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Recurso  Extraordinário.  Empresa  pública  explora-
dora de atividade econômica. Art. 100 da Constitui-
ção. Inaplicabilidade da sistemática dos precatórios.
Sujeição ao regime de direito privado. Execução tra-
balhista direta. Art. 173, § 1º, da Constituição.

1. O pagamento dos débitos trabalhistas de empresa pública
exploradora de atividade econômica não se sujeita ao re-
gime dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição.
Incidência do art. 173, § 1º, da Carta Magna. Precedentes. 

2. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário.

1. INTRODUÇÃO

Trata de recurso extraordinário interposto pela Administra-

ção dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) com fundamento

na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição.
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O recorrido ajuizou demanda perante a Justiça do Trabalho,

pleiteando o pagamento de verbas laborais inadimplidas (fls. 4/15).

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes (fls. 66/84).

A Appa interpôs recurso ordinário (fls. 88/133). O Tribunal

Regional  do  Trabalho  (TRT) da  9ª  Região  deu parcial  provi-

mento ao apelo, determinando, entre outras medidas, o processa-

mento da execução pela sistemática dos precatórios (fls. 162/189).

Ambas  as  partes  interpuseram  recurso  de  revista  (fls.

192/203 e 204/230). O apelo da empregadora  teve seguimento

denegado, o que ensejou agravo de instrumento (fls. 257/282).

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) negou provimento

ao agravo de instrumento e proveu o recurso de revista do traba-

lhador  (fls. 395/419). Determinou-se  que  a  execução  contra  a

Appa se processe de forma direta, nos moldes do art. 883 da CLT,

conforme entendimento consolidado por meio da Orientação Ju-

risprudencial (OJ) 87 da Subseção I Especializada em Dissídios In-

dividuais do TST (SBDI I). 

Adveio o  recurso  extraordinário  da  Appa  (fls.  421/442).

Alega-se que o acórdão do TST contraria os arts. 100 e 173, § 1º,

da Constituição, ao argumento de que o pagamento das  verbas

que integram a condenação deve se submeter ao regime dos pre-

catórios. 

A Vice-Presidência do TST, às fls. 477/479, admitiu o re-

curso  extraordinário  diante  de  possível  violação  ao  art. 100 da
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Carta Magna, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tri-

bunal Federal (STF). 

Às fls. 485/494, a Appa comunicou que, por meio da Lei

17.895, de 27 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto

11.562, de 3 de julho de 2014, deixou de possuir natureza autár-

quica e tornou-se empresa pública. 

Às fls. 621/634, a recorrente informou que o recorrido foi

desligado dos seus quadros em 10/12/2014, após adesão a Pro-

grama de Desligamento Incentivado (PDI). Requereu a extinção

do processo com resolução do mérito com base em cláusula de

quitação total e geral do extinto contrato de trabalho constante do

regulamento do PDI ou, subsidiariamente, a compensação dos va-

lores pagos quando do desligamento com aqueles apurados nesta

demanda. 

Às fls. 695/714, o Sindicato dos Trabalhadores  e  Emprega-

dos na Administração e nos Serviços de Capatazia dos Portos, Ter-

minais  Privativos  e  Retroportuários  no  Estado  do  Paraná

(Sintraport)  requereu o ingresso no feito na qualidade de  amicus

curiae. O ente sindical defende a constitucionalidade da atual reda-

ção da OJ 87 da SBDI I do TST e o desprovimento do recurso

extraordinário da Appa.

A Vice-Presidência  do TST, por meio do despacho de fl.

752, registrou que o Relator do recurso extraordinário examinará

o requerimento do Sintraport e que o requerimento de extinção
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do processo ou de compensação de valores se encontra encoberto

pela preclusão. Determinou-se, na oportunidade, a remessa dos au-

tos ao STF. 

Nesse  estágio,  concedeu-se  vista  do  feito à  Procura-

doria-Geral da República para emissão de parecer.

