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Resumo: O presente trabalho trata de estudo acerca das prerrogativas processuais 
de Fazenda Pública e sua extensão em favor das empresas estatais prestadoras de 
serviço público. Para sua realização, foi feita análise das posições doutrinárias e da 
atuação jurisdicional acerca do tema, trazendo uma visão acerca das consequências 
de uma lide envolvendo o poder público e os motivos determinantes para a 
existência das prerrogativas. Foi realizada uma diferenciação entre as entidades da 
Administração Pública Indireta com personalidade jurídica de direito privado quanto 
ao tipo de atividade por elas exercidas, prestação de serviço público ou exploração 
de atividade econômica. Por fim, foram colacionados os principais julgados que 
reconheceram, no caso concreto, a aplicação de determinadas prerrogativas de 
Fazenda Pública em favor de empresas estatais prestadoras de serviço público. 
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Abstract: The present work deals with a study about the procedural prerogatives of 
the Public Treasury and its extension in favor of state companies providing public 
services. For its realization, an analysis was made of the doctrinal positions and the 
jurisdictional action on the subject, bringing a vision about the consequences of a 
dispute involving the public power and the determining reasons for the existence of 
the prerogatives. A differentiation was made between the entities of the Indirect 
Public Administration with legal personality of private law as to the type of activity 
they carry out, provision of public service or exploitation of economic activity. Finally, 
the main judgments that recognized, in the specific case, the application of certain 
prerogatives of the Public Treasury in favor of state-owned companies providing 
public services were collated. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como tema a análise da aplicação das prerrogativas 

processuais de Fazenda Pública às empresas estatais prestadoras de serviço 

público. 

Quando se fala da atuação das empresas estatais em juízo é importante 

entender quais serão os procedimentos, as regras e os prazos a que estarão 

sujeitas. É justamente neste contexto que se mostra relevante avaliar se, como 
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entidades integrantes da Administração Pública Indireta, as empresas estatais 

prestadoras de serviço público fariam jus às prerrogativas processuais de Fazenda 

Pública, na medida que estas prerrogativas facilitam, de diversas formas, a atuação 

da parte na condução da lide. 
O objetivo primordial deste estudo é pontuar como se inaugurou a aplicação 

das prerrogativas de Fazenda Pública em favor das empresas estatais prestadoras 

de serviço público, indicar quais foram seus motivos determinantes, bem como 

avaliar os seus requisitos. 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se como recurso 

metodológico, a pesquisa bibliográfica, realizada a partir da análise de materiais já 

publicados na literatura e artigos científicos divulgados no meio eletrônico. 

 

Conceito de Fazenda Pública 

 

A expressão Fazenda Pública, de uma forma abrangente, refere-se à 

personificação do Estado na forma das entidades da administração pública direta e 

indireta dotadas de personalidade jurídica de direito público. No entanto, também é 

comumente associada às finanças estatais e ao erário, representando o aspecto 

financeiro do ente público. 

No âmbito do direito processual civil, o termo é utilizado para designar a 

presença de pessoa jurídica de direito público figurando como autor, réu ou 

interveniente em ação judicial. 

Seguindo essa linha, Nelson Nery Júnior (1992) entende que o binômio 

Fazenda Pública, pode exprimir o erário como instituidor e arrecadador de 

tributos, o Estado como parte em ação judicial, ou ainda o conjunto dos órgãos da 

Administração Direta e autárquica, na medida em que o erário suporta os encargos 

patrimoniais das lides contra si ajuizadas. 

No que concerne à atuação da Fazenda Pública em juízo, Leonardo José 

Carneiro da Cunha (2006, p. 15) discorre que o uso assíduo da expressão 

Fazenda Pública “fez com que se passasse a adotá-la num sentido mais lato, 

traduzindo a atuação do Estado em juízo, em Direito Processual, quando se 

alude à Fazenda Pública em juízo, a expressão apresenta-se como sinônimo 

do Poder Público em juízo, ou do Estado em juízo”. 
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Para avançar no tema proposto, é preciso recapitular quais seriam as 

entidades da administração pública direta e indireta dotadas de personalidade 

jurídica de direito público.  

Tem-se que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Administração 

Pública Direta), as autarquias e as fundações públicas de direito público 

(Administração Pública Indireta) são pessoas jurídicas de direito público. 

Por sua vez, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas de direito privado, entidades integrantes da Administração 

Pública Indireta, são dotadas de personalidade jurídica de direito privado. 

