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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 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, com fundamento nos artigos 895, “a” e 

899 da CLT, interpor RECURSO ORDINÁRIO, requerendo seu regular processamento na 

forma da lei. 

 

O recurso é tempestivo, pois a recorrente foi intimada da R. 

sentença de embargos em 30/04/2013, facultando-lhe a interposição do presente apelo até 

09/05/2013 (início do prazo em 02/05/2013, devido ao feriado nacional do dia 1º de 

maio – Dia do Trabalho). 
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Informa, outrossim, que a guia de custas encontra-se anexa, bem 

como a guia relativa ao depósito recursal.  

 

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, 

08 de maio de 2013.  
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 

CAMPINAS – SP 

 

RAZÕES DE RECURSO ORDINÁRIO 

 

 

Recorrente: LOUIS DREYFUS COMMODITIES  AGROINDUSTRIAL S.A 

 

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – Procuradoria Regional do 

Trabalho da 15ª Região 

 

 

 

 

 

 

 

Egrégia Corte, 

Insigne Turma, 

Doutos Julgadores, 

 

 

 

 

 

O Ministério Público do Trabalho, autor da presente ação, sem 

qualquer fundamento legal, apenas com a ―expectativa de que a tutela jurisdicional a ser 

prestada signifique um marco na história laboral da cultura da laranja‖, ajuizou a 

presente ação, pretendendo fossem as  requeridas responsáveis pela contratação de toda a 

mão-de-obra necessária à colheita das frutas, em terras próprias ou de terceiros, efetuando 

em seu nome o registro dos contratos de trabalho dos colhedores. 
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Em longa e equivocada decisão, recheada de citações teóricas e 

desprovida de fundamentação e análise do caso concreto, o MM Juízo “a quo” houve por 

bem rejeitar as preliminares arguidas pela recorrente 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 absurdas descritas na 

fundamentação e 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 recorrente 

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

milhão e duzentos e dez mil reais). 

 

Por conter omissões que necessitavam ser aclaradas, foram opostos 

Embargos Declaratórios, aos quais foi negado provimento, sob o entendimento de que o 

Juiz não está obrigado a se manifestar precisamente sobre todos os fundamentos 

apresentados pelas partes e que ―a sentença é explícita ao citar doutrina e jurisprudência 

que relativizam os efeitos da coisa julgada quando se trata de direitos fundamentais‖. 

 

Conforme adiante se verá, o Poder Judiciário não poderá coadunar 

com a decisão proferida, desprovida de fundamentação legal e respaldo fático, baseada 

apenas nas falaciosas alegações do Ministério Público, devendo ser totalmente reformada, 

se antes não for declarada a sua nulidade, com o retorno dos autos à Vara  de origem para 

que outra seja proferida. 

 

Antes, contudo, de abordar as questões preliminares que 

demonstram a total nulidade de todo o processado, necessário se faz demonstrar a sucessão 

de vícios e abusos processuais verificados no presente feito, que serão abordados no 

presente recurso, e ensejam a imediata intervenção desse E. Tribunal, a fim de corrigí-los: 
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FASE ANTERIOR À DECISÃO 

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 

 

 Violação do artigo 19 da Lei da Ação Civil Pública - Inobservância do rito 

processual próprio e violação do artigo 191 do CPC - indeferimento do prazo em 

dobro para contestação; 

 

 Prejulgamento do feito - declaração pública de que a ação seria julgada procedente 

em face de fatos “públicos e notórios” alegados “pelas partes”, sem apreciação das 

contestações e inúmeros documentos apresentados pelas 4 requeridas; 

 

 Encerramento prematuro da instrução - indeferimento, sem fundamento, de todas as 

provas requeridas, essenciais; 

 

NULIDADES DA DECISÃO 

 

 Violação aos artigos 799 da CLT e 306 do CPC - Julgamento antes de decisão final 

da exceção de suspeição apresentada pela recorrente;  

 

 Violação ao artigo 5º, LV da Constituição Federal, artigos 128, 130 e 131, 332 e 

331, I do CPC e artigo 818 da CLT – O julgamento tem por fundamento 

documento estranho aos autos (dissertação de mestrado), sem cunho técnico, 

sobre o não foi concedida vista às partes. Para que qualquer cunho técnico 

pudesse ser conferido ao estudo, necessária e essencial a prova pericial, indeferida; 

 

 Ausência da prestação jurisdicional - não apreciação da preliminar de coisa julgada 

alegada pela recorrente, apesar de instado por meio de Embargos Declaratórios; 

 

 Julgamento “ultra petita” – elastecido o alcance do pedido e causa de pedir, 

limitados à colheita de citrus, para o cultivo e plantio, não constantes da petição 

inicial; 
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 Rejeição, desprovida de motivação e análise do caso concreto de todas as 

preliminares arguidas pela recorrente - incompetência absoluta, inépcia da petição 

inicial, ausência de interesse de agir, ilegitimidade ativa, ausência de causa de 

pedir, impossibilidade jurídica do pedido, impossibilidade de alcance nacional da 

decisão; 

 

 Ausência de exame das preliminares acerca da impossibilidade de ação civil 

pública no âmbito do Direito do Trabalho e ausência de norma regulamentadora do 

exercício da ação civil pública. 

 

MÉRITO 

 

 Violação ao artigo 5º LV da Constituição Federal - desconsideração total dos 

argumentos e provas documentais produzidas pelas partes, notadamente: 

 

i) Pareceres Técnicos elaborados pelo Setor de Tecnologia do CEPPA – 

Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos da Universidade Federal 

do Paraná – Ministério da Educação e pelo Departamento de Tecnologia de 

Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade 

Estadual de Campinas;  

ii) 19 (dezenove) decisões judiciais contrárias às alegações do Ministério 

Público; 

 

iii) ata firmada pelo Parquet em inquérito civil no qual reconhece a licitude de 

conduta da agravante em relação ao objeto da presente ação) 

 

iv) decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública de Itápolis, declarando 

que a colheita é atividade-fim do produtor; 
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 Premissa equivocada da decisão - “oligopólio” das indústrias de suco no mercado 

nacional – desprezo à efetiva existência de tantas outras indústrias que se utilizam 

da matéria prima “citrus” para transformação em suco de laranja, bem como de 

outras empresas que adquirem dos produtores a fruta com a finalidade de venda no 

comércio de fruta fresca; 

 

 Prerrogativa do produtor agrícola, “dono” das frutas, de decisão quanto ao tipo de 

laranja que cultivará, destino da sua produção, que poderá variar, conforme a sua 

vontade, ao longo da vida do pomar, podendo vender para indústria de produção de 

suco de laranja concentrado e congelado (SLCC), indústria de sucos prontos para 

beber, para o comércio de fruta fresca, ou, ainda, dar-lhe outro destino, a seu 

critério; 

 

 Consagração, há mais de 15 anos, da venda da fruta na modalidade “posto fábrica, 

cabendo ao produtor rural a total responsabilidade pela colheita e o transporte até as 

respectivas indústrias; 

 

 Incentivo, por parte do Ministério Público do Trabalho à criação do consórcios de 

empregadores rurais; 

 

 Pareceres técnicos que demonstram que o atendimento dos requisitos de qualidade 

dos diversos tipos de suco é obtido dentro do ambiente da indústria, através da 

segregação das frutas por variedades e padrões após terem sido recebidas pela 

indústrias, no controle de qualidade do processo industrial e através da 

“blendagem” de sucos produzidos; 

 

 Inexistência de terceirização ou intermediação de mão-de-obra – ausência de 

conceito legal de atividade-meio ou atividade-fim; 
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 A atividade da recorrente é a de industrialização de suco, utilizando-se da laranja 

apenas como matéria-prima, da laranja; 

 

REFLEXOS E PREJUÍZOS ADVINDOS DA DECISÃO 

 

 Impedimento ao direito da livre negociação entre as partes com a imposição de 

obrigações de natureza comercial e civil contrárias ao nosso ordenamento jurídico; 

 

 Proibição, por via transversa, que o produtor de laranja, que nem sequer é parte na 

lide, contrate empregados, para colheita dos frutos de que é dono, para os quais 

pode dar o destino que quiser; 

 

 Interferência indevida pela Justiça do Trabalho no contrato de natureza civil havido 

entre sujeitos de direito, com violação ao direito de propriedade, livre iniciativa e 

exercício da atividade econômica, negativa de vigência de contrato típico à revelia 

de lei em vigor; 

 

 Violação do artigo 472 do Código de Processo Civil – a decisão atingirá 

diretamente a esfera jurídica dos negócios dos produtores de laranja, embora sequer 

sejam partes no processo; 

 

 Violação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública – alcance nacional da decisão 

sem pedido expresso ou causa de pedir neste sentido; 

 

 Indenização por danos sociais em valor despropositado e desprovido de qualquer 

fundamentação, sem que haja qualquer comprovação de dano aos trabalhadores nos 

presentes autos; 

 

 Exclusão/redução dos valores das multas por “ato atentatório ao exercício da 

jurisdição” e diária (astreintes), conforme autoriza o § 6º do artigo 461 do CPC, sob 

pena de superar o valor da obrigação principal. 
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Conforme se verifica, e será melhor abordado adiante, a sentença 

proferida não poderá jamais prosperar, eis que desprovida da isenção de ânimo e 

imparcialidade que se espera do Poder Judiciário. 

 

 

PRELIMINARMENTE 

AUSÊNCIA DE  PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

 

 

Conforme demonstrado nos embargos de declaração opostos, com 

relação especificamente à ora recorrente, a preliminar de coisa julgada não restou 

apreciada pela decisão de origem. 

 

Com efeito, a recorrente 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 recorrente. 

 

De fato! Embora tenha constado da decisão ―doutrina e 

jurisprudência que relativizam os efeitos da coisa julgada quando se trata de direitos 

fundamentais‖, como indicado na decisão de Embargos, 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, 

silenciando sobre a preliminar apresentada pela Louis Dreyfus. 
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Com efeito. Não houve qualquer análise acerca da preliminar de 

coisa julgada suscitada na defesa da LDC  Agroindustrial, cujo pano de fundo, conforme 

demonstrado, é diverso da preliminar suscitada pela Cutrale e não pode ser aproveitada 

pela fundamentação da r. decisão.  

 

Neste sentido, a decisão de embargos não foi apta a sanar a 

omissão apontada, considerando os documentos juntados com a defesa em especial a r. 

sentença de fls. 1078/1087 do DD. Juízo de Itápolis e o print de andamento processual que 

comprovam que aquela Ação Civil Pública, ajuizada e decidida antes da presente ação, foi 

julgada totalmente improcedente em relação à ora recorrente, 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. 

 

Outro ponto que não restou esclarecido pela decisão de embargos 

refere-se ao fato exposto na defesa, não apreciado pela decisão de origem, de que a 

validade e licitude dos contratos havidos entre a recorrente e os produtores rurais, mediante 

o sistema “posto fábrica” (modalidade de contrato em que o produtor rural é responsável 

pelo cultivo, plantio, colheita e transporte dos frutos, entregando a matéria prima 

diretamente à indústria) foi amplamente analisada 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;(...)” 

 

Restou também ausente o pronunciamento judicial 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 recorrente, alterar por via transversa o que já foi decidido pelo 

Poder Judiciário. A omissão prevaleceu, ferindo de morte o instituto da coisa julgada 

material, que impede nova apreciação da questão pelo Judiciário, violando, ainda, a 

segurança jurídica que deve reger as ações do Poder Judiciário. 

 

A manifestação do MM Juízo “a quo” era de rigor, 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 contratação procedida pela 

recorrente, 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. 
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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 haveria, senão a extinção do processo, 

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

 

 

 

Em conformidade com os artigos 131 do CPC, 832 da CLT e 93, 

inciso IX da Constituição Federal, todas as decisões devem ser fundamentadas e apreciar 

todas as questões e provas produzidas no processo judicial, o que não aconteceu no 

presente caso em que, saliente-se, sequer foi permitido à parte a produção de provas, como 

será melhor tratado adiante. 

 

A tese da recorrente encontra todo agasalho na doutrina, na Carta 

Magna e jurisprudência vigentes, de modo que, silenciando a decisão sobre os pontos 

demonstrados, a tutela jurisdicional não se esgotou em seu todo, proferindo-se julgamento 

desprovido de motivação e, consequentemente, nulo. O esgotamento da prestação 

jurisdicional completa é condição primeira para o reexame da questão de mérito pelas 

instâncias superiores, como se vê das seguintes ementas: 

 

PRELIMINAR - FALTA DE EXAME - NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NULIDADE DA 

SENTENÇA. Há que se declarar a nulidade da sentença, com 

fundamento no art. 458, II, do Código de Processo Civil, quando 

o juiz deixa de examinar questões preliminares suscitadas pela 

parte, por caracterizar negativa de prestação jurisdicional. 

 

DECISÃO 

 

Acordam os Exmos. Srs. Juízes do Egrégio Tribunal Regional do 

Trabalho da 20ª Região, por unanimidade, conhecer do apelo, 

rejeitar a preliminar de nulidade processual e acolher a segunda 

preliminar para declarar a nulidade da sentença de  fls. 201/204, 

determinando a baixa dos autos para que nova decisão seja 

proferida, desta feita, enfrentando as preliminares de inépcia da 

petição de embargos à execução e de indeferimento liminar de 
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ambas as petições de embargos, opostas pelo embargado. 

Acórdão nº 554/02, Proc. nº 03.01-0677/99, TRT 20ª Região, Rel. 

Juiz  Alexandre Manuel Rodrigues Pereira, DJ/SE-22-04-2002 

 

"A falta de exaustão da prestação jurisdicional, com violação, 

ainda, do princípio do duplo grau de jurisdição, envolve ofensa 

ao artigo 5º IV da CF, autorizando recurso extraordinário (RTJ 

112/442)". 

 

 

 

 

"A sentença que não esgota a prestação jurisdicional (v. artigo 

459: "Acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido") 

e, em conseqüência, não aprecia todas as questões, é nula (RTFR 

137/447, RT 506/143, RJTJESP 31/89, JTA 37/292, 92/127, 

RJTAMG 18/115)" Fonte: NEGRÃO, Theotônio, CPC e 

Legislação Processual em vigor, Malheiros, 22ª edição São Paulo, 

1992, notas 18 e 19 ao artigo 458 do CPC. 

 

Assim, não há como deixar de pronunciar a nulidade da decisão 

proferida em conseqüência da ofensa direta ao texto da Carta Magna vigente, com a 

consequente devolução dos autos à Vara de Origem para que nova decisão seja proferida, 

isto se não restarem totalmente anulados os demais atos praticados em razão do 

cerceamento de defesa havido, que restará adiante demonstrado. 

 

CERCEAMENTO DE DEFESA 

 

Razão que enseja a nulidade da decisão proferida é o nítido 

cerceamento de defesa que se verificou em todo o processo, desde o seu início. 

 

Com efeito, a ação foi julgada de forma absolutamente parcial e 

arbitrária, não tendo sido permitido à recorrente e demais requeridas a produção de 

qualquer prova, e indeferidos sem qualquer fundamento todos os requerimentos 

formulados desde o início da ação. Veja-se: 
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EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 

 

Em primeiro lugar, não obstante na Justiça do Trabalho não vigore 

o princípio da identidade física do Juiz, nos exatos termos do artigo 799 da CLT, o caso 

jamais poderia ter ido a julgamento antes de decidida a exceção de suspeição 

apresentada, que suspende o andamento do feito. Ora! O ato praticado pela Juíza 

excepta, eivado de nulidade, com nítido prejulgamento do feito e patente cerceamento de 

defesa, é que foi objeto da exceção, não tendo sido sanado pelo Juiz que sem qualquer 

fundamento, decidiu a causa antes da decisão final do incidente processual, restando, 

assim, violado o artigo 799 da CLT retromencionado, e também o artigo 306 do CPC, de 

aplicação subsidiária. 

 

O entendimento do Juiz para a revogação da suspensão do 

processo, tornando prejudicada a exceção de suspeição apresentada pela recorrente, no 

sentido de que o feito encontrava-se “parado” há mais de 2 anos ―em razão das diversas 

exceções de suspeição contra a MM. Juíza substituta que me antecedeu...‖ não serve de 

fundamento para a procedência da ação. 

 

O que a recorrente e demais requeridas fizeram nada mais foi do 

que se utilizar do seu direito, constitucionalmente garantido, de petição, utilizando-se de 

todos os meios e recursos cabíveis contra o ato arbitrário praticado não podendo ser 

prejudicada pelo tempo demandado pelo Poder Judiciário para analisar os apelos 

apresentados. 

 

No presente caso, a atuação do MM. Juiz “a quo” se distanciou do 

seu verdadeiro “múnus” previsto na legislação. 

 

Com efeito, a primeira das funções do Juiz é a de, no exercício da 

jurisdição, manter-se adstrito a formular e tornar prática a regra jurídica concreta que deve 
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disciplinar a situação que deu causa a ação, observando, pois, as normas escritas ou 

ministradas por outras fontes formais que lhe cumpre aplicar a espécie sob exame.  

 

 

O art. 126, do Código de Processo Civil, 2ª parte, é claro a respeito: 

 

―O Juiz não se exime de sentenciar ou despachos alegando lacuna 

ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar 

as normas legais, não as havendo recorrerá a analogia, costumes e 

aos princípios gerais de direito.‖ 

 

 

A opinião largamente predominante no Brasil identifica o Juiz, na 

tutela do direito objetivo, isto é, entende que a missão do Juiz é, sobretudo, a de assegurar 

a eficácia às normas do ―ius positum‖. Deve esta missão partir da perspectiva do Estado, 

não como eventual litigante – mas como entidade instituidora e mantenedora do aparelho 

judiciário - destinado antes de mais nada, a substituir a atuação dos próprios titulares de 

interesses em conflito, evitando que façam justiça por suas próprias mãos. Aí está o fim 

público do processo. 

 

O sistema brasileiro, portanto, não consagra o sistema do “judge-

made law”. 

 

Vincular o Juiz a solução dos litígios às regras jurídicas pré 

existentes não significa reduzir-lhe a função a de um computador que dê respostas 

padronizadas e, rigorosamente, pré determinadas a todas as questões propostas. O poder de 

criatividade, ao contrário há de ter padrões variáveis de acordo com as regras gerais 

dominantes no ambiente histórico e social. 

 

O art. 130 do CPC, estabelece a regra geral de que: 

 

―Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.‖ 
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O legislador aparelhou a autoridade judicial no campo da instrução 

do caso conferindo-lhe o poder de ordenar “ex officio” depoimentos, diligências, perícias, 

constatação e o que entender necessário ou conveniente para a solução da controvérsia, e 

até mesmo servir-se das “regras de experiência” capazes de ministrar ao órgão julgador as 

noções de fato genéricas, que necessita. 

 

É, portanto, ampla a missão do magistrado cabendo-lhe a direção 

do processo, não apenas no sentido formal, mas também no material. 

 

A equidade, em matéria contenciosa, só é utilizada em casos 

excepcionais. O art. 127, do CPC, dispõe que: 

 

―O Juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei‖.  

 

São pouco numerosos esses casos, a exemplo do decreto sobre 

renovação judicial obrigatória dos contratos de locação. 

 

O realce do papel do Juiz corresponde, como bem se compreende, a 

uma atuação mais forte de interesse do Estado, na correta atuação do aparelho judiciário.  

 

A antiga visão de duelo judiciário cede o passo à concepção do 

processo como uma atividade tendente a realização da Justiça no caso de justiça de feição 

humana. (Notas extraídas do livro de José Carlos Barbosa Moreira, Temas do Direito 

Processual, Ed. Saraiva – 1977) 

 

Não se pode negar, Doutos Julgadores, que o encerramento 

prematuro da instrução processual, inclusive com declaração pública de prejulgamento 

do feito, induziu o Juiz “a quo” a proferir decisão com base nas provas até então 

produzidas, que conforme demonstrado na exceção de suspeição foram insuficientes, 

implicando cerceamento de defesa. 
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Ao contrário da decisão recorrida, a suspensão do processo não 

poderia ter sido revogada simplesmente pelo fato de que a Juíza excepta não mais preside a 

Vara. 

 

Ora! Tivesse o MM. Juízo “a quo” agido com imparcialidade e sem 

ser induzido em erro pela postura arbitrária da Juíza excepta, que declarou em audiência 

que julgaria procedente a ação diante de fatos “públicos e notórios”; se tivesse permitido à 

recorrente e às demais requeridas a produção das provas indispensáveis ao fiel deslinde do 

feito, certamente a decisão seria outra. Contudo, assim não tendo agido, violou 

expressamente o artigo 5º, LV da Constituição Federal, tornando nulo todo o processado. 

 

Assim, não é porque a decisão foi proferida por outro Juiz, que não 

a Juíza excepta, que se pode considerar sanada a nulidade da decisão em virtude do 

cerceamento de defesa verificado desde o início do processo. 

 

De fato. A presente ação se processou numa sucessão de vícios e 

nulidades, incorrendo em patente cerceamento de defesa, sempre em detrimento da 

recorrente e demais requeridas. Seria de rigor a reabertura da instrução processual, 

conforme adiante se verá. 

 

INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL PRÓPRIO DA 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

PRAZO EM DOBRO 

 

No presente caso, restou violado expressamente o artigo 19 da Lei 

7.347/85, que determina que a Ação Civil Pública, por não ter rito próprio, deve seguir o 

rito processual civil. Tal violação está demonstrada na  petição protocolada em 03/03/2010 

e em contestação. Houve violação, ainda, aos artigos 841, 842 e seguintes da CLT, 

invocados pelo próprio Juízo “a quo”, ao passo que a petição inicial não foi remetida à 

recorrente no prazo de 48 horas com a notificação para a audiência, resultando em prazo 

exíguo para elaboração de defesa em caso altamente complexo, conforme reconhecido no 

despacho que negou a tutela antecipada. 
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Houve também violação ao artigo 769 da CLT, não podendo 

prosperar o entendimento de que uma vez adotado o rito processual trabalhista, tal fato 

seria a premissa para indeferir os demais pedidos formulados pela recorrente, porque 

supostamente incompatíveis com rito adotado.  

 

A jurisprudência transcrita na decisão não pode servir de base ao 

indeferimento da adoção do rito processual civil, eis que contrária ao texto expresso de lei. 

 

A sentença não foi apta a afastar o fato de que o regramento 

processual previsto na CLT destina-se à resolução de demandas de caráter individual. Nem 

mesmo pelo fato de se processar ações coletivas envolvendo Sindicatos seria aplicável a 

adoção do procedimento trabalhista, pois para tais casos há normas expressas e específicas 

na CLT, o que não ocorre em relação à Ação Civil Pública, regida por lei especial e 

posterior, cuja razão de ser encontra fundamento na própria natureza desta ação. 

 

De fato. A Lei da Ação Civil Pública, data de 1985, é posterior à 

Consolidação das Leis do Trabalho, sendo certo que se a intenção do legislador fosse a de 

se aplicar os mais diversos procedimentos especiais existentes em nosso ordenamento 

jurídico o teria feito expressamente. Contudo, não é o que ocorre. A previsão expressa 

contida na Lei 7.347/85 é a de que deverá ser aplicado o Código de Processo Civil. 

 

Ora! O CPC, no artigo 297, prevê o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de resposta pelo réu. Ainda, o artigo 191 prevê que no caso de litisconsórcio 

passivo, havendo procuradores diversos, como é o caso dos presentes autos, o prazo para 

contestar, para recorrer, de modo geral, para falar nos autos, será contado em dobro, o qual, 

aliás, deve ser observado independentemente do rito adotado, conforme norma contida no 

artigo 769 da CLT, que determina a aplicação do Código de Processo Civil nos casos 

omissos. 
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Com efeito, por força do artigo 769 da CLT, o disposto no artigo 

841 da CLT, invocado pelo MM. Juízo “a quo” para o indeferimento do pedido de prazo 

em dobro, não dispensa a observância do artigo 191 do CPC, quando, como acontece no 

presente caso, quatro empresas, com procuradores diversos, constam do pólo passivo. 

 

É certo, ainda, que a contagem do referido prazo, de acordo com 

artigo 241, inciso III da legislação processual civil, somente se inicia com a juntada aos 

autos do último aviso de recebimento ou mandado de citação devidamente cumprido, o que 

também não foi observado. 

 

 

A recorrente foi citada para comparecer à audiência una designada 

para o dia 05/03/2010, às 13:00 hs, somente no dia 25/02/2010. Assim, o que se verifica é 

que o intervalo entre a citação é a audiência fica restrito a 08 (oito) dias corridos, e 06 

(seis) úteis. 

 

Parece óbvio que em uma demanda da magnitude e complexidade 

da presente, reconhecida expressamente pelo próprio Juízo “a quo” no despacho de fls. 

220, que acertadamente indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o 

entendimento de que o caso “necessita ser amplamente analisado”, um prazo tão ínfimo 

como o que se verificou e à revelia das disposições legais aplicáveis acima citadas, afronta 

diretamente as garantias ao devido processo legal, ao exercício do contraditório e da ampla 

defesa. 

 

É certo que a concessão do prazo exíguo concedido à recorrente, 

em desconformidade com o estatuído em lei especial acima citada, mantendo-se a 

audiência para a data designada, sem a concessão de prazo em dobro para defesa e sem a 

observância do rito especial estatuído, implicaram flagrante prejuízo à defesa da parte e em 

inobservância ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, previsto no 

artigo 5º, LV da Constituição, e, ainda, em violação ao devido processo legal. 
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Não havendo rito processual próprio expresso na Lei da Ação Civil 

Pública para as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, até mesmo porque esse tipo de ação 

não se aplica no âmbito trabalhista, o artigo 19 é expresso em determinar que o Código de 

Processo Civil deve ser adotado subsidiariamente, naquilo em que não for incompatível 

com as normas nela previstas. Não tendo o MM. Juízo “a quo” observado a regra expressa 

do referido artigo, violou expressamente o texto legal, incorrendo, como já dito alhures, em 

cerceamento ao direito de defesa da recorrente. 

 

Mas isso não é tudo! 

 

 

 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS 

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA 

 

O cerceamento de defesa prosseguiu no decorrer da audiência una 

havida no dia 05/03/2010, na qual, sem que sequer tenham sido lidas as contestações 

apresentadas pelas 4 (quatro) requeridas, que somando-se os documentos juntados, 

perfazem um total de mais de 1.000 (hum mil) folhas e 10 volumes, foi encerrada a 

instrução processual sob o argumento de que os fatos alegados “pelas partes” seriam 

públicos e notórios. 

 

Na verdade, não houve apreciação dos fatos alegados “pelas 

partes”, mas apenas e tão somente considerou-se como verdade absoluta as alegações do 

Ministério Público. 

 

A conduta havida em audiência, chancelada pela absurda decisão 

recorrida, violou os artigos 847 e 848 da CLT, cujos dispositivos são no sentido de que na 

audiência a parte contrária e o Juiz devem conhecer a contestação ofertada.  A lei, que não 

contém palavras inúteis, é expressa ao prever no artigo 848 da CLT que  “terminada a 

defesa seguir-se-á instrução”. 
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Com efeito. A audiência teve início às 13:00 h e seu encerramento 

prematuro às 14:10 h. Nesse curto espaço de tempo, somente foi possível às  requeridas 

procederem à impugnação ao valor da causa, reiterar os pedidos de observância do rito 

processual previsto em lei para a ação civil pública, do prazo em dobro para falar, requerer 

a produção de provas e consignar protestos, após muito sacrifício e insistência. 

 

O restante do tempo foi deferido ao Ministério Público para 

conhecer e falar acerca da reconvenção apresentada pela primeira requerida. Em seguida, 

sem que sequer as contestações apresentadas pelas requeridas tivessem sido lidas, foi 

encerrada a instrução processual, impedindo-se a produção de prova pericial, 

testemunhal e inspeção judicial, essenciais ao deslinde do feito e não meramente 

protelatórias, como mencionado pela decisão. 

 

Data vênia, ao contrário do entendimento do MM. Juízo “a quo”,  

embora tenha o Juízo liberdade na direção do processo, bem como deva zelar por sua 

rapidez, esta diretriz não pode se dar ao arrepio do direito preconizado na Constituição 

Federal, que assegura o  contraditório e a ampla defesa, demonstrando verdadeiro abuso 

nas suas funções conferidas pelo Estado, sendo até mesmo esdrúxulo se admitir que as 

provas requeridas pela recorrente poderiam retardar a solução da lide por vários anos.  

 

Principalmente em causas como a presente, em que os reflexos da 

decisão extrapolam até mesmo as partes envolvidas, atingindo diretamente os produtores 

rurais que sequer participaram da lide, o Juiz deve velar, antes de tudo, pela busca da 

verdade real, e não agir com parcialidade e arbitrariedade, como se verificou no presente 

caso. 

