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EMENTA: Acata a denúncia ética profissional, em desfavor do Técnico 

em Agropecuária J X A. 

 

                                         

                                          DECISÃO: 
                              
                                               A Câmara Especializada de Agronomia – CEAG do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 17, realizada no 

dia 20 de setembro de 2017, apreciando a denúncia ética profissional, formulada pelo senhor Amaro Luiz 

do Nascimento, em desfavor do Técnico em Agropecuária J X A, protocolada neste Regional sob o nº 

200.062.508/2017; considerando que a denúncia diz respeito a emissão de laudos técnicos falsificados e 

enviados à carteira rural do Banco do Nordeste do Brasil S/A – Agência Bezerros, afirmando a correta 

aplicação de recursos do PRONAF – Programa Nacional de Apoio da Agricultura Familiar, por parte dos 

agricultores cujos projetos são de responsabilidade do citado profissional, no que concerne a elaboração e 

a assistência técnica; considerando que de acordo com a denúncia, o Banco do Nordeste do Brasil S/A, de 

posse desses laudos, e acreditando na boa fé do citado profissional credenciado, procede a liberação das 

demais parcelas dos financiamentos de acordo com o cronograma aprovado pelo banco; considerando 

também, que tais informações são utilizadas pelo banco como critério de enquadramento ou não aos 

programas federais de negociação/renegociação de dívidas oriundas das atividades agropecuárias; 

considerando que o denunciante é funcionário do Banco do Nordeste do Brasil S/A – Agência Bezerros e 

anexou 19 (dezenove) laudos extraídos do sistema informatizado do citado banco, bem como outros 

documentos; e considerando o Relatório e Voto Fundamentado do conselheiro relator José Roberto da 

Silva posicionou-se favorável a existência de indícios de cometimento de infração, capitulada na 

Resolução nº 1.002/2002, do Confea, DECIDIU, por unanimidade, aprovar o parecer do relator, 

conforme acima exposto e enviar a denúncia para apuração da Comissão de Ética Profissional do Crea-

PE. Coordenou a sessão o Eng. Agrônomo Edilberto Oliveira de C. Barros – Coordenador. Votaram 

os Conselheiros: Eng. Agrônomo Burguivol Alves de Souza, Eng. Florestal Edivan Rodrigues de Souza, 

Eng. de Pesca José Carlos Pacheco dos Santos e Eng. Florestal José Roberto da Silva. Não houve votos 

contrários ou abstenções. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

 

Recife, 20 de setembro de 2017. 

  

 
Eng. Agr. Edilberto Oliveira de C. Barros 

Coordenador da CEAG 
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