
Chegou até a CANABRAVA, notícia vinculada pelo Ministério Público do Trabalho, 

através da D. Procuradora (Sarah Bonaccorsi Golgher) que atua no caso, com notório viés 

sensacionalista!  

Embora as respostas jurídicas estejam e serão dadas à exaustão nos autos judiciais, 

postura essa que se espera de toda e qualquer parte em processo judicial, é lamentável a 

pretensão da D. Procuradora em tentar fazer a imprensa palco de falácias e propósitos 

pessoais, o que impõe a CANABRAVA esclarecer alguns pontos.  

 Primeiramente causa estranheza que a D. Procuradora deliberadamente vincule 

em grupos de Whatsapp referida notícia quando os autos estão em segredo de justiça, o 

que constitui medida atentatória a dignidade da justiça, violação de obrigações funcionais 

e ato passível de indenização inclusive pessoal pela divulgadora, especialmente por 

macular a imagem dos envolvidos e expor dados da intimidade das partes e de terceiros, 

cujo direito de defesa e privacidade foi garantido pelo processo sigiloso. 

 Tudo leva a crer que se trata de uma atitude isolada de D. Procuradora, e não do 

MPT, eis que se a notícia partisse desse órgão seria oficial, e não seria vinculada em 

grupos fechados, evidenciando o caráter irresponsável da divulgação e atuação 

personalíssima.  

 Doutro ponto, a conduta inclusive de reputar atuação ilícita, como o fez a D. 

Procuradora, atrai a si a responsabilidade pelo cometimento de falsa comunicação de 

crime, de injuria e difamação e mais uma vez constitui violação dos seus deveres 

funcionais.  

 Vale esclarecer que a Canabrava não praticou aliciamento de pessoas, como 

comprova o Protocolo de N° 4648000918/2019-12 datado de 22/04/2019 que refere-se a 

solicitação de contratação de trabalhadores para mão de obra agrícola. Todas essas 

contratações foram realizadas com base na Instrução Normativa N° 90/2011 do MTE. 

 Assim, como é preciso esclarecer que as argumentações e pedidos da D. 

Procuradora não foram acolhidos pelo Poder Judiciário, que atento a tratar-se de processo 

eivado de nulidades, que descumpriu inclusive ordem judicial do Supremo Tribunal 

Federal, e que por razões que se desconhece atua de forma pessoal, bem negou os 

pedidos.  

 Brevemente, anote-se que sequer o nome dos trabalhadores a D. Procuradora 

consegue declinar, bem como embora antecipadamente tivesse ou pudesse ter a 

comprovação de pagamento de verbas trabalhistas deixou de levar isso aos autos. 



 Com a falácia pregada pela D. Procuradora no Judiciário negada, sobreveio a 

tentativa débil, de apoiar-se em clamor popular, logicamente pautada em inverdades, o 

que certamente no mérito também não será acolhida.  

 E também deixará de ser acolhido pelo clamor popular, simplesmente porque a 

CANABRAVA, e seu atual arrendatária, cuja legalidade e legitimidade da atuação, 

recentemente foi referendada por julgamento unânime  consagrado por Órgão Especial 

do  E. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, vem cumprindo integralmente 

os requisitos do arrendamento e que graças ao trabalho que está sendo realizado foram 

liquidadas 1297 execuções trabalhistas nos anos de 2018 e 2019.  

 O percentual de reclamatórias trabalhistas foi reduzido de forma absolutamente 

vertiginosa, eis que a CANABRAVA, vem primando pelo cumprimento das obrigações 

trabalhistas.  

 Por tais razões embora a CANABRAVA, sempre busque manter harmonioso 

relacionamento com todos os Poderes e Instituições, vem se fazendo necessário a adoção 

de medidas cabíveis a coibir o abuso, o que será e está sendo feito nas vias adequadas, 

Tribunais e Órgãos pertinentes.  

   

 

 

 