 

Os dispositivos legais invocados na decisão para manter o 

indeferimento da produção de provas não dão respaldo à decisão. 

 



 

22 
Av. Paulista, 1842      Edifício Cetenco Plaza Torre Norte   16º andar     CEP 01310-923     São Paulo – SP 

Tel. PABX (011) 4502-4144   FAX (011) 3289-6488   E-mail: diretoria.juridica@mesquitabarros.com.br 

 

O artigo 334, inciso III do CPC, por exemplo, refere-se a fatos 

admitidos, no processo, como incontroversos. Ora! Como se pode falar em fatos admitidos 

como incontroversos mediante a apresentação de longa  contestação (88 folhas e 

documentos tais como,  (i) laudos técnicos de entidades de reputação ilibada, (ii) 19 

(dezenove) decisões judiciais contrárias às alegações do Ministério Público, (iii) ata 

firmada pelo Parquet em inquérito civil no qual reconhece a licitude de conduta da 

agravante em relação ao objeto da presente ação)? Pior! Sem sequer analisar o conteúdo 

das defesas apresentadas para tecer tal afirmação! 

 

Ora! O mero recebimento formal da peça de defesa em audiência 

não pode ser considerado suficiente para se declarar o encerramento da instrução 

processual, tampouco à declaração de existência de ―fatos públicos e notórios alegados 

pelas partes‖, tampouco  para se dizer que haja qualquer fato admitido como 

incontroverso. Com efeito, toda a lide é controvertida e a complexidade da demanda 

ensejaria ampla produção de provas e é logicamente impossível a qualquer magistrado 

concluir nessa situação que caiba o encerramento de instrução processual. 

 

O artigo 400, inciso I, por sua vez, dispõe que o juiz indeferirá a 

inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documentos ou por confissão da 

parte. 

 

Mais uma vez, confissão da parte não houve de maneira alguma. E 

quanto à prova documental, todas as requeridas, e principalmente a recorrente, trouxeram 

aos autos milhares de documentos que sequer foram apreciados e demonstram à saciedade 

a improcedência da ação. 

 

A própria ata da audiência realizada nos autos da Ação Civil 

Pública nº 0090000-88.2008.5.15.0142, ao contrário do que dispôs a decisão, não 

corroborou com as assertivas do MPT, mas demonstrou o total descabimento da ação e foi 

na linha da defesa apresentada pela recorrente. 
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O MM. Juízo “a quo”, todavia, demonstrando uma vez mais sua 

parcialidade e prejulgamento do feito, transcreve apenas trechos dos depoimentos de 

pessoas ouvidas como informantes e passou por cima do quanto restou provado pelas 

testemunhas das requeridas, validamente ouvidas, sem qualquer contradita. 

 

Apenas a título ilustrativo, eis que será melhor demonstrado no 

mérito, cite-se o depoimento do produtor João Décio Romanholi: 

 

“7. O depoente não assegura exclusividade de venda de produção 

à reclamada Citrovita; 70% a 80% da produção é vendida para a 

Citrovita; o restante da produção é vendido para outros 

interessados, diversos de indústrias de suco; é o depoente quem 

define quais as laranjas que serão destinadas à Citrovita.” 

 

Dos artigos 765 da CLT, 125, 130 e 131 do Código de Processo 

Civil, se extrai que, embora livre o convencimento do Juiz, a premissa é a de que devem 

ser considerados todos os elementos constantes nos autos, com igualdade de tratamento 

entre as partes. O conjunto probatório deve ser analisado formando um todo unitário, em 

função de que não se deve apreciar alegações/provas produzidas isoladamente.  

 

Assim, o que se verifica é que os dispositivos legais invocados pelo 

MM. Juízo para justificar o prematuro encerramento da instrução, na verdade restaram 

violados e não podem servir de fundamento para o descalabro perpetrado pelo Juízo de 

origem. 

 

Além da violação dos mencionados diplomas legais, houve afronta, 

ainda, ao artigo 333 inciso II, do CPC, de aplicação subsidiária, artigo 818 da CLT e  

artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal. 

 

No presente caso não poderia se falar em quaisquer fatos alegados 

pela recorrente se a defesa não era conhecida e sequer foi apreciada. Como falar em fato 
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público e notório alegado pela recorrente, se houve apenas o ato formal de recebimento da 

contestação, sem a leitura e análise necessárias para tal afirmação? 

 

Antes de se declarar a existência de fato público e notório alegado 

pelas partes, deveria, pelo menos, ter sido designada audiência de continuação, nos termos 

do artigo 849 da CLT. 

 

O MM. Juízo “a quo”, todavia, desconsiderou completamente que 

no presente caso ausentes estão os requisitos para caracterização de fato público e notório. 

 

De forma absurda e até mesmo irônica, o MM. Juízo afirma que 

“Deveras, antigamente, diziam os pretores que ―Quod no est in actis non est in mondo‖, 

ou ―o que não está nos autos não está no mundo‖. Todavia, hoje em dia, ainda que muitos 

o façam em tom jocoso, talvez fosse melhor perguntar: ―Quod est in Google este in 

mondo?‖  

 

O que pretende o MM. Juízo “a quo” com a referida afirmação? 

Onde fica o princípio da segurança jurídica e da primazia da realidade? Em que medida se 

coaduna a afirmação posta face o contraditório e ampla defesa?  

 

O fato notório pressupõe a sua publicidade, generalidade, 

veracidade e certeza e estes estão intimamente ligados à proteção de princípios basilares do 

Estado Democrático de Direito e das garantias individuais. Veja-se o entendimento 

jurisprudencial a respeito: 

 

"FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. No 

campo específico das provas judiciárias, compreende a 

notoriedade a total certeza, tanto no íntimo do Juiz como das 

partes envolvidas em litígio, sobre a existência ou inexistência de 

determinado fato, fato este imprescindível ao melhor 

esclarecimento da verdade perseguida no processo, de forma que 

a ninguém seja dado, senão por teimosia ou má-fé, negá-lo ou 

pô-lo em dúvida. Assim, os aspectos maiores que devem nortear a 
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conceituação do que venha a ser fato notório são os seguintes: 

publicidade, generalidade, veracidade e certeza. (...)" (TRT 10ª 

Região – RO 4840/97. DJU 21/11/97. Base: Informa Jurídico. 

Edição 20. Volume II. TRT 10ª/DF-Ement./int.Teor – Registro: 

199/21345). 

 

 

“FATOS NOTÓRIOS. Consideram-se notórios “aqueles fatos 

cujos conhecimento faz parte da cultura normal própria de 

determinada esfera social no tempo em que ocorre a decisão” 

(Calamandrei). 

 

Há que se ter cuidado, no entanto, com os fatos a que se atribui a 

qualidade de notórios, pois com eles não se pode confundir mera 

suposição, ainda que largamente difundida no meio social. O que 

deve gozar de notoriedade, de sabença geral, é a efetiva 

ocorrência do fato, não a suposição de que ele tenha ocorrido. 

TRT-RO-2441/99 (Ac. TP. 3335/99), 23ª Região, MT, Relator 

Juiz Roberto Benatar, Recorrente: Wellington Antônio Fagundes 

(Empregador), Advogados: Dr. Paulo Laerte de Oliveira e Outro; 

Recorrido: Assis Barbosa dos Anjos, Advogados: Dr. Luiz  Pedro 

dos Santos e Outra”. 

 

 

A generalidade inexiste quando a contestação ignorada traz aos 

autos Pareceres Técnicos elaborados pelo Setor de Tecnologia do CEPPA – Centro de 

Pesquisa e Processamento de Alimentos da Universidade Federal do Paraná – 

Ministério da Educação e pelo Departamento de Tecnologia de Alimentos da 

Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, 

demonstrando que o atendimento dos requisitos de qualidade dos diversos  tipos de suco se 

obtém do portão da fábrica para dentro e não por ocasião da colheita da fruta.  

 

Também não se reputam públicas e notórias alegações trazidas pelo 

“Parquet” quanto à responsabilidade defendida por este quando trazidas aos autos pela 

requerida várias decisões judiciais que demonstram que esses mesmos supostos “fatos 

notórios” restaram totalmente afastados pelo Poder Judiciário. 
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Da mesma forma, notoriedade e publicidade não existem quando o 

próprio “Parquet” reconhece a licitude da compra de laranjas na condição “posto fábrica” e 

a inexistência de responsabilidade da requerida em relação a trabalhadores de terceiros, 

conforme provado pela ata de inquérito civil juntado anteriormente aos autos.  

 

Não há generalidade quando outras indústrias de suco existentes 

não integraram a lide, assim como não a integram outros agentes econômicos que também 

adquirem laranjas de produtores e também os próprios produtores de laranja, que são os 

verdadeiros donos de seus pomares e que têm assegurado constitucionalmente o direito de 

dar o destino que quiserem aos seus negócios, e que sofrerão as mais graves consequências 

da presente ação, que afetará frontalmente direitos e garantias individuais 

constitucionalmente assegurados a eles, tais como a liberdade de contratar, o livre 

exercício de sua atividade econômica, entre outros.   

 

A veracidade e a certeza nem de longe ocorrem, já que constam dos 

autos 19 (dezenove) decisões do Poder Judiciário em sentido contrário às alegações do 

Ministério Público e que estão em conformidade com a tese da requerida nas quais restou 

declarado que a colheita constitui a atividade-fim do produtor da laranja. 

 

A existência de eventuais ações individuais sobre o assunto não é 

suficiente à conotação de fato público e notório.  Como é sabido, constitui principio de 

direito que cada caso é um caso e individualmente deve ser analisado.  

 

Com efeito, não se nega que nosso ordenamento jurídico adota o 

princípio do livre convencimento, também chamado de princípio da persuasão racional, 

onde o juiz forma a sua convicção apreciando livremente o valor das provas dos autos. 

Porém, essa liberdade de que goza o juiz não pode converter-se em arbítrio, sendo, 

antes, um dever a motivar o seu raciocínio. 
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Não é licito que o Jurisdicionado fique impedido de produzir 

provas, apenas pelo princípio do livre convencimento, assim como não pode o Poder 

Judiciário se omitir de apreciar igualitariamente as alegações e provas, de modo que as 

partes tenham igualdade de direito de demonstração dos fatos, sob pena de violação ao 

principio da isonomia, como de fato aconteceu. 

 

Há flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório e à 

ampla defesa no ato que adotou como procedimento o encerramento da instrução sob o 

entendimento de que os fatos alegados “pelas partes” seriam públicos e notórios, 

mesmo diante dos protestos de produção de provas apresentados pelas requeridas e 

sem que sequer as contestações e documentos que a acompanharam fossem 

conhecidos, tampouco analisados. 

 

Mais patente fica, ainda, o cerceamento de defesa, quando se 

verifica que após um súbito encerramento de instrução processual manifestamente 

necessária, o juízo junta e se utiliza de novos documentos para, ato seguinte, julgar a 

lide amparando-se em documentos por ele mesmo juntado sem sequer dar vista às 

partes para seu conhecimento, apenas e tão somente evidenciando a decisão uma 

enorme e insuperável contradição face à decisão que encerrara a instrução e lançou a 

derradeira pá de cal sobre o direito da recorrente ao contraditório e ampla defesa!  

 

Veja-se que a sentença recorrida se baseou em dissertação de 

mestrado elaborada por Guilherme Sandoval de Araújo, da qual sequer foi concedida 

vista às requeridas para manifestação, ignorando completamente os Pareceres 

Técnicos elaborados pelo Setor de Tecnologia do CEPPA – Centro de Pesquisa e 

Processamento de Alimentos da Universidade Federal do Paraná – Ministério da 

Educação e pelo Departamento de Tecnologia de Alimentos da Faculdade de 

Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas e diversos outros 

documentos  juntados com a contestação, reafirmando o cerceamento de defesa 

verificado no caso. 
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Mencione-se, ademais, que o autor do referido trabalho é 

Engenheiro Agrônomo, Gestor de Agronegócios, que sequer atua no ramo do Direito. 

Seu estudo não pode ser considerado fonte do direito, nem servir de subsídio para 

uma sentença da magnitude e importância como a decisão recorrida. Ressalte-se que 

o trabalho foi apresentado ao núcleo de pós-graduação na área de Engenharia da 

Produção. 

 

Ademais, qualquer conotação técnica à decisão somente 

poderia ser conferida se perícia técnica correspondente tivesse havido, reforçando 

mais uma vez o cerceamento de defesa. 

 

A palavra “fonte” possui vários significados. Pode ser entendida 

como uma nascente de água, como um texto original de uma obra, um princípio, a origem 

de algo ou causa de onde provem efeitos físicos ou morais. 

 

MACHADO assim conceitua a fonte do direito: 

 

―A fonte de uma coisa é o lugar de onde surge essa coisa. O lugar 

de onde ela nasce. Assim, a fonte do Direito é aquilo que o produz, 

é algo de onde nasce o Direito. Para que se possa dizer o que é 

fonte do Direito é necessário que se saiba de qual direito. Se 

cogitarmos do direito natural, devemos admitir que sua fonte é a 

natureza humana. Aliás, vale dizer, é a fonte primeira do Direito 

sob vários aspectos.‖
 

(MACHADO, Hugo de Brito. Uma 

Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Dialética. 2000, p. 

57.)  

 

Conforme exposto acima, fonte constitui o lugar de onde surge o 

direito, ou seja, sempre que se tratar de fonte do direito deve-se entender o seu ponto de 

partida, o seu início. Se num determinado povo, por exemplo, as pessoas costumam fazer 

algo que venha a culminar numa lei, a sua fonte é entendida como o costume daquele 

determinado povo, pois o diferencia dos outros povos e, sem esse costume, essa lei não 

surgiria. 
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DEL VECCHIO assevera: 

 

―Fonte de direito in genere é a natureza humana, ou seja, o 

espírito que reluz na consciência individual, tornando-se capaz de 

compreender a personalidade alheia, graças à própria. Desta fonte 

se deduzem os princípios imutáveis da justiça e do Direito 

Natural.‖ (DEL VECCHIO, George. Lições de filosofia do 

direito. Coimbra: Arménio Amado. 1972, p. 140.) 

 

Assim, pode-se entender que os princípios e valores morais que 

atingem um dado povo é fonte do direito, partindo da consciência individual de cada 

pessoa, sendo que cada povo possui a sua cultura e seus costumes. 

 

As fontes do direito estão previstas no artigo 4.º da Lei de 

Introdução ao Código Civil que estabelece:  

 

"Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito". Assim, o 

intérprete é obrigado a integrar o sistema jurídico, ou seja, diante 

da lacuna (a ausência de norma para o caso concreto), ele deve 

sempre encontrar uma solução adequada. Basta analisar o verbo 

―decidirá‖ para entender que o sistema jurídico ordena a decisão 

do caso concreto.‖ 

 

 

O artigo já mencionado estabelece uma hierarquia entre as fontes, 

pois só autoriza o juiz a valer-se de outras fontes quando houver omissão na lei e 

impossibilidade de aplicação da analogia, buscando resoluções legais para casos 

semelhantes. Assim, a lei é uma fonte principal, sendo fontes secundárias a analogia, os 

costumes, os princípios gerais do direito, a doutrina e a jurisprudência. 

 

No caso presente, não há omissão legislativa e doutrinária a 

permitir que um simples estudo do qual não se pode extrair se os dados nele constantes 

são efetivamente científicos e sem qualquer cunho de doutrina venha a ser a base de 
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uma decisão com reflexos tão importantes não somente na esfera do direito à livre 

iniciativa e livre concorrência das quatro requeridas constantes da lide, mas que 

extrapolam os limites do processo, afetando inclusive, por via transversa toda a 

economia do país, sem que sequer tenha sido permitido às partes conhecer o conteúdo 

do documento e sobre ele se manifestar antes de proferida a decisão. Nítido 

cerceamento de defesa, com o qual não poderá coadunar esse E. Tribunal!!! 

 

Conforme se verifica, era de rigor a conversão do julgamento em 

diligência e a consequente designação de audiência de instrução para fixação dos pontos 

controvertidos, com o que se verificaria a real (e não protelatória) necessidade de 

realização de perícia e inspeção judicial nas dependências da requerida, de modo a 

conhecer seu sistema produtivo, além da audiência de testemunhas para comprovação dos 

fatos alegados, cujo ônus da prova pudesse recair sobre a requerida. 

 

Não tendo assim agido, o MM. Juízo violou frontalmente, além de 

todos os dispositivos legais já mencionados, especificamente os artigos 818 da CLT e 

artigo 333, inciso II do CPC, pelo que requer se digne esse Egrégio Tribunal declarar a 

nulidade da decisão, determinando a devolução dos autos à Vara de Origem, para 

reabertura da instrução, permitindo-se à recorrente a produção das provas acima indicadas, 

todas necessárias ao fiel deslinde do feito e alcance da verdade real. 

 

 

JULGAMENTO ULTRA PETITA 

 

O pedido expresso constante da inicial foi o seguinte: 

 

“1.1 - em primeiro plano, ressalvado o caso da intermediação por 

meio de cooperativa de mão-de-obra (com respectivo pedido de 

não fazer em ações civis públicas próprias), à abstenção de 

manter ou contratar qualquer pessoa jurídica ou física interposta 

para a realização de serviços que configure sua atividade-fim, 

estando ou não contidos no objeto descrito em seu contrato 

social, como a colheita de frutas cítricas, em terras próprias ou de 

terceiros, localizadas no território nacional, com produção 
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agrícola utilizada em suas indústrias, independentemente do 

negócio empresarial estabelecido com o proprietário da terra, 

efetuando, em nome da pertinente requerida, o devido registro do 

contrato dos trabalhadores, no início da prestação dos serviços;” 

(grifou-se) 

 

A causa de pedir constante de toda a petição inicial e a narração 

dos fatos, apesar de confusa e ilógica restringe-se à COLHEITA da laranja. 

 

Contudo, o MM. Juízo “a quo” houve por bem alargar o alcance da 

decisão, assim se manifestando: 

 

“Em outras palavras, as requeridas deverão contratar, 

diretamente, como empregados, todos os trabalhadores que lhe 

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.” (grifou-se) 

 

 

Além disso, sem que houvesse qualquer pedido expresso ou causa 

de pedir foi conferido alcance nacional à decisão, em patente violação ao artigo 16 da Lei 

da Ação Civil Pública. 

 

Conforme se verifica, incidiu o MM. Juízo em julgado ultra petita, 

vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sendo falaciosas as afirmações contidas na 

sentença na busca de validar sua atuação, inclusive com ameaça de multa às requeridas que 

eventualmente levantassem essa questão em Embargos de Declaração. 

 

Esse E. Tribunal não poderá coadunar com tal situação, devendo, 

na remota hipótese de manutenção da decisão, os efeitos da sentença serem restritos à 

colheita de citrus, única modalidade prevista no pedido e causa de pedir da presente ação. 
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DEMAIS PRELIMINARES 

 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

 

O fundamento da decisão para rejeitar a preliminar de 

incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciação e julgamento dos pleitos 

formulados na inicial foi o seguinte: 

 

“Rejeito a exceção e as preliminares de incompetência em razão 

da matéria, pois, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, toda 

e qualquer controvérsia sobre a relação de trabalho passou a ser 

de competência desta Justiça Especializada, na nova redação do 

art. 114 da CF, o que inclui, inclusive as ações civis públicas que 

podem repercutir, direta ou indiretamente, nas condições laborais 

dos trabalhadores que serão atingidos por seus efeitos.” (grifou-

se) 

 

Ocorre que, diversamente do decidido, e como demonstrado pela 

recorrente, a presente ação não versa sobre relação de trabalho, mas a decisão repercute 

diretamente não na esfera dos direitos dos trabalhadores, que são devidamente registrados 

e tem seus direitos garantidos pelos seus reais empregadores, mas na esfera dos direitos 

dos produtores rurais, que sequer são parte na presente ação e terão seus contratos de 

compra e venda diretamente atingidos pela decisão, além de ferir de morte o princípio da 

isonomia e da livre concorrência, já que outras tantas empresas do ramo do suco de laranja 

não integram a lide e estarão em pé de desigualdade com relação às quatro requeridas 

“escolhidas” pelo Ministério Público para serem bombardeadas  no presente caso. 

 

A jurisprudência colacionada pela decisão não se aplica ao caso 

concreto, no qual o pedido formulado na inicial não se insere em nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 114 da Constituição Federal, eis que envolve obrigações de fazer ou não 

fazer que implica alteração ou até mesmo rescisão na relação comercial de compra e venda 

de laranja, existente entre as requeridas e produtores de laranja que não integram a lide. 
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Tal matéria, como demonstrado, somente poderia ser dirimida pela 

Justiça Comum, pelo que a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deverá ser 

declarada. 

 

É certo ainda quem nem sequer a remessa dos autos para uma das 

Varas da Justiça Estadual seria possível, eis que em conformidade com os artigos 127 e 

129 da Constituição Federal e o artigo 83, inciso III, da Lei Complementar 75/93, o 

Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade para o ajuizamento de ação que, 

sob a pecha que se pretende tutelar os direitos dos colhedores de laranja, versa, na verdade, 

sobre ingerência na livre negociação entre sujeitos de direito, exercício da atividade 

econômica, inclusive de terceiros alheios ao feito, negativa de vigência de contratos típicos 

previstos pela legislação civil, especificamente direitos e obrigações decorrentes do 

contrato de compra e venda de frutas cítricas firmados entre sujeitos de direito plenamente 

capazes, menos ainda perante a Justiça Comum. 

 

Assim, não resta outra alternativa, senão a extinção do feito sem  

resolução de mérito, nos termos do artigo 267, incisos IV e VI do Código de Processo Civil 

de aplicação subsidiária. 

 

COMPETÊNCIA FUNCIONAL 

 

Conforme reconhecido pela própria decisão recorrida, a 

competência para a propositura da Ação Civil Pública se determina pelo local onde ocorrer 

o dano. 

 

O que se verifica da inicial é que os fatos narrados são aleatórios, 

não havendo prova de qualquer dano que tenha ocorrido na cidade de Matão, nem sequer 

justificativa porque a presente ação foi ajuizada perante a MM. Vara de Matão e não, por 

exemplo, em Araraquara, onde está sediado o DD. Procurador que impulsionou o 

inquérito, ou, ainda, em Campinas, sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª 
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Região, já que a ação foi proposta em face de 4 (quatro) requeridas, que possuem unidades 

nas mais diversas localidades no Estado de São Paulo.  

 

Considerando que as requeridas possuem sedes em locais distintos, 

o Ministério Público houve por bem eleger, ao seu bel prazer e sem qualquer respaldo 

fático e legal, o foro de Matão – SP como competente para processar e julgar o processo, 

simplesmente porque à época da distribuição a Juíza que presidia a Vara era a MM 

Magistrada Denise Santos Sales de Lima, que proferiu decisão em ação individual, 

destacada no bojo da inicial, na qual, apesar de a hipótese referir-se à relação de trabalho 

adstrito a colheita em terra própria de uma das requeridas, exteriorizou opinião sobre o 

objeto desta causa. 

 

Note-se que a sede do Ministério Público do Trabalho encontra-se 

situada na cidade de Campinas, o Inquérito Civil correu na cidade de Araraquara e as 

requeridas encontram-se sediadas em diversas localidades, não havendo que se falar em 

qualquer dano que tenha ocorrido na cidade de Matão, nem qualquer justificativa de fato e 

de direito nos autos para a propositura da ação de cunho coletivo perante MM Vara de 

Matão, senão o fato tendencioso do Ministério Público, na tentativa de induzir a então 

Juíza a proferir decisão a seu favor, tendo em vista a sentença havida em ação individual 

envolvendo a mesma matéria. O ato parece, no mínimo, malicioso com intuito de 

influenciar no julgamento do presente feito. 

 

Com efeito, a eleição do foro de Matão, buscando evitar a 

distribuição por sorteio, viola, no mínimo, o princípio da isonomia processual, colocando 

as partes em grau de desigualdade, o que é vedado pela legislação em vigor e jamais 

poderia ter sido chancelado pela decisão recorrida, devendo ser revisto por esse Egrégio 

Tribunal. 

 

Ora! Se como mencionado na decisão, o Órgão competente para 

apreciar a ação é aquele do local onde ocorreu a lesão, é certo que não há qualquer prova 
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nos autos de dano que tenha ocorrido na cidade de Matão a justificar o curso da ação 

naquela cidade. 

 

Além disso, ao contrário da decisão recorrida, considerando que tal 

foi o foro eleito, a eficácia da decisão deve efetivamente ser restrita àquele local, sendo 

inaceitável a aplicação de eficácia nacional conferida pela decisão recorrida. 

 

Veja-se o entendimento jurisprudencial a respeito: 

 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

Indicando a ação civil pública fato ofensivo de grande extensão 

territorial e que não se contém nos limites de competência da 

circunscrição judiciária em que foi proposta a ação, evidencia-se 

a inaptidão do foro eleito pelo Autor, nos termos do alterado 

artigo 16 da Lei n. 7.347/85, que limita o efeito "erga omnes" da 

sentença ao âmbito da competência territorial do órgão prolator. 

Pauta-se, em tais casos, pela incidência analógica do art. 93 do 

Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que, para danos 

de âmbito regional, a competência é de uma das Varas do 

Trabalho da Capital do Estado respectivo; se for de âmbito supra-

regional ou nacional, o foro é o do Distrito Federal. Inteligência 

da Orientação Jurisprudencial de n. 130, da i.SDI-2/TST. 

 

DECISÃO: A Turma, preliminarmente, à unanimidade, 

conheceu de ambos os recursos; sem divergência, rejeitou a 

 preliminar de incompetência funcional suscitada pela União 

Brasileira de Educação e Ensino - UBEE, mas, por maioria de 

votos, acolheu a inaptidão do foro que foi eleito pelo Autor para a 

propositura da presente ação, declarando a extinção do processo, 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC; 

invertidos os ônus da sucumbência, custas pelo Ministério 

Público do Trabalho, imune, ficando prejudicado o exame do 

recurso por este  apresentado, vencida a Exma. Juíza 

Relatora.Acórdão – Proc. nº 01195-2004-025-03-00-7, TRT, 3ª 

Região, 6ª Turma, Rel. Juiza Emília Facchini, DJMG – 28/04/2005. 

 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA DOS 

EFEITOS DA DECISÃO.  

Nos termos do art. 16 da Lei 7347/83, "A sentença civil fará coisa 

julgada erga omnes, nos limites de competência territorial do 

órgão prolator...". 
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 Esse dispositivo é coerente com o que preceitua o art. 2-o da 

mesma lei, ao determinar que "as ações previstas nesta Lei serão 

propostas no foro do local onde ocorrer o dano...".  

Ora, é lógico e coerente que, sendo o órgão competente para 

apreciar e julgar a ação aquele do local onde ocorrer a lesão, seja 

restringida, conseqüentemente, a eficácia da decisão aos limites 

de competência do órgão prolator. Não há como se exigir a 

respeitabilidade desta decisão em outro Estado onde sequer 

tenham sido  apuradas as mesmas irregularidades ora 

comprovadas nestes autos, mormente quando se discute a eficácia 

de norma coletiva produzida em instrumento ACT e CCT de 

abrangência limitada ao Estado de Minas Gerais, como é a 

hipótese dos autos. 

 

DECISÃO: A Turma, preliminarmente, à unanimidade, 

conheceu de ambos os recursos; sem divergência, rejeitou a 

preliminar argüida e, no mérito, por maioria de votos, deu 

provimento parcial ao da ré  para conferir validade às cláusulas 

3a. do ACT de dez/2000 e 8a., parágrafo 1o. da CCT 2000/2001, 

respeitando, no entanto, o intervalo interjornada de 11 horas e 

negou provimento ao do Ministério Público do Trabalho, mantido 

o valor da condenação, vencido parcialmente o Exmo. Juiz 

Relator. Acórdão. Acórdão – Proc. nº RO-01458-2001-001-03-00. 

TRT, 3ª Região, 5ª Turma, Rel. Juiz Emerson José Alves Lage, 

DJMG – 26/10/2002. 

 

 

Assim, a sentença deve ser reformada para limitar os seus efeitos à 

Jurisdição da Vara de Matão, nos exatos termos da Lei da Ação Civil Pública, a qual se 

sobrepõe inclusive a qualquer Orientação Jurisprudencial.  

 

INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR 

 

 

Nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal, todas as 

decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. 

 

No que se refere à rejeição das preliminares de inépcia da petição 

inicial, o que se verifica da decisão é que, embora recheada de citações doutrinárias e até 
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mesmo literárias, não há qualquer fundamentação fática ou legal para a rejeição genérica 

da forma como fez o MM. Juízo “a quo”. 