Logo, ao menos a princípio, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas de direito privado não estariam abarcadas 

pelo conceito de Fazenda Pública. 

 

Prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo 

 

No âmbito do direito processual civil, a principal consequência da supressão 

das entidades integrantes da Administração Pública Indireta com personalidade 

jurídica de direito privado do conceito de Fazenda Pública seria a inaplicabilidade 

das prerrogativas processuais a esta conferida. 

A atuação da Fazenda Pública na relação jurídica processual é diferenciada 

em diversos aspectos se comparada com a outra parte que litiga para a defesa de 

direito individual. Cita-se, a título meramente exemplificativo, a relevância temática, 

posto que a lide aborda o direito público, em outras palavras, o direito de toda a 

coletividade, bem como a complexidade enfrentada pela Fazenda Pública para a 

realização dos atos processuais. 

Nessa senda, pelo fato de a Fazenda Pública representar o interesse de 

toda a comunidade e não somente de um particular, pela burocracia inerente à sua 

atuação, e com a finalidade de gerar uma igualdade entre as partes considerando a 

abrangência de sua representação foram estabelecidas certas prerrogativas 

excepcionais a ela. Tal extensão está baseada na compreensão de Aristóteles, que 

defendia a ideia de tratar os iguais igualmente e desigualmente os desiguais, na 

medida de suas desigualdades. 

Assim, foram criadas prerrogativas processuais em favor da Fazenda 

Pública em juízo, tais como: prazos processuais em dobro, intimação pessoal, 
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inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia ou da confissão, restrições à 

concessão de tutelas provisórias contra a Fazenda pública, prescrição em favor da 

Fazenda Pública, reexame necessário, procedimento específico para a execução 

contra a Fazenda Pública, execução fiscal, honorários advocatícios, regime de 

precatórios, foro privilegiado, custas e emolumentos pagos ao final do processo. 

Tais prerrogativas buscando promover o equilíbrio processual entre as 

partes, já que “o princípio constitucional da isonomia não veda tratamento 

diferenciado, desde que sejam estabelecidos critérios razoáveis para essa 

diferenciação” (LENZA, 2006. p. 532), como detalhado anteriormente. 

 

Extensão das prerrogativas processuais de Fazenda Pública às empresas 

estatais prestadoras de serviço público 

 

O conceito rígido de Fazenda Pública foi relativizado, com o passar do 

tempo, para permitir uma maior abrangência para além dos lineamentos traçados 

pelo Decreto-Lei nº 200/671, que enuncia as entidades que integram a Administração 

Pública Federal Direta e Indireta, de forma a englobar entidades surgidas mais 

recentemente como as agências reguladoras, as quais são organizadas sob a forma 

de autarquias especiais, e as agências executivas, que se constituem na forma de 

autarquias ou fundações públicas para a celebração de contrato de gestão com os 

entes da Administração Direta. 

A relativização do conceito não parou por aí. Igualmente houve considerável 

avanço no posicionamento doutrinário e jurisprudencial quanto ao conceito de 

Fazenda Pública para abarcar as empresas estatais prestadoras de serviço público, 

conforme será retratado a seguir. 

De acordo com a divisão doutrinária entre os entes e entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta, as empresas estatais são entendidas como 

o grupo formado pelas empresas públicas, cujo capital é exclusivamente estatal, 

 
1 Art. 4° A Administração Federal compreende:  
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da 
Presidência da República e dos Ministérios.  
 II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de 
personalidade jurídica própria:  
a) Autarquias;  
b) Emprêsas Públicas;  
c) Sociedades de Economia Mista.  
d) fundações públicas. 
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pelas sociedades de econômica mista, com maioria do capital votante sob controle 

estatal, mas com participação acionária privada, e pelas fundações públicas de 

direito privado. 

Segundo a doutrina administrativista2, deve ser realizada uma bipartição 

entre as empresas estatais, de acordo com as atividades por elas exercidas, em: 

exploradoras de atividades econômicas e prestadoras de serviços públicos. Esta 

distinção em razão da natureza da atividade exercida, atividade econômica ou 

prestação de serviço público, assume especial relevância face aos postulados 

normativos aplicáveis a cada um dos casos. 

