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MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO nº 0018442-52.2014.4.01.3300
Impetrante: FEDERACAO NACIONAL DOS TECNICOS AGRICOLAS FENATA
Impetrado: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DA BAHIA - CREA/BA

D E C I S Ã O

VISTOS EM INSPEÇÃO

Trata-se  de MANDADO  DE  SEGURANÇA  COLETIVO impetrado  por 

FEDERACAO NACIONAL DOS TECNICOS AGRICOLAS FENATA contra ato atribuído 

ao  PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA 
BAHIA -  CREA/BA,  tendo por  escopo “a  concessão de medida  liminar,  por  estarem 

presentes  os  requisitos  do  art.  7º,  III,  da  Lei  nº  12.016/2009,  tendo  em  vista  a  

inconstitucionalidade do art. 11 do Decreto Estadual da Bahia nº 6.033/1996, por ofensa  

direta aos arts. 5º, XIII, e 22, I e XVI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 2º e 6º  

da  Lei  nº  5.524/1968  e  aos  incisos  X,  XII,  XIX  e  XXIV  do  Decreto  nº  90.922/1985,  

conforme  já  exposto,  determinando-se  que  o  impetrado  reconheça  que  os  técnicos  

agrícolas do estado da Bahia podem prescrever receituários agronômicos e exercer todas  

as demais atribuições profissionais constantes na sua legislação profissional, bem como  

que seja proibido de reduzir ou criar óbices a quaisquer das atribuições profissionais dos  

técnicos agrícolas previstas no art.  6º  do Decreto nº  90.922/1985, com as alterações  

trazidas pelo Decreto nº 4.560/2002, devendo reconhecer, especialmente, o direito que  

têm  estes  profissionais  de  responsabilizar-se  pelas  empresas  que  comercializem  

produtos agrotóxicos e pelas empresas que utilizem produtos agrotóxicos na prestação  

de  serviços,  sem  qualquer  necessidade  de  supervisão  de  engenheiro  agrônomo  ou  
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florestal, por força do art. 6º, incisos X, XII, XIX e XXIV, do Decreto nº 90.922/1985, dos  

arts.  2º,  incisos  I  a  IV,  e  6º  da  Lei  nº  5.524/1968  e  de  toda  a  jurisprudência  aqui  

apresentada”

Alega que, recentemente, o conselho profissional impetrado foi formalmente 

consultado  pela  Casa  do  Adubo  Ltda.,  no  protocolo  nº  201429355,  a  respeito  da 

possibilidade  de  técnicos  agrícolas  prescreverem  receituários  agrícolas 

(agrotóxicos/defensivos agrícolas). Diz que, em resposta, no Ofício CO.ASTEC nº 061 

(Anexo  I),  de  10  de  abril  deste  ano,  o  impetrado  manifestou-se  pela  negativa,  como 

decorrência do fato de ditos profissionais não constarem expressamente no texto do art. 

11 do Decreto  Estadual  nº 6.033/1996, que regulamenta a Lei Estadual nº 6.455/1993, 

prevendo habilitação profissional apenas a engenheiros agrônomos/florestais.

Assere que, ainda segundo o impetrado, no mesmo documento, a legislação 

estadual aludida encontraria amparo no art. 10 da Lei Federal nº 7.802/89, que traz a 

normatização sobre agrotóxicos.

Argumenta que o impetrado carece inteiramente de razão, e o seu ato fere 

direito  líquido  e  certo  dos  técnicos  agrícolas  deste  estado,  uma  vez  que  o  referido 

dispositivo do decreto estadual é flagrantemente inconstitucional, ofendendo os arts. 5º, 

XIII, 22, I e XVI da Constituição Federal, e que não encontra supedâneo na Lei Federal nº  

7.802/89 e, ainda, desrespeita a legislação profissional dos técnicos agrícolas - a Lei nº 

5.524/1968  e  os  Decretos  nºs  90.922/1985  e  4.560/2002  -,  que  expressamente  os 

habilitam para o exercício desta e de outras atribuições profissionais correlatas.

Juntou procuração e documentos.

Foi  determinada  a  Intimação  da  parte  impetrante  para  trazer  cópias  da 

petição inicial e documentos que a acompanham para fins de notificação do impetrado e 
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intimação do representante judicial do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 

Bahia-  CREA/BA,  como  também  ordenada  a  intimação  do  representante  judicial  do 

impetrado para se manifestar em 72 (setenta e duas) horas sobre o pedido de liminar.