2. DISCUSSÃO

O recurso extraordinário foi interposto  contra o acórdão

proferido pelo TST (fls. 395/419), que determinou que a execu-

ção trabalhista contra a Appa seja processada de forma direta, nos

moldes do art. 883 da CLT. Constou do julgado:

[...]
A discussão acerca do modo de processamento da execução so-
bre  autarquias  ou  entidades  públicas  que  exploram  atividade
econômica encontra-se pacificada, no âmbito desta Justiça Espe-
cializada, pelo entendimento da  Colenda SBDI-I desta  Corte
Superior, estampado na Orientação Jurisprudencial n.º 87, nestes
termos:  
“ENTIDADE PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE
EMINENTEMENTE  ECONÔMICA.  EXECUÇÃO.  ART.
883 DA CLT. É direta a execução contra a APPA e MINAS-
CAIXA (§1º do art. 173, da CF/1988)”.  
Reitere-se, a propósito do presente tema, que a Corte Superior,
após retomar pesquisas e reflexões acerca desse aspecto, decidiu
confirmar seu entendimento sedimentado, na linha ora exposta.
Desse modo, não se reconhece à Reclamada os privilégios asse-
gurados à Fazenda Pública, devendo a execução ser processada
de forma direta, nos termos do artigo 883 da CLT. 
[…] (Sem destaque no original.)
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O recurso extraordinário não merece prosperar.

De fato, a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido

de reconhecer a necessidade de observância da sistemática dos pre-

catórios, prevista no art. 100 da Constituição, nas execuções em

face da recorrente, tendo em vista sua natureza autárquica e conse-

quente  submissão  ao  regime  de  Direito  Público, conforme  se

constata dos julgados cujas ementas seguem a seguir transcritas:

EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Admi-
nistração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA). Natureza
de autarquia. Execução. Regime de precatório. Precedentes. 1. É
pacífico o entendimento desta Corte de que não se aplica o art.
173, § 1º, da Constituição Federal à Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina (APPA), uma vez que se trata de autarquia
prestadora  de  serviço  público  e  que  recebe  recursos  estatais,
atraindo, portanto, o regime de precatórios contido no art. 100
da  Constituição  Federal. 2. Agravo  regimental  não  provido.1

(Sem destaque no original.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRAÇÃO
DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA.
ENTIDADE  AUTÁRQUICA. SERVIÇO  PÚBLICO. EXE-
CUÇÃO POR MEIO DE PRECATÓRIO. A decisão agravada
está em harmonia com o atual entendimento firmado por ambas
as Turmas deste Tribunal, no sentido da inaplicabilidade à Admi-
nistração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA do art.
173, § 1º, da Constituição, uma vez que se trata de entidade au-
tárquica que presta serviço público e recebe recursos estaduais,
devendo, assim, se submeter ao regime de precatórios. Agravo

1 Supremo Tribunal Federal. AI 390.212-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli.
DJe un. 194, 10 out. 2011.
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regimental a que se nega provimento.2 (Sem destaque no origi-
nal.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO.  APPA  -  ADMINISTRAÇÃO  DOS
PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA.  ENTIDADE
AUTÁRQUICA. SERVIÇO PÚBLICO. EXECUÇÃO POR
PRECATÓRIO. 1. Os débitos trabalhistas da APPA - Adminis-
tração dos Portos de Paranaguá e Antonina, entidade autárquica
que presta serviço público, devem ser executados pelo regime de
precatórios. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega pro-
vimento.3 (Sem destaque no original.)

EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. APPA. Natureza Autár-
quica. 3. Execução por precatório. 4. Art. 173. Inaplicabilidade. 5.
Recurso extraordinário conhecido e provido.4 (Sem destaque no
original.)

No entanto, como informado pela própria  recorrente às fls.