 

Com efeito, o que se depreende da decisão é que, de forma 

simplista e sem qualquer fundamentação, as preliminares restaram rejeitadas sob o singelo 

argumento de que a petição inicial preenche os requisitos previstos no artigo 840, § 1º da 

CLT e aqueles constantes do artigo 282 do CPC, além dos requisitos específicos da Ação 

Civil Pública. 

 

Uma vez mais invocando a necessidade de celeridade processual, o 

MM. Juízo de origem afastou as preliminares, sem indicar a real motivação de sua decisão, 

eivando de nulidade o ato praticado. 

 

Como já mencionado, embora tenha a Justiça de ser “célere, 

eficiente e proativa”, tal não pode se dar ao arrepio dos direitos constitucionalmente 

garantidos às partes, nem colocar as partes em páreo de desigualdade, sob pena de violação 

ao princípio da isonomia e da segurança jurídica. 

 

O MM. Juízo de origem ignorou completamente os argumentos da 

recorrente na peça defensiva, na qual restou amplamente demonstrado que, ao contrário do 

decidido, a petição inicial não preencheu os requisitos legais, antes formulou pedido 

confuso e genérico e sem qualquer respaldo legal. 

 

Com relação à atividade-fim, os fatos narrados na inicial referem-

se exclusivamente à hipótese que discute a responsabilidade do registro de empregados, em 

caso de colheita de frutas cítricas. O pedido confuso e genérico, da forma como requerido 

no item 1.1 da inicial, jamais poderia ter sido deferido, ainda mais da forma como posto 

pela decisão, que alargou o alcance da decisão ao plantio e cultivo da laranja, se o pedido 

era específico para a colheita. 
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Com efeito, consta no item 1.1 do pedido que: 

 

“1.1 - em primeiro plano, ressalvado o caso da intermediação por 

meio de cooperativa de mão-de-obra (com respectivo pedido de 

não fazer em ações civis públicas próprias), à abstenção de 

manter ou contratar qualquer pessoa jurídica ou física interposta 

para a realização de serviços que configure sua atividade-fim, 

estando ou não contidos no objeto descrito em seu contrato 

social, como a colheita de frutas cítricas, em terras próprias ou de 

terceiros, localizadas no território nacional, com produção 

agrícola utilizada em suas indústrias, independentemente do 

negócio empresarial estabelecido com o proprietário da terra, 

efetuando, em nome da pertinente requerida, o devido registro do 

contrato dos trabalhadores, no início da prestação dos serviços;” 

 

Para que não paire qualquer dúvida, além de falecer interesse 

processual, resta ausente a causa de pedir que possa impor qualquer proibição à requerida, 

relacionada a qualquer outro ato da vida civil, inclusive no que tange à produção agrícola 

por ela utilizada, tampouco referindo-se genericamente à suposta atividade-fim praticada, 

sem qualquer definição. 

 

Ausente a causa de pedir, é de rigor a reforma da decisão para ser o 

feito extinto resolução de mérito. 

 

No que se refere ao alcance nacional da decisão, sem prejuízo das 

preliminares argüidas, se fosse possível legalmente se exigir as obrigações de fazer e não 

fazer requeridas nos itens 1 e 2 da inicial, o que, efetivamente não é, conforme amplamente 

demonstrado, é certo que não há nos autos causa de pedir que justifique o alcance da 

decisão em território Nacional. 

 

Além de o pedido não encontrar respaldo na legislação em vigor, 

como já mencionado, os fatos narrados nem sequer indicam porque a ação foi ajuizada na 

cidade de Matão, pelo que  se faz necessária  a reforma da decisão, com a extinção do feito 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, I, c/c o artigo 295, inciso I, parágrafo 

único, inciso I,  do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária. 
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COISA JULGADA 

 

Nos termos da preliminar anteriormente arguida, a questão da coisa 

julgada com relação à ora recorrente não foi devidamente analisado, restando ausente a 

prestação jurisdicional com relação ao tema, eis que somente foi apreciada a coisa julgada 

sob o enfoque apresentado pela 1ª requerida Cutrale. 

 

Na absurda hipótese de ser superada a ausência da prestação 

jurisdicional, com a consequente anulação da decisão de embargos e devolução dos autos à 

origem para que nova decisão seja proferida, a questão deverá ser analisada por esse E. 

Tribunal, por força do efeito devolutivo em profundidade do Recurso Ordinário que se 

extrai do § 1º do artigo 515 do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula 393 do 

TST. 

 

Com efeito, a premissa da presente ação é a de que a colheita de 

laranja integraria a atividade-fim da indústria, matéria já decidida nos autos da ação 

civil pública nº pública 01087-2006-049-15-00-0, ajuizada perante a Vara do Trabalho 

de Itápolis. 

 

A ação em referência foi julgada totalmente improcedente com 

relação à requerida, conforme se verifica da sentença juntada com a contestação, transitada 

em julgado, restando caracterizado o instituto da coisa julgada, previsto no artigo 467 e 

seguintes do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária. 

 

Naqueles autos, ao contrário da Ação de Taquaritinga, única 

apreciada pela decisão “a quo”, a questão da validade e licitude dos contratos havidos 

entre a requerida e os produtores rurais, mediante o sistema “posto fábrica”, foi 

amplamente analisada, sendo declarada por aquele MM. Juízo a ausência de 

responsabilidade das indústrias pelos contratos de trabalho. Veja-se o teor da decisão: 
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“(...) 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.  

   

(...)  

   

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;(...)” 

 

É certo, ainda, conforme se verifica do “print” também juntado 

com a contestação, obtido no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que o 

Ministério Público foi devidamente intimado da referida decisão, a qual foi aceita sem 
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qualquer recurso, pelo que operou-se a coisa julgada material, impedindo que a 

questão seja novamente apreciada pelo Judiciário. 

 

Assim, não há aqui espaço para se falar em “relativização” da coisa 

julgada, quando o pano de fundo da presente ação foi amplamente analisado e discutido, 

tendo havido pronunciamento expresso do Poder Judiciário em sentido contrário ao 

pretendido pelo recorrido, com decisão transitada em julgado e contra a qual não se opôs 

ou apresentou qualquer manifestação o “parquet” laboral, embora tenha sido intimado para 

tanto, restando, portanto, preclusa qualquer discussão, nos termos do artigo  473 e 474 do 

CPC. 

 

Assim, a decisão deverá ser reformada para extinguir o feito, sem 

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

 

 

 

ILEGITIMIDADE ATIVA  

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 

 

Ao contrário da decisão recorrida, o Ministério Público não tem 

legitimidade, tampouco interesse processual para a propositura da presente ação, eis que o 

caso não tem natureza nem perfil de interesse coletivo na acepção da palavra e não se 

enquadra nas finalidades da ação pública. 

 

No presente caso, para fundamentar a suposta legitimidade do 

“parquet” a sentença assim se pronunciou: 

 

―No caso concreto, o interesse difuso da sociedade e o interesse 

coletivo dos trabalhadores rurais na citricultura autorizam a 

propositura da ação pela douta procuradoria com o desiderato de 

coibir a atuação ilegal das reclamadas na terceirização ilícita da 

atividade de produção e colheita da laranja, em detrimento tanto 

dos produtores quanto dos empregados.‖ 
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Contudo, ao revés do entendimento esposado pelo MM. Juízo “a 

quo”, a atuação do Ministério Público do Trabalho deve se dar no âmbito de sua 

competência funcional, e não extrapolando os limites do quanto lhe foi conferido pela 

Carta Magna, como pretendido no presente feito, em que o pedido extrapola os limites das 

relações de trabalho, atingindo diretamente os produtores rurais, que sequer participam da 

lide e, ainda, deixando de contemplar tantas outras empresas que atuam no ramo da laranja, 

que também não participam da presente ação e terão significativa mudança em suas 

relações jurídicas, em detrimento das 4 (quatro) requeridas participantes da presente lide. 

 

Tal fato não serve de esteio a fundamentar o cunho coletivo da 

ação, mas confirma que o Ministério Público não tem nenhuma legitimidade para propor 

ação que extrapola os limites de sua competência. 

 

Com efeito, se cabível fosse a defesa dos direitos coletivos 

trabalhistas por meio de Ação Civil Pública, o que não é, conforme amplamente 

demonstrado na contestação, a Lei Orgânica do Ministério Público, Lei Complementar n° 

75, de 20.05.93, estabelece, no artigo 83, inciso III, competir ao Ministério Público do 

Trabalho, exclusivamente promover a Ação Civil Pública para defesa de interesses 

coletivos, desde que desrespeitados os direitos sociais garantidos constitucionalmente. 

Veja-se: 

 

“Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das 

seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: 

 

III – promover a Ação Civil Pública no âmbito da Justiça do 

Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 

desrespeitado os direitos sociais constitucionalmente garantidos”; 

 

Diante dos expressos termos da lei, a serem interpretados 

harmoniosamente com as normas constitucionais, notadamente artigos 114, 127 e 129, a 

atuação do Ministério Público, em Ação Civil Pública, cinge-se ao resguardo dos interesses 

difusos e coletivos, assegurados em preceitos constitucionais descumpridos. 
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O interesse processual, na Ação Civil Pública, é qualificado na 

vasta doutrina pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação.  

 

A necessidade, no caso, consubstancia-se no recurso ao Judiciário, 

na busca de obtenção de um bem da vida tutelado na ordem jurídica, desde que não se 

tenha chegado a uma solução consensual para a pendência, por meio do termo de 

ajustamento de conduta tomado pelos legitimados de que tratam o art. 5º e § 6º da Lei n. 

7.347/85. Assim, a ida ao Poder Judiciário deve ocorrer somente quando não houver 

qualquer forma de solução extrajudicial capaz de atender à tutela dos interesses 

metaindividuais. 

 

Quanto ao aspecto da utilidade do ajuizamento da Ação Civil 

Pública, consubstancia-se exatamente na necessidade de que o provimento jurisdicional 

seja útil e indispensável à proteção do direito violado ou ameaçado de lesão, pois não se 

aceitará que ninguém vá a juízo apenas para atender a uma fantasia ou coisa que o valha. 

Assim é que a tutela tem que servir para alguma coisa, no sentido de proteger o bem de 

vida.  

 

E quanto à adequação, é a relação existente entre a situação 

lamentada pelo autor ao vir a juízo e o provimento jurisdicional concretamente solicitado, 

o qual deve ser apto a corrigir o mal que o autor se queixa. Em outras palavras, a pretensão 

deve adequar-se à proteção do direito coletivo lesado ou ameaçado de lesão. 

 

Assim, o interesse processual na presente Ação Civil Pública deve 

ser analisado também em face da qualidade do autor coletivo legitimado. Há necessidade 

de se perquirir sobre a pertinência entre suas finalidades institucionais e o interesse ou 

direito protegido em juízo.  
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O Professor Rodolfo de Camargo Mancuso, em sua obra intitulada 

Ação Civil Pública (Editora Revista dos Tribunais, 1999, 6ª ed., rev. e atual., p.49) ensina 

que o interesse processual do Ministério Público para propor Ação Civil Pública não tem 

natureza diversa daquele que se refere aos demais co-legitimados. E, prosseguindo, destaca 

o mesmo autor que o interesse de agir do Ministério Público não pode ser meramente 

presumido, nem decorrente da exclusividade da legitimação, posto que esse interesse é 

processual, inconfundível com o interesse material, substancial. Cabe ao magistrado 

verificar, ante um caso concreto, se a Ação Civil Pública é necessária, útil e adequada, 

frente aos fins a que se destina (obra citada, p.51). 

 

Desta forma, pode-se afirmar inafastável a necessidade da presença 

dos três elementos fundamentais, necessidade-utilidade-adequação na Ação Civil Pública, 

ainda que seja ajuizada pelo Ministério Público. 

 

A aferição do interesse de agir, mediante este trinômio, consoante 

lição de Mancuso, opera-se frente aos conceitos específicos de cada tipo de interesse 

metaindividual que nela pode ser perseguido (cit., p. 53). 

 

A presente Ação Civil Pública não é juridicamente possível, não há 

interesse processual e o Ministério Público é parte ilegítima para propô-la, não tendo 

sequer interesse de agir. 

 

O fundamento da decisão é de que o autor, ora recorrido, 

estaria buscando, com a presente ação, “evitar a precarização do trabalho e proteger a 

ordem jurídica.”. Ignorou, contudo, a existência de colheita destinada ao mercado 

interno, sendo certo que a tutela deferida, ao contrário do entendimento esposado na 

decisão, não promove a defesa dos interesses dos trabalhadores, mas interfere 

indevidamente na ordem econômica e na livre iniciativa, atingindo pessoas alheias aos 

limites da lide, em patente violação ao artigo 472 do Código de Processo Civil, como 

aliás reconhece a própria sentença ao mencionar que “o Autor formula pedido que 
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repercutirá não apenas na esfera jurídica dos trabalhadores que já se relacionam com as 

reclamadas...” 

 

Sustenta, ainda, a decisão que a pretensão do autor seria a 

cessação de suposta fraude aos direitos dos trabalhadores. 

 

Ora Exas! A fraude não se presume, deve ser provada. E no 

presente caso, além de não haver qualquer prova da alegada fraude, ainda que 

qualquer prova houvesse, o que se admite por amor ao debate, nos termos da 

preliminar de cerceamento de defesa arguida, não foi permitido a nenhuma das 

requeridas a produção de provas em contrário, tendo o MM. Juízo tomado como 

verdade absoluta os fatos alegados pelo Ministério Público. 

 

Com efeito, considerando que o pano de fundo da presente 

ação resume-se à pretensão de se obrigar determinadas indústrias a colherem por sua 

conta e risco a laranja na propriedade do produtor agrícola que firmou contrato de 

compra e venda de laranja destinada à transformação em suco e que o Ministério 

Público, esquecendo que o produtor rural pode dar ao produto de sua colheita o 

destino que quiser, não se destinando toda a safra exclusivamente às quatro 

requeridas, a presente ação, chancelada pela absurda decisão proferida, se revela 

verdadeira perseguição, não atingindo o fim pretendido pelo autor (proteção aos 

trabalhadores). 

 

Como demonstrado em contestação, 40% (quarenta por cento) 

da laranja produzida tem como destino o mercado interno, outros 30% (trinta por 

cento) são produzidos pela própria indústria produtora de sucos em suas terras 

próprias com seus empregados. A laranja destinada à indústria oriunda de pomares 

de outros produtores rurais representa apenas 30% da fruta colhida. 
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Neste sentido foi a prova produzida na Ação Civil Pública de 

Taquaritinga, cuja ata da audiência juntada pela recorrente foi totalmente distorcida 

pela decisão recorrida. 

 

Conforme depoimento, já transcrito, do produtor rural João 

Décio Romanholi: 

 

 

“7. O depoente não assegura exclusividade de venda de produção 

à reclamada Citrovita; 70% a 80% da produção é vendida para a 

Citrovita; o restante da produção é vendido para outros 

interessados, diversos de indústrias de suco; é o depoente quem 

define quais as laranjas que serão destinadas à Citrovita.” 

 

Com efeito, os produtores de laranja, donos que são dos seus 

negócios, são titulares de direitos e obrigações, inclusive quanto aos empregados que 

se ativam na colheita da laranja. 

 

Não há amparo legal para a decisão proferida, obrigando que a  

indústria proceda, sob sua responsabilidade, com os seus empregados, na colheita de 

frutas cítricas em propriedade de terceiros. 

 

Aliás, além de interferir indevidamente no ajuste de natureza 

civil/comercial havido entre sujeitos de direito, a decisão implica em violação ao 

direito de propriedade, livre iniciativa e exercício da atividade econômica, negativa de 

vigência de contrato típico à revelia de lei que assim estatua, entre outras muitas 

violações já suscitadas. 

 

Assim é que os produtores de laranja, embora não sejam partes 

neste processo, sofrerão diretamente as conseqüências da exdrúxula decisão proferida 

nessa esfera trabalhista, sem sequer terem a oportunidade de defender seus 

interesses. 
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A decisão impede o direito da livre negociação entre as partes 

com  a imposição de obrigações de natureza comercial e civil  contrárias ao nosso 

ordenamento jurídico. Chega ao cúmulo de proibir, por via transversa, que o 

produtor  de laranja, que nem sequer é parte na lide, contrate empregados, para 

colheita dos frutos de que é dono, para os quais pode dar o destino que quiser.  

 

O pedido é no mínimo juridicamente impossível, sendo 

inconcebível em um Estado democrático de direito que o Poder Judiciário coadune 

com tal arbitrariedade e violação aos mais basilares princípios constitucionais, sem 

contar o cunho discriminatório, ao colocar as quatro requeridas em páreo de 

desigualdade com as demais empresas e produtores do setor. 

 

A condição de proprietário de seu pomar com direitos e 

obrigações que detém o produtor de laranja não pode tomar outro contorno em razão 

do destinatário da fruta, qual seja,  a indústria. 

 

Diante da decisão proferida, questiona-se: 

 

a) O produtor, que nem sequer participou da lide, estará 

impedido de colher a laranja, caso resolva destiná-las  a 

qualquer uma das indústrias que integram a lide? A mesma 

obrigação deixa de existir caso opte o produtor agrícola, em 

algum tempo, em vender a laranja para  consumo no 

mercado interno ou para quaisquer outras indústrias, como 

por exemplo, Bascitrus, FruitHill, Natural Citrus, Brasil 

Citrus? 

 

b) Se os produtores de laranja, donos que são dos seus 

negócios, são titulares de direitos e obrigações, inclusive 

quanto aos seus empregados, com relação à laranja 

destinada ao mercado interno, por que assim não devem ser 

considerados quando vendem a laranja para quaisquer das 

empresas requeridas? 
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c) A condição de proprietário de seu pomar com direitos e 

obrigações  que detém  o produtor de laranja poderia tomar 

outro contorno, exclusivamente, em razão dos destinatários 

da fruta, quais sejam, as indústrias que integram a lide? 

 

d) Qual o amparo legal à decisão proferida, obrigando que que 

a  indústria proceda, sob sua responsabilidade, com os seus 

empregados, na colheita de frutas cítricas em propriedade 

de terceiros? 

 

 

Nenhuma destas questões foi devidamente esclarecida pela 

decisão recorrida, e demonstram claramente a ausência de interesse de agir e 

ilegitimidade de parte do Ministério Público do Trabalho, pois está interferindo 

indevidamente em matéria de cunho estritamente civil, entre a indústria e seu 

fornecedor (produtor rural), cuja competência para pronunciamento seria exclusiva 

da Justiça Comum, única competente, conforme preliminar de incompetência 

absoluta argüida e cuja legitimidade do Ministério Público do Trabalho está afastada 

nos termos dos artigos 127, 129 da Constituição Federal  e artigo 83, inciso III, da Lei 

Complementar n. 75/03, anteriormente transcritos. 

 

Ao contrário da decisão recorrida, nem mesmo com relação aos 

empregados do produtor agrícola está em discussão um direito coletivo e, menos ainda, 

que pudesse justificar a interposição da presente ação pelo Ministério Público, eis que a 

indústria mantém com o produtor agrícola relação de natureza civil, cujos contratos são 

firmados individualmente. 

 

Na verdade, os direitos dos trabalhadores, que devem ser honrados 

pelos produtores que os contratam para colheita do fruto de sua produção agrícola, 

dependem de análise de cada caso individualmente, o que, também impediria o 

ajuizamento da presente ação civil pública. 
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E, nesse sentido, de se mencionar o Relatório da Equipe 1 do 

Grupo de Fiscalização Rural da SRTE/SP, juntado pelo próprio autor, relativo à ação 

fiscal realizada no período de 03/08/09 a 07/08/09 na Região de Barretos, reconheceu 

expressamente que os mais de 3.500 trabalhadores que se ativam em Fazendas de 

Produtores que fornecem laranja para a requerida são “devidamente registrados em 

fichas próprias de registro nos termos do artigo 41 da CLT”, não tendo havido 

qualquer autuação por ausência de registro.   

 

Também com relação à parte final do pedido contido no item 1.1, 

ausente a legitimidade e o interesse específico do Ministério Público, reforçando ainda 

mais o não cabimento da ação civil pública. Por se tratar de interesses individuais, cujos 

titulares são identificáveis poderiam, se for o caso, intentar ação própria no caso de 

entenderem ter seus direitos lesados. 

 

Efetivamente, a r. decisão não considera o fato incontroverso de 

que os produtores rurais são empreendedores que podem fornecer não só para quaisquer 

das 04 requeridas, como para outras indústrias ou até mesmo para outros mercados. Os 

produtores podem fornecer sua produção rural para quem bem entenderem.  

 

Assim é que, com o acolhimento do pedido formulado pelo 

Ministério Público, de responsabilizar as requeridas pelos contratos de trabalho dos 

empregados dos produtores, a qual desses sujeitos de direito estarão os trabalhadores 

vinculados? Como explicar a imposição da pretensão de fazer do Parquet sob o pálio da 

tese de atividade-fim suscitada quando o produtor rural destina sua produção a outras 

indústrias ou mercados, como o mercado de fruta fresca? Como explicar restrição a sua 

liberdade, notadamente a de contratar e de exercer sua atividade econômica, impondo-se 

abster-se de colher frutas com sua própria mão-de-obra somente quando contrata a venda 

para a reclamada especificamente?  
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A presente ação, nem de longe, versa sobre a defesa de interesse 

coletivo, muito menos ainda de direitos difusos. 

 

Sobre o interesse coletivo, Jorge Eduardo de Sousa Maia, escreve 

que: 

 

"O interesse coletivo não é simplesmente a aglutinação de 

interesses individuais. É muito mais. É o espírito coletivo 

organizado, despojado do sentimento individual que caracteriza o 

"ideal"coletivo. Este espírito surge com muita clarividência nas 

ações coletivas na Justiça do Trabalho. 

 

A esfera de interesses não se restringe àqueles que detêm uma 

participação mais ativa e direta, mas alcança toda a categoria. O 

interesse coletivo está afeto ao homem socialmente organizado e 

não ao homem ut singuli. Concerne ao fim institucional da 

corporação, associação ou grupo intermediário.” (Revista LTr. 

56/09-1044. setembro de 1992). 

 

Efetivamente, o caso não tem natureza nem perfil de interesse 

coletivo na acepção da palavra, e não se enquadra nas finalidades da ação pública. 

 

No entendimento de Celso Agrícola Barbi, não existe o interesse 

difuso como categoria de interesse jurídico, pois interesse difuso é apenas um estado do 

interesse jurídico, uma situação transeunte, quando seja impossível identificar 

imediatamente os indivíduos ou os membros identificáveis de uma coletividade aos quais 

se possa atribuir o legítimo interesse de agir numa ação. 

 

Sendo que, tão logo sejam identificados o titular ou os titulares 

desse legítimo interesse processual, desaparece o “status” de difusão (ou de indefinição) do 

interesse, que necessariamente terá que se amoldar a uma das três espécies: interesse 

individual, interesse coletivo ou interesse público. 
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Neste sentido, ainda que se admitisse, por amor à 

argumentação, fosse possível obrigar a empresa no âmbito da Justiça do Trabalho 

situação que implica alteração de condição lícita estatuída em contrato de natureza 

civil firmado entre partes capazes (frise-se que, inclusive, com partes que sequer 

integram a lide), sob o pálio da alegação de finalidade de resguardar direitos dos 

trabalhadores, é certo que  inexiste “in casu”, interesse difuso, eis que os titulares do 

suposto direito violado seriam plenamente identificáveis. 

  

Ainda neste diapasão, o Ministério Público não pode substituir a 

parte nem mesmo o Sindicato de classe. Cabe ao Sindicato ou à parte que supostamente 

sentir-se lesada valer-se do direito de ação constitucionalmente garantido, mediante: 

 

a) mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX); 

b) ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX); 

c) dissídio coletivo (CF, art. 114, § 2º); 

d) reclamatórias (CF, art. 8º, III e Lei 8.073/90)". 

 

 

 

Veja-se a jurisprudência sobre o tema: 

 

“Ação Civil Pública. Lei 7.347. Objeto da demanda. Os direitos 

que digam respeito exclusivamente ao patrimônio de uma 

determinada pessoa ou grupo de pessoas individualmente 

identificadas, e cuja ação possa ser intentada individualmente 

por essas pessoas ou por substitutos processuais ou mandatários 

legais, não podem ser objetos de Ação Civil Pública. Esta 

proibição vem expressa no parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347 

e visa impedir o uso inadequado da ação.‖ 

(Ac. 20030268723 – TRT/SP – 2ª Região – RO 29082-2002-902-

02-00 – 9ª T. – Rel. Juiz Luiz Edgar Ferraz de Oliveira - D.O.E. 

27/06/2003). 

 

Outro não é o entendimento da I. Procuradora do Trabalho da 5ª 

Região, Lélia Guimarães Carvalho Ribeiro, no artigo "Procuradoria da Justiça do Trabalho, 

Ação Civil Pública", Revista LTR. 57-03/275, vol. nº 03, março de 1993. 
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"Ora, bem diferente deste tipo de interesses são os coletivos ou 

individuais do trabalhador colocados na área de tutela do direito 

do trabalho para cuja efetiva satisfação a Constituição Federal 

destinou no art. 8º, III, o sindicato". 

 

(...) "Os interesses individuais ou coletivos de trabalhadores e 

empregadores envolvem relação do direito material do trabalho. 

 

 

(...) "Em relação aos interesses coletivos, observa-se diante disso 

que não foi à toa que o legislador-Constituinte ampliou até o 

extremo de atuação a legitimação das representações sindicais na 

defesa desses interesses das classes operária e econômica. 

 

(...) "O Ministério Público da União só tem legitimação para 

propor Ação Civil Pública quando não haja direito subjetivo a 

uma exigibilidade especial. Quando há direito subjetivo a uma 

exigibilidade especial, o titular desse direito subjetivo tem a Ação 

que lhe compete e que tem a legitimação ordinária para propor a 

Ação Coletiva ou Individual da sua categoria (art. 8º, III da CF). 

 

A interferência do Ministério Público subtrairia de outros órgãos 

designados para as tarefas tradicionalmente reservadas como é o 

caso do Ministério do Trabalho, como órgão fiscalizador e a 

Defensoria Pública - art. 134 CF., que reconhece o livre exercício 

do direito da ação. 

 

Com essa superposição de atribuições, o Ministério Público do 

Trabalho corre o risco de atrair para si matérias que 

ordinariamente escapam não só as suas funções, como da própria 

competência da Justiça Especializada. 

 

Ademais, alcançaria um resultado indesejado que é a 

interferência do estado nas relações entre o capital e o trabalho". 

 

Não há que se falar, ainda, em interesses individuais homogêneos. 

Nesse passo, merece referência a explicação de Miguel Reale, na obra “Da Ação Civil 

Pública”, in “Questões de Direito Público”, Saraiva, 1997, e com a autoridade de quem 

participou da elaboração e discussão do Anteprojeto da Constituição. Sua análise aborda 

conjuntamente os arts. 127 e 129 da Constituição Federal, a partir de uma visão histórica. 
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No artigo 312, inc. II, do Anteprojeto constava a possibilidade de o 

Parquet “promover Ação Civil Pública, nos termos da lei, para a proteção do patrimônio 

público e social, dos interesses difusos e coletivos, dos direitos indisponíveis e das 

situações jurídicas de interesse geral ou para coibir abuso de autoridade ou do poder 

econômico”. Como se percebe, a Assembléia Nacional Constituinte excluiu, 

significativamente, a parte que dispunha sobre as “situações jurídicas de interesse geral”. 

 

O “objetivo do legislador, ao redigir a norma constitucional, foi 

evitar expressões vagas que importassem na conversão do Ministério Público em supremo 

órgão tutelar de todas as situações jurídicas que pudessem ser consideradas de interesse 

geral”, mesmo quando o indivíduo pudesse, por si próprio, defender-se judicialmente. 

 

O desembargador e processualista Araken de Assis tem lúcido voto 

sobre os direitos individuais disponíveis: 

 

“...nos termos do art. 129, inc. III, da Constituição Federal, o 

Ministério Público só tem legitimidade para promover Ação Civil 

Pública em defesa de interesses difusos e coletivos, que são os 

„interesses sociais‟ insculpidos no caput do art. 127 (...)”  (TJRJ, 

1ª Câm. Civ. Ap. 9213468-8). 

 

E, finalmente, Pedro da Silva Dinamarco, in “Ação Civil Pública”, 

Editora Saraiva, 2001, comenta que: 

 

“Na verdade, está havendo um inegável abuso do Ministério 

Público na propositura de ações civis públicas (e um abuso maior 

ainda na interpretação de normas de direito material). Essa 

tendência de abuso ocorreu na época da criação do mandado de 

segurança, ensejando a incidência da Lei de Lavoisier: a maior 

generalização no uso do remédio enseja sua menor eficiência.” 

