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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA MM VARA DO TRABALHO DE 

MATÃO – SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO N 0000121-88.2010.5.15.0081 

 

LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL 

S.A. por seus advogados infra-assinados, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – Procuradoria Regional do 

Trabalho da 15ª Região, vem, respeitosamente, opor EMBARGOS DECLARATÓRIOS, 

com fulcro nos artigos 463, inciso II e 535 a 538 do Código de Processo Civil e artigo 

897-A da CLT, nos termos a seguir articulados: 

 

Esse MM Juízo houve por bem rejeitar as preliminares arguidas 

pela embargante e, no mérito, julgar a ação procedente, condenando-a ao cumprimento 

das obrigações de fazer de “contratar, diretamente, como empregados, todos os 

trabalhadores que lhes prestam serviços no plantio, cultivo e colheita da laranja 

utilizada em suas fábricas, seja o fruto comprado de fornecedores ou cultivado em 

pomares próprios, independentemente de ser destinado à produção de suco ou de 

outros subprodutos” e de pagar as seguintes indenizações descritas na fundamentação e 
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no dispositivo: “danos sociais de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de 

reais); abuso do direito de defesa e ato atentatório ao exercício da jurisdição de R$ 

5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais)”. Condenou, ainda, a embargante 

ao pagamento de custas processuais no importe de R$ 1.210.000,00 (um milhão e 

duzentos e dez mil reais). 

 

A r. sentença padece de omissão que necessita ser sanada. 

 

OMISSÃO - COISA JULGADA 

 

A embargante suscitou em defesa preliminar de “coisa julgada” 

demonstrando que a premissa do Ministério Público nos presente autos no sentido de 

que a colheita de laranja integraria a atividade-fim da indústria já foi objeto de análise 

e decisão transitada em julgado nos autos da ação civil pública – Proc. n.º 01087-

2006-049-15-00-0, ajuizada perante a Vara do Trabalho de Itápolis.  

 

Em que pese constar da r. sentença o tópico intitulado “ DA 

ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA”, o que se verifica da fundamentação é que 

somente foi apreciada a preliminar apresentada pela reclamada Cutrale, cujos 

argumentos e fundamentos são diversos daqueles invocados por esta reclamada. 

 

De fato!. A r. sentença analisou, exclusivamente, a preliminar da 

co-requerida Cutrale, suscitada em razão do acordo, celebrado exclusivamente por 

aquela empresa nos autos da Ação Civil Pública – Proc. n.º 90000-88-2008.5.15.0142, 

que tramitou perante à Vara do Trabalho de Taquaritinga. 
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Não houve qualquer análise acerca da preliminar de coisa 

julgada suscitada na defesa da LDC  Agroindustrial, ora embargante. O pano de fundo da 

preliminar, conforme demonstrado, é diverso da preliminar suscitada pela Cutrale e 

não pode ser aproveitada pela fundamentação da r. decisão.  

 

Neste sentido, a decisão é omissa e deve ser aclarada, 

considerando os documentos juntados com a defesa em especial da r. sentença de fls. 

1078/1087 do Juízo de Itápolis e o print de andamento processual que comprovam que 

a ação em referência, ajuizada e decidida antes da presente ação, foi julgada 

totalmente improcedente em relação à requerida, ora embargante, com decisão de 

mérito proferida em 2008, transitada em julgado, restando caracterizado o instituto da 

coisa julgada, previsto no artigo 467 e seguintes do Código de Processo Civil, de 

aplicação subsidiária. 

 

Deve ser afastada a omissão, também, quanto ao fato exposto na 

defesa, não apreciado por esse MM Juízo, de que a validade e licitude dos contratos 

havidos entre a embargante e os produtores rurais, mediante o sistema “posto 

fábrica”, foi amplamente analisado pelo MM Juízo da Vara do Trabalho de Itápolis, 

sendo declarada a ausência de responsabilidade das indústrias pelos contratos de 

trabalho. Veja-se o teor da decisão transcrita na defesa, não analisada pela r. sentença 

e que ora se transcreve novamente: 

 

“(...) Deve ser feita uma  consideração  no  que  diz  respeito  a  

forma de prestação de serviços na colheita de citrus.   