485/494, a  entidade  foi  transformada  em  empresa  pública  por

meio  da  Lei  17.895/2013,  regulamentada  pelo  Decreto

11.562/2014. Submetida, a partir de então, ao regime de direito

privado, a Appa não mais se submete ao tratamento dos precató-

rios para pagamento de seus débitos judiciais.

O STF já se manifestou sobre o tema após a alteração da

natureza e do regime jurídico da recorrente, conforme revela a re-

2 Supremo  Tribunal  Federal.  AI  331.146-AgR/PR,  Rel.  Min.  Joaquim
Barbosa. DJe un. 55, 26 mar. 2010.

3 Supremo Tribunal Federal. RE 380.939-AgR/PR, Rel. Min. Eros Grau.
DJe un. 152, 30 nov. 2007.

4 Supremo Tribunal Federal. RE 356.711/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
DJ, 7 abr. 2006.

6



PGR Recurso Extraordinário 1.013.766 DF

cente decisão proferida no AI-AgR 473.310/PR, Relator Minis-

tro Marco Aurélio:

DECISÃO 
AGRAVO  REGIMENTAL  –  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPRESA PÚBLICA
– EXECUÇÃO – REGIME DE PRECATÓRIOS – INADE-
QUAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
1. Reconsidero a decisão de folha 142.
2. Os bens das empresas públicas, porque pessoas jurídicas de di-
reito privado, não podem ser enquadrados como bens públicos.
Conclusão  diversa  implica  a  incongruência, dando-se  ênfase
maior ao acessório, em detrimento do principal, e olvidando-se,
mais do que isso, o sistema pátrio, no que distingue pessoa jurí-
dica de direito privado das pessoas jurídicas de direito público.
Nota-se, portanto, sem mesmo perquirir-se o teor do artigo 100
da Constituição Federal, a impropriedade de reconhecer-se quer
às sociedades de economia mista, quer às empresas públicas, am-
bas pessoas jurídicas de direito privado, a prerrogativa de execu-
ção  via  precatório. A  razão  maior  de  contemplar  a  Carta  a
adoção de tal sistema de execução está no envolvimento de bens
públicos. Daí o artigo 100 em comento aludir a “...pagamentos
devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em vir-
tude de sentença judiciária...”, não se podendo dizer que débitos
de sociedades de economia mista e de empresas públicas, fede-
rais, estaduais ou municipais, sejam débitos das respectivas Fazen-
das. Portanto, ainda que se abandone a interpretação sistemática
dos  diversos  preceitos  que compõem o  arcabouço  normativo
constitucional, tomando-se de forma iso  lada o que se contém  
nos artigos envolvidos, chega-se, fatalmente, à conclusão de não
se aplicar à empresa pública  a regra excepcional  de execução
prevista no artigo 100 da Carta da República. 
3. Ante o quadro, reconsiderado o ato agravado, por meio do
qual dei provimento ao extraordinário, assento o conhecimento
e o desprovimento do agravo da Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina – APPA.
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4. Publiquem. 5 (Sem destaque no original.)

No mesmo sentido as decisões proferidas no RE 382.991-

AgR/PR,  DJe  1/7/2016,  e  no  RE  341.773-AgR/PR,  DJe

23/10/2015, também de relatoria do Ministro Marco Aurélio.

Embora o STF, em algumas situações, tenha considerado ex-

tensível a  empresas  públicas  prestadoras  de  serviços  públicos  os

privilégios garantidos às entidades regidas pelo direito público, a

exemplo da submissão ao regime de precatórios, tal extensão não

se aplica a empresas estatais exploras de atividade econômica, con-

forme se extrai do escólio de MARÇAL JUSTEN FILHO:

A jurisprudência do STF vem se assentando no sentido de que
as empresas estatais prestadoras de serviços públicos devem usu-
fruir do regime de direito público próprio das autarquias.
[…]
No entanto, o STF reconheceu que não incide o regime de di-
reito público quando a empresa estatal explorar atividade econô-
mica ou for orientada à distribuição de lucros aos acionistas.6 

