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RESUMO  

 

 Este trabalho busca identificar os entraves e perplexidades jurídicas no setor postal 

– apontará as consequências da falta de clareza legislativa, doutrinária, jurisprudencial e 

regulatória no setor, aprofundando-se na análise de jurisprudência, especialmente do 

Supremo Tribunal Federal – chamando atenção para a possibilidade de serem adotadas 

novas soluções para resolvê-los.  

 O trabalho estrutura-se a partir de dois eixos intimamente relacionados: a) saber o 

que é serviço postal, qual é sua relevância na atual conjuntura das comunicações e qual é a 

realidade de prestação dos serviços nesse setor, objeto dos Capítulos 1 e 2, e b) 

desenvolver uma discussão crítica sobre serviço (público ou não) postal e “monopólio” 

postal, objeto do Capítulo 3 e núcleo central do trabalho. Ainda que o foco desta análise 

não seja a discussão mais ampla sobre a importância do planejamento e dos arranjos 

jurídico-institucionais do setor, procurar-se-á chamar atenção para esses aspectos no 

âmbito do setor postal. 

 A conclusão final da pesquisa, que confirma a hipótese central do trabalho, é a de 

que o regime jurídico do setor postal se constrói predominantemente a partir da atuação da 

ECT. O regime jurídico do setor tem sido delimitado a partir das políticas públicas 

voltadas à ECT, dos serviços postais por ela prestados e das decisões judiciais em que a 

estatal é autora ou ré, o que lhe confere um regime jurídico privilegiado e protetivo. A 

análise de todo esse arcabouço jurídico revela que, em grande medida, objetiva-se 

preservar a empresa pública ECT, em detrimento da avaliação do quadro maior do setor 

postal brasileiro. Esse entrave do setor leva à reflexão sobre a possibilidade de serem 

adotadas novas soluções para resolver os problemas setoriais, que podem abarcar desde 

soluções interpretativas a uma revisão do quadro normativo atualmente aplicável ao setor. 

 

 

 

Palavras-chave: serviço postal, realidade do setor postal, natureza jurídica, “monopólio”, 

jurisprudência, Supremo Tribunal Federal, ECT. 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 This dissertation aims to identify the legal obstacles and perplexities in the postal 

sector – will point the consequences of the lack of clarity of the legislative, doctrinal, case 

law and regulatory treatment of the sector, deepening the analysis of case law, especially of 

the Supreme Court – calling attention to the possibility of adopting new solutions to solve 

them.  

 The work is structured from two closely interconnected axes: a) one, to know what 

is the postal service, what is its relevance in the current communications, and the reality of 

service provision, the subject of Chapters 1 and 2; b) two, to develop a critical discussion 

about postal service (public or not) and post “monopoly”, the subject of Chapter 3 and the 

central core of the work. Although the focus of this analysis does not correspond to the 

wider discussion about the importance of planning and of legal and institutional 

arrangements in the sector, this dissertation will seek to draw attention to these aspects 

within the postal sector. 

 The final conclusion of the study, which confirms the central hypothesis of the 

work, is that the legal system of the postal sector is built predominantly from the action of 

ECT. The legal system has been delimited from public policies to ECT, from the postal 

services it provides and from judicial decisions in which the public company is either 

plaintiff or defendant, and which gives to ECT a privileged and protective legal system. 

The analysis of all this legal framework reveals that, to a great extent, the objective is to 

preserve the public company ECT, rather than the evaluation of the bigger picture of the 

postal sector in Brazil. This obstacle of the sector leads to a reflection on the possibility of 

adopting new solutions to solve the problems, which can range from interpretative 

solutions to a review of the regulatory framework currently applicable to the sector. 

 

 

 

Key-words: postal service, actually of the postal sector, legal nature, “monopoly”, case 

law, Supreme Court, ECT. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 A importância do estudo do tema regime jurídico do setor postal brasileiro está na 

insuficiência das soluções dadas aos problemas setoriais pela doutrina e jurisprudência 

frente aos novos desafios que o setor vem enfrentando.  