 

E, ainda que se buscasse no caso a defesa de interesses individuais 

homogêneos, a jurisprudência é no sentido de que não podem ser objeto de tutela pelo 

Ministério Público do Trabalho. Veja-se: 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 

ILEGITIMIDADE. Conquanto irrefutável o cabimento de ação 

civil pública na Justiça do Trabalho, trata-se de instituto 

concebido eminentemente para a tutela de interesses coletivos e 

difusos, quando desrespeitados os direitos sociais 

constitucionalmente garantidos. Ao órgão do Ministério Público 

do Trabalho não é dado manejá-la em defesa de interesses 

individuais homogêneos, cuja metaindividualidade exsurge 

apenas na forma empregada para a defesa em juízo. Embora de 

origem comum, trata-se de direitos materialmente divisíveis, 

razão pela qual a reparação decorrente da lesão sofrida pelo 

titular do direito subjetivo é sempre apurável individualmente. 

Exegese que se extrai da análise conjunta dos artigos129, inciso 

III, da Constituição da República de 1988 c/c 83 da Lei 

Complementar nº 75/93. Embargos de que não se conhece. 

SÍNTESE 

Tema(s) abordado(s) no acórdão: 

 I - Preliminar de nulidade do acórdão de turma do TST por 

negativa de prestação jurisdicional - omissão - tese sobre o fato 

de os direitos individuais homogêneos serem espécie do gênero 

direitos coletivos. 

 - Preliminar não conhecida. 

II - Ilegitimidade ativa - Ministério Público - ação civil  pública - 

defesa de direitos individuais homogêneos. 

- Recurso não conhecido. 

DECISÃO 

 Por unanimidade, não conhecer integralmente dos 

Embargos.TST, SDI -1, ERR   NUM: 596135,  ANO: 1999, 

Rel.Juiz Georgenor de  Souza Franco Filho, DJ-25-10-2002. 

 

Na mesma linha é o entendimento do Tribunal Regional do 

Trabalho da 14ª Região: 

 

"ACÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO. ILEGITIMIDADE. O Ministério Público do 

Trabalho é parte ilegítima para ajuizar Ação Civil Pública com 

objetivo de defender interesses individuais de um grupo de 

trabalhadores de determinada empresa, os quais possam ser 

exercidos através de ação própria, para apreciação de cada caso 

concreto." 
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DECISÃO Decide o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 

14ª Região, à unanimidade, conhecer do recurso ordinário. No 

mérito, negar-lhe provimento. Funcionou, na presente sessão de 

julgamento, o Exmo. Sr. Procurador do Trabalho, Dr. José 

Heraldo de Sousa. Acórdão nº 1178, TRT, 14ª  Região, Rel. Juiza 

Flora Maria Ribas Araújo, DJE/RO – 14-10-02. 

 

Também a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 

Região já se manifestou no mesmo sentido. Veja-se: 

 

“Substituição processual – Ministério Público do Trabalho – 

propositura de Ação civil pública – defesa de direitos individuais 

homogêneos – relevância social – inexistência – hipótese de 

ilegitimidade. 

Legitimidade do Ministério Público do Trabalho para a defesa de 

direitos individuais homogêneos – A ação civil pública é 

constitucionalmente prevista para a defesa de interesses coletivos 

e difusos (art. 129, III/CF). A legislação complementar e 

ordinária que elasteceu os objetivos do instituto, para alcançar os 

direitos individuais homogêneos, encontra-se em 

incompatibilidade vertical com a Constituição Federal. Ainda que 

se admitisse, como alguns doutrinadores, a possibilidade de 

utilização da ação civil pública para defesa de direitos individuais 

homogêneos, seria  nos restritos casos de relevância social, que 

não é o caso dos autos. Ilegitimidade do Ministério Público 

mantida.” (grifou-se) 

 

 

Veja-se o voto:  

 

“Pleiteou a condenação do reclamado à obrigação de não fazer, 

deixando de adotar o „pagamento por fora‟ aos seus empregados, 

com a conseqüente inserção do valor real nos contracheques. 

 

O Juízo a quo extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 267, VI, do CPC, ao fundamento de que a 

defesa de direitos individuais homogêneos, sem repercussão 

social relevante. 

 

(...) a ação civil pública é instrumento de defesa dos interesses 

difusos e coletivos, não abrangendo os interesses individuais 

homogêneos. 
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Isto porque, o poder de disposição sobre o interesse individual 

pertence ao indivíduo e sua substituição no processo só pode ser 

aceita nas hipóteses legais expressamente previstas. 

 

Em razão das peculiaridades que envolvem o trabalho humano, o 

Processo do Trabalho prevê mecanismos de proteção e defesa dos 

interesses individuais das categorias e dos empregados, como as 

ações plúrimas e substituição processual pelos sindicatos das 

categorias profissionais, não sendo possível elastecer as hipóteses 

de substituição processual para acolher a legitimidade do 

Ministério Público do Trabalho nestes casos. 

 

Existe, também, o mandado de segurança coletivo, como 

instrumento de defesa dos direitos individuais. 

 

Não obstante as argumentações do Ministério Público, de que na 

presente ação se defendem direitos individuais homogêneos e 

difusos, certo é que não conseguiu demonstrar que interesses 

difusos seriam esses. 

 

Isto porque, a alegação de direitos difusos veio diretamente ligada 

a FGTS, INSS e IR, estando individualizados os lesados, quando 

não registrados os pagamentos pelo empregador, ou seja, não se 

trata de direitos difusos. 

A legislação que complementa a norma em questão, a saber, a 

Lei Complementar 75/93, Lei 7.347/85, 7.53/89, e 8.078/90, por 

ser hierarquicamente inferior à norma constitucional, está em 

incompatibilidade vertical com a norma constitucional que prevê 

a ação civil pública apenas para interesses difusos e coletivos. 

 

Os direitos individuais homogêneos, perfeitamente 

individualizados, divisíveis, estão integrados ao patrimônio de 

cada indivíduo, e somente ele pode dispor desse direito, exceto a 

previsão legal expressa. 

 

A defesa coletiva dos direitos não pode ser confundida com defesa 

de direitos coletivos, por isso, não tem o Ministério Público 

legitimidade para propor ação civil pública para defesa de 

interesses individuais homogêneos, porque desvirtuado o instituto 

na forma como concebida.” (Ac. da 3ª T. do TRT da 10ª R. – RO 

3.473/2000 – Rel. Juíza Cilene Ferreira Amaro Santos, Convocada 

– j. 04.07.01 – Recte: Ministério Público do Trabalho; Recda: 

Eletrônica E. Blanco – DJU 3 20.07.01, p. 32 – ementa oficial in 

Repertório IOB de Jurisprudência, n 17/2001, Caderno 2, p. 

309/310) (grifou-se) 
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A decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 

Região é esclarecedora:  

 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO. ILEGITIMIDADE. O Ministério Público do 

Trabalho não tem legitimidade para intentar ação civil pública, 

quando não configurada a hipótese de interesses ou direitos 

difusos e coletivos, nos moldes do disposto nos arts. 1º da Lei nº 

7.347/85, 81 da Lei nº 8.078/90,  6º, inc. VII, letra “d”,  e  83, inc. 

III, da Lei Complementar nº 75/93. 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO 

ORDINÁRIO VOLUNTÁRIO, provenientes da 4ª Vara do 

Trabalho de Florianópolis, SC, sendo recorrente MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO e recorrido BANCO SANTANDER 

MERIDIONAL S/A. 

 

O Ministério Público do Trabalho interpõe recurso ordinário 

contra a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no disposto do art. 267, inc. VI, 

do CPC. 

 

Pretende o recorrente o afastamento da extinção do feito, 

alegando que detém a legitimidade para propor ação civil pública 

visando à tutela de interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos pleiteados na exordial. Aponta violação aos artigos 

129, inc. III, da Constituição Federal, 6º, inc. VII, letra “d” e 83, 

inc. III, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e 81, parágrafo 

único, e 82, incs. I e II, da Lei nº 8.078/90.(...) 

 

No caso vertente, objetiva o Ministério Público do Trabalho a 

condenação do Banco Santander Meridional  S/A nas seguintes 

obrigações de não-fazer: a) não se utilizar de qualquer pessoa 

jurídica para a realização de sua atividade-fim, especialmente 

para as atividades de preparação de documentos e autenticação 

de envelopes no auto-atendimento e do malote-empresa, salvo nos 

casos previstos em lei (Leis nºs 6.019/74 e 7.102/83) e b) não 

contratar empresa de trabalho temporário, salvo nos casos de 

necessidade transitória de substituição de pessoal ou acréscimo 

extraordinário de serviços, nos termos da Lei nº 6.019/74. E 

ainda, na obrigação de fazer de registrar como seus empregados 

as pessoas que trabalham nas empresas intermediadoras, nos 
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termos dos arts. 29 e 41 da CLT, com as respectivas anotações na 

CTPS. 

 

Verifico nos autos que a pretensão deduzida na ação civil pública 

não tem como titulares sujeitos indetermináveis. Ao contrário, 

são determináveis, por fazerem parte de um conjunto fechado 

formado por membros de uma categoria, em que se sabe 

perfeitamente quais os atingidos pelo ato lesivo.  

 

Com efeito, os titulares são pessoas contratadas por empresas 

intermediadoras ou empresas de trabalho temporário para a 

realização de atividade-fim do Banco Santander, especialmente 

aqueles que trabalham na preparação de documentos e 

autenticação de envelopes no auto-atendimento e do malote-

empresa. Assim, referidos empregados, inclusive os futuros 

admitidos, estão ligados pela mesma circunstância fática de se 

vincularem ao recorrido, o que os torna passíveis de 

identificação, o que afasta de plano qualquer possibilidade de seu 

enquadramento como direitos ou interesses difusos. 

 

O objeto da presente ação, por seu turno, não é indeterminável, 

na medida em que a satisfação de um significa a satisfação de 

todos, absolutamente. No caso concreto, devem ser consideradas 

as peculiaridades inerentes a cada empregado. Inexiste interesse 

coletivo, mas tão-somente uma soma de interesses individuais, 

que podem ser questionados perante a Justiça mediante ações 

tipicamente individuais. 

 

A presente ação tem como escopo a salvaguarda de direitos 

individuais homogêneos, uma vez que os titulares são 

determináveis e divisíveis os bens perseguidos, estando, portanto, 

fora dos limites impostos pelo art. 83, inc. III, da Lei 

Complementar nº 75/93. 

 

Com bem pontuou o Juízo de origem, à evidência, trata-se de 

direito individual, cuja tutela pode ser buscada pelos próprios 

interessados, como inclusive sói acontecer em diversos feitos em 

tramitação nas unidades judiciárias da Capital Catarinense, sem 

que possa o douto Ministério Público substituir-se à vontade 

iniciativa dos mesmos na tutela do direito através de ação civil 

pública, o que foge ao espírito da Lei nº 75/93 – mesmo porque, 

como bem ponderado em defesa, há empregados das empresas 

prestadores, que serão atingidos pela presente decisão, que sequer 

prestam serviços ao réu, e, como tal, nenhum interesse têm no 

desfecho favorável do feito, bem assim pode haver casos em que 
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os empregados não pretendam ver reconhecida a vinculação 

diretamente com o réu, por motivos que somente a eles dizem 

respeito (fls. 167/168). 

 

Diante do contexto, não vislumbro violação aos preceitos legais 

apontados pelo recorrente, quais sejam: arts. 129, inc. III, da CF, 

6º, inc. VII, “d” e 83, inc. III, da Lei Complementar nº 75/93, 81, 

parágrafo único, incs. I e II, e 82, da Lei nº 8.078/90. 

Ante o exposto, mantenho a decisão de primeiro grau que 

acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público 

do Trabalho para intentar a presente ação civil pública, 

extinguindo o feito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC e 

nego provimento ao recurso. 

 

Pelo que, ACORDAM os Juízes da 2ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 12ª Região, por unanimidade de votos, 

CONHECER DO RECURSO, rejeitando a preliminar de 

não-conhecimento por deserção, argüida em contra-razões. No 

mérito, por maioria de votos, vencido o Exmo. Juiz Dilnei Ângelo 

Biléssimo, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas na forma da 

lei. Intimem-se. Participaram do julgamento realizado na sessão 

do dia 03 de dezembro de 2002, sob a Presidência  do Exmo. Juiz 

José Luiz Moreira Cacciari (Revisor), os Exmos. Juízes Dilnei 

Ângelo Biléssimo e Jorge Luiz Volpato (Relator). Presente a 

Exma. Dra. Adriana Silveira Machado, Procuradora do 

Trabalho. Florianópolis, 13 de janeiro de 2003. JORGE  LUIZ 

VOLPATO. Relator.” (TRT/12ª R., Ac.00813/2003, 2ª T., Rel. 

Jorge Luiz Volpato, j. 13.01.03) 

 

Veja-se outros julgados no mesmo sentido: 

 

“ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO-INTERESSES/ DIREITOS 

INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS.  

 

Não se configura a alegada violação aos arts. 127, caput, e 129, 

caput, inciso III, da Constituição Federal e 83, caput e inciso III, 

da Lei Complementar 75/93, pelo não reconhecimento de 

legitimidade ao MPT para o pedido de condenação do reclamado 

a abster-se de proceder a descontos de prêmio de seguro de vida 

nos salários de seus empregados. Lesão a interesses/direitos 

difusos e coletivos não evidenciada, ante a necessidade de exame 

particularizado da situação de cada um daqueles trabalhadores 

(p.ex., existência ou não de autorização expressa do empregado, 
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ou mesmo de eventuais vícios em tal manifestação, para a 

realização de tais descontos, especialmente diante da orientação 

já sumulada por este Tribunal Superior do Trabalho no 

Enunciado 342). Recurso de revista conhecido e não provido” 

(TST – 1.ª T. – RR 374202 – rel. Min. conv. Beatriz Goldschmidt 

– DJU 11.10.2001, p.445). 

 

“ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. Não se pode 

confundir o interesse social a que se refere o art. 127 da Magna 

Carta com interesses de entidades públicas, nem com o conjunto 

de interesses de pessoas ou de grupos. A atuação em juízo pelo 

Ministério Público, defendendo direitos difusos e coletivos, dar-

se-á sempre na forma de substituição processual, enquanto que 

para a defesa dos interesses individuais homogêneos a 

substituição processual depende de autorização expressa da lei, 

conforme quer e determina o art. 6º do CPC. Não há lei 

autorizando o parquet a ajuizar ação civil pública perseguindo 

direitos individuais homogêneos, como o de observância dos 

prazos legais para pagamento de salário, férias e verbas 

rescisórias, bem assim pedidos acessórios ao de recolhimento de 

FGTS, razão pela qual devem ser eles extintos sem julgamento do 

mérito, por ilegitimidade ativa ad causam.” (TRT-23.ª R. – TP – 

RO 1991/2001(2697/2001) – rel. Juiz Roberto Benatar – DJMT 

23.01.2002, p.35). 

 

De fato. Não há falar-se em interesses individuais homogêneos que 

poderiam ser defendidos por meio de ação civil pública. Merece referência a explicação de 

Miguel Reale, na obra “Da Ação Civil Pública”, in “Questões de Direito Público”, Saraiva, 

1997, e com a autoridade de quem participou da elaboração e discussão do Anteprojeto, da 

Constituição. Sua análise aborda conjuntamente os arts. 127 e 129 da Constituição Federal, 

a partir de uma visão histórica. No artigo 312, inciso II, do Anteprojeto, como assinala o 

eminente jurista, constava a possibilidade de o Parquet “promover ação civil pública, nos 

termos da lei, para a proteção do patrimônio público e social, dos interesses difusos e 

coletivos, dos direitos indisponíveis e das situações jurídicas de interesse geral ou para 

coibir abuso de autoridade ou do poder econômico”. Como se percebe, a Assembléia 

Nacional Constituinte excluiu, significativamente, a parte que dispunha sobre as “situações 

jurídicas de interesse geral”. 
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O “objetivo do legislador, ao redigir a norma constitucional, foi 

evitar expressões vagas que importassem na conversão do Ministério Público em supremo 

órgão tutelar de todas as situações jurídicas que pudessem ser consideradas de interesse 

geral”, mesmo quando o indivíduo pudesse, por si próprio, defender-se judicialmente. 

 

O desembargador e processualista Araken de Assis tem lúcido voto 

sobre os direitos individuais disponíveis: 

 

“...nos termos do art. 129, inc. III, da Constituição Federal, o 

Ministério Público só tem legitimidade para promover ação civil 

pública em defesa de interesses difusos e coletivos, que são os 

„interesses sociais‟ insculpidos no caput do art. 127 (...)”  (TJRJ, 

1ª Câm. Civ. Ap. 9213468-8). 

 

Diante da impossibilidade jurídica do pedido, da ilegitimidade do 

autor e da inexistência de interesse processual específico, é inquestionável e inarredável a 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de 

Processo Civil. 

 

 

INQUÉRITO CIVIL CONTRA AS REQUERIDAS  

 

A atuação do Ministério Público, com base em representação 

ou de ofício, deve ser precedida de instauração de procedimento investigatório, 

preparatório de inquérito civil público ou o próprio inquérito civil, o qual, em 

obediência aos ditames constitucionais, deve permitir ao investigado a ampla defesa. 

 

No ano de 2004 foi instaurado contra a recorrente Inquérito Civil 

perante a Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, a mesma que interpõe a 

presente ação, sob o nº 20622/04-31, no qual a recorrente restou excluída da investigação 

pelo DD. Procurador Luís Henrique Rafael. 
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O DD. Procurador não só reconheceu expressamente que a 

modalidade de contrato de aquisição de laranja na condição “posto fábrica”, 

incontroversamente lícita, afasta qualquer obrigação  relativa  à produção e colheita 

de frutos, bem como que as obrigações trabalhistas cabem exclusivamente ao 

produtor de laranja. Veja-se: 

 

“De acordo com os documentos apresentados pela inquirida 

COINBRA – Frutesp, constata-se que referida empresa apenas 

contratou a compra de laranja do produtor rural Valdir Ap. 

Malagutti, na modalidade de fruta “posta na fábrica da 

compradora”, não havendo nesse caso qualquer ingerência de 

sua parte na produção e na colheita dos frutos. Diante disso 

determina-se a exclusão desta empresa do presente Inquérito 

Civil.” 

 

Tal fato, por si só, conforme preliminar argüida, seria 

suficiente para pôr fim a quaisquer outras discussões acerca do tema. 

 

Contudo, o Ministério Público, desprovido da ausência de 

ânimo que deveria nortear sua atuação, permanece insistindo em tentar atribuir 

responsabilidade às indústrias pela contratação dos trabalhadores envolvidos na 

colheita de “citrus”, situação chancelada pela r. decisão recorrida, que não poderá 

prevalecer. 

 

O expediente administrativo n. 029521/2007, mencionado pela 

Procuradoria do Trabalho e indicado no item “período recente” da inicial, foi instaurado na 

contramão da realidade dos fatos.   

 

Embora as empresas tivessem sido convocadas para a audiência 

perante a Procuradoria de Araraquara, que contou com a presença de seis Procuradores do 

Trabalho, dois Subdelegados Regionais do Trabalho e dois estagiários, não se menciona 

nesta ação que não foi dado vista à recorrente dos autos completos, que sob sigilo, se 

encontravam sob a mesa dos Procuradores. Na ocasião, depois de muita insistência, as 
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empresas puderam apenas compulsar pequenos anexos, formados para cada uma das 

empresas, que continham apenas decisões isoladas e ultrapassadas no tempo, que versavam 

sobre cooperativas, matéria que, como bem salientou o recorrido, não é objeto da presente 

discussão. 

 

Os pareces técnicos elaborados pelo Setor de Tecnologia do 

CEPPA - Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos da Universidade Federal do 

Paraná - Ministério da Educação e pelo Departamento de Tecnologia de Alimentos da 

Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, juntados 

com a defesa, e que demonstram que o atendimento dos requisitos de qualidade dos 

diversos tipos de suco não se obtém mediante seleção da fruta por ocasião da colheita, 

senão em laboratório próprio da Indústria, também foram juntados por ocasião da 

manifestação perante o Ministério Público e também estranhamente não integraram os 

documentos que compõem a inicial, nem houve qualquer análise pela decisão quanto ao 

referido documento, essencial ao deslinde do feito. 

 

Sem qualquer fundamento técnico, a seu bel prazer, com base 

apenas em critérios subjetivos, os procuradores intimidaram as empresas à assinatura de 

TAC, sob pena de ajuizamento de ação civil pública, alegando que ―a responsabilidade 

pela relação trabalhista e todos os efeitos conseqüentes seja em terras próprias ou 

arrendadas sejam em terras de terceiros com laranja vinculadas, quanto aos seus 

colhedores de laranja é da respectiva indústria de suco‖. 

 

A recorrente apresentou manifestação fundamentada, 

demonstrando cabalmente a ausência de terceirização e que não há qualquer 

fundamento legal para a responsabilização pleiteada. Colocou-se, ainda, à disposição 

do Ministério Público para avançar em tratativas, requerendo que a Procuradoria 

apresentasse proposta traçando, pelo menos, os parâmetros iniciais que permitissem 

avançar no tema. 

 



 

64 
Av. Paulista, 1842      Edifício Cetenco Plaza Torre Norte   16º andar     CEP 01310-923     São Paulo – SP 

Tel. PABX (011) 4502-4144   FAX (011) 3289-6488   E-mail: diretoria.juridica@mesquitabarros.com.br 

 

Sem que houvesse qualquer despacho sobre a petição da 

requerida, foi ajuizada a presente ação. 

 

O registro dos empregados das fazendas da requerida nem 

sequer foi questionado, pois tinha o Ministério pleno conhecimento da situação 

plenamente regular. 

 

Como se vê, não houve a transparência necessária, nem a 

devida imparcialidade e ausência de ânimo obrigatórios aos membros do Ministério 

Público. 

  

O procedimento investigatório deve ser sempre conduzido com 

vista a apurar a verdade dos fatos. Da análise técnica do inquérito civil, verifica-se 

tratar de um processo administrativo, o que pressupõe a existência do contraditório e 

da ampla defesa, com a observância de procedimentos formais mínimos garantidores 

da legalidade e segurança jurídica. 

 

O processo administrativo é o conjunto de atos coordenados 

que visa a solucionar controvérsia existente no âmbito administrativo; essa 

controvérsia, obrigatoriamente, deve ter uma decisão final da administração. 

 

No caso do inquérito civil, verifica-se a existência de três fases 

que caracterizam o processo administrativo. O inquérito civil é instaurado por meio de 

Portaria; é instruído por meio de depoimento das partes envolvidas, juntada de 

documentos, vistorias, exames e perícias; é concluído, com um relatório final que 

propõe o arquivamento do inquérito, em decorrência da inexistência de elementos 

que autorizam o ajuizamento da ação civil pública ou da assinatura de termo de 

ajuste de conduta pelo investigado, ou, em caso contrário, com a propositura de ação, 

embasada no inquérito. 
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O Ministério Público, na condição de defensor da lei, deve agir 

com total e completa isenção de ânimo e imparcialidade e em irretocável observância 

a todos os procedimentos, mesmo que de aparência simplesmente formal, necessários 

à garantia da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e, não 

menos importante, à garantia dos direitos individuais de todos os sujeitos de direito. 

Todavia, isto não se verificou no presente caso, conforme amplamente demonstrado. 

Deveria o MPT evitar mais uma demanda judicial desnecessária a abarrotar o Poder 

Judiciário. 

 

Com efeito, a ação nasceu morta ao passo que viola o princípio 

da isonomia processual que deve haver entre as partes, pelo que requer-se a extinção 

do feito sem resolução do mérito.  

 

Mas isso não é tudo! 

 

Embora a decisão sequer tenha se manifestado a respeito do tema, 

implicando ausência da prestação jurisdicional, mais uma vez invocando a Súmula 393 do 

C. TST requer-se a apreciação por esse E. Tribunal das preliminares sobre a 

INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO DIREITO DO TRABALHO e 

AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO EXERCÍCIO DA AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA, a seguir renovadas: 

 

 

INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO 

DIREITO DO TRABALHO 

 

O Direito do Trabalho é um direito especial, desgarrado do Direito 

Comum, constitui uma ordem jurídica plena, com direitos e obrigações profusamente 

distribuídos entre as partes no contrato de trabalho, em vários níveis, com sanções próprias 

pela inobservância das normas tutelares e imperativas.  
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Sedimentado no século XX se estruturou numa dimensão que 

Paulo Emílio Pinheiro de Vilhena considera  "trifacetada", quer dizer, com interesses: 

públicos, representados pelo Estado (Direito Administrativo do Trabalho); coletivos, 

resguardados pelo reconhecimento da ação das entidades sindicais como representantes de 

categorias e entidades ; e individuais, centrados na figura do contrato individual do 

trabalho e no art. 9º, da CLT, no excepcional princípio da disponibilidade de titular (art.s 

442, 444 e 468, da  C.L.T., “Ação Civil Pública e tutela do trabalhador, Revista T.S.T., 

Janeiro/Março 2000)”. 

 

A tutela jurídica do trabalho tem inúmeros mecanismos de 

execução dos princípios e normas de proteção em cada uma das áreas de interesses. Os três 

planos de sua estrutura  "trifacetada" é plena e completa, a saber: no Direito Administrativo 

do Trabalho, Direito Penal do Trabalho, Direito Coletivo do Trabalho, no Direito Privado 

ou Contratual do Trabalho, com preceitos amarrados uns aos outros, no princípio da 

inderrogabilidade, na autotutela do trabalhador,  em mecanismos próprios, destinados a 

tornarem efetivas as formas de tutela. 

 

O constitucionalista português, Jorge Miranda, (Teoria do Estado e 

da Constituição, Ed. Forense, 2002) assinala, com acuidade, que o direito é uma realidade 

cultural e nele existe, é certo, uma comunicação dialética entre normas e fatos. Os valores 

jurídicos incidem sobre fatos, e estes fatos se projetam nas normas. Mas isso não quer dizer 

que as normas sejam condicionadas mecanicamente pelos fatos, nem que a norma deva ser 

considerada desinserida da situação para a qual foi formulada. Haver-se-á de saber 

apreender as contribuições das diversas disciplinas, mas acrescenta o ilustre 

constitucionalista, mesmo o Direito Constitucional tendo caráter interdisciplinar ao versar 

os princípios fundamentais dos diversos ramos do direito, obriga a ter em conta os 

conceitos, as intenções particulares de cada norma, em cada ramo, para ascender à síntese 

explicativa imposta pela idéia do Direito, numa atitude crítica da coerência do sistema e da 

técnica legislativa. 
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Ora! Os interesses que se têm em conta na esfera trabalhista, objeto 

das leis trabalhistas, devem ser avaliados e considerados em seus suportes objetivos e nas 

intenções particulares que tiveram em mente. Não é porque existe uma lei habilidosa e 

mais moderna sobre direitos ambientais e da comunidade de consumidores, que se pode 

concluir que a norma do outro ramo jurídico se aplica no direito do trabalho. É método 

básico de hermenêutica jurídica considerar que cada norma tem o seu círculo próprio de 

incidência. 

 

Assim é que a Lei nº 8.078, de 11.9.1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), ao conceituar, no art. 81 (incisos I e II), interesses difusos e interesses 

coletivos, de que são titulares, categoria ou classe de pessoas, não substitui nem revoga o 

conceito e os preceitos trabalhistas. Os interesses dos consumidores e os ocorrentes no 

Direito do Trabalho não são os mesmos. O coletivo trabalhista não se confunde com os 

interesses difusos e coletivos da lei de proteção ao consumidor.  

 

A realidade trabalhista não se confunde com a dos consumidores. 

Em sede doutrinária já está assegurada a autonomia do “meio  ambiente de trabalho, numa 

subespécie do meio ambiente artificial ou construído, ou melhor, o “habitat trabalhista”. 

 

A ação pública civil não se insere na esfera do Direito do Trabalho, 

como está ele hoje estruturado. 

 

A compatibilização dos institutos jurídicos não prescinde da 

interpretação sistemática da Constituição de 1988, que traz à baila a idéia de que o 

coletivo, usado pela Constituição, em diversos de seus dispositivos, atua com uma acepção 

agregada, sem tonalidade própria à variedade imensa das situações da vida. O coletivo é 

inepto para ser tomado isoladamente como centro específico de irradicação jurídica.  