Veja-se  nesse  sentido  decisão  do RE  382.991-AgR-

AgR/PR, Relator  Ministro  Marco Aurélio, em que se concluiu

pela não submissão da execução trabalhista movida contra a Appa

ao regime dos precatórios, por se tratar de entidade exploradora de

atividade econômica:

5 Supremo  Tribunal  Federal.  AI  473.310-AgR/PR,  Rel.  Min.  Marco
Aurélio. DJe un. 213, 26 out. 2015.

6 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 284-285.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR)
– Na interposição deste agravo, observaram-se os pressupostos
de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente
constituído, foi protocolada no prazo assinado em lei. 
Está em jogo definir se a Administração dos Portos de Paranaguá
e Antonina – APPA tem jus ao regime previsto no artigo 100 da
Constituição Federal para execução de sentenças judiciais pro-
movidas contra si. 
O Tribunal Superior do Trabalho consignou o acerto da execu-
ção direta do débito trabalhista. Destacou que a agravante, por
exercer atividade econômica, não poderia se beneficiar da prer-
rogativa de ser executada pela via precatória. 
Mostra-se  incongruente  considerar  bens  integrantes  do  patri-
mônio de empresas públicas, enquanto pessoas jurídicas de di-
reito privado, bens públicos, gozando das vantagens decorrentes.
A própria agravante informa, em petição de folha 579 a 603, a
alteração de sua personalidade jurídica em 27 de dezembro de
2013, submetendo-se ao mesmo regime das demais pessoas jurí-
dicas de direito privado. Tal óptica pretendida no presente agravo
subverte a organicidade do Direito ao implementar ao acessório
e ao principal regimes jurídicos diversos. 
A par desse aspecto, há de ser observada a determinação do ar-
tigo 173, § 1º, inciso II, do Diploma Maior, o qual submete a
empresa pública ao regime jurídico próprio das empresas priva-
das, no que incluídos os direitos e obrigações civis, comerciais,
tributárias e trabalhistas, caso do presente processo. 
Quando de meu pronunciamento no recurso extraordinário nº
580.264, relator  ministro Joaquim Barbosa, em que compus  a
corrente minoritária, fiz ver que tanto sociedades de economia
mista quanto empresas públicas submetem-se ao disposto no ar-
tigo 173 da Constituição Federal: 

O que nos vem quanto às sociedades de economia mista e
não se trata, sequer, de uma sociedade de economia mista
formalmente criada , o que nos vem da Constituição Fede-
ral, mais precisamente do artigo 173? As empresas públicas,
as sociedades de economia mista ficam sujeitas ao regime ju-
rídico próprio das empresas privadas. E então tem-se expli-
citação: "inclusive  quanto  aos  direitos  e  obrigações  civis,
comerciais, trabalhistas e tributários". 
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(...) 
Dir-se-á: mas, no caso, há prestação de serviço público. Se
formos levar essa premissa à última consequência, as conces-
sionárias estarão também alcançadas pelo preceito, pela imu-
nidade. 

Vale destacar ter o Tribunal de origem veiculado que a agravante
desenvolve atividade econômica, diversamente do sustentado por
esta. 
A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por
simples revisão do que decidido. Atua-se em sede excepcional à
luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal lo-
cal, consideradas  as premissas  constantes  do ato impugnado. A
jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter
presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordi-
nário. 

As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estra-
nhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, a rea-
preciação dos elementos probatórios para, com fundamento em
quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
Ante o quadro, desprovejo este agravo. 
É como voto.7 (Sem destaque no original.)

Em demandas com debate semelhante, o STF também deci-

diu pela aplicabilidade do regime jurídico previsto no § 1º do art.