Foi com supedâneo nessa diferenciação doutrinária que o Supremo Tribunal 

Federal - STF passou a estender reiteradamente o conceito de Fazenda Pública 

para abarcar as empresas estatais prestadoras de serviços públicos; equiparando-as 

materialmente a autarquias e concedendo-lhes as mesmas prerrogativas 

processuais. 

No julgamento do RE 407.099/RS realizado em 2004, a Segunda Turma do 

STF, acolhendo os termos do voto do Relator Ministro Carlos Velloso, consignou a 

tese em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo – ECT, que vem sendo 

reproduzida em julgados mais recentes, segundo a qual as empresas prestadoras 

de serviços públicos possuem natureza jurídica autárquica, o que as diferenciam das 

pessoas jurídicas com participação do Estado que exercem atividade empresarial, 

concluindo ainda que: “Além de não estar, portanto, equiparada às empresas 

privadas, integram o conceito de Fazenda Pública. Assim, os seus bens não podem 

ser penhorados, estando ela sujeita à execução própria das pessoas públicas: CF, 

art. 100”.  

No referido voto constou ainda trecho de outro julgamento realizado no RE 

220.907/RO, em que o Ministro Carlos Velloso assim se pronunciou: 

 

 
2 Nesse sentido, FERES, Marcelo Andrade. O Estado empresário: reflexões sobre a eficiência do 
regime jurídico das sociedades de economia mista na atualidade. Revista de direito do Estado. Ano 2, 
nº 6, p. 274; JUSTEN FILHO, Marçal. O regime jurídico das empresas estatais e a distinção entre 
“serviço público” e “atividade econômica”. Revista de direito do Estado, nº 1, p. 123; MEIRELLES, 
Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, p. 360. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de 
direito administrativo, p. 198; BARROSO, Luís Roberto. Modalidades de intervenção do estado na 
ordem econômica. Regime jurídico das sociedades de economia mista. Inocorrência de abuso do 
poder econômico. Revista trimestral de direito público, nº 18, p. 96; GRAU, Eros Roberto. A ordem 
econômica na Constituição de 1988, p. 105; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, 
p. 443; ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo, p. 224. 
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É preciso distinguir as empresas públicas que exploram atividade 
econômica, que se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas 
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias (C.F., art. 
173, § 1º), daquelas empresas públicas prestadoras de serviços públicos, 
cuja natureza jurídica é de autarquia, às quais não tem aplicação o disposto 
no § 1º do art. 173 da Constituição, sujeitando-se tais empresas prestadoras 
de serviço público, inclusive, à responsabilidade objetiva (C.F., art. 37, § 
6º).3 

 

O ponto convergente para equiparação, segundo a inteligência do Ministro, é 

a natureza da atividade prestada e não a forma jurídica com que a entidade se 

apresenta. Nessa toada, a consequência do reconhecimento da imunidade tributária 

recíproca para a ECT é a proteção integral do seu patrimônio e, ao equiparar a 

estatal às autarquias e incluí-la na dicção do § 2º do artigo 150 do texto 

constitucional, a Corte Suprema ampliou a regra da imunidade recíproca e concedeu 

uma vantagem a partir da extensão de uma prerrogativa do Estado. 

Do exposto, o que se extrai do julgamento paradigma é que para o STF, 

existem dois regimes jurídicos aplicável às empresas estatais, o do art. 1734 da 

Constituição com características eminentemente privadas e do art. 1755. Nesse 

sentido, as empresas estatais prestadoras de serviço público devem ser entendidas 

como longa manus do Ente Federativo, não se aplicando, portanto, as disposições 

do art. 173, mas sim, os comandos do art. 175 da Carta Magna. 

Oportuno, ainda, reproduzir alguns trechos do Voto da Ministra Ellen Gracie, 

no julgamento do RE 580.264, para melhor elucidação do posicionamento da Corte 

Suprema: 

 

Note-se que o § 3º do art. 150 destaca que a imunidade dos entes políticos 
não é absoluta, não se aplicando ao patrimônio, à renda e aos serviços 
relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas 
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja 
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Com isso, 
o ente político que, a princípio, seria imune pela sua forma, passa a ter 
parte da sua atuação não abrangida pela imunidade em razão da natureza 
ou o modo desta, por estar atuando no mercado ou cobrando preços ou 

 
3 Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=261763. Acesso em 

05/11/2022. 