 

No artigo 129, inciso III, da Constituição, o coletivo é absorvido 

pelo difuso, decorrente da proteção do patrimônio público e social, e não é possível 

desgarrar o coletivo do difuso. 
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O direito do trabalho tem autonomia conceitual e dogmática. A 

realidade trabalhista não se confunde com a dos consumidores. Em sede doutrinária já está 

assegurada a autonomia do “meio  ambiente de trabalho, numa subespécie do meio 

ambiente artificial ou construído, ou melhor, o “habitat trabalhista”. 

 

Se a Constituição define e delimita os poderes trabalhistas, civil e 

penal, para atuar sobre as esferas jurídicas de acordo com os pressupostos que lhe deram 

vida, toda vez que se altera para mais ou para menos o enunciado conceitual do fato 

suporte, e se ultrapassa a esfera de ação dos preceitos, se está transgredindo os limites 

materiais traçados pela Constituição. 

 

O entusiasmo desmedido pelo Código do Consumidor e pela Lei nº 

7.347, de 24.7.1985, que regula a ação pública civil, está destinado a assegurar os preceitos 

do Código, tem levado a concluir pela importação possível da ação pública civil por sobre 

a estrutura plena trabalhista, o que rompe com a unidade dos sistemas e com a coerência do 

regime constitucional. 

 

De fato, o Código do Consumidor se destina à tutela do meio 

ambiente, do consumidor, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

paisagístico. A Lei nº 7.347, de 24.7.1985, criada para assegurar esses direitos, muda o 

referencial e passa a incluir entre os seus objetivos "a qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo". 

 

Esse apêndice dá a impressão de que a lei se destina, também, à 

proteção do coletivo trabalhista. Essa impressão, todavia, produz resultado surpreendente e 

insólito, pois a ordem jurídica trabalhista, que mantém pesada e dinâmica estrutura estatal, 

sempre pronta a agir, até mesmo "ex officio" ou mediante representação sindical, recebe 

inesperada carga procedimental concorrente com os órgãos fiscalizadores do Ministério do 

Trabalho, no mesmo afã de impor sanções pecuniárias, criativas obrigações de fazer 

(cominatórias), quando as sanções cabíveis, se cabíveis, já se encontram previstas na 
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legislação própria do trabalho, mediante a qual o Estado exerce o seu poder de polícia (art. 

553 – proteção do sindicalizado, 626 e 642, Lei 605 de 14.5.1990 (art. 23)), ou na 

legislação penal, conforme a tipicidade. 

 

Sobrepõe-se, assim, com novas e pesadas multas e encargos, uma 

ação e uma legislação civil estranha à realidade trabalhista, baseada em outros 

pressupostos, em flagrante desrespeito aos limites materiais traçados pela Constituição de 

1988, com legitimações concorrentes e despropositadas, “disjuntivas” mesmo, para usar a 

expressão cunhada por Barbosa Moreira (Legitimidade atua na Ação Civil Pública na 

Justiça do Trabalho – Revista LTR, ano 60, Agosto, 1996, pág. 110). 

 

Não é natural, nem de bom senso que o Estado intervenha de duas, 

três ou mais maneiras diferentes pelos tentáculos temíveis do "ius publicum", circundando-

se da Ação Civil Pública, modelada em supostos interesses difusos, sem horizontes 

definidos, desviada de suas finalidades, e por cima das ações diretas da fiscalização do 

trabalho. 

  

A ação pública não se acomoda à estrutura do Direito do Trabalho 

como veículo que é de tutela abstrata, inadequada e supérflua  no mundo do trabalho. 

 

A impossibilidade jurídica do inquérito, e eventual ação pública no 

plano de seu objeto-sujeito, parece evidente e lógica. Nessa evidência reside o receio da 

maioria dos juristas e mesmo Ministros do Tribunal Superior do Trabalho de acolher a 

Ação Civil Pública, com as novas e indefinidas configurações legais que têm em conta 

outra realidade. 

 

É que a Ação Civil Pública, gerando a superposição e acumulação 

de formas procedimentais, não é assimilável ao direito do trabalho e está desviando a ação 

pública de seu campo de incidência e da comunidade à qual haveria de servir. 
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Nos termos do artigo 6º, inciso VII da Lei Complementar 75, de 

20.05.1993, à Promoção de Inquérito Civil e Ação Civil Pública, se destina exclusivamente 

à defesa dos interesses individuais indisponíveis difusos e coletivos, relativos às 

comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e 

ao consumidor e dos interesses indisponíveis homogêneos, sociais, difusos e coletivos.  

 

É certo que em ambas as normas de competências ESTÃO 

EXCLUÍDOS os direitos coletivos, individuais homogêneos, difusos relativos ao trabalho 

como direito social. 

 

Isto porque, os direitos sociais trabalhistas, definidos pelo artigo 6º 

da Constituição Federal, não se confundem e nem se igualam aos direitos sociais não-

trabalhistas. 

 

Sendo assim, excluem-se dos interesses indisponíveis homogêneos 

sociais, difusos e coletivos dispostos na alínea d do inciso VII do artigo 6º, da Lei 

Complementar nº 75, de 20/05/93, os direitos sociais trabalhistas cuja legitimidade 

processual extraordinária, foi confiada pelo Legislador constituinte às entidades sindicais, 

seja na jurisdição contenciosa ou na jurisdição administrativa (art. 8º , III, CF/88). 

 

Outro não é o entendimento da 7ª Turma do Egrégio Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região. Veja-se: 

 

“Ação civil pública – violação de direitos individuais e coletivos – 

denúncia – ação fiscalizadora de sindicato – Ministério Público 

do Trabalho – ilegitimidade “ad causam” 

Ação civil pública. Direitos individuais e coletivos. Ação 

fiscalizadora promovida por denúncia de sindicato.  

Inexistência de interesses difusos. Ilegitimidade ad causam ativa 

do Ministério Público do Trabalho. 1. Dispõe o artigo 6º, inciso 

VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993, que a promoção 

de inquérito civil e da Ação Civil Pública quanto a interesses 

individuais indisponíveis, difusos e coletivos cingem-se às 
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comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao 

idoso, às minorias étnicas e ao consumidor (alínea c) e quanto 

aos interesses indisponíveis homogêneos, sociais, difusos e 

coletivos (alínea d). Ambas as normas de competência descartam 

os direitos coletivos, individuais homogêneos e difusos relativos 

ao trabalho como direito social. São direitos sociais os definidos 

pelo art. 6º da CF/88. Os direitos sociais trabalhistas não se 

igualam e nem se confundem com os direitos sociais não-

trabalhistas (Marli Cardone e Geraldo Bezerra de Menezes). 2. 

Dos interesses indisponíveis homogêneos sociais, difusos e 

coletivos dispostos na alínea d do inciso VII do artigo 6º, da Lei 

Complementar nº 75, de 20.05.1993, se excluem os direitos sociais 

trabalhistas cuja legitimidade processual extraordinária foi 

confiada pelo legislador constituinte às entidades sindicais, seja 

na jurisdição contenciosa ou na jurisdição administrativa (art. 8º, 

inc. III, CF/88). 3. No entendimento de Celso Agrícola Barbi, não 

existe o interesse difuso como categoria de interesse jurídico, pois 

interesse difuso é apenas um estado do interesse jurídico, uma 

situação transeunte, quando seja impossível identificar 

imediatamente os indivíduos ou membros identificáveis de uma 

coletividade aos quais se possa atribuir o legítimo interesse de 

agir numa ação. Mas tão logo sejam identificados o titular ou os 

titulares desse legítimo interesse processual, desaparece o status 

de difusão (ou de indefinição) do interesse, que necessariamente 

terá que se amoldar a uma das três espécies: interesse individual, 

interesse coletivo ou interesse público. 4. Não há interesse difuso 

na presente lide, pois os titulares do suposto interesse violado 

estão perfeitamente identificados no processo, na petição inicial: 

10 pessoas jurídicas e 389 pessoas físicas definidas como 

empregados. Ademais, está demonstrado nos autos que a ação 

fiscalizatória da DRT-MG partiu de provocação por denúncia do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração de 

Madeira e Lenha de Itamarandiba e Turmalina, que está 

envolvido em negociação coletiva (art. 114, §§ 1º e 2º, CF/88), 

como representante das 389 pessoas físicas identificadas ou 

identificáveis na presente lide. 5. Acolhe-se a preliminar por não 

ser o Ministério Público do Trabalho legitimado “ad causam” 

ativamente para estar em juízo pleiteando em nome próprio 

interesses individuais e coletivos dos 389 empregados 

identificados ou identificáveis aos autos, que estão representados 

na esfera extrajudicial pelo Sindicato autor das denúncias que 

provocaram as ações fiscalizadoras da Delegacia Regional do 

Trabalho na instância da negociação coletiva prévia determinada 

pelo art. 114, §§ 1º e 2º da Constituição Federal de 1988.” (Ac. da 

7ª T. do TRT da 3ª R. – mv – RO 5.992/02 – Red. Juiz Milton 
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Vasques Thibau de Almeida – j. 14.11.02 – Rectes: Acesita 

Energética S/A; Ministério Público do Trabalho e Carbosul Ltda. e 

outros; Recdos: os mesmos – DJ MG 03.12.02, p. 17 – ementa 

oficial in Repertório IOB de Jurisprudência, n 3/2003, v. II, p. 

67/66) 

 

Certamente o Excelso Supremo Tribunal Federal não há de 

permitir interpretação aberrante do texto constitucional em tela de juízo, ou seja, do inciso 

III, do art. 8º, em violação do ordenamento constitucional, nem comprometer a distribuição 

jurídica dos diversos interesses que compõem o Direito do Trabalho (público, coletivo e 

individual), bem assim os mecanismos próprios de tutela, mediante os quais se procura 

tornar efetiva a política jurídica do Estado de Direito, traçada nos art.s 1º, inciso IV, 5º. Nº 

XIII, XXII, LIV, LV, LXX “b”, 6º, 7º, 8º, 9º, do ADCT, art. 10, I e II da Constituição. 

 

A pesada, mas dinâmica estrutura estatal trabalhista, fundada em 

leis imperativas, de ordem pública, no quadro de regularidade institucional, não pode ser 

acumulada nem atropelada por invocações e inserções protetivas concorrentes, superpostas 

e diferentes, que transgridem os limites materiais traçados pela Constituição. As 

invocações conceituais de outros ramos do direito, formados de leis com pressupostos 

completamente diferentes, que se impõem no mundo do trabalho, quando versam situações 

para o Código de Processo Civil, revolucionam indevidamente a coerência do regime 

constitucional.  

 

É possível dizer que, no âmbito do Código de Defesa do 

Consumidor, o processo coletivo de tutela das massas de consumidores, a ação coletiva 

passou a ser a forma normal de atuação quando no Direito do Trabalho já existe 

sedimentada pela legitimação da ação sindical. Mas a ação coletiva do Código de Processo 

Civil é outra e não pode, sem transgressão da Constituição, ser utilizadas aqui e acolá. 

 

Essas razões servem para enfatizar a transgressão aberta dos limites 

materiais da Ação Civil Pública, traçados pela Constituição Federal e a imprópria 

utilização de conceitos e mecanismos estranhos ao direito processual do trabalho. 
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Assim como é inadmissível mudar a verdadeira interpretação do 

Inciso III, do art. 8º, da Constituição, mais inaceitável é a utilização de conceitos à essa 

legislação estranha e não admissível pelo Direito do Trabalho, justificando  e motivando 

juridicamente o requerimento que ora se faz de imediata extinção do feito, sem julgamento 

do mérito por absoluta impropriedade de propositura da Ação Civil Pública em face da 

requerida, lastreada nos argumentos contidos na inicial. 

 

INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO 

EXERCÍCIO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

Se por absurdo se entendesse possível a defesa de interesses 

coletivos relativos aos Direito do Trabalho no âmbito da Ação Civil Pública, mediante 

atuação do Ministério Público, mesmo assim não seria possível o prosseguimento da 

presente ação, devido à inexistência de norma regulamentadora. 

 

Se não fosse a inconstitucionalidade do artigo 83, da Lei 

Complementar nº 75, de 20.05.93, ao dispor que para a defesa de interesse coletivo, 

decorrente de desrespeito de direitos sociais constitucionalmente garantidos, a Ação Civil 

Pública poderia ser promovida no âmbito da Justiça do Trabalho, é fato que a referida lei 

não especifica o grau da jurisdição trabalhista competente perante o qual pode a ação ser 

proposta, nem qual o procedimento a ser percorrido. Este fato, por si só, é suficiente para o 

não conhecimento da ação. 

 

Se por um supremo esforço admitir-se que a Lei Complementar 

sozinha é suficiente, as Varas de primeira instância seriam incompetentes para conhecer e 

julgar a presente ação, pois a competência dos Tribunais do Trabalho para conhecerem 

interesses coletivos não é ampla, muito menos arbitrária, pois só pode ser exercida “na 

forma da lei”. O art. 114 da Constituição Federal, ao lado de estabelecer a competência da 

Justiça do Trabalho para decidir as questões dos trabalhadores e empregados, dispõe que 

“outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho” podem ser incluídas no seu 

âmbito, mas “mediante lei”, supondo lei completa e não mera referência à Justiça do 
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Trabalho. Outra não é a interpretação do inciso IX do artigo 114, na redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.04, publicada em 31.12.04. 

 

Ora! A referência genérica à Justiça do Trabalho evidencia que a 

Lei Complementar é de eficácia contida e, depende, por isso, de regulamentação própria e 

adequada para ser aplicada na Justiça do Trabalho. 

 

Nessas condições, ocorre a hipótese legal de extinção do feito, sem 

julgamento do mérito. 

 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

 

A decisão, uma vez mais de forma absolutamente genérica e sem 

qualquer fundamento legal, rejeitou ―todas as preliminares que alegam falta de ―interesse 

processual...‖, sem se manifestar especificamente quanto ao caso concreto e sem enfrentar 

as questões postas pela recorrente que efetivamente demonstram a total ausência de 

interesse de agir do Ministério Público do Trabalho para propositura da presente ação. 

 

Com efeito. A causa de pedir está baseada na suposta 

responsabilidade da indústria pela colheita de laranja, objeto de contrato de compra e 

venda de frutas cítricas existente ou que a venha a existir entre a indústria e  o produtor de 

laranja. 

  

No entanto, consoante se verifica da ata de audiência juntada com a 

contestação, o cerne da presente ação já foi objeto de Inquérito Civil Público, que tramitou 

perante a Procuradoria Regional do Trabalho da  15ª Região, a mesma que ajuizou a 

presente ação.  
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Ora! Nos autos do inquérito civil nº 20622/04-31, a empresa 

requerida restou excluída da investigação pelo DD. Procurador Luís Henrique Rafael 

que integra a Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região. 

 

O DD. Procurador não só reconheceu expressamente que na 

modalidade de contrato de aquisição de laranja cuja entrega é dada na condição “posto 

fábrica”, fica afastada qualquer obrigação  relativa à produção e colheita de frutos, bem 

como que as obrigações trabalhistas cabem exclusivamente ao produtor de laranja. Veja-se: 

 

 

“De acordo com os documentos apresentados pela inquirida 

COINBRA – Frutesp, constata-se que referida empresa apenas 

contratou a compra de laranja do produtor rural Valdir Ap. 

Malagutti, na modalidade de fruta “posta na fábrica da 

compradora”, não havendo nesse caso qualquer ingerência de 

sua parte na produção e na colheita dos frutos. Diante disso 

determina-se a exclusão desta empresa do presente Inquérito 

Civil.” 

 

Consoante se vê, a questão colocada “sub judice” já foi objeto de 

Inquérito Civil Público, no qual o próprio Ministério Público, no exercício das suas 

funções institucionais, atestou a licitude da modalidade de contratação ”posto fábrica” pela 

recorrente, como não poderia deixar de ser, restando clara a ausência de interesse de agir, 

se o próprio Ministério Público do Trabalho que ajuizou a presente ação já exarou 

entendimento em sentido diametralmente contrário ao pretendido no pedido. 

 

A falta de interesse de agir, decorre também da alegação de que a 

colheita seria atividade-fim da empresa, eis que desprovido de qualquer conceito legal, 

baseado em critérios subjetivos em detrimento do artigo 5º, incisos II, XIII, XXII e artigo 

170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. 

 

Ora! O ajuizamento da presente ação, se não indica litigância de 

má-fé, no mínimo impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

3º c/c o artigo 267, incisos IV e VI  ambos do Código de Processo Civil.  



 

76 
Av. Paulista, 1842      Edifício Cetenco Plaza Torre Norte   16º andar     CEP 01310-923     São Paulo – SP 

Tel. PABX (011) 4502-4144   FAX (011) 3289-6488   E-mail: diretoria.juridica@mesquitabarros.com.br 

 

 

 

PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL 

 

O entendimento simplório da decisão recorrida é que o pedido 

absurdo formulado pelo Ministério Público seria juridicamente possível ―uma vez que não 

há, no ordenamento normativo, qualquer veto expresso à pretensão deduzida pelo autor.‖ 

 

Ocorre que, da mesma forma que, no entender do Juízo, não 

haveria veto à pretensão do MPT, não há qualquer proibição legal para a prática comercial 

adotada pela recorrente e demais requeridas, de contratos de compra e venda de laranja na 

modalidade “posto fábrica”, o que não implica, de forma alguma vínculo empregatício 

destas para com os empregados dos produtores rurais, devidamente registrados e com 

todos os seus direitos garantidos. 

 

E mais. Ao contrário da decisão recorrida, há sim no ordenamento 

jurídico, veto à pretensão do recorrido, pois nos termos do artigo 472 do  Código de 

Processo Civil, de aplicação subsidiária, ―a sentença faz coisa julgada às partes entre as 

quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando  terceiros‖., o qual restou violado pela 

decisão recorrida, eis que a pretensão deferida, de obrigar que a indústria proceda, sob sua 

responsabilidade, com os seus empregados, à colheita de frutas cítricas em propriedade de 

terceiros, atinge diretamente terceiros que sequer integram a presente ação.  

 

Aliás, além de interferir indevidamente no ajuste de natureza 

civil/comercial havido entre sujeitos de direito plenamente capazes, implica violação ao 

principio da legalidade, ao direito de propriedade e ao livre exercício da atividade 

econômica e na livre iniciativa privada, todos estes estatuídos e tutelados por nossa 

Constituição Federal. 
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Assim é que tendo a decisão dado guarida à pretensão do Parquet, 

produtores de laranja, embora nem mesmo sejam parte neste processo, sofrerão 

diretamente  suas consequências. 

 

Com efeito, a decisão concedida nos moldes em que formulado o 

pedido, resulta em proibição indevida, desprovida de amparo legal e em violação ao 

princípio da legalidade, imposta a produtores de laranja que contrataram ou venham a 

contratar com quaisquer das indústrias que integram a lide (e única e exclusivamente 

quando contratam com estas), decidirem a respeito do seu próprio negócio (em última 

análise, de sua própria liberdade), resultando em indevida interferência do Poder Público 

na propriedade privada, no exercício da atividade econômica e na livre iniciativa. 

 

Exas! Imaginem a situação em que um produtor firmou contrato de 

venda de matéria prima com a indústria recorrente, na modalidade “posto fábrica”. No 

preço ajustado entre as partes, como em qualquer outro negócio, estão embutidos os custos 

da produção, dentre eles, as despesas de colheita e o transporte da laranja até a indústria. 

Com a decisão de procedência, indevidamente proferida pela Justiça do Trabalho, que 

extrapolando sua competência, determinou tal encargo à recorrente, certamente o contrato 

terá que ser revisto ou até rescindido, porque celebrado em outras bases. Será que correto 

impor a um agente econômico proibição a ato de liberdade seu em decorrência de processo 

que sequer é parte e, pior, sem previsão legal que a estatua? Qual o fundamento legal para 

a proibição de que dado produtor tenha a liberdade de contratar seus empregados para a 

colheita de seus frutos em exercício de sua atividade econômica? A decisão recorrida nada 

trouxe em seu bojo que pudesse justificar tal despautério! 

 

Não é demais mencionar o caos social que poderá gerar a 

manutenção da decisão e as incoerências que serão impostas em nosso sistema social, além 

dos prejuízos de toda monta, não somente à recorrente e demais requeridas, mas à toda a 

economia do país.  
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Nesse sentido, outra situação a ser pensada, muito comum, diz 

respeito à hipótese em que o produtor rural, dono de seu pomar, destina parte de sua 

produção para vender para a indústria e a outra parte para o mercado de fruta fresca, o que 

é razoavelmente comum, especialmente entre pequenos produtores. O produtor rural, 

empresário rural que é, poderá com os seus empregados colher a laranja destinada, por 

exemplo, ao Ceasa, e não poderá colher com os mesmos empregados a laranja destinada à 

indústria? Ou estaríamos admitindo que a colheita é sua atividade-fim quando sua laranja 

destina-se a um mercado, enquanto que não o é quando tem outro destinatário?  

 

Imaginem também, Exas., situação em que o produtor entenda por 

vender a sua produção para as quatro requeridas. Caso mantida a decisão, teriam os 

trabalhadores que se ativam na colheita cinco empregadores (as 4 indústrias e o produtor 

rural)? Como se definir qual empresa deverá contratar quais empregados? 

 

O que se verifica é que o pedido formulado pelo Ministério Público 

do Trabalho viola frontalmente os mais diversos direitos e princípios constitucionais, 

buscando estatuir situação desprovida de amparo legal, que viola a legalidade, a livre 

iniciativa e o exercício da atividade econômica, a liberdade de contratar assegurada aos 

sujeitos de direito, busca legislar sobre obrigações de natureza comercial e civil contrárias 

ao nosso ordenamento jurídico, também negando vigência a contratos típicos com objetos 

lícitos. Chega ao cúmulo de proibir, por via transversa, que o produtor de laranja, que nem 

sequer é parte na lide, contrate empregados para colheita dos frutos de que é dono, para os 

quais pode dar o destino que quiser.  

 

Parece, no mínimo, juridicamente impossível o pedido formulado 

pelo Ministério Público e inconcebível em um Estado democrático de direito, além de 

conter verdadeiro cunho discriminatório, também vedado constitucionalmente. A condição 

de proprietário de seu pomar, com direitos e obrigações que detém o produtor de laranja, 
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responsável pelos atos da vida civil que o é, nos termos do sistema vigente, não pode tomar 

outro contorno em razão exclusiva do eventual destino de sua fruta ser determinadas 

indústrias. 

 

Por outro lado, no que tange ao pedido específico de registro de 

empregados, o  Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão específico, já decidiu não só 

acerca da ilegitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação, como também a 

respeito do pedido de reconhecimento de vínculo de emprego e direitos trabalhistas, 

declarando expressamente que este tipo de pretensão em ação civil pública é juridicamente 

impossível. Veja-se: 

 

RECURSOS DAS RECLAMADAS COINARA  COOPERATIVA 

INDUSTRIAL ARACATI LTDA. E 

ARACATI CALÇADOS LTDA. NULIDADE DO 

JULGAMENTO (RECURSO DA ARACATI CALÇADOS 

LTDA.). 

A Constituição Federal confere relevo ao Ministério Público 

como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

(art. 127 da CF/1988).(...) 

Na hipótese dos autos, em que se verifica sociedade cooperativa 

com denúncia de fraude no propósito de intermediação de mão-

de-obra, com a não-formação do vínculo empregatício, 

pleiteando-se obrigação de fazer e não fazer.(...) 

 

No que concerne ao pedido de reconhecimento de vínculo e do 

adimplemento de todas as obrigações trabalhistas daí advindas, 

evidencia-se a ilegitimidade ativa ad causam do Ministério 

Público do Trabalho para propor ação civil pública, tendo em 

vista que a pretensão formulada não se reporta a interesses 

coletivos, interesses difusos ou individuais homogêneos, e 

principalmente considerando a sua incontrastável 

disponibilidade, é forçoso tê-la em consideração para identificar 

a falta de legitimidade ativa do Ministério Público. Recurso 

conhecido parcialmente e provido.  IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. A pretensão de reconhecimento de 

vínculo e pagamento dos respectivos salários não se insere no 

conceito de interesses difusos ou coletivos que ensejam a 

propositura de ação civil pública, haja vista que é incompatível 
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com esse tipo de ação, como já registrado no item anterior. 

Recurso conhecido e provido. COOPERATIVA. FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO.  

No tocante ao reconhecimento de vínculo e pagamento dos 

consectários legais, o recurso encontra-se prejudicado, haja vista 

ter sido reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público do 

Trabalho para propor ação civil pública postulando o 

reconhecimento de vínculo dos empregados recrutados pela 

empresa Coinara e o pagamento das obrigações trabalhistas, bem 

como a impossibilidade jurídica do referido pedido. Já no que 

concerne à irresignação manifestada contra a determinação de 

abster-se de utilizar mão-de-obra intermediada pela cooperativa 

industrial e de a cooperativa abster-se de promover intermediação 

irregular de mão-de-obra, a matéria reveste-se de conteúdo 

fático-probatório, cujo reexame da ocorrência ou não de fraude 

na intermediação de mão-de-obra encontra o óbice do Enunciado 

nº 126 do TST. 

 

Recurso não conhecido. 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista, nº 

TST-RR-12089/2002-900-07-00.2, em que são Recorrentes 

COINARA  COOPERATIVA INDUSTRIAL ARACATI LTDA. e 

ARACATI CALÇADOS LTDA. e é Recorrido MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO.  

 

O TRT da 7ª Região, pelo acórdão de fls. 1321/1324, rejeitou as 

preliminares de ilegitimidade ad causam do MPT e de 

impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, negou 

provimento aos recursos das demandadas.(...) 

 

1.3 -  IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 

As reclamadas alegam a impossibilidade jurídica do pedido de 

anotação da CTPS dos trabalhadores da cooperativa e pagamento 

dos respectivos salários em ação civil pública proposta pelo 

Ministério Público do Trabalho. Apontam como ofendidos os 

arts. 3º e 11 da Lei nº 7.347/85 e 5º, II, da 

Carta Magna, 267, VI, do CPC e indicam arestos para confronto. 

 

 

A pretensão de reconhecimento de vínculo e pagamento dos 

respectivos salários não se insere no conceito de interesses 

difusos ou coletivos que ensejam a propositura de ação civil  
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pública, haja vista que é incompatível com esse tipo de ação, 

como já registrado no item anterior. 

 

Conheço do recurso por ofensa ao art. 267, VI, do CPC e, no 

mérito, desde já o provejo, para declarar a impossibilidade 

jurídica do pedido de reconhecimento de vínculo dos empregados 

recrutados pela empresa Coinara e de pagamento das obrigações 

trabalhistas.(...) 

 

No tocante ao reconhecimento de vínculo e pagamento dos 

consectários legais, o recurso encontra-se prejudicado, haja vista 

ter sido reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público do 

Trabalho para propor ação civil pública postulando o 

reconhecimento de vínculo dos empregados recrutados pela 

empresa Coinara e o pagamento das obrigações trabalhistas, bem 

como a impossibilidade jurídica do referido pedido. 

 

Já no que concerne à irresignação manifestada contra à 

determinação de abster-se de utilizar mão-de-obra intermediada 

pela cooperativa industrial e de a cooperativa abster-se de 

promover intermediação irregular de mão-de-obra, a matéria 

reveste-se de conteúdo fático-probatório, cujo reexame da 

ocorrência ou não de fraude na intermediação de mão-de-obra 

encontra o óbice do Enunciado nº 126 do TST. 

 

Não conheço. 

 

ISTO POSTO 

ACORDAM os Ministros da 4ª Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho, por unanimidade, conhecer dos recursos de revista 

quanto aos temas "Ilegitimidade Ativa Ad Causam", por ofensa 

aos arts. 129, III, e 267, VI, do CPC, e, no mérito, dar-lhes 

provimento para reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do 

Ministério Público do Trabalho na presente ação civil pública 

apenas em relação ao pedido de registro dos empregados 

recrutados pela Coinara e pagamento das obrigações 

trabalhistas; conhecer dos recursos no tocante à impossibilidade 

jurídica do pedido, por ofensa ao art. 267, VI, do CPC, e, no 

mérito, dar-lhes provimento para declarar a impossibilidade 

jurídica do pedido de reconhecimento de vínculo dos empregados 

recrutados pela empresa Coinara e de pagamento das obrigações 

trabalhistas.Brasília, 1º de setembro de 2004.MINISTRO 

BARROS LEVENHAGEN 

Relator” (TST, 4ª T., RR 12089/2002-900-07-00-2, Relª Juíza 

Conv. Dora Maria da Costa, j. 30.06.04) 
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Assim, por mais esse motivo, se impõe a reforma da decisão, com a 

consequente extinção do feito com fulcro no artigo 267, inciso VI do Código de Processo 

Civil, eis que inexistente a possibilidade jurídica do pedido. 

 

MÉRITO 

 

No mérito, a r.  sentença deverá ser reformada para julgar 

totalmente improcedente a ação, se antes não restarem acolhidas as preliminares argüidas. 