 É fato notório, que durante um certo período as indústrias  do 

suco eram responsáveis pela colheita de fruto, eis que o 

adquiriam na modalidade  fruto no pé. Conforme noticiado as 

fls. 04 no quarto parágrafo. 

No contrato de aquisição ficava ajustado que a 

responsabilidade pela colheita e transporte seria da indústria 

do suco.  
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(...)  

Com a eliminação das cooperativas as indústrias modificaram 

a forma de aquisição da fruta.   

Logo, os produtores passaram a ser  responsáveis  pela 

colheita.  

(...) 

No que diz respeito aos demais réus não há nos autos 

elementos que permitam a imputação de qualquer 

responsabilidade na intermediação.  

Ao contrário todos os indicativos são no sentido de que a 

aquisição do fruto é “posto fábrica”, portanto, não interferindo 

no processo produtivo. 

(...) 

ANTE O  EXPOSTO,  julgo  o  pedido  formulado  por 

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE ITÁPOLIS   

na ação civil pública que move em  relação a  SUCOCÍTRICO 

CUTRALE  LTDA,  FISCHER  S/A  AGROINDÚSTRIA,  

COINBRA  FRUTESP  S/A, CITROVITA AGRO-

INDUSTRIAL  LTDA, TOTALMENTE  

IMPROCEDENTE;(...)” 

 

 

A r. sentença não se pronunciou, ainda, acerca das questões 

postas na defesa de que o Ministério Público foi devidamente intimado da referida 

decisão, não tendo apresentado qualquer manifestação, não podendo, agora, pretender 

em relação à ora embargante, alterar por via transversa o que já foi decidido pelo 

Poder Judiciário. A omissão deve ser rechaçada considerando a coisa julgada material, 

que impede nova apreciação da questão pelo Judiciário, sob pena de violação ao 

princípio da segurança jurídica. 

 

Impende a esse MM Juízo manifestar-se sobre a questão, 

considerando o entendimento de que “a produção e a colheita da fruta fazem parte da 

ATIVIDADE-FIM da indústria do suco, que não se limita a comprar a matéria-prima, 

como insistem as reclamadas”, enquanto a decisão transitada em julgado afasta a 

premissa esposada na decisão entendendo pela inexistência de ilegalidade da 
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contratação procedida pela embargante, declarando “A bem da verdade, atuando na 

prestação de serviço de colheita, atua diante de uma atividade fim do produtor, qual 

seja, a colheita do fruto.” – fls. 1078 da sentença de Itápolis. 

 
O cumprimento do devido processo legal exige que o Juiz aprecie 

as questões preliminares, antes do mérito, que podem afastar ou modificar a decisão, pelo 

que após a análise das questões, outra solução não há senão a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 267, V, do Código de Processo Civil.  

 

CONCLUSÃO 

 
Diante exposto, a embargante requer o acolhimento dos presentes 

embargos para sanada a omissão apontada, seja atribuído o efeito modificativo, como 

autoriza o En. 278 do C. Tribunal Superior do Trabalho, para fim de analisar e acolher a 

preliminar de coisa julgada, considerando que, em relação a ora embargante, a matéria 

afeta a presente Ação Civil Pública já foi decidida pelo Poder Judiciário, para extinguir o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, V, também do Código de 

Processo Civil. 

 

Requer, por fim, que as notificações ou publicações intimatórias 

sejam dirigidas em nome do advogado DR. CÁSSIO MESQUITA BARROS JÚNIOR, 

OAB/SP nº 8.354, Avenida Paulista, 1842, Ed. Cetenco Plaza, Torre Norte, 16º 

andar, CEP: 01310-923. 

 

Termos em que, 

pede deferimento. 

 

De São Paulo para Matão, 

25 de março de 2013. 
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