
Prezado Cristiano, 

Em relação a esse inquérito que o Ministério Público apurou, houve algumas 

denúncias de que o banco não estava financiando o PRONAF e realmente houve uma 

queda muito brusca dos contratos do Pronaf. Desde 2015 que vem caindo esses 

financiamentos.  

A inadimplência aumentou muito, e o banco fez uma circular em que municípios acima 

de 10% de inadimplência, o banco não ia operar. Então com isso, reduziu muito os 

financiamentos pelo PRONAF. 

Então, muitos municípios e a pesca artesanal que tem lá quase 100% de 

inadimplência, pesou muito nesse índice e em outras atividades que o banco 

financiou. Pecuária, por exemplo, que é para agricultura familiar caiu.  

Então isso já foi um fator que diminuiu bastante os financiamentos. Se você pegar a 

estatística do PRONAF, no site, vão ver que não só no Banco da Amazônia, mas 

também no Banco do Brasil caiu muito essa aplicação e em todo o Estado do 

Tocantins.  

Aí vem um outro fator. A “Assistência Técnica”. Nos últimos anos, o Ruraltins 

enfrentou grandes dificuldades para poder prestar assistência técnica e fazer novos 

projetos. Os técnicos não tem carro pra ir pra campo e quando tem falta gasolina, 

dentre outras coisas. 

Em 2019 nós conseguimos nos reunir com o Presidente do Ruraltins, Thiago Dourado 

e renovamos nossa parceria. Foi dado um aporte. Nós esperamos que melhore. Tá 

se reestruturando para que volte a dar assistência técnica e volte a fazer operações.  

Em 2019, nós tivemos dois problemas. O primeiro foi com o CAR. O CAR tem uma 

resolução do Banco Central que dizia que o banco tinha que exigir o CAR individual 

e não coletivo que nós vínhamos usando nos anos anteriores. Usávamos o CAR 

coletivo e não o individual. Quando nós passamos a exigir o CAR individual, isso deu 

problema, porque todos os assentamentos ficaram impedidos porque o INCRA não 

tinha como fazer esse CAR individual e aí criou-se o impasse. 



Nós conseguimos resolver já no finalzinho do ano esse problema do CAR individual. 

Era uma questão técnica que nós discutimos, fomos até no Ministério da Agricultura 

para discutir isso e resolvemos.  

Aí tivemos outro problema, que é a questão de risco. Muitos clientes, por exemplo, 

que davam risco nas operações acima de 50 mil que o nosso sistema - que não somos 

nós que escolhemos - dá risco abaixo de C, o banco não opera. Então muitos clientes 

davam esse risco. Então tudo isso dificultou.  

Mas é um procedimento normal. Foi muito bem localizado que respondemos todos os 

questionamentos que o Ministério Público fez. É interesse do banco aplicar. 

Queremos fazer essa aplicação do PRONAF sem nenhum entrave. A partir desse 

ano, nós vamos implementar o PRONAF digital que vai dar muito mais agilidade. 

Sempre aplicamos muito para o laço aqui no Tocantins, mas tivemos esses problemas 

infelizmente. Nós temos que ter a consciência de aplicar o recurso de forma 

responsável. Nós não queremos que o produtor simplesmente pegue o crédito. Nós 

queremos que o produtor pegue o crédito e melhore de vida.  

Não adianta nós financiarmos por meio do PRONAF e o produtor tornar isso uma 

inadimplência. Isso é até contra os princípios da boa administração. E esse recurso é 

um recurso público. Ele tem que ser muito bem tratado e o banco tá tratando isso com 

muito cuidado. Então, por isso que relatei esses problemas e nós ficamos à 

disposição.  

 

Marivaldo Melo 
Superintendente Regional do Banco da Amazônia no Tocantins 
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