Não seria retórico dizer que quase tudo no setor é questionável. O tema é marcado 

por uma grande carga ideológica, por fortes interesses políticos, pelos mais diversos 

interesses dos agentes econômicos que atuam no setor e juridicamente é envolto por um 

emaranhado de normas e decisões que muitas vezes são incapazes de regulamentar e 

regular o setor de maneira clara. No entanto, embora seja um campo importante e repleto 

de dificuldades, contraditoriamente vem sendo em grande medida negligenciado1, tanto na 

esfera de discussões políticas quanto na de discussões acadêmicas2.  

Diante desse cenário, o presente estudo procura fazer um mergulho na 

especificidade do setor postal brasileiro, e, ao fazê-lo, recusa teorias generalizantes, que 

abstraem peculiaridades centrais para o tratamento e disciplina do setor. O objetivo que se 

busca no trabalho é pesquisar e revelar os problemas e gargalos jurídicos do setor e novas 

soluções para resolvê-los, que podem contribuir para uma possível revisão normativa e 

mesmo para aprimorar os debates e interpretações que envolvem o setor. 

                                                           
1 Exemplifica esse cenário de negligência o déficit de regulação e a defasagem da legislação e de políticas 
públicas setoriais consistentes para o setor postal brasileiro, o que tem gerado vários problemas para a boa 
prestação dos serviços no Brasil, como se procurará argumentar ao longo desta dissertação. A título de 
exemplo, ao compararmos o setor postal a outros setores de infraestrutura, como telecomunicações, petróleo 
e energia elétrica, verificamos que as principais leis que regulamentam esses setores são da década de 1990 
(lei n.º 9.472/97, lei n.º 9.478/97 e lei n.º 9.427/96, respectivamente), enquanto que os principais 
instrumentos que regem o setor postal brasileiro são do final das décadas de 1960 e 1970 (decreto-lei n.º 
509/69 e lei n.º 6.538/78). 
2 Bem é verdade que há trabalhos publicados que tratam especificamente do setor postal brasileiro, como a 
dissertação de mestrado de Maria Neuensjchwander Escosteguy Carneiro, posteriormente publicada, Uma 

nova visão do setor postal brasileiro; e a tese de doutorado de Ubirajara Costódio Filho, posteriormente 
publicada, O serviço postal no direito brasileiro. Embora esses trabalhos sejam importantes para o debate a 
respeito do setor, creio que ainda há um grande campo de pesquisa e reflexão para os estudiosos do direito e 
formuladores de políticas públicas, para que, considerada a acentuada complexidade do regime jurídico atual 
do setor postal brasileiro, sejam formuladas contribuições sólidas para uma eventual reformulação do setor. 
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As discussões a respeito do setor postal brasileiro referem-se em grande medida a 

definir qual é a natureza jurídica dos serviços postais, ficando num plano bastante 

secundário a questão central de saber o que é serviço postal (qual o núcleo material dos 

serviços), a realidade da prestação dos serviços (a complexidade dos serviços atualmente 

englobados como serviços postais e as diversas formas de sua prestação) e as 

consequências da legislação setorial e das decisões judiciais relacionadas ao setor. 

Substancialmente, há hoje uma dificuldade bastante grande de se demarcar quais 

agentes econômicos podem atuar no setor (se as atividades postais podem ser prestadas por 

particulares através de concessões e permissões, se podem ser prestadas através de 

contratos de franquia ou se são livres à exploração privada, independentemente de 

qualquer vínculo de outorga) e mesmo de saber se o “monopólio” conferido à Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) pelo decreto-lei n.º 509/69 foi recepcionado pela 

atual Constituição Federal e, se foi, quais serviços estariam nele englobados. Atualmente, 

atuam no setor diversos agentes econômicos, sem se saber ao certo quais serviços podem 

prestar e se podem fazê-lo num regime de mercado. 