4 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional 
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
(...) 
§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios 
fiscais não extensivos às do setor privado. 
(...) 
5 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
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tarifas. Na mesma linha, mas em sentido inverso, a jurisprudência desta 
Corte tem entendido que empresas públicas que prestam serviços públicos 
em regime de monopólio estão abrangidas pela imunidade, como é o caso 
da INFRAERO (RE 363.412) e da ECT (ACO 765, RE 407.009-5, ACO 
789). Ou seja, empresa pública que, a princípio, não seria imune em razão 
de sua forma jurídica, acaba sendo alcançada pela imunidade por 
desempenhar serviço público em regime de exclusividade, como extensão 
do próprio ente político, não sujeito à concorrência. (...). O Grupo Hospitalar 
Conceição é uma sociedade de economia mista cujas ações pertencem, na 
sua quase totalidade, à União, que não apenas a controla como detém 
99,9% da sua titularidade. A União, com isso, passou a destinar os hospitais 
que compõem o grupo ao atendimento da população para cumprimento do 
seu dever de prestar serviço de saúde. (...) Não faria mesmo sentido exigir 
que parte dos recursos destinados pela União para a prestação de serviços 
de saúde à população, através de sociedade de economia mista da qual 
detém 99,9% das ações, tivessem de ser despendidos com o pagamento de 
impostos estaduais e municipais. (...) Há de se destacar, pois, que, embora 
normalmente, sujeitas ao pagamento de impostos, as sociedades de 
economia mista podem vir a gozar de imunidade quando a natureza dos 
serviços por elas prestados e modo como exercidos evidenciem tratar-se de 
longa manus dos entes políticos para a prestação de serviços públicos 
típicos à população, sem contraprestação e sem finalidade lucrativa. (...) 
Então, também numa interpretação sistemática das imunidades, se até as 
entidades privadas beneficentes são imunes, que se dirá de uma entidade 
cujo capital pertence 99,9% à União e que se dedica integralmente à 
prestação de serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ante 
o exposto, voto pelo reconhecimento da imunidade ao Grupo Hospitalar 
Conceição e pelo conseqüente provimento do recurso extraordinário, 
ressalvando, apenas, que o pronunciamento da questão posta em sede de 
repercussão geral só aproveita a hipóteses idênticas, vale dizer, em que o 
ente público seja controlador majoritário do capital da sociedade de 
economia mista em que a atividade desta corresponda à própria atuação do 
Estado na prestação de serviços constitucionalmente asseguradas aos 
cidadãos. Disso resulta que o precedente será aplicado a número bastante 
restrito de casos.6 (destaques adicionados) 

 

Verifica-se, pois, que os requisitos estipulados pelo STF para a extensão das 

prerrogativas de Fazenda Pública às empresas estatais que explorem serviço 

público foram essencialmente os seguintes: (a) a prestação de um serviço público, 

(b) sem intuito lucrativo (isto é, sem distribuição de lucros a acionistas privados) e (c) 

em regime de exclusividade (ou seja, sem concorrência com outras pessoas 

jurídicas de direito privado). 

Quanto à distinção entre as empresas estatais exploradoras de atividade 

econômica e as prestadoras de serviço de público, bem como a consequente 

aplicação das prerrogativas processuais de Fazenda Pública em favor das estatais 

prestadoras de serviço público, o Superior Tribunal de Justiça - STJ já teve a 

oportunidade de se manifestar da seguinte forma: 

 
 

6 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=11229. Acesso em 
05/11/2022. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO. CODEVASF. EMPRESA ESTATAL 
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ATUAÇÃO ESSENCIALMENTE 
ESTATAL. INFLUXO MAIOR DE NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. APLICABILIDADE DA 
SÚMULA 39/STJ RESTRITA A EMPRESAS QUE EXPLOREM A 
ATIVIDADE ECONÔMICA. 1. (...) 3. As empresas estatais podem atuar 
basicamente na exploração da atividade econômica ou na prestação de 
serviços públicos, e coordenação de obras públicas. (...) 6. Por outro lado, 
as empresas estatais que desempenham serviço público ou executam obras 
públicas recebem um influxo maior das normas de direito público. Quanto a 
elas, não incide a vedação constitucional do art. 173, § 2º, justamente 
porque não atuam em região onde vige a livre concorrência, mas sim onde 
a natureza das atividades exige que elas sejam desempenhadas sob o 
regime de privilégios. (...). A prestação de serviço público é atividade 
essencialmente estatal, motivo pelo qual, as empresas que a desempenham 
sujeitam-se a regramento só aplicáveis à Fazenda Pública. São exemplos 
deste entendimento as decisões da Suprema Corte que reconheceram o 
benefício da imunidade tributária recíproca à Empresa de Correios e 
Telégrafos - ECT, e à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - 
CAERD. (RE 407.099/RS e AC 1.550-2). 8. Não é por outra razão que, nas 
demandas propostas contra as empresas estatais prestadoras de serviços 
públicos, deve-se aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 
20.910/32. Precedentes: (REsp 1.196.158/SE, Rel. Min. Eliana Calmon, 
Segunda Turma, julgado em 19.8.2010, DJe 30.8.2010), (AgRg no AgRg no 
REsp 1.075.264/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 
2.12.2008, DJe 10.12.2008). Recurso especial conhecido em parte e 
improvido. (STJ - REsp: 929758 DF 2007/0040274-3, Relator: Ministro 
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/12/2010, T2 - SEGUNDA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2010)7 

