
"Quer ser restituído pelos prejuízos do cartel?" 

 

Ante a possibilidade de os citricultores buscarem uma indenização pelos anos em que 

sofreram com práticas anticoncorrenciais por parte das indústrias de suco de laranja, a 

Associtrus promoverá, em benefício de seus associados, o ajuizamento de uma ação 

civil pública (processo coletivo) através do qual reclamará a indenização 

correspondente às perdas de tal período. 

 A ação coletiva, sugerida pela ASSOCITRUS, tem uma série de vantagens sobre a 

ação individual: além de ser mais viável economicamente, será encabeçada por uma 

instituição com trabalho histórico em prol dos citricultores. É inegável que, não fosse 

o trabalho desempenhado pela ASSOCITRUS, não teria ocorrido a assinatura dos 

Termos de Compromisso de Cessação de Conduta (TCCs) pelas indústrias perante o 

CADE reconhecendo a prática de cartel. 

Para que a ação coletiva tenha eficácia, é recomendável que os associados 

demonstrem, expressamente, possuir interesse no manejo da demanda para que 

sejam, então, diretamente beneficiados em caso de êxito da ação. Os produtores que 

não expressarem sua autorização ou não fizerem parte do quadro associativo correm 

o risco de não se aproveitarem de eventual procedência do pedido na ação civil 

pública. 

Considerando as informações acima e para regularizar seu quadro de associados, a 

Associtrus, em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, 

em sua sede, em Bebedouro,SP, deliberou e aprovou, por unanimidade, alterações em 

seu Estatuto Social que concede à Diretoria Executiva o poder de excluir de seu 

quadro de associados os produtores rurais que, por algum motivo, deixaram de fazer 

as contribuições à associação. 

Para que você não seja excluído da Associtrus e possa assegurar o aproveitamento de 

eventual êxito na ação coletiva, pedimos a gentileza de entrar em contato conosco 

através do telefone (17) 3343-5180.  

Se você está em dia com suas contribuições e é um sócio ativo agradecemos a 

confiança. Solicitamos que entre em contato para providenciar a autorização para a 

propositura da ação coletiva. 

Junte-se a nós e esteja conosco em busca do estabelecimento de relações mais justas 

na cadeia citrícola. 

 