 Esse cenário tem gerado uma judicialização reiterada dos conflitos3, envolvendo a 

ECT, agências franqueadas e empresas de distribuição (as chamadas empresas de courier). 

Especificamente em relação à ECT essa judicialização reiterada relaciona-se também aos 

privilégios da impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, da “imunidade” tributária4 e 

do “monopólio” postal, que lhe foram conferidos pelo decreto-lei n.º 509/695. Em grande 

                                                           
3 A esse respeito, é importante notar que os números de conflitos que chegam ao Judiciário são grandes. A 
partir das expressões de pesquisa “ECT”, “Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, “serviço e postal”, 
“serviços e postais”, “franquia e postal” e “franquias e postais”, foram julgados ao todo, incluindo-se os 
casos repetidos, 328 acórdãos apenas no Supremo Tribunal Federal, entre os anos 1990 (inclusive) à data 
inicial de seleção dos acórdãos, em junho de 2010. Contra isso se pode argumentar que outras matérias geram 
maior quantidade de conflitos no Judiciário. Porém, a “grande judicialização” dos conflitos no setor postal 
não se reflete apenas em termos numéricos. Mais do que os números, o problema central da judicialização 
que se verifica no setor é o eterno retorno dos conflitos, a insuficiência das resoluções judiciais para colocar 
fim a eles.  
4 Embora o decreto-lei n.º 509/69 confira expressamente à ECT o privilégio da imunidade tributária em seu 
art. 12, segundo os tributaristas, imunidade advém da própria Constituição, pelo que tecnicamente não 
existiria imunidade prevista em lei infraconstitucional. Assim, se a referida imunidade decorresse unicamente 
do decreto-lei seria na verdade uma isenção. Entretanto, como verificaremos na análise da jurisprudência 
relativa ao setor postal, o STF fundamenta as decisões sobre imunidade no art. 150, VI, “a” da Constituição, 
que trata da imunidade recíproca.  
5 “Art. 12 - A ECT gozará de isenção de direitos de importação de materiais e equipamentos destinados aos 

seus serviços, dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, quer em relação a imunidade tributária, direta 

ou indireta, impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, quer no concernente a foro, prazos e custas 

processuais”. 
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medida, tem-se assistido a uma patente dificuldade de se definir o regime jurídico aplicável 

ao setor postal como um todo e o aplicável à sua principal prestadora, a ECT.  

Mas é preciso escolher um eixo temático nesse universo tão abrangente. Assim, o 

presente estudo não se destina a teorizar sobre serviço público ou sobre o regime jurídico 

de sua exploração ou mesmo sobre a introdução de concorrência ao regime de serviço 

público, tampouco se procurará tratar com profundidade do regime jurídico de exploração 

das franquias postais (e como ele pode ser usado como forma de parceria com o poder 

público) ou mesmo dos contornos da atuação empresarial do Estado por meio da empresa 

pública ECT.  

A hipótese central desse trabalho é que o regime jurídico do setor postal se constrói 

a partir da atuação da empresa estatal ECT mais do que de qualquer outro referencial. A 

pesquisa, assim, parte da hipótese, a ser testada ao longo do estudo, de que a disciplina 

jurídica do setor volta-se em grande medida à ECT, o que pode constituir um problema ao 

verificarmos que há outros agentes econômicos atuando no setor postal.  

A pesquisa terá foco em diagnosticar os entraves e perplexidades jurídicas no setor 

– apontará as consequências da falta de clareza legislativa, doutrinária, jurisprudencial e 

regulatória no setor postal, aprofundando-se na análise de jurisprudência, especialmente do 

Supremo Tribunal Federal – chamando atenção para a possibilidade de serem adotadas 

novas soluções para resolvê-los. O trabalho estrutura-se a partir de dois eixos intimamente 

relacionados: a) saber o que é serviço postal, qual é sua relevância na atual conjuntura das 

comunicações e qual é a realidade de prestação dos serviços nesse setor, objeto dos 

Capítulos 1 e 2, e b) desenvolver uma discussão crítica sobre serviço (público ou não) 

postal e “monopólio” postal, objeto do Capítulo 3 e núcleo central do trabalho. Ainda que 

o foco desta análise não seja a discussão mais ampla sobre a importância do planejamento 

e dos arranjos jurídico-institucionais do setor, procurar-se-á chamar atenção para esses 

aspectos no âmbito do setor postal.  