 

O constituinte impôs o regime próprio das empresas privadas às estatais 

exploradoras de atividades econômicas para evitar uma concorrência desleal 

quando atuassem no mercado de livre concorrência. A partir daí, as prerrogativas só 

não são aplicáveis para evitar que as empresas estatais gozassem de privilégios na 

competição com as empresas privadas. Logo, aquelas estatais que não competem 

com o setor privado, como é o caso das prestadoras de serviços públicos, merecem 

as proteções constitucionais conferidas às pessoas com natureza jurídica de direito 

público. 

A justificativa para o entendimento sufragado pelo STF e STJ foi extraída da 

importância e essencialidade dos serviços públicos, os quais, em geral, são 

prestados pelo Estado como elemento basilar e integrador do homem na sociedade, 

uma vez que não se justifica a presença da Administração Pública senão para 

prestar serviços públicos à coletividade. 

 
7 Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200
700402743&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acesso em 09/11/2022. 
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Não se pode perder de vista que uma grande parte das estatais prestadoras 

de serviço público são empresas dependentes, ou seja, recebem do ente controlador 

recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em 

geral ou de capital. Seu orçamento é público na melhor acepção, pois advém do 

erário do Ente Federativo controlador. Tal circunstância justifica, ainda mais, a 

extensão do conceito de Fazenda Pública. 

A inaplicabilidade das prerrogativas processuais de Fazenda Pública às 

empresas estatais poderia gerar efeitos deletérios à prestação do serviço público, 

incluindo risco de sua descontinuidade, caso seus bens sejam penhorados ou seu 

orçamento seja comprometido com o pagamento imediato de condenações judiciais 

não estimadas, ao invés da adoção do regime de precatório. 

Feitos esses esclarecimentos acerca da motivação que envolve o 

reconhecimento da extensão das prerrogativas processuais de Fazenda Pública às 

empresas estatais prestadoras de serviço público, conveniente tecer breves 

comentários sobre as decisões proferidas pelo STF sobre a temática. 

Conforme pontuado acima, o posicionamento inaugural do Supremo Tribunal 

Federal envolveu o reconhecimento da impenhorabilidade de bens da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT no julgamento do RE 407.099/RS. Na 

hipótese, foi declarada a compatibilidade do regime jurídico de prerrogativas 

especiais da fazenda pública previsto no decreto-lei de criação da ECT com a 

Constituição Federal/88. 

A impenhorabilidade de bens de estatais foi reconhecida em favor de outras 

estatais, mesmo aquelas que não contavam com a previsão legal similar. Pode-se 

citar, neste contexto, a Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho – 

EMDUR/RO (RE 419.875/RO), o Metrô de São Paulo (AC 669/SP), a Companhia de 

Saneamento de Alagoas - CASAL (RE 485.000/AL), a Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola – EBDA/BA (RE 433.666/BA). 

Com o reconhecimento de que os bens das estatais prestadoras de serviço 

público não estariam sujeitos à penhora, tem-se a consequência lógica de novas 

decisões estabelecendo o precatório como regra para o pagamento de seus débitos. 

Acerca deste ponto específico, enumeram-se as decisões em favor da Companhia 

de Saneamento de Alagoas - CASAL (RE 852302), Empresa Pública de Transporte 

e Circulação S/A – EPTC (Rcl 35952), Grupo Hospitalar Conceição – GHC (RE 

712.648/RS), Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A - EMGERPI 



10 

 

(ADPF 387), Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará - EMATERCE 

(ADPF 437), Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD (ADPF 556) e 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB (ADPF 890), 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (Rcl 53.429/AP). 