A  Autoridade  Impetrada,  por  seu  representante  judicial,  apresentou 

manifestação/informações aduzindo que o exercício profissional dos Técnicos Agrícolas 

prescinde  de  “liberação  do  Receituário  Agronômico”,  bem  assim  que  a  utilização  do 

Receituário  Agronômico  envolve  indispensáveis  atividades  técnicas  específicas  de 

engenharia agronômica ou florestal.  Ressalta que a legislação reguladora do exercício 

legal  da  profissão  dos  técnicos  agrícolas  evidencia  inexistir  autorização  para 

prescreverem receituário agronômico. 

É o relatório. Decido.

O  cerne  da  questão  discutida  nos  presentes  autos  diz  respeito  à 
possibilidade  de  prescrição  de  receituário  agronômico  por  técnico  agrícola.  In  casu, 
entendo  que  a  legislação  reguladora  da  matéria,  assim  como  decisões  do  Superior 
Tribunal de Justiça em hipóteses análogas,  prevêem a possibilidade de prescrição de 
receituário  agronômico por técnicos agrícolas,  pacificando o entendimento de que tais 
profissionais possuem habilitação legal para prescrever receituário agronômico, inclusive 
de produtos agrotóxicos. 

Com efeito, os arts. 2º, inciso IV, e 6º da Lei n. 5.524⁄68 rezam, in verbis:

"Art. 2º -  A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio efetiva-
se no seguinte campo de realizações: 

Inciso IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e  
equipamentos especializados. 

Art. 6º - Esta Lei será aplicável, no que couber, aos técnicos agrícolas de nível  
médio."

Por sua vez, o art. 6º, inciso XIX, do Decreto n. 90.922⁄85, que regulamenta 
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a Lei n. 5.524⁄68, com a redação introduzida pelo recente Decreto n. 4.560⁄2002, dispõe:

"Art. 6º - As atribuições dos técnicos agrícolas de 2º grau em suas diversas  

modalidades,  para  efeito  do  exercício  profissional  e  da  sua  fiscalização,  
respeitados os limites de sua formação, consistem em:

Inciso XIX - selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de vetores  
e pragas, doenças e plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de 

receitas de produtos agrotóxicos".

Da leitura dos dispositivos  acima transcritos,  constata  -  se que,  desde a 

edição  da  Lei  n.  5.524⁄68,  os  técnicos  agrícolas  têm  reconhecida  a  prerrogativa  de 

prescrever  receituário  agronômico,  inclusive  de  produtos  agrotóxicos.  O  Decreto  n. 

4.560⁄2002  apenas  ratificou  que  os  técnicos  agrícolas  de  nível  médio  podem  emitir  

receitas de tais produtos.

Registro, outrossim, que a prerrogativa é legalmente reconhecida, sendo a 

posição reforçada pelo Decreto n. 98.816⁄90 que, ao regulamentar a Lei n. 7.802⁄89 – 

disciplinadora da utilização de agrotóxicos no território nacional – prevê no seu art. 51, § 

2º:

"Art. 51 - Os agrotóxicos e afins só poderão comercializados diretamente ao  

usuário  mediante  apresentação  de  receituário  próprio  prescrito  por  
profissionais legalmente habilitados.

(...)
§ 2º - considera-se legalmente habilitado o profissional que possua formação  

técnica, no mínimo, de nível médio ou de 2º grau, na área de conhecimento  
relacionado com a matéria de que trata este Regulamento, e esteja inscrito no  

respectivo órgão fiscalizador."

Assim sendo, os técnicos agrícolas de segundo grau possuem habilitação 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL ANA CAROLINA DIAS LIMA FERNANDES em 04/06/2014, com base na Lei 11.419 
de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 13996313300235.

                                 Pág. 4/7



 

  0  0  1  8  4  4  2  5  2  2  0  1  4  4  0  1  3  3  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

Processo N° 0018442-52.2014.4.01.3300 - 11ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00035.2014.00113300.1.00380/00136

legal  para  expedir  receitas  de  agrotóxicos,  conforme  exigido  pelo  art.  13  da  Lei  n. 

7.802⁄89.

Confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO ESPECIAL.  TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE NÍVEL 
MÉDIO.  EXPEDIÇÃO  DE  RECEITUÁRIO  PARA  VENDA  DE  AGROTÓXICOS.  
HABILITAÇÃO  LEGAL.  DISSÍDIO  PRETORIANO.  SÚMULA  N.  83/STJ.  
PRECEDENTES.

1. A Primeira Seção desta Corte, interpretando a Lei n. 5.524/68, o Decreto n.  
90.922/85, com a redação introduzida pelo recente Decreto n. 4.560/2002, e a  
Lei  n.  7.802/89,  pacificou  o  entendimento  de  que  os  técnicos  agrícolas  
possuem habilitação legal para prescrever receituário agronômico, inclusive 
produtos agrotóxicos.

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do  
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ).

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido.

(REsp  278.026/SC,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 13/03/2006, p. 239)

PROCESSUAL  CIVIL.  TÉCNICOS  AGRÍCOLAS  DE  SEGUNDO  GRAU.  
PRESCRIÇÃO DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. VENDA DE AGROTÓXICOS.  
POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I  -  Os  embargos  de  declaração  constituem  recurso  de  rígidos  contornos  
processuais,  consoante  disciplinamento  imerso  no  artigo  535  do  Código  de  
Processo  Civil,  exigindo-se,  para  seu  acolhimento,  que  estejam  presentes  os  
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes  as  hipóteses  de  obscuridade,  contradição,  omissão,  ou  ainda  erro  
material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real intento é a obtenção de  
efeitos infringentes.

II -  Restou decidido, de acordo com precedentes desta Corte Superior, que o  
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técnico agrícola  de nível  médio possui  habilitação para expedir  receituário  
destinado ao uso de produtos agrotóxicos.

III - Embargos rejeitados.

(EDcl  no  AgRg  no  REsp  203.083/SC,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  FALCÃO,  
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 07/11/2005, p. 85)

ADMINISTRATIVO.  TÉCNICOS  AGRÍCOLAS  DE  SEGUNDO  GRAU.  
PRESCRIÇÃO DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO. VENDA DE AGROTÓXICOS.  
POSSIBILIDADE.

I  -  O  técnico  agrícola  de  nível  médio  possui  habilitação  para  expedir  
receituário destinado ao uso de produtos agrotóxicos.

II - "A Lei nº 5.254, de 1968, prevê, entre as atividades próprias do técnico  
agrícola de nível médio, a de dar assistência na compra, venda e utilização de  
produtos especializados da agricultura (art.2º, II), nos quais se consideraram  
incluídos os produtos agrotóxicos.  Assim, tais técnicos possuem habilitação  
legal para expedir o receituário exigido pelo art. 13 da Lei nº 7.802, de 1989.

É expresso, nesse sentido, o art.  6º, XIX, do Decreto 90.922/85, com a redação  
dada pelo Decreto 4.560/2002."(EREsp nº 265.636/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO  
ZAVASCKI, DJ de 04/08/2003) 

III - Agravos regimentais improvidos.

(AgRg  no  REsp  203.083/SC,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  FALCÃO,  PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 08/03/2005, DJ 25/04/2005, p. 223)

Com tais razões  DEFIRO A LIMINAR declarando o direito  dos técnicos 

agrícolas do Estado da Bahia prescreverem receituários agronômicos e exercerem todas 

as demais atribuições profissionais constantes na sua legislação profissional, bem como 

determinando ao Impetrado que se abstenha de reduzir ou criar óbices a quaisquer das 

atribuições  profissionais  dos  técnicos  agrícolas  previstas  no  art.  6º  do  Decreto  nº  

90.922/1985, com as alterações trazidas pelo Decreto nº 4.560/2002, devendo respeitar, 
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especialmente,  a  prerrogativa  dos profissionais  ora  representados  pela  Impetrante  de 

responsabilizarem-se pelas empresas que comercializem produtos agrotóxicos e pelas 

empresas  que  utilizem produtos  agrotóxicos  na  prestação  de  serviços,  sem qualquer 

necessidade de supervisão de engenheiro agrônomo ou florestal.

Notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra a presente decisão.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse 

no feito, nos termos do art.7º, II, da Lei nº. 12.016/09.

Após, ao ilustre representante do MPF para parecer, tornando-me os autos, 

em seguida, conclusos para sentença.

Intimem-se.

Salvador, 4 de junho de 2014

ANA CAROLINA DIAS LIMA FERNANDES
Juíza Federal em Auxílio na 11ª Vara/SJBA
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