 Com o intuito de descrever a realidade do setor postal no Brasil, o Capítulo 1 será 

iniciado com breves considerações históricas, identificando-se o momento do surgimento 

da ECT e as transformações mais recentes no setor, com a ampliação dos serviços postais e 

a proliferação de prestadores privados. Essa breve descrição histórica será seguida da 

identificação de um déficit de políticas públicas setoriais, dada a existência de políticas 

voltadas somente à empresa pública ECT. Imagina-se demonstrar que isso tem levado a um 
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déficit de planejamento do setor como um todo, que necessita de um arranjo institucional 

adequado por ser um setor relevante para a economia nacional.  

 Em seguida, o Capítulo 2 terá por objetivo descrever o conteúdo dos serviços 

postais. Para tanto, o primeiro passo será expor como os serviços são definidos na 

legislação. O foco da análise será fundamentalmente a lei n.º 6.538/78, que traz uma 

delimitação dos serviços destinada especificamente à ECT. O segundo passo será 

identificar o distanciamento dessa lei em relação à realidade dos serviços prestados no 

setor, tendo em vista a sua crescente complexidade, o que leva à necessidade de se 

perquirir quais são as atividades prestadas como postais. O objetivo será identificar os 

efeitos jurídicos derivados desse alargamento dos serviços postais. Imagina-se que se 

poderá demonstrar que os serviços postais se diferenciam pela essencialidade, por seu 

conteúdo econômico e sujeição à competição, havendo a possibilidade de a rede postal 

receber um tratamento jurídico distinto em razão dos serviços ou das fases do ciclo postal. 

 No Capítulo 3, inicialmente procurar-se-á investigar de maneira geral o que se 

considera “serviço público”, buscando-se com isso avaliar os impactos da pluralidade de 

regimes de serviço público no setor postal. Em seguida, o estudo será destinado a 

identificar os limites constitucionais e legais do serviço postal, que dará suporte à análise 

crítica da natureza jurídica dos serviços postais na doutrina e na jurisprudência. Nesse 

momento será necessário identificar a construção da uniformização da natureza jurídica do 

serviço como serviço público, em grande medida relacionada à ECT, e as consequências 

que disso advêm.  

Com isso, imagina-se poder demonstrar que a noção constitucional de serviço 

público mais atrapalha do que ajuda e que a ideia uniforme de que toda a rede postal é de 

serviço público, independentemente dos serviços que são prestados, cria diversos 

problemas no setor (a ideia de “armadilhas”). Além disso, utilizando-se das limitações 

constitucionais e legais existentes ao “monopólio” postal, serão mapeadas as 

consequências da recepção do “monopólio”, tal como vem sendo construída pelo Supremo 

Tribunal Federal.  
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Uma vez demonstradas a heterogeneidade do setor e a insuficiência de análises 

voltadas apenas ao texto constitucional, o capítulo será destinado a identificar núcleos 

materiais de serviços públicos, a partir da análise comparativa do modelo proposto no 

projeto de lei n.º 1.491/97. Por fim, diante dos problemas e gargalos jurídicos identificados 

no setor, esse capítulo terá por objetivo chamar atenção para a importância do 

planejamento e dos arranjos jurídico-institucionais do setor. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo procurou fazer um mergulho na especificidade do setor postal 

brasileiro, através da análise de peculiaridades centrais para o tratamento e disciplina deste 

setor da economia. A constatação que levou à elaboração deste trabalho é a de que o setor 

postal é um campo importante e repleto de dificuldades, mas em grande medida tem sido 

negligenciado como campo de análise e reflexão, o que prejudica a identificação de 

soluções para os problemas setoriais. 