A mesma postura se estendeu para outras prerrogativas, como a imunidade 

tributária recíproca reconhecida para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

– ECT (RE 601.392/PR), Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – 

INFRAERO (RE 363.412/BA), Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - 

CAERD (AC1550-2/RO), Companhia de Habitação do Acre – COHAB (ACO 

1411/AC), Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN (ACO 2730 – 

Agr). 

Em sede de tribunais superiores, partindo da premissa que a admissão de 

pessoal das empresas estatais ocorre pelo regime celista e não estatutário, atraindo 

neste viés a competência da Justiça do Trabalho, vislumbra-se, ainda, uma 

tendência do Tribunal Superior do Trabalho - TST a seguir o posicionamento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à extensão das 

prerrogativas processuais de Fazenda Pública em favor das empresas estatais 

prestadoras de serviço público. 

Por conseguinte, foram proferidas decisões concedendo a isenção do 

recolhimento de custas e depósito recursal, na forma do art. 890-A da CLT e 

Decreto-Lei nº 779/69, para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, a 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, o Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre - HCPA, a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo - FSNH, a 

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA e a Empresa Pública de 

Transporte e Circulação S.A. – EPTC 8.  

Também foi determinada a aplicação da regra contida no art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda 

 
8 E-RR-442.734/1998-2; TST-RR-252-19.2017.5.13.0002, 4ª Turma, rel. Min. Ives Gandra Martins 
Filho, julgado em 15/12/2020; E-ED-RR-819-88.2012.5.04.0030, SBDI-1, Rel. Min. Lelio Bentes 
Correa, DEJT de 12/04/19; TST-E-RR-869-11.2011.5.04.0302, SBDI-I, rel. Min. Alexandre Agra 
Belmonte, 5.3.2015; TST-E-ED-ARR-1609-56.2016.5.13.0006, Márcio Eurico Vitral Amaro, 13/5/2021; 
RR - 20618-84.2015.5.04.0007 Data de Julgamento: 21/10/2020, Relatora Ministra: Maria Helena 
Mallmann, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/10/2020. 
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Pública, em caso envolvendo a Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí 

- EMGERPI9. 

Os julgados colacionados acima demonstram uma significativa propensão do 

Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, quando assim 

instados a se pronunciar, a defender o posicionamento de que as prerrogativas da 

Fazenda Pública em juízo são aplicáveis às empresas estatais prestadoras de 

serviço de público, desde que estejam presentes os requisitos delimitados pelo 

próprio STF. 

Conquanto tais julgados sejam direcionados a prerrogativas específicas, 

nada impede que, aplicando-se a analogia no caso concreto, entendimentos 

congêneres sejam adotados em relação às demais prerrogativas processuais. 

Considerando que os fundamentos para a concessão das demais prerrogativas são 

os mesmos, a expectativa é positiva no caso de uma eventual futura apreciação 

judicial. 

 

Conclusão 

 

Diante do exposto, concluiu-se que o entendimento que vem se consolidado 

nos tribunais superiores pátrios é aquele que garante a aplicação as prerrogativas 

da Fazenda Pública em juízo em favor das empresas estatais prestadoras de serviço 

de público, desde que presentes os requisitos delimitados pelo STF, quais sejam: (a) 

a prestação de um serviço público, (b) sem intuito lucrativo (isto é, sem distribuição 

de lucros a acionistas privados) e (c) em regime de exclusividade (ou seja, sem 

concorrência com outras pessoas jurídicas de direito privado). 

Nada obstante tenham sido proferidas decisões favoráveis a extensão das 

prerrogativas relacionadas à impenhorabilidade de bens, regime de precatório, 

imunidade tributária recíproca, isenção de custas e depósito recursal e juros 

moratórios, esses dois últimos restritos à Justiça do Trabalho, como os fundamentos 

para a concessão das prerrogativas permanecem os mesmos, independentemente 

de sua espécie, inexiste obstáculo a que novos entendimentos congêneres sejam 

adotados em relação às demais prerrogativas, valendo-se da analogia. 

 
 

9 RR-1850-06.2010.5.22.0001, Data de Julgamento: 03/02/2021, Relatora Ministra: Dora Maria da 
Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/02/2021. 
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