 

A r. decisão, apesar de recheada de incontáveis citações 

doutrinárias e jurisprudenciais, que, no fundo, não se aplicam ao caso concreto, é 

desprovida de fundamentação. Baseada, como já dito, puramente nas infundadas alegações 

do Ministério Público, como fundamento maior descreve uma tese de mestrado, que, com 

todo respeito ao autor, não traduz verdade absoluta, senão um ponto de vista, da qual 

sequer foi concedida vista às requeridas para manifestação e, como mencionado, não pode 

ser tida como fonte do direito, não podendo, de igual modo, servir de parâmetro para a 

decisão tomada em caso de tão alta complexidade e com tão grandes reflexos não só na 

esfera jurídica das requeridas, mas de toda a cadeia produtiva de suco de laranja, cujas 4 

requeridas não são as únicas empresas do mercado, refletindo diretamente na economia do 

país. 

 

Esse Egrégio Tribunal não poderá coadunar com tamanho absurdo, 

ainda mais considerando-se, como já demonstrado, que a recorrente e demais requeridas 

foram cerceadas no seu direito ao contraditório e ampla defesa, tendo indeferidas todas as 

provas requeridas, as quais eram essenciais ao deslinde do feito, e certamente levariam à 

conclusão diversa da que chegou o I. Magistrado “a quo”. 
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A sentença parte da premissa equivocada da existência de suposto 

“oligopólio” das indústrias de suco no mercado nacional, como se somente existissem no 

mercado as 4 (quatro) indústrias constantes do pólo passivo da ação, deixando de lado a 

efetiva existência de tantas outras indústrias que se utilizam da matéria prima “citrus” para 

transformação em suco de laranja, bem como de outras empresas que adquirem dos 

produtores a fruta com a finalidade de venda no comércio de fruta fresca. Desse modo, ao 

contrário do equivocado entendimento da decisão, a colheita da laranja, ínsita ao produtor, 

é realizada independentemente do destino dado à fruta. Contudo, as alegações e obrigações 

de fazer  e não fazer requeridas na inicial e indevidamente deferida pela r. decisão 

recorrida, foram dirigidas, genérica, indistintamente e apenas contra as quatro empresas 

que integram o pólo passivo da ação. 

 

Ocorre que, como demonstrado em contestação, e não considerado 

pelo MM. Juízo “a quo”, à época da propositura da ação, existiam no Estado de São Paulo 

cerca de 170.000.000 (cento e setenta milhões) de pés de laranja e aproximadamente 

12.000 (doze mil) citricultores, espalhados em 365 municípios, que cultivam diversos tipos 

de laranja, tais como “pera rio coroa”, “valência”, “natal” e outras, além das tangerinas 

“cravo”, “ponkan” e  “murcote”. 

 

Ao contrário da decisão, não são as 4 (quatro) requeridas que 

“ditam e impõem suas regras a todos os fornecedores”. O produtor agrícola, “dono” das 

frutas, quando forma o seu pomar, decide o(s) tipo(s) de laranja que cultivará, bem como o 

destino da sua produção, que poderá variar, conforme a sua vontade, ao longo da vida do 

pomar. Poderá vender para indústria de produção de suco de laranja concentrado e 

congelado (SLCC), indústria de sucos prontos para beber, para o comércio de fruta fresca, 

ou, ainda, dar-lhe outro destino, a seu critério. 

 

Caso opte o produtor agrícola, em algum tempo, vender a laranja 

para a indústria, que inclui não só as quatro requeridas, mas também, além de outras, a 
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Bascitrus, FruitHill, Natural Citrus, Brasil Citrus, escolhe este para qual empresa efetuará a 

venda, ocasião em que é firmado contrato  de compra e venda de fruta cítrica. 

 

Neste sentido, foi o depoimento do produtor rural João Décio 

Romanholi, testemunha da Citrovita nos autos da Ação Civil Pública nº 0090000-

88.2008.5.15.0142, que merece ser novamente transcrito:  

 

“7. O depoente não assegura exclusividade de venda de produção 

à reclamada Citrovita; 70% a 80% da produção é vendida para a 

Citrovita; o restante da produção é vendido para outros 

interessados, diversos de indústrias de suco; é o depoente quem 

define quais as laranjas que serão destinadas à Citrovita.” 

 

A testemunha da recorrente também esclareceu: 

 

“1. O depoente não faz a programação do recebimento das frutas 

pela indústria; o depoente apenas recebe as frutas.” 

 

 

A requerida e cada produtor negociam individualmente as 

condições do contrato em conformidade com o interesse das partes. Há mais de uma 

década consagrou-se a venda da fruta pelos produtores rurais, sob a condição “posto 

fábrica”,  fato este incontroverso nos autos, assim como ocorre nos setores produtivos de 

soja, milho, algodão, café e tantos outros que fazem do Brasil potência agrícola mundial, 

cabendo ao produtor rural a total responsabilidade pela colheita e o transporte até as 

respectivas indústrias, sempre sem qualquer ingerência, ao contrário do equivocado 

entendimento da decisão, que demonstra o total desconhecimento da cadeia produtiva do 

setor, o que poderia ter sido esclarecido, se tivesse sido permitida a produção de  prova 

oral, pericial e até mesmo a inspeção judicial requeridas pela recorrente, e indeferidas de 

plano, sem qualquer fundamentação, sob a alegação de que os fatos seriam “públicos e 

notórios”! 
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É claro que a entrega da fruta pressupõe a colheita no ponto de 

maturação. Cada tipo de laranja tradicionalmente atinge o ponto de maturação em 

determinada época. A título meramente exemplificativo, a laranja da variedade “hamlin” 

encontrada no período compreendido entre os meses de junho a agosto, tem o seu 

momento ordinário de colheita, enquanto que a variedade “natal”, por sua vez, é fruta cuja 

maturação se dá ordinariamente no período compreendido entre novembro a janeiro. 

 

A sentença juntada com a contestação, proferida pelo M.M. Juízo 

Cível, nos autos do processo n. 072.01.2000.002557-7, comprova que não há qualquer 

controle da produção pela indústria. Para se ter uma idéia,  o caso versa sobre a hipótese 

em que o produtor entregou fruta de terceiros como sendo objeto de seu contrato de 

compra e venda. Veja-se o trecho da decisão neste sentido: 

 

“... pelo que se tem nos autos, esse contrato foi rescindido por 

iniciativa da ré, sob alegação de ter ocorrido fraude em sua 

execução, perpetrada pelos autores, na safra imediatamente 

anterior. A conduta fraudulenta teria residido no fato de terem 

eles introduzido frutas produzidas em propriedades outras, não 

identificadas nos contratos, e pertencentes a terceiros (...) A 

respeito do assunto, foram produzidas provas na modalidade 

pericial e oral, tendo ambas apontado que os autores 

introduziram frutas não produzidas exclusivamente em suas 

propriedades nos carregamentos feitos à indústria da ré (...)” 

 

Ora! A sentença em comento, dentre tantas outras, apenas e tão 

somente evidencia o domínio do produtor sobre sua produção. 

 

Neste contexto, restou comprovado não ser verdade que as 

empresas que industrializam o suco, comandam a cultura da laranja, consoante alegado no 

item “b”, às fls. 04 da inicial e chancelado pela decisão recorrida. Se assim fosse, 

certamente V. Exas não teriam a possibilidade de ter em sua mesa a laranja fornecida pelo 

produtor, objeto de contrato com o mercadista que, por sua vez, vende para as feiras livres, 

quitandas, supermercados e outros. 
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O Acórdão transcrito na decisão, da Min. Rosa Maria Weber 

Candiota refere-se a situação distinta da dos presentes autos. Os fatos eram outros e 

situados em um  contexto histórico completamente diferente da situação atual ou período 

recente, relativo a Cooperativa de Trabalho, sendo inaplicável o entendimento esposado no 

referido acórdão ao caso concreto dos autos. Da mesma forma, as demais decisões 

transcritas não espelham o real entendimento dos nossos Tribunais.  

 

Do conteúdo da decisão, o que se verifica é que refere-se ao 

período em que as indústrias de suco adquiriam a fruta “no pé”. Neste modo de contrato, a 

indústria efetuava a colheita e era responsável pelo transporte até as respectivas unidades 

fabris. 

 

Há muitos anos, valendo lembrar que as ações versando sobre 

cooperativas foram ajuizadas há mais de 15 anos atrás, consagrou-se a venda da fruta pelos 

produtores rurais sob a condição “posto fábrica”. 

 

Com efeito, se cabível for no contexto histórico a divisão em 

períodos, como pretendeu o Ministério Público, o contrato “posto fábrica”, de natureza 

comercial, lícito, ajustado entre o produtor de laranja e a indústria,  marca não só o período 

intermediário, bem como o período recente, com profundas alterações. 

 

Ao contrário dos fatos narrados na inicial e do equivocado 

entendimento da r. decisão, o contrato “posto fábrica” apenas estabeleceu modelo 

contratual este amplamente utilizado nos mais diversos setores produtivos, como de soja, 

milho, algodão, café e tantos outros que fazem do Brasil potência agrícola mundial, 

cabendo sempre ao produtor rural a total responsabilidade pela colheita e o transporte até o 

comprador. 

 

Embora o autor defenda, baseado em situações ultrapassadas,  que 

não condizem com a realidade, a tese de que a colheita, por ser a laranja destinada à 
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indústria, deva por esta ser realizada, este não é o entendimento jurisprudencial que impera 

em consonância com todo contexto histórico e realidade atual dos fatos . Veja-se: 

 

Não há que se admitir a conotação da pelo autor, e reafirmada pela 

decisão recorrida, de que a indústria seria a “proprietária das frutas”. 

 

As diversas decisões juntadas com a contestação mostram 

justamente o contrário. 

 

Com efeito. A recorrente juntou aos autos 19 (dezenove) decisões, 

as quais refletem apenas uma amostragem da posição jurisprudencial atual, e demonstram 

que o entendimento da r. decisão quanto à “terceirização ilítica de atividade-fim” encontra-

se equivocado. Valem ser transcritos alguns trechos que dão o panorama geral das decisões 

juntadas: 

 

―RESPONSABILIDADE SEGUNDA RECLAMADA. O reclamante, 

na inicial, noticia que foi contratado pela primeira reclamada, 

Conserv Serviços Agrícolas S/C Ltda.  ―que levava os 

trabalhadores às fazendas dos produtores, onde colhiam frutos 

adquiridos pela co-reclamada Coimbra‖ (fl. 03)."  

Ora, suficiente tal fato para afastar a responsabilidade da empresa 

Coinbra fato, quer solidária, quer subsidiária, posto que os reais 

tomadores dos serviços do reclamante foram os produtores rurais, 

proprietários das fazendas em que a venda da produção para 

Coinbra, que integram o pólo passivo desta ação [...] (grifo nosso) 

Não há como se reconhecer o vínculo empregatício diretamente 

com a quinta reclamada, eis que não havia qualquer vínculo entre 

esta e a primeira reclamada, real empregadora do autor, fato que, 

por si só, afasta a incidência do disposto no artigo 455, da CLT. 

(grifo nosso) 

A prova oral produzida pelo reclamante, emprestada dos autos sob 

o nº 316/03, juntada às fls. 286/289, revela-se frágil e inconclusiva 

no tópico. 

A primeira testemunha do reclamante afirma que ―sabe somente 

que ia trabalhar com a Coinbra porque os caminhoneiros falavam 

que a laranja ia para Coinbra;.. que nunca recebeu ordens de 

nenhum fiscal; que recebia ordens do empreiteiro;.. que só sabe 

que o carro era da Coinbra por ouvir dizer pelo empreiteiro e por 
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caminhoneiros; que o caminhoneiro falava que as frutas iam para 

a Coinbra; que não sabe o nome do caminhoneiro; que nas sacolas 

estava escrito ―Virador..‖ (fls. 286/287). 

O depoimento da segunda testemunha do reclamante foi prestado 

nos mesmos termos daquele já destacado (fls. 287/288) 

As testemunhas da Coinbra – Frutesp, por sua vez, corroboram os 

termos da defesa (fl. 288/289) 

Os documentos que acompanharam a defesa da quinta reclamada 

comprovam que a aquisição das frutas foi consumada sob a 

modalidade ―fruta posta‖, sendo dos produtores a 

responsabilidade pela entrega das frutas na indústria. (grifo nosso) 

Ademais, não logrou o autor comprovar que houvesse qualquer 

tipo de ingerência da quinta reclamada no trabalho desenvolvido 

nos pomares dos demais reclamados (segundo ao quarto). 

Conseqüentemente, não há como se reconhecer a responsabilidade 

subsidiária da quinta reclamada (E. 331, do C. TST).(grifo nosso) 

Portanto, por qualquer dos ângulos que se analise a questão, 

impõe-se a manutenção do julgado de origem que afastou a 

responsabilidade de quinta reclamada – Coinbra Frutesp.‖ 

(TRT – 15ª Região; Rec. Ord. nº 00279-2004-104-15-00-5 

(36272/2004); Recorrente: Dionísio Brandão de Oliveira, 

Recorrido: Coinbra – Frutesp Industrial Ltda., Rel. Ana Lúcia 

Pereira, Negado provimento). 

 

 

"[...]1. Indústria do suco de laranja – colheita – responsabilidade 

subsidiária.  

Prima facie, inexistindo decisão erga omnes ou súmula vinculante 

no particular, não se obriga a turma a anteriores pronunciamentos 

favoráveis à tese dos apelantes em feitos similares, ainda que 

respeitosos, não se descura. 

De outro lado, a responsabilidade subsidiária emerge na legítima 

interposição de empregadores; e isso se dá quando um deles 

delega a realização da atividade-meio a outro. Tem um como 

beneficiário dos serviços e o outro o prestador e real empregador. 

Aquele tem responsabilidade sobre os atos deste, por disposição 

legal (grifo nosso) (CC, artigos, 186 e 032, III; CC/16, artigos 159 

e 1.521), haja vista mero proponente o segundo, sobre o qual deve 

o primeiro manter vigilância na esteira da legislação citada. (grifo 

nosso) Nesse sentido se posiciona a remansosa jurisprudência 

trabalhista, capitaneada pelo E. 331, do C. TST. 

In casu, toda prova produzida, quer documental, quer oral 

(fl.373/279), demonstra a recorrida Coinbra como era mera 

adquirente das frutas diretamente dos produtores. Nenhum 

elemento a desnuda como tomadora dos serviços de colheita. E 
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deste fato, o da aquisição, não se pode tê-la, apenas embasado em 

suposição, como beneficiária dos serviços dos apelantes. (grifo 

nosso) Aliás, os depoimentos das testemunhas dos obreiros de f. 

273/274 deixam cristalizados que a presença da Coinbra nos 

pomares se fazia esporadicamente e apenas em razão da aquisição 

dos frutos. (grifo nosso). Frise-se, o segundo deixa nítida a 

contratação e a prestação em benefício de outrem, que não a 

indústria recorrida, ainda que indiretamente (d. 274). 

Assim, à míngua de prova no sentido da existência de terceirização 

de serviços pela reclamada Coinbra, resta manter o decidido. (TRT 

– 15ª Região; Rec. Ord. nº 00301-2004-104-15-00-7; Recorrente: 

Aparecido dos Santos e outros 4, Recorrido: Coinbra – Frutesp 

Industrial Ltda., Rel. Juiz Valdenir Roberto Zanardi, Negado 

provimento). 

 

 

INDÚSTRIA DE SUCO. AQUISIÇÃO DE FRUTAS PELO 

SISTEMA ―FRUTA POSTA NA PORTA DA FÁBRICA‖. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO 

AOS RURÍCULAS CONTRATADOS PELOS PRODUTORES. 

(grifo nosso) Considerando-se que a indústria de suco não 

contratou nenhum trabalhador para efetuar a colheita em qualquer 

propriedade e que procedeu à aquisição de frutas através do 

sistema ‗ fruta posta na porta da fábrica‖ (em que o produtor 

vende os frutos, com responsabilidade de colheita e entrega na 

fábrica), não se pode estabelecer qualquer liame entre ela e os 

trabalhadores contratados pelos produtores rurais.  

 

INDÚSTRIA DE SUCO. FINALIDADE: TRANSFORMAÇÃO DA 

MATÉRIA-PRIMA COLHEDOR DE LARANJA. INEXISTÊNCIA 

DE QUALQUER LIAME. (grifo nosso) A colheita de laranja não 

constitui finalidade da indústria de suco de laranja, cujo objetivo é 

a transformação da matéria-prima laranja em suco concentrado. 

Assim, o fato de eventualmente a indústria proceder ao controle de 

qualidade indica apenas seu interesse em adquirir produtos 

adequados à sua necessidade, não se justificando a conclusão no 

sentido de que a colheita seria atividade-fim da indústria ou de que 

tenha havido subordinação dos colhedores de laranja com relação 

a ela. 

 

 

VÍNCULO DE EMPREGO. COLHEDOR DE LARANJAS E 

INDÚSTRIA DE SUCO. IMPOSSIBILIDADE. O fato de a indústria 

de suco comprar frutos não vincula, de nenhuma maneira, aos 

colhedores, pois imprescindível seria, para a configuração do 
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liame empregatício dos demais requisitos legais. (TRT – 15ª 

Região; , 6ª Turma – 12ª Câmara, Rec. Ord. nº 709-2003-027-15-

00-3; Recorrente: Aguinaldo Nunes dos Santos, Recorrido: Suco 

Cítrico Cutrale Ltda. Ltda., Rel. Olga Ainda Joaquim Gomieri, 

Negado provimento). 

EMENTA: COOPERADO. COLHEITA DE FRUTOS. 

INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO À EMPRESA 

DESTINATÁRIA DOS FRUTOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

NÃO RECONHECIDO. (grifo nosso) 

Tendo a prova oral produzida nos autos demonstrado que o 

colhedor de frutas em pomar de terceira pessoa não teria recebido 

nenhuma ordem oriunda dos fiscais da empresa destinatária dos 

frutos, não há como se reconhecer a existência de subordinação 

com a referida empresa, de modo que o vínculo empregatício 

perseguido deve ser rejeitado. (TRT – 15ª Região; Rec. Ord. nº 

479/02; Recorrente: Francisco Marcolino, 1º Recorrido: Bascitrus 

Agro Indústria S/A 2º Recorrido Coinbra – Frutesp S/A, 3º 

Recorrido: Coopertral – Cooperativa dos Trabalhadores Rurais e 

Urbanos, Rel. Lorival Ferreira dos Santos, Negado provimento). 

[...]Ademais, alega e prova a primeira reclamada ter contratado 

com os produtores rurais o sistema ―FRUTOA POSTA‖, no qual 

pactuam que a retirada dos frutos das árvores e seu 

acondicionamento, ou seja, a execução dos serviços de colheita e 

de entrega dos frutos na indústria fica por conta dos produtores. 

Tais contratos, firmados dentro do regular da liberdade de 

contratação das partes, com a observância do princípio da 

legalidade previsto no artigo 5º, II da Carta Magna, fazem recair 

sobre os produtores a total responsabilidade pela colheita e 

entrega dos frutos na indústria. É, pois, juridicamente perfeito tal 

contrato, do que decorre a obrigatoriedade de respeito por 

terceiros. Assim ordinariamente, a colheita de frutos deve ser 

considerada atividade fim do produto rural, sendo o último ato do 

ciclo produtividade, iniciado coma plantação e o cultivo do pomar, 

e não da indústria de suco, salvo cláusulas contratuais expressas 

no sentido de determinar que a empresa adquira os frutos ―no pé‖. 

Entendemos que após a adoção do sistema de compra de frutos na 

forma de ―fruta posta‖, a primeira reclamada viu-se livre da 

responsabilidade pela colheita dos frutos, passando tal atribuição 

ao produtor, que encarregou-se de entrega do fruto na porta da 

indústria. Entendemos, outrossim, que tal forma de terceirização 

de serviços é juridicamente vãlida, eis que trata-ser de 

terceirização em atividade meio, já que a atividade fim é a 

industrialização da matéria-prima. Atentemo-nos para o fato de 

que em momento algum no feito ficou provada robustamente a 

subordinação direta do reclamante em relação aos prepostos da 
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primeira reclamada, nem mesmo a pessoalidade na prestação de 

serviços, requisitos do enunciado 331 do E. TST. (grifo nosso) 

(VARA DO TRABALHO DE BARRETOS/SP; Reclamação 

Trabalhista. Proc. nº 360/2003-4; Reclamante: André Macaubas, 

Reclamadas: Coinbra – Frutesp S/A, Com-Serv Serviços Agrícolas 

S/C Ltda. E Luiz Alberto Vertuan (Fazenda Santa Terezinha), Juiz. 

do Trabalho: Julio César Trevisan Rodrigues, JULGADO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE). 

 

 

"[...]Bom que se frise, à prima facie, que a colheita de frutos não 

se insere nas atividades da indústria, que tem por objetivo tão 

somente a transformação da matéria prima (laranja) em suco 

concentrado e congelado da fruta. (grifo nosso)   

  

A prova documental dos autos atesta que os serviços de colheita 

foram realizados através da reclamada COM-SERV SERVIÇO 

AGRÍCOLAS S/C LTDA. Em decorrência de contratos firmados 

diretamente com os produtores. 

 

E os Contratos de Compra e Venda celebrados entre os produtores 

e a COINBRA (f. 245 e seguintes) ratificam as alegações de que a 

indústria ré adquiriu frutas pelo sistema ―posto fábrica‖, ficando 

aqueles responsáveis pela colheita e entrega dos frutos, aqui 

abarcando, inclusive, o transporte até o parque fabril de empresas.  

(grifo nosso) 

 

Nesse sentido, harmonizam-se a prova material e oral colhida no 

processo 298/03, donde emprestada a prova, sendo de se destacar 

o depoimento do testigo Maria da Graça Pozzi Cury (f.46), 

produtora de laranjas ouvida pela indústria reclamada, no sentido 

de que não só contratou com a COINBRA no sistema ―posto 

fábrica‖ (vide contrato à f. 321/332) como também utilizou os 

serviços da COM-SERV na colheita desses frutos, como fazem 

prova o contrato de f. 291/302 e os documentos de f. 303/320 (...). 

 

(...) Por certo, não é fato de a laranja ser destinada para esta ou 

aquela indústria, in casu a COINBRA, que vai implicar no 

reconhecimento do vínculo laboral entre os colhedores e a 

respectiva indústria, pois imprescindível se torna a prova da 

ingerência desta última na execução dos serviços de colheita, isto 

sim definindo eventual relação jurídica entre ambos. E prova 

dessa ingerência não há. (grifo nosso). Observe-se que, embora a 

testemunha Luzia Sérgio de Andrade (f. 40) tenha relatado que 

―recebia ordens do fiscal da COINBRA (item 6), esclareceu que 
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tais ordens eram quanto à quantidade de caminhões e o tipo de 

laranja a ser colhida, ―não podendo ser verde‖ frisou itens 7, 21 e 

24). Além disso, ―não presenciava o fiscal da COINBRA passando 

ordens‖(grifo nosso) item 20, aqui se reportando aos demais 

trabalhadores). Ora, se não presenciava ordens aos demais 

trabalhadores e se aquelas que afirma lhe foram passadas se 

resumiam à quantidade de caminhões que saiam dos pomares e à 

qualidade dos frutos colhidos, evidente não se tratar de ordens 

derivadas do poder de gestão do empregador, mas de mera 

administração da colheita, conforme, aliás, expressamente previsto 

nos Contratos de Compra e Venda de frutos, que igualmente 

preveem auxílio técnico aos produtores, caso necessário (f. 322, 

cláusula ―2.2‖ e seguintes). Em que pesem tais considerações, 

cumpre observar, sobretudo, sequer haver prova convincente de 

que as frutas colhidas pelo reclamante fossem mesmo destinada à 

reclamada COINBRA. (grifo nosso). Veja que a testemunha Luzia 

relatou saber que a laranja era colhida para a COINBRA devido 

ao fiscal que liberava os pomares para a colheita; ―que o fiscal da 

COINBRA era Marcelo e sabe disso através de nota fiscal e 

romaneio‖; ―que não via esses documentos, mas ficava sabendo 

deles‖ (itens 4, 9 e 10, grifos do Juízo).  A testemunha Osmarina 

de Andrade trilhou no mesmo sentido, dizendo que a laranja se 

destinava à COINBRA e ―sabe disso por causa do fiscal Marcelo, 

o qual trabalhava para a COINBRA e disso sabe por causa das 

notas e romaneios‖ (item 4). Causando espécie a rima das 

respostas apresentadas por ambas as testemunhas obreiras, bastou 

ao Juízo inquirir Osmarina sobre o que seria ―romaneio‖ para 

receber em tom de pouca convicção que ―eram uns papeiszinhos 

(sic) que lá mandavam‖. E insistindo se já teria visto algum 

romaneio concluiu negativamente, após demorar alguns segundos, 

como se constou em ata (itens 5 e 6). O mesmo ocorreu quando 

também indagada sobre o que seria nota fiscal (item 8) devendo 

ser ressaltado que em ambos os casos buscou tergiversar nas 

respostas, como igualmente se constou em ata (item 8). Evidente 

assim, que os depoimentos de Luzia e Osmarina se mostram 

aleatórios inespecíficos no particular e não servem como prova 

convincente nem mesmo de que as frutas fossem efetivamente 

destinadas à COINBRA, quanto mais de eventual subordinação a 

prepostos desta. Enfim, sustentaram conhecimento dos fatos 

relatados com base em documentos que sequer se conheciam... 

Não bastasse tal circunstância, é flagrante a tentativa da 

testemunha Osmarina provar a existência de fiscalização da 

jornada, obviamente buscando favorecer os trabalhadores. Chega, 

pois, afirmar que Luzia, primeira testemunha ouvida, era 

fiscalizada da mesma forma (itens 9/11)¹ enquanto esta própria 
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nega a existência de fiscalização em seu depoimento (item 8)². 

 Resta concluir, portanto, que a relação entre a COM-SERV e 

seus empregados é definitivamente estranha à reclamada 

COINBRA. E arremata tal conclusão, o depoimento categórico das 

testemunhas convidadas pela indústria ré. Assim, Fernando José 

AparecidoBoteon, fiscal de pomar e ex-empregado da reclamada 

COM-SERV, atesta que referida empresa contactava os produtores 

e havendo interesse lavrava-se contrato, recebendo diretamente 

destes os serviços prestados, se aliando não só ao depoimento da 

testemunha Maria da Graça Pozzi Cury (produtos de laranjas) 

como também a prova material pertinente (f. 291/3320). Por tais 

fundamentos, não se conhece à relação de emprego entre o 

reclamante e a reclamada COINBRA. Por conseguinte, exclui-se 

qualquer responsabilização da indústria ré quanto a eventuais 

créditos que venham a ser deferidos ao obreiro (grifo nosso) 

(...).(VARA DO TRABALHO DE VOTUPÓRANGA/SP; 

Reclamação Trabalhista. Proc. nº 00159/2003—27-15-00-2; 

Reclamante: Antonio Carlos de Souza, Reclamadas: Coinbra – 

Frutesp S/A e Com-Serv Serviços Agrícolas S/C Ltda., Juiz. do 

Trabalho: Valdevir Roberto Zanardi, JULGADO PROCEDENTE 

EM PARTE PARA CONDENAR A COM-SERV SERVIÇOS 

AGRICOLAS SC LTDA.). 

 

 

(...)1-Responsabilidade subsidiária Pugna a reclamante pela 

responsabilização subsidiária da segunda reclamada, sob 

alegação de que todos os frutos colhidos pelos trabalhadores 

contratados pela primeira reclamada eram destinados àquela 

(segunda reclamada). 

O Juízo de origem não reconheceu a responsabilidade subsidiária 

da segunda reclamada porque entendeu que ―o sistema de compra 

adotado pela segunda reclamada (fruta posta na fábrica) restringe 

as obrigações da colheita e  todos os afazeres que a alcança, ao 

produto― 9f. 141 – item 3) (grifo nosso) Não merece reforma o 

julgado. Como se infere dos documentos encartados às fls. 90/129, 

a segunda reclamada, na condição de compradora de frutos 

cítricos, celebra, com frequência, contratos civis- de compra e 

venda – com os produtores de matéria prima (laranja). E neste 

sistema de compra adotado – fruta posta – as obrigações e 

responsabilidades do produtor englobam todas as atividades 

realizadas até a entrega da fruta. Ademais, a responsabilidade 

subsidiária decorre dos casos em que há terceirização das 

atividades-meio da tomadora de serviços, o que não se verifica no 

caso vertente. Destarte, forçoso reconhecer a inexistência de 

qualquer responsabilidade da segunda reclamada. 
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Mantenho o decidido(...). (TRT – 15ª Região; Rec. Ord. nº 02025-

2004-058-15-00-5; Recorrente: Rosa Maria Franchisni, 

Recorrido: Coinbra-Frutesp e Empreteira Rural Unicitrus S/S, Rel. 