173 da Constituição, com afastamento da sistemática dos precató-

rios, às execuções em trâmite em face de empresas públicas explo-

radoras de atividade econômica:

E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA
PÚBLICA  ESTADUAL  –  NOVAÇÃO  DE  PERSONALI-
DADE  JURÍDICA  –  TRANSFORMAÇÃO  EM  AUTAR-
QUIA  ESTADUAL  –  SUBMISSÃO  NECESSÁRIA  AO

7 Supremo Tribunal Federal. RE 382.991-AgR-AgR/PR, Rel. Min. Marco
Aurélio. DJe un. 137, 1º jul. 2016.

10



PGR Recurso Extraordinário 1.013.766 DF

REGIME CONSTITUCIONAL  DE PRECATÓRIOS  (CF,
ART. 100, “CAPUT”)  –  RECURSO DE AGRAVO PRO-
VIDO. - O processo de execução por quantia certa contra a Fa-
zenda Pública acha-se disciplinado, nos termos do que prescreve
a própria Constituição, por normas especiais que também se es-
tendem  às  entidades  autárquicas  (RTJ  172/270  –  RDA
151/189), sendo-lhes inaplicável o regime jurídico previsto no §
1º do art. 173 da Constituição, peculiar, tão somente, às empresas
públicas, às sociedades de economia mista e respectivas subsidiá-
rias, quando especificamente instituídas  para exercer atividades
no domínio econômico.8

DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRA-
BALHISTA. EMPRESA  PÚBLICA  EM  REGIME  CON-
CORRENCIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXECUÇÃO
POR  PRECATÓRIO.  PRECEDENTES.  AGRAVO  AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso ex-
traordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da
Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribu-
nal Superior do Trabalho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA - EXECUÇÃO - COMPANHIA NACIONAL
DE ABASTECIMENTO -  CONAB –  EMPRESA PÚ-
BLICA - EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO - IMPOS-
SIBILIDADE. A  executada  é  empresa  pública,  entidade
dotada de personalidade jurídica de direito privado, e, como
tal, seus bens estão sujeitos à execução, penhora e alienação,
nas mesmas condições que as demais empresas privadas, não
gozando  de  privilégios  processuais  nos  moldes  dos  legal-
mente atribuídos à Fazenda Pública. Esse entendimento coa-
duna-se com a norma do art. 173, § 1º, II, da Constituição
da República, que estabelece a sujeição da empresa pública
ao regime jurídico próprio das empresas privadas, razão pela
qual não foi violado o referido dispositivo. O recurso de re-

8 Supremo  Tribunal  Federal.  AI  616.138-AgR/ES,  Rel.  Min.  Celso  de
Mello. DJe un. 242, 11 dez. 2012.
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vista, portanto, não encontra respaldo no art. 896, § 2º, da
CLT, tampouco  na  Súmula  nº  266  do  TST. Precedentes.
Agravo de instrumento desprovido” (doc. 17).

2. A Agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os
arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV, 100 e 173, caput e § 1º, da
Constituição da República.
[...]
3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fun-
damentos:

“A controvérsia envolve a submissão da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento - CONAB ao regime de pagamento
de precatórios.
De plano, registre-se que o STF, por ocasião do julgamento
do leading case do Tema 253 (“aplicabilidade do regime de
precatórios às entidades da Administração Indireta prestado-
ras de serviços públicos essenciais”), assim sintetizou as ex-
cludentes do regime de precatório no que tange às empresas
estatais.
(…)
No que tange especificamente à Recorrente, trata-se de em-
presa que atua em típico regime concorrencial, porquanto
existem outras pessoas físicas e jurídicas que atuam no ramo
de abastecimento de gêneros alimentícios. Além disso, a esta-
tal desempenha efetiva atividade econômica, armazenando e
comercializando bens dentro dos limites de sua competên-
cia.
Dessa forma, a empresa estatal aludida submete-se ao regime
próprio das empresas privadas, conforme art. 173, § 1º, II, da
Constituição, não usufruindo das  prerrogativas  da  Fazenda
Pública.
(…)
Assim, tendo sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Fe-
deral que a Recorrente é exploradora de atividade econô-
mica em sentido estrito e atua em regime concorrencial, a
decisão que exclui a entidade da submissão ao sistema privi-
legiado de pagamento das entidades públicas  não viola os
dispositivos constitucionais indicados” (doc 26).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste à Agravante.
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5. Quanto à aplicabilidade do regime de precatório para as em-
presas públicas que atuam em regime concorrencial, o acórdão
recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribu-
nal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:

“EMENTA: FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONO-
MIA  MISTA.  PAGAMENTO  DE  VALORES  POR
FORÇA  DE  DECISÃO  JUDICIAL.  INAPLICABILI-
DADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL  E  PROCES-
SUAL  CIVIL. MATÉRIA  CONSTITUCIONAL  CUJA
REPERCUSSÃO  GERAL  FOI  RECONHECIDA.  Os
privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades
de economia mista que executam atividades em regime de
concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros
aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do
sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes
de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso ex-
traordinário ao qual se nega provimento” (RE n. 599.628,
Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 17.10.2011).
“AGRAVO REGIMENTAL  EM RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRE-
TENSÃO DE USUFRUIR DO TRATAMENTO PRO-
CESSUAL DISPENSADO AOS ENTES INTEGRANTES
DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Empresas
públicas que exploram atividade econômica e atuam em re-
gime de concorrência com o particular não podem gozar de
benefícios não extensíveis ao setor privado, conforme já as-
sentou  a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento” (RE  n.
713.731-AgR, Relator  o  Ministro  Roberto  Barroso, Pri-
meira Turma, DJe 13.2.2014).

Nesse julgado, o Ministro Relator afirmou:
“2. A agravante sustenta  essencialmente  que, por  força  de
disposição legal, deveria receber tratamento processual pró-
prio de entidade integrante da Fazenda Pública, de modo
que a aplicação das regras processuais relativas ao procedi-
mento de execução por quantia certa contra devedor sol-
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vente importaria em uma violação ao devido processo legal.
A recorrente esclarece que deveria suportar o valor devido
pela sistemática própria dos precatórios.
3. Logo de início, destaco que a Lei de criação da CONAB,
empresa pública federal, sujeita ao regime jurídico próprio
das empresas privadas, não conferiu à referida entidade os
benefícios previstos para a Fazenda Pública, tal como havia
sido conferido antes pela Lei nº 7.032/82, que em seu art. 7º
instituiu tal privilégio em favor da Companhia de Financia-
mento da Produção – CFP.
4. A criação da CONAB operou-se por meio de lei e resul-
tou da fusão entre a Companhia de Financiamento da Pro-
dução, a Companhia Brasileira de Alimentos e a Companhia
Brasileira de Armazenamento. Não há qualquer disposição
normativa que sugira a extensão imediata dos benefícios ou
vantagens próprias das empresas fundidas com relação à em-
presa criada. Pelo contrário. Entendo que deve ser sobrele-
vado  o  fato  de  que a  empresa  que  se  originou  da  fusão
possui estatuto próprio, que por sua vez não contemplou a
entidade com o tratamento processual conferido à Fazenda
Pública”.

Nada há a prover quanto às alegações da Agravante.
6. Pelo exposto, nego provimento ao agravo (art. 932, inc. IV, al.
a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal).9 (Sem destaque no ori-
ginal.)

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, merece ser mantido o acórdão do TST

que determinou o processamento direto da execução trabalhista

contra a Appa, empresa pública exploradora de atividade econô-

9 Supremo Tribunal  Federal.  ARE 950.167/PI,  Rel.  Min.  Cármen Lúcia.
DJe un. 82, 28 abr. 2016.
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mica, nos termos do art. 883 da CLT, por aplicação do art. 173, §

1º, da Constituição, razão pela qual o Procurador-Geral da Repú-

blica opina pelo desprovimento do recurso extraordinário.

Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

JCCR/HSA/LMSS
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