias, pois não se verifica 
a existência de similitude entre as atividades exercidas na engenharia 
agronômica e aquelas desempenhadas nos ramos da engenharia 
contemplados pelos regulamentos aplicáveis à matéria (civil, de minas, de 
metalurgia, elétrica e química). 2. Aplicação da Questão de Ordem n. 13 da 
TNU. 3. Pedido de uniformização regional de interpretação de lei ao qual 
nega-se seguimento. 5034837-03.2017.4.04.7000, TURMA REGIONAL 
DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora para Acórdão 
NARENDRA BORGES MORALES, juntado aos autos em 25/10/2019
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No TRF4No TRF4

 Embora a atividade de engenheiro agrônomo não conste da lista 
de categorias profissionais descritas nos quadros anexos dos 
Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, é possível o 
reconhecimento de sua especialidade por analogia às demais 
categorias dos ramos da engenharia contemplados pelos 
regulamentos aplicáveis à matéria (civil, de minas, de metalurgia, 
elétrica e química), nos termos da Resolução do CONFEA
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EMATER – decisões EMATER – decisões 
A exposição a produtos agroquímicos e defensivos agrícolas ocorria de 
forma ocasional e intermitente, apenas quando o produtor aplicava tais 
produtos na lavoura, ou quando o engenheiro agrônomo precisava 
orientá-lo nesta atividade. Importante consignar que esta tarefa também 
não ocorre durante todo o ano e de forma reiterada, sendo sazonal.

Da mesma forma, a exposição a microorganismos patogênicos também 
ocorreu apenas de modo ocasional, e não era realizada nos 
estabelecimentos ou condições especificadas nos itens "3.0.1" do 
Decreto 2.172/1997 e 3.048/1999.

Em relação ao período posterior a 28/04/1995 o pedido é improcedente.
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LaudoLaudo
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EMATER – decisão favorável TRF4EMATER – decisão favorável TRF4
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