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Boletim Virtual 01 

O boletim virtual Técnico Agrícola Informa é uma iniciativa da 
Diretoria Central do SINTEA-PR, que tem como principal 
finalidade levar informações a todos os profissionais Técnicos 
Agrícolas, filiados ao SINTEA-PR e a ATAEPAR. 

O primeiro boletim iniciou com o DIA NACIONAL DO TÉCNICO 
AGRÍCOLA que, neste ano, comemorou 101 anos de profissão. 

O Dia do Técnico Agrícola foi criado em alusão a Lei n. 5.524/68, 
que regulamenta a profissão em suas diversas modalidades. No 
Paraná, onde atuam aproximadamente 5 mil profissionais, a 
comemoração foi oficializada em 2004, quando foi aprovado, 
na Assembléia, o Projeto de Lei que instituiu o Dia do Técnico 
Agrícola e após sancionada a Lei n. 14.350/04, dando total 
legitimidade à comemoração. 
 
AÇOES JUDICIAIS 

No primeiro boletim também foi explicado, de forma breve, 
sobre as principais ações judiciais, como a questão da 
Responsabilidade Técnica, onde a legislação garante ao Técnico 
Agrícola, em suas diversas modalidades, a responsabilidade na 
elaboração de projetos inclusive de topografia;  

Atribuições Profissionais que não podem ser reduzidas;  

Perícias - Em decisão judicial, foi determinado que os Conselhos 
não podem proibir o Técnico Agrícola de elaborar perícia de 
PROAGRO;  

Aposentadoria - O TRT4 - Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região - reconheceu a soma do período de aluno aprendiz para 
a contagem do tempo para a aposentadoria do Técnico 
Agrícola. 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA: CONHEÇA AS LEIS QUE REGULAMENTAM 
A PROFISSÃO E EXIJA SEUS DIREITOS! 

ART E ANUIDADES 
Com a lei 12.514/2011 em vigor, foi legalizada a cobrança da 
ART e das anuidades dos conselhos. Fato este, que retirou o 
desconto da anuidade dos associados do SINTEA/PR e a isenção 
da ART para os associados da ATAEPAR. 
A Consultoria Jurídica da FENATA, SINTEA/PR e ATAEPAR 
constatou divergências e, por isso, o Sindicato dos Técnicos 
Agrícolas impetrou Mandado de Segurança contra o CREA, por 
também concluir ser este um dispositivo inconstitucional, além 
do Congresso Nacional não ter respeitado o processo formal 
para a aprovação de projeto de lei. 
A ação movida pelo SINTEA foi julgada improcedente, em 
primeira instância, contudo, foi interposto Recurso. Mas, a 
orientação da Assessoria Jurídica é que os Técnicos paguem as 
anuidades de 2012 e 2013 
Dúvidas:  entre em contato com SINTEA PR através do telefone 
(41) 3223-4150 ou pelo e-mail sinteapr@yahoo.com.br. 
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No segundo boletim virtual, a diretoria do SINTEA-PR teve com 
preocupação informar aos Técnicos Agrícolas sobre as 
atribuições profissionais, mostrando através de leis e pareceres 
que as atribuições NÃO podem ser reduzidas. 

Por isso, é fundamental os Técnicos saberem que as atribuições 
estão expressas na Lei 5.524/68, responsável pelos aspectos da 
legalidade da existência da profissão e definir o exercício 
profissional; no Decreto n° 90.922/85, que regulamentou a 
profissão estabelecendo o patamar de atuação independente e 
estimulando a organização e no Decreto 4.560/02, que 
contemplou os avanços tecnológicos permitindo a expansão da 
Categoria no mercado de trabalho, além das conquistas no 
Poder Judiciário. 
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Diretores do SINTEA-PR se reuniram, em novembro, com o 
Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, 
Norberto Anacleto Ortigara, para tratar de assuntos 
administrativos e cobrar informações sobre a substituição sobre 
diversas outras reivindicações referente a ações do IAPAR, 
ADAPAR, Instituto EMATER. 
 

Em novembro, o presidente do SINTEA-PR, participou de 
reunião no Colégio Estadual Gen. Carneiro, na Lapa, juntamente 
com diretores dos Colégios Agrícolas da Lapa e de Rio Negro, 
além de coordenadores de cursos técnicos, corpo docente e 
equipe pedagógica da educação profissional. O evento teve 
como finalidade discutir o currículo do Técnico Agrícola. 
 

Em dezembro, diretores do SINTEA/PR e da ATAEPAR também 
estiveram reunidos com a SEED, onde protocolaram uma 
proposta de matriz curricular. 

http://www.trt4.jus.br/
http://www.trt4.jus.br/
mailto:sinteapr@yahoo.com.br

