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A Comissão de Ética Profissional – CEP, reunida ordinariamente no dia 03 de agosto de 

2021, em observância ao inciso II do art. 129 do Regimento do Crea-PE; 
 
Considerando que, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – 

Crea-PE recebeu denúncia da A. de D. e F. A. de P. – A., em desfavor do Agrônomo J. E. A. C., 
responsável técnico da empresa L. J. da S. A. EPP, localizada no município de Chã Grande/PE, 
por infração às normas vigentes, relativas às condições das instalações do depósito e a 
comercialização de agrotóxicos com o princípio ativo PARAQUATE, bem como averiguação 
da validade e veracidade de receituários agronômicos; 

 
Considerando que, o processo foi instaurado em conformidade com o § 2º do artigo 1º 

do Anexo da Resolução nº 1.004/2003, do Confea, uma vez que se trata de denúncia à 
profissional da Engenharia, formulada por escrito e apresentada pelo interessado, de acordo com 
o previsto nos artigos 7º e 8º do Anexo da citada Resolução; 

 
Considerando que, acatada a denúncia, foram convocados para as oitivas o denunciante e 

o denunciado, respectivamente às 10 e 11 horas do dia 10/12/2020; 
 
Considerando que, o órgão denunciante foi representado pelo Sr. J. B. C. J., Fiscal da A., 

que compareceu ao Crea-PE na data marcada, na condição de testemunha, para apresentar os 
fatos que deram origem a referida denúncia; 

 
Considerando que, segundo o denunciante, a denúncia teve início através de uma 

solicitação de averiguação na documentação apresentada durante uma fiscalização no 
estabelecimento L. J. da S. A. EPP, onde além de infração às normas vigentes, relativas às 
condições das instalações do depósito e a comercialização de agrotóxicos com o princípio ativo 
PARAQUATE, foram encontrados receituários agronômicos com data posterior à venda 
anotada nos blocos e em formato diferente do exigido pelo Crea-PE; 

 
Considerando que, o depoimento do denunciado, o Engenheiro Agrônomo J. E. A. C., 

responsável técnico da referida empresa, não foi realizado na data prevista, pois o mesmo 
apresentou Atestado emitido pelo Secretário de Administração da Prefeitura de Chã Grande, sob 
alegação de prevenção contra a contaminação do novo Coronavírus (Covid-19); 
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Considerando que, devido ao fechamento das atividades presenciais no ano de 2020, o 
referido processo restou, remanescente, no que foi decidido que poderia, excepcionalmente, ser 
colhido o pronunciamento do denunciado através de questionário; 

 
Considerando que, foi enviado ao profissional Engenheiro Agrônomo J. E. A. C., 

questionário via e-mail em 21/05/2021 para substituição da oitiva presencial tendo em vista que 
até aquela data não havia previsão de retomada das atividades presenciais devido às restrições 
impostas pela circulação do vírus SARCOV-2; 

 
Considerando que, o denunciado respondeu por escrito o questionário apresentado e 

enviou para esta Comissão de Ética Profissional, pelos Correios, em 06/07/2021; 
 
Considerando que, pelas suas respostas, foi observada a clara determinação da utilização 

pelo profissional denunciado de uma ferramenta de receituário alheia ao processo legalmente 
instituído pelas Resoluções do Confea para registro de responsabilidade junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia; 

 
Considerando que, o profissional é ciente de que toda a atividade de prescrição de uso de 

agrotóxico deve ser feita através de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, gerando os 
formulários de receituário agronômico correspondente; 

 
Considerando que, o profissional alega que não tem responsabilidade pelos fatos 

ocorridos na empresa “P. R., tudo para seu campo”, mas consta na A. – A. de D. e F. A. de P., 
que o mesmo era responsável técnico pela citada empresa, logo ele deveria estar ciente e deveria 
orientar o proprietário acerca das condições de estoque e manejo dos produtos que necessitam 
de serem manipulados e armazenados de acordo com o normativo pertinente, não sendo possível 
que o responsável técnico se esquive desta responsabilidade; 

 
Considerando que, diante dos fatos apresentados, o profissional deixou de cumprir com 

os seus deveres como é dito no Art. 9º, inciso III, alínea f, onde se lê: “alertar sobre os riscos e 
responsabilidades relativos às prescrições técnicas e às consequências presumíveis de sua 
inobservância”. Das condutas vedadas no Código de Ética destacamos que no Art. 10º, inciso V 
“ante ao meio: a) prestar de má-fé orientações, propostas, prescrição técnica ou qualquer ato 
profissional que possa resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou ao 
patrimônio cultural.”, quando o profissional diz não ser de sua responsabilidade acompanhar a 
comercialização, estoque e manipulação do produto em tela, o que está bem claro nas normas 
anexadas pela A., por trata-se de produto altamente maléfico ao ser humano e ao ambiente não 
tendo justificativa para que o responsável técnico da empresa que comercializa tal produto, se 
esquive de sua responsabilidade em orientar e proceder o receituário agronômico em toda a 
venda de modo a minimizar os danos causados ao agricultor que irá manipular este produto; e, 
 

Considerando que, o profissional foi negligente na sua conduta infringindo os Artigos 9º 
e 10º do Código de Ética. 
 

DELIBEROU: 
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            Aprovar por unanimidade, o parecer da conselheira relatora Eloisa Basto Amorim de 
Moraes, a qual após análise de toda documentação e dos fatos apurados neste processo, decidiu 
por acatar a denúncia feita em desfavor do Engenheiro Agrônomo J. E. A. C., e assim, 
encaminhar este posicionamento para instruir a Câmara Especializada de Agronomia – CEAG, 
para as devidas providências. 
 
            Para efeito de instruir a CEAG, acrescentamos que as infrações ao Código de Ética 
Profissional estão sujeitas às penalidades previstas no art. 72 da Lei nº 5.194/66, abaixo 
transcritas: 
  

“Art.72. As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis aos 
profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a 
gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das respectivas Câmaras 
Especializadas.” 

 
 

Recife, 03 de agosto de 2021. 
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