Luiz Roberto Nunes, DADO PARCIAL PROVIMENTO). 

 

(...) Decidiu o MM. Julgador originário pela improcedência do 

pleito com relação à COIBRA-FRUTESP S.A., sob o argumento de 

que o sistema de compra de fruto cítrico, por ela adotado, 

restringe as obrigações da colheita produtor. 

Correto o posicionamento adotado na origem. Restou configurado, 

―in casu‖, que os serviços de colheita e entrega dos frutos foram 

realizados pela Empreiteira Rural UNICITRUS, em decorrência de 

contratos firmados diretamente com os produtores. A prova 

documental acostada às fls. 98/127 atesta que a recorrida 

COINBRA FRUTESP comprova laranjas pelo sistema ―posto 

fábrica‖. Não há prova nos autos de que tenha havido qualquer 

relação comercial entre as duas empresas recorridas. Da mesma 

forma, não há prova convincente de que os serviços tenham sido 

prestados direta e exclusivamente para a empresa COINBRA ou, 

ainda, da ingerência desta na colheita. A defesa arrolou como 

testemunha o produtor rural, Sr. Armando Yocida, esclarecendo 

ele que a COINBRA compra os produtos pelo sistema ―fruta-posta-

fábrica‖, ficando a cargo do produtor o critério da contratação, a 

colheita e o frete. Afirmou, por fim, que ―nenhum funcionário da 

Coinbra fiscaliza a colheita‖ (fls. 30/31). O Sr. Leonildo Alves 

Gonçalves da silva, também, arrolado pela defesa, ressaltou que 

―o fruto ia para diversas indústrias‖. Neste particular, a 

testemunha levada a Juízo pelo obreiro apenas afirmou que, 

através de seu tio, que é caminhoneiro, soube que os frutos tinham 

como destino a COINBRA. O simples fatos dos frutos serem 

destinados a determinadas empresas, como neste caso à 

COINBRA-FRUTESP, não implica em sua responsabilidade 

subsidiária pelos eventuais créditos trabalhistas devidos aos 

colhedores. Não tendo a recorrida COINBRA figurado como 

tomadora dos serviços prestados pelo autor, conclui-se pela 

improcedência da ação com relação a ela, mantendo-se, neste 

particular, o quanto decidido na origem (...).(TRT – 15ª Região; , 

3ª Turma – 5ª Câmara, Rec. Ord. nº 02023-2004-058-15-00-6; 

Recorrente: Enzo de Oliveira Dias, Recorrido: Coinbra-Frutesp e 

Empreteira Rural Unicitrus S/S, Rel. Gisela R.M. Araújo e Moraes, 

DADO PARCIAL PROVIMENTO). 

 

(...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Os reclamantes 

trabalhavam como colhedores de citrus. Dizem na inicial que 

foram contratados pela Cromel, primeira reclamada, tendo como 
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real tomadora dos serviços a co-reclamada Coinbra. De 

consequência, requereram a responsabilidade subsidiária da 

segunda reclamada nos termos do art. 455, da CLT e Súmula 331 

do C. TST. O juízo de origem indeferiu o pleito e não merece 

reforma. A questão de fato está assim post: os reclamantes colhiam 

laranjas e foram contratados pela Agropecuária Cromel de 

Oliveira S.A., que celebrou contrato de compra e venda dos frutos 

já colhidos para a Coinbra-Frutesp S/A. Não há que se falar em 

terceirização que justifique a condenação da segunda reclamada, 

ainda que de forma subsidiária. A segunda reclamada apenas 

comprava o fruto colhido e o beneficiava na forma de suco 

concentrado, realizando o controle de qualidade após a chegada 

do fruto na indústria e não no campo, consoante indica o 

documento de fls. 120/122. As lacunas legais a respeito da 

terceirização ensejaram intensa atividade interpretativa da 

jurisprudência a respeito desse relevante fenômeno sócio-

econômico.Neste sentido, a Súmula 331 do C. TST exteriorizando o 

entendimento daquela Corte a respeito do fenômeno da 

terceirização, vem dispondo a respeito da dualidade entre a 

terceirização lícita e da ilícita e seus respectivos efeitos, quais 

sejam: na hipótese de terceirização ilícita (atividade fim) haveria a 

formação de vínculo empregatício com o tomador de serviços, já 

na hipótese de terceirização lícita (atividade meio) haveria 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. A 

responsabilidade da tomadora tem cunho eminentemente fático. 

Decorre do simples fato da terceirização. Ainda que ao 

contratarem a terceirização estipulem expressamente a 

irresponsabilidade da tomadora esta responderá havendo 

inadimplência da prestadora.  O item IV da Súmula 331 do C. 

TST tem respaldo legal no art. 186 do Código Civil que por sua vez 

veicula a regra mater da responsabilidade aquiliana ou 

extracontratual. Desse modo não infringe o princípio 

constitucional da legalidade (art. 5ª, II da Constituição Federal0, 

pois tem o esteio na lei e vislumbra a responsabilidade daquele que 

age ou se omite por culpa in elegendo. Entretanto, o 

reconhecimento da responsabilidade subsidiária tem como 

pressuposto a existência da terceirização de mão de obra. E este, 

não é o caso dos autos.  Veja-se que a terceirização para o direito 

do Trabalho, como bem elucida o professor mineiro Maurício 

Godinho Delgado em seu ―Curso de Direito do Trabalho‖, LTr, 

2002, pagina 374: 

 

‗É o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de 

trabalho da relação justrabalhista que lhe seria correspondente. 

Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no processo produtivo do 
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tomador de serviços sem que se estendam a estes os laços 

justrabalhistas, que se preservam fixado com uma entidade 

interveniente. O modelo trilateral de relação jurídica que surge do 

fenômeno terceirizante é francamente distinto do clássico modelo 

empregatício que se funda em relação de caráter essencialmente 

bilateral.‖ (grifo nosso) No caso trazido à baila, não houve a 

formação da relação triangular. O reclamante prestava serviços 

para a primeira reclamada, sem qualquer vinculação com a 

segunda reclamada.  Da prova oral não se vislumbra 

qualquer subordinação dos reclamantes à segunda reclamada e 

não restou provado que a presença de fiscais da segunda 

reclamada na plantação dissesse respeito à fiscalização do 

trabalho desenvolvido pelos colhedores. Ademais, o acesso 

irrestrito da segunda reclamada aos pomares da primeira é 

previsto no contrato de compra e venda (fls. 121/1220. Assim tal 

qual o juízo de origem, concluo que não houve terceirização, no 

que diz respeito à segunda reclamada. E, se não houve 

terceirização não há como atribuir qualquer responsabilidade à 

segunda reclamada. Muito menos com fundamento no art. 455 da 

CLT, também referido pelo reclamante na inicial, absolutamente 

impertinente ao caso portado à baila. Assim, forçoso concluir que 

não há responsabilidade da reclamada Coinbra-Frutesp S/A e, em 

relação a ela, o pedido improcede. Art. 479, da CLT. Com base no 

referido dispositivo legal, os reclamantes pleiteiam a indenização, 

por metade, da remuneração que fariam jus até o término da safra. 

Pelos documentos acostados às fls. 69, 73 e 77 verifica-se que a 

contratação se deu por contrato de experiência pelo prazo de 60 

dias e não por contrato de safra. Assim, o empregador não incidiu 

na hipótese prevista no art. 479, da CLT. Como salientou a origem, 

na inicial os autores sequer fizeram menção ao possível vício de 

consentimento, não se estabelecendo controvérsia e o depoimento 

das testemunhas no sentido de que teriam sido contratados oara 

trabalhar na safra não é prova suficiente de que a contratação de 

todos os colhedores seria, indistintamente, para laborar por toda a 

safra.  

 

Mantenho a decisão de piso (...).(TRT – 15ª Região; Rec. Ord. nº 

00179-2005-058-15-00-3; Recorrente: Flávio Luiz de Souza e 

Luciana Aparecida Rosa, Recorrido: Agropecuária Cromel de 

Oliveira S/A, Coinbra-Frutesp S.A., Rel. Andrea Guelfi Cunha, 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO). 

 

Conforme se verifica do conteúdo das decisões transcritas, 

inúmeros são os julgados que declaram a licitude dos contratos firmados entre partes 
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civilmente capazes, titulares de direitos e obrigações. Em tais ações, restou amplamente 

comprovado que os produtores rurais, dentro da livre iniciativa de que são titulares, 

contratam com quem bem entendem, da forma que melhor lhes convém. O fato de existir 

contratos em que 100% da produção é destinada a determinada indústria não implica em 

dizer que essa realidade se dê em todos os contratos existentes, nem tampouco tem o 

alcance dado pela r. decisão, de significar que a indústria seria “dona” de o que quer que 

seja. 

 

O dono do pomar é o produtor, e ele faz de sua produção o que 

bem deseja, vende para quem quer, tanto é assim que a decisão recorrida utiliza a 

denominação “fornecedores” de laranja. De fato, o produtor fornece a fruta mediante 

contrato de natureza civil, não se tratando, efetivamente, de terceirização. 

 

Ainda não se pode perder de vista que o Ministério Público do 

Trabalho, consciente de que na modalidade de contrato “posto fábrica”  não haveria que se 

falar em responsabilidade da indústria na colheita, incentivou a criação do consórcios de 

empregadores rurais.  

 

CONSÓRCIO DE EMPREGADORES RURAIS – 

CONTRATAÇÃO PARA SAFRA – LAVOURAS DE 

CONSORCIADOS – TERCEIRIZAÇÃO – LEGÍTIMA. 

Tratando-se de contratação de trabalhadores rurais para a 

colheita de laranja, através de consórcio de  empregadores rurais  

formalmente constituídos nos termos da lei 5584/73, em que os 

tomadores de serviços são os próprios consorciados, ainda que se 

trate de atividade fim do empreendimento empresarial rural a 

terceirização é legítima. Na verdade, esta forma de contratação é 

salutar porque inclui no Mercado formal de trabalho 

trabalhadores que prestam serviços em diminutos períodos de 

tempo para inúmeros proprietários rurais durante a  mesma 

safra. Sem esta modalidade de contratação, estariam 

irremediavelmente relegados à  informalidade na prestação de 

serviço. Recurso Ordinário a que se nega provimento. Acórdão nº 

00122-2006-104-15-00-1- RO, TRT,15ª Região, 5ª Turma, Rel. 

JuizJosé Antônio Pancotti, j. 22/11/2004. 
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Para se ter uma ideia, o então Procurador do Trabalho, Ricardo 

Tadeu Marques da Fonseca, hoje Desembargador do Tribunal Superior do Trabalho, 

defendeu com tanto afinco a criação  e implantação do  consórcio de empregadores rurais  

de modo a  incentivar, no mesmo sentido, esta forma de contratação na seara urbana. Veja-

se: 

“Imaginem-se, por exemplo, pequenos empreiteiros da construção 

civil, agrupando-se em consórcios para gerir equipes, alternando o 

trabalho de encanadores, eletricistas e pedreiros especializados, 

conforme a necessidade de cada um dos empreiteiros (…) Seria uma 

alternativa de barateamento de custos para os empregadores, o que 

propiciaria a volta do setor para o Mercado formal de trabalho. 

Necessário salientar que o setor da construção civil seria altamente 

beneficiado com essa maior formalidade, haja vista que onde a 

mesma não existe, geralmente não há respeito às normas de 

proteção da saúde e segurança do trabalho, o que contribui para 

aumentar as estatísticas de acidentes de trabalho, especialmente 

num setor que já é bastante desolado com estas contingências. Esta 

é a proposta, alias, do SINDUSCON- SP – Sindicato da Costrução 

Civil de São Paulo, para o qual “o consórcio é uma alternative para 

a concorrência leal, já que nem sempre a terceirização é feita da 

forma certa” e “seria uma forma de  o trabalhador acabar com a 

incerteza de perder o emprego no fim de cada obra”. FONSECA, 

Ricardo Tadeu Marques da. Consórcio de Empregadores: uma 

alternative imediata para a empregabilidade. Disponível no endereço: 

www.sinduscop.com.br/downloads/Consorcio_de_empregadores.doc. 

Acessado em 01/11/2006. 

 

 

De fato. O beneficiário dos serviços prestados na colheita da 

laranja é o produtor agrícola ou produtores agrícolas, que podem estar  organizados sob a 

forma de consórcio, nos termos da lei n.10.256/01 e da Portaria GM/MTE n. 1964/99.  

Quanto à existência dos consórcios rurais, vale lembrar que o Ministério Público, 

consciente desta realidade, colaborou brilhantemente para sua existência, não podendo 

alegar a própria torpeza, nem tampouco dano social.  Não se pode perder de vista que se 

dano houve, o próprio Ministério Público concorreu diretamente para a sua existência. 

 

Ademais, além da lei que dispõe sobre o Consórcio de 

Empregadores Rurais, que não deve ser abandonada, mas, sim, estimulada, visando a sua 

http://www.sinduscop.com.br/downloads/Consorcio_de_empregadores.doc.%20Acessado%20em%2001/11/2006
http://www.sinduscop.com.br/downloads/Consorcio_de_empregadores.doc.%20Acessado%20em%2001/11/2006
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correta aplicação, não se pode perder de vista que a Lei 11.718 de 20.06.08,  dispõe sobre a 

contratação pelo produtor rural, pessoa física, do trabalhador rural por pequeno prazo. 

 

Assim, os contratos de compra e venda de laranja são firmados, sem 

que possa falar em violação ao artigo 9º e 442 da CLT. A indústria e o produtor agrícola  

em conformidade com os artigos 104, 107, 113 e 421 do Código Civil e dos artigos 5º, II 

(estrita legalidade), artigo 170, II (propriedade privada, IV (livre iniciativa) e parágrafo 

único (livre exercício da atividade econômica), todos da Constituição Federal, celebraram 

um negócio jurídico típico, no qual declararam sua vontade e boa-fé, sendo o objeto 

absolutamente lícito, possível e determinado, mediante forma prescrita, de modo que a sua 

validade não pode ser contestada. 

 

Note-se que em nenhum momento o Ministério Público alegou a 

existência dos vícios erro, dolo, fraude, coação ou simulação, a justificar a invalidação dos 

contratos firmados não só entre os produtores e seus empregados, menos ainda daqueles de 

natureza civil entre os produtores e a indústria, e nem poderia, pois tais hipóteses, como 

amplamente demonstrado, jamais ocorreram. 

 

Na hipótese dos autos, em que os produtores de laranja são 

fornecedores de produtos à indústria, a imposição com cunho trabalhista trazida pela 

decisão recorrida viola os artigos 5º, II da Constituição Federal e 170, II, IV e 

parágrafo único da Constituição Federal e abala a segurança jurídica ínsita ao Estado 

Democrático de Direito em que vivemos.  

 

O pomar de laranjas pertence ao produtor agrícola, a quem cabe 

decidir o destino dos frutos. Pode vender para indústria, para o comércio de fruta fresca, 

ou, ainda, dar-lhe outro destino, a seu critério. 
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Cabe ao produtor, organizado ou não em condomínios, a colheita 

da laranja, conforme os seus interesses, considerados o tempo de florada, os fatores 

climáticos, a qualidade da fruta, e outros. 

 

 Com efeito, não há que se falar que o controle da atividade da 

colheita seria realizado pela indústria. Não se conhece país algum onde a colheita de “citrus” 

seja efetuada pela indústria. Nem nos iniciadores da citricultura industrial (USA), nem na 

China, Marrocos, África do Sul, ou Mediterrâneo isso acontece. O mesmo vale em relação 

à fruticultura industrial no mundo e no Brasil (maçã, maracujá, limão, goiaba, marmelo, 

caju, pêssego, pêra,  etc..). A colheita é parte da produção agrícola. A colheita não é 

efetuada pela indústria nem mesmo na vinicultura europeia ou chilena, onde é  

tecnicamente muito mais apurada no sentido qualitativo do que a laranja. 

 

Entendimento contrário levaria à hipótese absurda de se cogitar que 

todo e qualquer empregado de uma empresa ou empresário que fornece seu produto para 

outra empresa teriam direitos trabalhistas em face desta sob a singela argumentação de 

fornecimento de material  de um agente econômico para outro. 

 

Neste sentido, o expediente administrativo n. 029521/2007, 

mencionado pela Procuradoria do Trabalho e indicado no item “período recente” da inicial 

foi instaurado na contramão da realidade dos fatos.   

 

Para se ter uma ideia a respeito da isenção de ânimo do Ministério 

Público, basta que se compulse os autos para verificar que não junta em momento algum as 

manifestações apresentadas pela recorrente no decorrer do  inquérito.  

 

Junta, contudo, cópia de depoimento tomado nos autos de Inquérito 

Civil instaurado contra o Condomínio Ademir José dos Santos, do qual a recorrente sequer 

participou, transcrevendo trecho no sentido de que “a atividade de colheita de laranja, 

segundo o desejo dos condôminos, deveria ser de responsabilidade da indústria”, sendo 
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certo que  a opinião de um único produtor rural não somente não pode ser tomada como 

representativa da vontade de toda a categoria envolvida como, a bem da verdade, não tem 

qualquer valia para sustentar o direito que alega o MPT pretender tutelar. 

 

Ademais, depoimento tomado em Procedimento Investigatório do 

qual a requerida não é parte, e não submetido ao crivo do contraditório, jamais poderia ser 

usado como prova contra a requerida. O depoimento somente é válido como prova, quando 

produzido em Juízo e mediante compromisso, nos termos do artigo 415, § único, do 

Código de Processo Civil. 

 

Em momento algum menciona o Ministério Público, como lhe 

cabia no exercício das suas funções, que deixou de observar e zelar pela correta aplicação 

do artigo 3º da lei 5889/73, segundo o  qual: 

 “Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore 

atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, 

diretamente ou através de prepostos e com auxílio de 

empregados”” 

 

De fato. Esqueceu também de juntar documentos relativos à ação 

civil pública ajuizada em Taquaritinga no ano de 2006 (processo n. 0043/06), no qual a 

requerida, por ato e anuência do próprio Parquet, restou excluída da lide, enquanto o 

empregador rural se comprometeu judicialmente às obrigações com seus empregados, bem 

como o Ministério Público responsabilizou-se em ata pela fiscalização do cumprimento do 

acordo, conforme documentação juntada com a defesa. 

 

Embora as empresas tivessem sido convocadas para a audiência 

perante a Procuradoria de Araraquara, que contou com a presença de seis Procuradores do 

Trabalho, dois Subdelegados Regionais do Trabalho e dois estagiários, não se menciona 

nesta ação que não foi dado vista à empresa dos autos completos, que sob sigilo, se  

encontravam sob a mesa dos Procuradores. Na ocasião, depois de muita insistência, as 
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empresas puderam apenas compulsar pequenos anexos, formados para cada uma das 

empresas, que continham apenas decisões isoladas e ultrapassadas no tempo, que versavam 

sobre contratação de cooperativas, matéria que como bem salientou o recorrido, não é 

objeto da presente discussão. 

 

Ainda, a informação transcrita da inicial, obtida no site da 

CitrusBR, Associação Nacional dos Exportadores de Suco Cítrico,  de  que ―a produção 

conjunta de suco de laranja corresponde a 98% das exportações Brasileiras‖,  não 

poderia ser, como de fato foi, utilizada maliciosamente pelo recorrido. A indústria de suco 

permite o desenvolvimento internacional do país e isso é tudo que se pode dizer a partir de 

dita informação apontada pelo MPT! 

 

Da mesma forma, o estudo (dissertação de mestrado) utilizado 

como fundamento para a r. decisão, jamais poderia ser considerado como prova de 

qualquer irregularidade nos contratos de compra e venda validamente firmados entre as 

indústrias e os produtores, pois se traduz em opinião subjetiva que não retrata a realidade 

dos fatos no contexto histórico da cultura da laranja, a qual restou totalmente ignorada pela 

decisão recorrida. 

 

Ademais, o que se verifica é que toda a prova constante dos autos 

(aquela que foi possível produzir) foi ignorada pelo MM. Juízo “a quo”, não se podendo 

admitir que se valha de documento estranho aos autos como esteio para a equivocada 

decisão proferida. 

 

Aliás, como já mencionado, com relação ao referido estudo a 

recorrente sequer teve vistas para manifestação, tendo cerceado o seu direito de defesa, 

acarretando, por via de consequência, a nulidade da decisão e necessidade de reabertura da 

instrução processual. 
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Mais patente fica, ainda, o cerceamento de defesa, quando se 

verifica que considerando tão somente o referido estudo, foram completamente 

ignorados os Pareceres Técnicos elaborados pelo Setor de Tecnologia do CEPPA – 

Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos da Universidade Federal do 

Paraná – Ministério da Educação e pelo Departamento de Tecnologia de Alimentos 

da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, 

juntados com a contestação, os quais demonstram que o atendimento dos requisitos 

de qualidade dos diversos tipos de suco é obtido dentro do ambiente da indústria, 

através da segregação das frutas por variedades e padrões após terem sido recebidas 

pela indústrias, no controle de qualidade do processo industrial e através da 

“blendagem” de sucos produzidos. 

 

Conforme já mencionado, o autor do trabalho que 

fundamentou a decisão é Engenheiro Agrônomo, Gestor de Agronegócios, que sequer 

atua no ramo do Direito. O seu estudo não pode ser considerado fonte do direito, nem 

servir de subsídio para uma sentença da magnitude e importância como a decisão 

recorrida, valendo lembrar que o trabalho foi apresentado ao núcleo de pós-

graduação na área de Engenharia da Produção. 

 

Ademais, qualquer conotação técnica à decisão somente 

poderia ser conferida se perícia técnica correspondente tivesse havido, reforçando 

mais uma vez o cerceamento de defesa. 

 

É certo, ainda, que a audiência realizada em 30/03/3010, perante a 

Vara do Trabalho de Taquaritinga, cuja ata foi utilizada de maneira distorcida pela r. 

decisão, transcrevendo apenas partes dos depoimentos de pessoas cujas contraditas foram 

acolhidas, ao contrário do entendimento do MM. Juízo, apenas corrobora com a tese de 

defesa, valendo ser destacados trechos omitidos pela r. decisão, que demonstram a total 

ausência de ingerência por parte da indústria na colheita das frutas. 
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A própria testemunha do Ministério Público, Sr. Marco Antônio 

dos Santos, ouvida como informante, afirmou que “os produtores conhecem 

perfeitamente o estado de maturação das frutas”. 

 

O produtor rural João Décio Romanholi, testemunha da requerida 

Citrovita, soterrou a questão ao esclarecer que: 

 

“6. quando chega a época da colheita, o depoente comunica à 

indústria o estado de maturação de suas frutas. A Citrovita 

costuma enviar uma pessoa para verificar o pomar; o depoente 

então dá a ordem de colheita;” 

 

Assim, não há espaço para o desvirtuamento que se pretende 

atribuir ao fato de que pode acontecer da indústria ir a campo para obter dados de safra, 

pois tal fato ocorre apenas e simplesmente pelo fato de que é a natureza o principal 

elemento de influência da atividade de todos os agentes que integram o agronegócio e há 

necessidade de se tentar obter dados  sobre as características das safras, que pode iniciar 

mais cedo ou mais tarde ou ser mais curta ou mais longa, de acordo com fatores climáticos 

variáveis a cada ano para que os agentes possam melhor planejar suas atividades (pex, 

contratação dos empregados, aquisição de insumos industriais etc). Neste sentido vale ser 

transcrito o depoimento da testemunha da Louis Dreyfus, Jorge Antonio Baptista 

Guimarães: 

 

“9. Em 2008 houve uma safra mais longa, haja vista que houve 

múltiplas floradas, ou seja, houve frutas em diversos estados de 

maturação no mesmo pé.” 

 

O que restou comprovado é exatamente o que a recorrente sempre 

afirmou: o produtor rural, dono do seu pomar, é que dirige e controla o fluxo de 

colheita de suas frutas, em conformidade com as condições climáticas. 

 

De qualquer forma, o que se verifica nos fatos narrados na inicial, é 

que o Ministério Público destaca em tópicos os períodos que denominou de “remoto”, 
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“intermediário” e “recente”, para, de forma distorcida, alegar que a colheita da laranja faz 

parte da atividade-fim da indústria de suco e, por conseguinte, haveria intermediação 

irregular de mão-de-obra. 

 

Pois bem! Cada situação relatada deve ser analisada considerando-

se o momento em que o fato se deu, mas vale ser afastada a premissa da inicial e também 

da decisão recorrida, de que a colheita da laranja integra a atividade-fim da indústria. 

 

AQUISIÇÃO  DE MATÉRIA PRIMA X COLHEITA  

 

Como demonstrado na contestação e ignorado pelo Juízo “a quo”, 

para o regular desenvolvimento de sua atividade preponderante, qual seja, a industrialização 

do suco, a requerida utiliza a laranja como matéria prima básica.  

 

Como produtora de suco, adquire a matéria prima de produtores 

rurais mediante contrato escrito, na modalidade fruta posta na indústria, na qual o produtor 

rural é o responsável pela colheita e o transporte dos frutos até a indústria.  

 

Com efeito. Todas as compras de laranja por parte da empresa 

requerida são efetivadas mediante contrato individual com o respectivo produtor, dono do 

pomar de laranja e senhor de seu negócio, sem qualquer interferência, inclusive quanto à 

utilização de mão-de-obra necessária à colheita da laranja, conforme reconhecido nas 

decisões antes transcritas. 

 

Os pareceres técnicos elaborados pelo Setor de Tecnologia do 

CEPPA - Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos da Universidade Federal 

do Paraná - Ministério da Educação e pelo Departamento de Tecnologia de Alimentos 

da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, 

de conhecimento do autor, juntados durante o Inquérito Civil, e também com a 

contestação, sobre os quais não houve qualquer análise ou manifestação, seja do autor 
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durante o Inquérito, seja do MM. Juízo “a quo”, demonstram que o atendimento dos 

requisitos de qualidade dos diversos tipos de suco é obtido dentro do ambiente da 

indústria, através da segregação das frutas por variedades e padrões após terem sido 

recebidas pela indústrias, no controle de qualidade do processo industrial e através 

da “blendagem” de sucos produzidos. 

 

Além de inexistir na legislação em vigor previsão sobre a 

atividade-fim e sua conceituação, fato este não impugnado pelo Ministério Público e não 

rechaçado pela decisão recorrida, é entendida por alguns como aquela que se identifica 

com a atividade preponderante da empresa, enquanto atividade-meio não coincide com a 

atividade principal, servindo apenas de suporte ao negócio. 

 

Assim, como bem reconhecido nas decisões retro transcritas, a 

colheita de frutas cítricas é atividade-fim relacionada à cultura cítrica, ou seja, à atividade 

do produtor rural. A atividade-fim da requerida é a transformação da laranja em suco 

(industrialização). 

 

Não há espaço para se falar em terceirização ou intermediação de 

mão-de-obra. Na verdade, não há sequer qualquer definição legal do conceito de atividade-

meio ou atividade-fim, senão puro subjetivismo em torno do assunto desprovido de 

previsão legal que o estatua. 

 

Neste sentido, deve ser transcrita a ementa do acórdão da 3
a
 Turma 

do TRT da 2
a
 Região (SP), no Acórdão 2004-0352905, Rel. Sérgio Pinto Martins, j. 

29.06.2004, DOE SP 13.07.2004. Veja-se:  

 

“Terceirização. Atividade-fim. Não existe lei proibindo 

terceirização na atividade-fim da empresa. O que não é proibido, é 

permitido. Assim, nada impede a terceirização na atividade-fim.‖ 
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Não se confundem também a matéria-prima com os conceitos de 

atividade-fim ou de meio. Atividade é a qualidade ou estado de ação, aqui no sentido de 

atuação. O empresário tem como centro de suas ações o seu negócio. A empresa tem como 

atuação alcançar os objetivos, utilizando-se de ações preponderantes e de outras que 

servem de suporte aos fins objetivados. 

 

A atividade da recorrente é a de industrialização de suco. Utiliza-

se, como matéria-prima, da laranja. Aquele que trabalha na produção do suco está inserido 

na atividade-fim. Aquele que realiza serviços de cultivo, plantio e colheita de laranja, está 

inserido na atividade econômica do produtor rural, não havendo relação alguma com as 

atividades-fim ou meio de fabricação do suco. O colhedor não se insere nem mesmo no 

negócio. A colheita constitui trabalho apenas de suporte aos fins objetivados do produtor 

rural. 

 

Outro não é o entendimento da MM. Juíza Andréa Guelfi Cunha, 

da 15ª Região, DD. Relatora do processo n. 00179-2005-058-15-00-3. Veja-se: 

  

“Responsabilidade subsidiária 

Os reclamantes trabalhavam como colhedores de citrus. Dizem 

na inicial que foram contratados pela Cromel, primeira 

reclamada, tendo como real tomadora dos serviços a co-

reclamada Coinbra. De conseqüência, requereram a 

responsabilidade subsidiária da segunda reclamada nos termos 

do art. 455, da CLT e Súmula 331 do C.TST. 

 

O juízo de origem indeferiu o pleito e não merece reforma.  

 

A questão de fato está assim posta: os reclamantes colhiam 

laranjas e foram contratados pela Agropecuária Cromel de 

Oliveira S.A., que celebrou contrato de compra e venda dos frutos 

já colhidos para a Coinbra-Frutesp S/A. 

 

Não há que se falar em terceirização que justifique a condenação 

da segunda reclamada, ainda que de forma subsidiária. A 

segunda reclamada apenas comprava o fruto colhido e o 

beneficiava na forma de suco concentrado, realizando o controle 
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de qualidade após a chegada do fruto na indústria e não no 

campo, consoante indica o documento de fls. 120/122. 

As lacunas legais a respeito da terceirização ensejaram intensa 

atividade interpretativa da jurisprudência a respeito desse 

relevante fenômeno sócio-econômico.  

 

Neste sentido, a Súmula 331 do C. TST exteriorizando o 

entendimento daquela Corte a respeito do fenômeno da 

terceirização, vem dispondo a respeito da dualidade entre a 

terceirização lícita e da ilícita e seus respectivos efeitos, quais 

sejam: na hipótese de terceirização ilícita (atividade fim) haveria 

a formação de vínculo empregatício com o tomador dos serviços, 

já na hipótese de terceirização lícita (atividade meio) haveria 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. 

  

A responsabilidade da tomadora tem cunho eminentemente 

fático. Decorre do simples fato da terceirização. Ainda que ao 

contratarem a terceirização estipulem expressamente a 

irresponsabilidade da tomadora esta responderá havendo 

inadimplência da prestadora. 

 

O item IV da Súmula 331 do C. TST tem respaldo legal no art. 

186 do Código Civil que por sua vez veicula a regra mater da 

responsabilidade aquiliana ou extracontratual. Desse modo não 

infringe o princípio constitucional da legalidade (art. 5º, II da 

Constituição Federal), pois tem esteio na lei e vislumbra a 

responsabilidade daquele que age ou se omite por culpa in 

eligendo. 

 

Entretanto, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária 

tem como pressuposto a existência da terceirização de mão de 

obra. 

 

E este, não é o caso do autos. 

 

Veja-se que terceirização para o direito do Trabalho, como bem 

elucida o professor mineiro Maurício Godinho Delgado em seu 

“Curso de Direito do Trabalho”,LTr, 2002, pagina 374: 

 

“É o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de 

trabalho da relação justrabalhista que lhe seria correspondente.  

 

 

Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no processo produtivo 

do tomador de serviços sem que se estendam a estes os laços 
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justrabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade 

interveniente. O modelo trilateral de relação jurídica que surge 

do fenômeno terceirizante é francamente distinto do clássico 

modelo empregatício que se funda em relação de caráter 

essencialmente bilateral.” 

 

No caso trazido à baila, não houve a formação da relação 

triangular. O reclamante prestava serviços para a primeira 

reclamada, sem qualquer vinculação com a segunda reclamada.  

 

 

Da prova oral não se vislumbra qualquer subordinação dos 

reclamantes à segunda reclamada e não restou provado que a 

presença de fiscais da segunda reclamada na plantação dissesse 

respeito à fiscalização do trabalho desenvolvido pelos colhedores.  

 

Ademais, o acesso irrestrito da segunda reclamada aos pomares 

da primeira é previsto no contrato de compra e venda (fls. 

121/122).  

 

Assim, tal qual o juízo de origem, concluo que não houve 

terceirização, no que diz respeito à segunda reclamada. E, se não 

houve terceirização não há como atribuir qualquer 

responsabilidade à segunda reclamada.  

 

Muito menos com fundamento no art. 455 da CLT, também 

referido pelo reclamante na inicial, absolutamente impertinente 

ao caso portado à baila.  

 

Assim, forçoso concluir que não há responsabilidade da 

reclamada Coinbra- Frutesp S/A e, em relação a ela, o pedido 

improcede.”  

 

Da mesma forma o MM. Juiz Dr. Sidney Pontes Braga, da Vara do 

Trabalho de São José do Rio Preto assim decidiu: 

 

“A segunda reclamada tem como atividade-fim a industrialização 

de suco de laranja, para tanto, obviamente, necessitando da 

laranja como sua principal matéria-prima. 

 

Não constitui fraude, a princípio, a terceirização de aquisição de 

matéria-prima, tendo em vista que a atividade industrial, 

geradora de lucros à empresa, é a transformação da matéria-

prima em produto industrializado, e sua posterior 
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comercialização. O que se presumiria fraudulento, no tocante à 

segunda reclamada, seria a terceirização da industrialização do 

suco de laranja, pois esta é, de fato, a sua atividade finalística. 

 

Assim, se existe alguma responsabilidade, no presente caso, seria 

do produtor rural, pois a atividade-fim destes últimos, geradora 

de lucros, consiste exatamente no plantio e colheita de laranja, 

empreendimento este que o reclamante estava, de fato, inserido. 

 

 

 

(...)Não havendo indícios de que as fazendas em que o reclamante 

atuou, bem como a empreiteira que o contratava, pertenciam à 

segunda reclamada, o que caracterizaria a ilícita contratação por 

empresa interposta, não se deve atribuir qualquer 

responsabilidade à segunda reclamada pelo simples fato de 

adquirir matéria-prima de terceiros, sob pena de se desencadear 

uma responsabilidade desmedida, que poderia chegar até o 

consumidor final do produto. 

 

Face ao exposto, indefere-se a declaração de responsabilidade, 

solidária ou subsidiária, da segunda reclamada quanto aos 

direitos deferidos nesta decisão.” (Reclamação Trabalhista nº 

0683/2005-7, da 3ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto – 

Jacira Plácida Lisboa dos Santos x Citrovita Agro Industrial Ltda.) 

 

De fato. A colheita de laranja está para a indústria de suco como a 

colheita de milho e da soja está para a indústria de óleo ou, ainda, a indústria canavieira 

está para o fabricante de doces, entre tantos outros exemplos. No cultivo da madeira, a 

situação não é diferente.  

 

Nessa ordem de ideias, demonstrando a insubsistência e fragilidade 

do argumento lançado pelo Parquet, veja-se acórdão da lavra do Desembargador Claudinei 

Sapata Marques, proferido pela 1ª Turma, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região, o qual declara em caso análogo que o corte de árvore cultivada, assim como a 

colheita de laranja, insere-se na atividade-fim do produtor rural, dono da plantação. Veja-

se os principais pontos da decisão: 
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“Ora, sendo a segunda reclamada propretária da plantação, 

cultivada especialmente para o corte, evidentemente necessitaria 

empregar pessoal próprio para a remoção da Madeira em sua 

propriedade, para que pudesse continuar o ciclo produtivo, 

atingindo seus objetivos empresariais. 

 

Assim, tem-se que o corte da Madeira inseria-se na atividade-fim 

da segunda reclamada, não podendo a mesma se eximir de sua 

responsabilidade , alegando que o corte de Madeira era de pura 

responsabilidade da primeira reclamada, em razão da anterior 

transação da árvore em pé. Tem optado pela terceirização co 

corte, deve agora arcar com a responsabilidade, ainda que lícita a 

terceirização, já que os serviços do reclamante, em última análise, 

eram prestados em seu proveito”. 

 

 

Nesse sentido, sem prejuízo das preliminares argüidas, a decisão 

declarando que a colheita da laranja constitui atividade-fim da indústria, sem a existência 

de um conceito legal e baseado apenas em entendimento subjetivo, viola frontalmente o 

artigo 5º, inciso II e artigo 170, inciso IV e parágrafo único da Constituição Federal. 

   

ALCANCE NACIONAL DA DECISÃO –IMPOSSIBILIDADE  

 

A decisão que atribuiu alcance nacional às obrigações de fazer 

constantes do dispositivo da sentença violou expressamente o artigo 16 da Lei da Ação 

Civil Pública, cuja redação é a seguinte: 

 

Art. 16 - A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos 

limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o 

pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, 

hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação 

com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.  

 

 

O Mencionado diploma legal deve ser interpretado em consonância 

com o artigo 2º, da mesma lei, segundo o qual: 
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Art. 2º  - As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do 

local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional 

para processar e julgar a causa.  

Parágrafo único   - A propositura da ação prevenirá a jurisdição 

do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que 

possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 

 

Com o devido acatamento, foge da competência desse MM. Juízo a 

pretensão de se declarar ineficaz o artigo 16 da Lei 7.347/85. 

 

Isto porque, em primeiro lugar, sequer há causa de pedir com 

relação à abrangência nacional. Em segundo lugar, nos termos do artigo 102, I, “a”, da 

Constituição Federal, compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal a declaração 

de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, mediante ação direta 

de inconstitucionalidade. 

 

Mesmo em sede de controle difuso de constitucionalidade, não se 

pode admitir que decisão monocrática afaste a aplicação de lei. O artigo 97 da Carta 

Magna assim dispõe: 

“ Art. 97 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão 

os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público”. 

 

O professor Alexandre de Moraes, comentando o mencionado 

artigo, leciona que:  

 

“Esta verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como 

verdadeira condição de eficácia jurídica da própria declaração 

jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, 

aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o 

Supremo Tribunal Federal, também no controle concentrado. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem 

reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio 

em causa gera, como inevitável efeito conseqüencial, a nulidade 
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absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão 

meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade 

de determinado ato  

estatal”. (Direito Constitucional. 6
a
 edição. São Paulo: Atlas, 

1999. p. 542) 

 

Dessa forma, de acordo com a norma constitucional, ainda que a 

declaração de inconstitucionalidade levada a efeito por Tribunal dê-se em sede de controle 

difuso, há que ser respeitada a cláusula de reserva de plenário, ou seja, o Tribunal,  

inclusive o STF, só poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 

Poder Público pelo voto da maioria absoluta de seus membros.  

 

Ademais, os fatos narrados são aleatórios e nem sequer justificam 

porque a presente ação foi ajuizada nessa MM. Vara de Matão e não, por exemplo, em 

Araraquara, onde está sediado o DD. Procurador que impulsionou o inquérito, ou, ainda, 

em Campinas, sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região.  

 

Ora! O Órgão competente para apreciar a ação é aquele do local 

onde ocorreu a lesão, cuja eficácia, deve efetivamente ser restrita, sendo inaceitável a 

extensão dos efeitos da decisão a outro Estado, pelo que a sentença deve ser reformada 

para limitar os seus efeitos à Jurisdição da Vara de Matão, nos exatos termos da Lei da 

Ação Civil Pública, a qual se sobrepõe inclusive a qualquer Orientação Jurisprudencial.  

 

DANOS  SOCIAIS - INDENIZAÇÃO 

 

Ainda que por absurdo resultasse alguma obrigação de fazer, o que 

se diz “ad argumentadum” não merece prosperar o absurdo valor atribuído à condenação, 

de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), valor pleiteado pelo recorrido de 

forma totalmente aleatória e divorciada da realidade, infinitamente superior ao valor 

atribuído à causa pelo Juízo “a quo”, com a concordância do recorrido, em audiência, de 

R$ 50.000,00. 
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Ao contrário do equivocado entendimento do MM. Juízo “a quo” 

não restou comprovado qualquer dano, menos ainda que pudesse justificar condenação de 

tamanha monta, sendo certo que não há que se falar em responsabilidade objetiva, se como 

demonstrado, sequer foi permitido à recorrente e demais requeridas a produção de provas, 

em patente violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.  

 

O Juízo, no intuito de justificar a aplicação do elevado valor 

mencionado, aduz que estaria observando o ―princípio da proporcionalidade e a 

capacidade econômica de cada réu, bem como o grau de sua participação no mercado...‖, 

sem, contudo, trazer qualquer dado concreto ou realidade fática que o tenha levado a 

valores tão despropositados, com o que não poderá coadunar esse E. Tribunal. 

 

No conceito de indenização deve estar presente a relação de 

correspondência entre o prejuízo sofrido e o montante de indenização do dano a ser pago 

pelo causador. E no presente caso dano coletivo algum houve e nem restou provado que 

trabalhador algum tivesse sofrido qualquer violação a direito garantido 

constitucionalmente. O que se verifica dos autos são apenas elucubrações subjetivas, sem 

qualquer comprovação robusta, cujas alegações desprovidas de fundamentação do 

recorrido foram totalmente rechaçadas pela vasta argumentação da contestação e 

documentos juntados aos autos, os quais foram totalmente desprezados pelo Juízo “a quo”, 

além do cerceamento de defesa verificado, mediante o qual a recorrente foi tolhida no seu 

direito constitucionalmente garantido de produção de provas. 

 

Não é possível ser estipulado qualquer valor a título de dano a 

interesses difusos e coletivos, na ação civil pública, quando cada caso deveria ser analisado 

e provado individualmente, dependendo inclusive de provocação do interessado, quem 

seja, o suposto trabalhador lesado.  
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Com efeito. Eventual direito individual, não observado pelos 

produtores de laranja, únicos responsáveis pelo pagamento dos salários e demais direitos 

trabalhistas de seus empregados, pressupõe a análise de cada caso. 

 

Neste sentido é o acórdão da lavra do Juiz Luiz Philippe Vieira de 

Mello Filho, da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.  

 

Em ação civil pública referente à utilização de serviços prestados 

por cooperativa de trabalho, o pedido de indenização reversível ao FAT foi corretamente 

indeferido, asseverando o Relator com propriedade  que:  

 

“A homogeneidade da lesão ora perpetrada não tem o alcance 

social pretendido, pois mais se insere no patrimônio individual 

dos interessados do que na esfera social da coletividade”  

 

E  continua: 

 

“O dano moral coletivo é aquele que envolve uma condenação 

genérica de pessoa física ou jurídica que causou o dano, tendo 

em vista o abalo de toda uma coletividade, perante o bem jurídico 

lesado”.  (proc. 00434-2004-016-03-00-0 RO,  DJ 17.12.05 – 

recorrente Sebrae Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas de Minas Gerais) 

 

De fato. Somente por meio de ação individual pelos respectivos 

interessados é que seria possível verificar, se dano houvesse, a extensão do suposto dano. 

 

Por outro lado, a Ação Civil Pública, se cabível fosse em defesa 

dos interesses coletivos trabalhistas, não teria intuito reparatório, visando apenas a 

preservação da ordem jurídica. Neste sentido é a jurisprudência. Veja-se: 

 

“(...) Neste ponto, adiro por completo ao entendimento de que, no 

caso presente, não há possibilidade de se determinar, 

efetivamente, qual foi o dano causado à coletividade.  

Sustentou o d. órgão ministerial seu pedido inicial com o disposto 
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nos artigos 3º e 13 da Lei nº 7.347/85. Tais dispositivos, porém, 

não constituem fundamento legal suficiente para o deferimento 

dessa pretensão, pois estes apenas se limitam a autorizar que a 

ação civil pública também possa ter por objeto uma condenação 

em dinheiro e que, se esta for proferida, o seu  produto deverá 

reverter a um fundo federal ou estadual, conforme o caso, 

destinado à reconstituição dos bens lesados.  

Ocorre todavia que, conforme bem observa e demonstra Luiz 

Guilherme MARINONI (in "Tutela Inibitória (individual e 

coletiva)", SP: Revista dos Tribunais, 1998, pp. 25/48), a tutela 

inibitória atípica (que é o objeto central da presente ação civil 

pública) não pode ser confundida com a tutela ressarcitória. É 

que a tutela inibitória, configurando-se  como tutela preventiva, 

visa a impedir a prática, a continuação ou a repetição do ilícito, 

não constituindo uma tutela destinada à reparação do dano, 

ainda que de forma  específica, prescindindo, portanto, da 

necessidade de apuração do dano  efetivamente causado por 

aquele que age de forma contrária ao ordenamento jurídico, 

devendo o pedido de reparação dos danos ser objeto de 

reclamações trabalhistas individuais, ainda que plúrimas, a 

serem ajuizadas pelos trabalhadores eventualmente lesados por 

aquela prática ilegal. (...) 

 

Falar-se, por outro lado, que a condenação da primeira 

reclamada ao pagamento da expressiva indenização pleiteada 

serviria para puni-la pelas ofensas por ela perpetradas aos 

direitos sociais dos trabalhadores terceirizados ou para coagi-la a 

abster-se, no futuro, de tal conduta ilícita, significa, data venia, 

confundir a finalidade de uma parcela ressarcitória (como sem 

dúvida o é qualquer indenização) com finalidades e funções 

punitivas ou coercitivas, respectivamente, que ela certamente não 

tem. 

Nesse sentido, as medidas coercitivas patrimoniais já fixadas na 

r.decisão recorrida, sob a forma de multas pecuniárias, já 

atenderão plenamente ao escopo de impedir a reiteração da 

conduta ilícita por parte da demandada, "convencendo-a" a dela 

se abster.” (TRT 3ª R., RO 5748/06, 5ª T., Rel. Juiz José Roberto 

Freire Pimenta, DJMG 19.07.03) 

 

 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO 

CONFIGURAÇÃO – Embora constatada a deficiência na 

observação, pela empresa, de normas de medicina, segurança e 

higiene do trabalho, não se pode extrair daí a existência de um 

sentimento coletivo de indignação, de desagrado e de vergonha 
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capaz de ferir a “moral” da coletividade inserida nesse contexto, 

para efeito de indenização pode dano moral coletivo. Para esse 

fim, o ilícito e seus efeitos devem ser de tal monta que a repulsa 

social seja imediata e extrapole aquela relativa ao 

descumprimento pelo agente transgressor de determinadas 

normas de conduta trabalhista.” (TRT 3ª R., RO 00710/2004-087-

03-00-8, Rel. Juíza Denise Alves Horta, DJMG 26.11.05) 

 

 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESRESPEITO A DIREITOS DOS 

TRABALHADORES E EMPREGADORES - 

CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS – 

CABIMENTO."Artigo 83, III, Da Lei Complementar nº 75, de 

20.05.93 - Constitucionalidade - A constitucionalidade do artigo 

83, III da Lei Complementar nº 75/93 repousa no artigo 129, item 

III, da Carta Magna, que incluiu Ação Civil Pública entre as 

funções institucionais do Ministério Público da União, 

observadas as lides ditadas por outras disposições constitucionais 

(§ 2º do art. 114, por exemplo) e pela Lei Complementar nº 75/93. 

Ação civil pública - Cabimento - Legitimidade do Ministério 

Público - Cabível a ação apenas em defesa de interesses coletivos, 

sem intuito reparatório, mas de preservação da ordem jurídica, 

quando desrespeitados direitos de trabalhadores e empregadores 

constitucionalmente garantidos (artigo 83, item III, da Lei 

Complementar nº 75/93), desde que o desrespeito traga, ainda que 

recôndito, o germe da inquietação pública. Processo extinto com 

base no art. 267, VI, do CPC".(Ac da SDC do TST - Ação Civil 

Pública 92.867/93.1 - Rel. Min. Manoel Mendes de Freitas - j. 

18.04.94 - Reqte: Ministério Público do Trabalho; Reqdas.: 

Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás e outras - DJU 120.05.94, pp 

12.373/6 - emenda oficial) (grifou-se). 

 

 

Ademais, houve no caso em tela efetiva violação do inciso V, do 

artigo 5º da Constituição Federal e  do artigo 8º  da Consolidação das Leis do Trabalho, eis 

que  o valor indenizatório arbitrado não observou os critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade que, conforme já dito, somente poderia ser apurado caso a caso. Veja-se a 

jurisprudência: 
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 EMBARGOS DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. 

CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. 

MONTANTE ARBITRADO À CONDENAÇÃO. A Turma, para 

concluir pela fixação do valor da indenização, em montante 

inferior àquele fixado pelo Regional, não incursionou na prova 

dos autos, mas amparou-se na inobservância dos critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade preconizados no inciso V, do 

art. 5º, da CF, que restou violado em sua literalidade. Ausência 

de violação do art. 896 da CLT. Embargos não conhecidos. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos em 

Embargos de Declaração em Recurso de Revista n° TST-E-ED-

RR-530/1999-043-15-00.8, em que são Embargantes 

SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO 

RENOVADO OBJETIVO  SUPERO E MARIA SILVIA 

MARIANI PIRES DE CAMPOS e Embargados OS MESMOS. 

A 5ª Turma da Corte, em processo oriundo do 15º Regional, por 

intermédio do Acórdão de fls.542-556, conheceu do Recurso de 

Revista interposto pela Reclamada, apenas quanto ao tema: Dano 

moral. Indenização. Montante arbitrado à condenação, por 

violação do art. 5º, V, da CF/88 e, no mérito, deu-lhe provimento 

parcial para reduzir a indenização a título de dano moral ao 

montante de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Acórdão nº 530, 

TST, PROC ED RR 530/1999-043-15-00-8, SESBDI-1, Juiz 

Relator Carlos Alberto Reis de Paula, DJ- 24/11/2006 

 

Outro não é o entendimento do Conselho Superior do próprio 

Ministério Público, contido na Súmula 23 que, até mesmo relativamente ao termo de 

ajustamento de conduta, entende interessar o cumprimento da obrigação de fazer ou não 

fazer e não o correspondente econômico. Veja-se: 

 

 

“SÚMULA n. 23. "A multa fixada em compromisso de 

ajustamento não deve ter caráter compensatório, e sim 

cominatório, pois nas obrigações de fazer ou não fazer 

normalmente mais interessa o cumprimento da obrigação pelo 

próprio devedor que o correspondente econômico." 

 

No mesmo sentido é a doutrina. Rodolfo de Camargo Mancuso, na 

obra “Ação Civil Pública”, tratando de sua natureza jurídica, ensina: 
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“Da leitura conjunta dos arts. 11 e 13 da Lei 7.347/85, se extrai a 

conclusão de que a sentença na Ação Civil Pública terá, 

primordialmente, a natureza cominatória (= facere, non facere) 

(...) Dissemos que primordialmente a natureza da sentença é 

cominatória, porque o objeto da Ação Civil Pública é voltado 

para a tutela in specie de um interesse difuso, e não para se obter 

uma  condenação pecuniária...” (MANCUSO, Rodolfo de 

Camargo. “Ação Civil Pública: em defesa do meio ambiente, 

patrimônio cultural e dos consumidores: Lei 7.347/85 e legislação 

complementar”, 5ª ed., São Paulo; RT, 1997, p. 181) 

 

 

Efetivamente, não há ou houve qualquer direito que tenha sido 

lesionado a ensejar o pagamento de indenização, cuja decisão deverá ser reformada, se não 

para afastar totalmente a indenização, consequência lógica da improcedência da ação, na 

absurda hipótese de manutenção da decisão, seja reduzida drasticamente, sob pena de 

expropriação da empresa e até mesmo inviabilidade na continuação do seu negócio. 

 

 

MULTA DIÁRIA 

 

Conforme amplamente demonstrado, não há obrigações de fazer ou 

não fazer a serem cumpridas, menos ainda que violem direitos difusos e coletivos, sendo 

certo que casos isolados são inservíveis, pelo que deve ser afastada a aplicação de multa 

diária. 

 

Com relação aos critérios para averiguação de cumprimento das 

obrigações de fazer ou não fazer impostas, a r. decisão violou o 460 do Código de Processo 

Civil, ao passo que não há qualquer menção quanto à forma de apuração de eventual 

descumprimento, violando os mais basilares princípios constitucionais, principalmente o 

artigo 5º, LV da Constituição Federal. 

 

Ora! A apuração de eventual descumprimento de qualquer 

obrigação por parte da recorrente deverá ser feita em regular execução de sentença, não 
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sendo admissível se presumir o descumprimento por parte da recorrente sem respeitar o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

Assim, se não for totalmente excluída a condenação em multa 

diária, por absoluta ausência de qualquer obrigação de fazer ou não fazer a que esteja 

obrigada a recorrente, requer seja reformada a decisão, para que sejam definidos critérios 

claros para averiguação do cumprimento das obrigações, a qual deverá se dar em regular 

execução de sentença, respeitando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

Além disso, conforme §§ 4º e 5º do artigo 461 do CPC, a 

imposição de astreinte tem como fundamento forçar o cumprimento de tutela específica. 

Contudo, na fixação do seu limite, o Magistrado deve observar os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade com o evento ou motivo que a justifica, não podendo 

superar o valor do principal, o que, no caso em tela, se verificaria num curto espaço de 

tempo, sendo inadmissível e desarrazoado o valor arbitrado. 

 

Assim, deverá ser revisto o despropositado e absurdo valor de de 

R$ 1.000.000,00  (um milhão de reais) deferido, o qual, na remotíssima hipótese de 

manutenção da decisão, deverá ser reduzido a um patamar mais próximo da realidade, sem 

prejudicar os negócios da recorrente e a própria economia do país, nos termos do que 

autoriza o § 6º do referido artigo 461 do CPC. 

 

INDENIZAÇÃO POR ABUSO DO DIREITO DE DEFESA E 

ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO 

 

Mais absurda e ilógica, ainda, é a multa aplicada à recorrente, no 

valor correspondente a 10% do valor da condenação (R$ 5.500.000,00), a título de 

indenização pelo suposto abuso do direito de defesa e “ato atentatório ao exercício da 

jurisdição”. 
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Ao contrário do equivocado entendimento esposado na decisão, 

não houve qualquer abuso ou ato atentatório ao exercício da jurisdição praticado pela 

recorrente que possa justificar a condenação “sui generis” inventada pelo Juízo de origem. 

Além disso, inexiste previsão legal para imposição da referida penalidade, a qual não pode 

ser imposta ao bel prazer do Magistrado “a quo”, sob pena de configurar, como de fato 

aconteceu, abuso de poder. 

 

A recorrente e demais requeridas nada mais fizeram do que se valer 

do seu constitucional direito de petição e acesso ao Judiciário, previstos na Constituição 

Federal, utilizando-se dos meios e recursos cabíveis contra a arbitrária conduta adotada 

pela Juíza então titular da Vara de origem, que em audiência declarou publicamente que 

julgaria procedente a ação, em nítido prejulgamento do feito, além de todas as demais 

arbitrariedades e cerceamento de defesa já amplamente demonstrados. 

 

Com efeito, não houve qualquer incidente processual com intuito 

protelatório, mas antes a busca da efetiva realização da justiça, não podendo a recorrida ser 

penalizada por se valer do seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa. 

 

Ademais, mencione-se que eventual multa e indenização por 

litigância de má-fé, se cabíveis fossem, o que se admite apenas por amor ao debate, 

deveriam incidir sobre o valor da causa, nos termos do artigo 18 e 538 do CPC, de 

aplicação subsidiária e não sobre o montante da condenação, como feito pelo Juízo “a 

quo”, não sendo demais lembrar que o valor da multa não pode superar o da obrigação 

principal e poderá ser reduzido pelo Juízo, até mesmo de ofício, quando se verificar 

excessivo, nos termos dos artigos 461, § 6º do CPC.  

 

Como já mencionado, em audiência, e mediante a concordância do 

recorrido, o valor da causa foi reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo que 

na absurda hipótese de manutenção da decisão neste sentido, o valor da multa não poderia 

ultrapassar R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
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CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, espera e requer a recorrente seja acolhido e provido o 

presente recurso para declarar nulidade de todos os atos praticados, com a reabertura da 

instrução processual, permitindo-se a recorrente a produção das provas essenciais ao 

deslinde do feito de forma a se alcançar a verdade real. Na remota hipótese de assim não 

entender, deverá ser anulada a r. sentença e decisão que apreciou os embargos de 

declaração, de modo que os autos retornem ao MM. Juízo “a quo”, para que nova decisão 

seja proferida, se antes não for extinto o feito, sem resolução de mérito, em conformidade 

com as preliminares argüidas, nos termos da legislação processual civil ou julgada 

totalmente improcedente a ação. 

 

Na remota hipótese de procedência da ação,  sem prejuízo da  

redução dos valores das penalidades impostas,  os efeitos da decisão devem se restringir à 

jurisdição da cidade de Matão e, ainda, à colheita de citrus, objeto da ação, consoante 

causa  de pedir  e pedido. 

  

Assim decidindo, estarão V. Exas. praticando a costumeira  

 

JUSTIÇA! 

 

 

De São Paulo para Campinas, 

08 de maio de 2013. 
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