 Foi dito na Introdução que o objetivo que se queria buscar no trabalho era revelar 

os problemas e gargalos jurídicos do setor, com a consequente indicação de possíveis 

soluções para resolvê-los.  

 A hipótese central do trabalho era a de que o regime jurídico do setor postal se 

constrói a partir da atuação da ECT mais do que de qualquer outro referencial, o que 

poderia constituir um problema considerando que há outros agentes econômicos atuando 

no setor.  

 A conclusão final da pesquisa, que confirma a hipótese central do trabalho, é a de 

que o regime jurídico do setor postal se constrói predominantemente a partir da atuação da 

ECT. O regime jurídico do setor tem sido delimitado a partir das políticas públicas 

voltadas à ECT, dos serviços postais por ela prestados e das decisões judiciais em que a 

estatal é autora ou ré, o que lhe confere um regime jurídico privilegiado e protetivo. A 

análise de todo esse arcabouço jurídico revela que, em grande medida, objetiva-se 

preservar a empresa pública ECT, em detrimento da avaliação do quadro maior do setor 

postal brasileiro. Esse entrave do setor leva à reflexão sobre a possibilidade de serem 

adotadas novas soluções para resolvê-lo, que podem abarcar desde soluções interpretativas 

a uma revisão do quadro normativo atualmente aplicável ao setor. 

 Para testar a validade dessa hipótese e chegar a essa conclusão final foi necessário 

analisar como o setor tem sido tratado na legislação, doutrina e jurisprudência, 

diagnosticando-se as consequências da falta de clareza do regime setorial.  

 O corpo do trabalho foi dividido em três capítulos.  

 No Capítulo 1, a pesquisa foi iniciada com a descrição da realidade do setor postal 

no Brasil. Buscou-se identificar o momento do surgimento da ECT, a partir da 

transformação do DCT, e o contexto atual de prestação do serviço postal, marcado pela 
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significativa ampliação dos serviços postais, com o surgimento de uma verdadeira “rede 

postal”. Observou-se, também, a proliferação de prestadores no setor, com a profusão de 

agências próprias dos correios, em paralelo a agências franqueadas, permissionárias, 

comunitárias e empresas privadas de distribuição. Demonstrou-se que cada um desses 

prestadores tem características próprias, submetidos a regimes jurídicos bastante diferentes 

entre si. Alguns estabeleceram com a ECT um vínculo contratual, para expansão de sua 

rede de atendimento (caso das franqueadas, permissionárias e agências comunitárias), 

enquanto que outros passaram a conviver competitivamente com a estatal, sem qualquer 

vínculo de outorga ou parceria (caso das empresas de courier).  

 O caminho percorrido na sequência voltou-se à análise do que o setor postal 

representa no cenário atual das comunicações brasileiras. Imaginava-se, em linha com a 

hipótese do trabalho, e restou comprovado, que as políticas públicas setoriais confundem-

se em grande medida com as políticas voltadas à ECT e que há um déficit de planejamento 

para o setor. A este respeito, verificou-se que o núcleo das discussões do GTI e posteriores 

medidas aprovadas pela medida provisória n.º 532/11, convertida na lei n.º 12.490/11, 

claramente voltou-se para a gestão da ECT, tendo ficado num plano secundário a avaliação 

do quadro maior do setor postal brasileiro. Além disso, mesmo as medidas adotadas para a 

ECT mostraram-se planejadas de maneira insuficiente. Nesse contexto, concluiu-se que as 

políticas voltadas à ECT, a despeito de terem seu mérito, não têm o condão de assumir o 

espaço existente para as políticas públicas do setor, considerando a existência de outros 

agentes em regime de competição com o prestador estatal. É necessário, assim, que uma 

política pública mais abrangente determine objetivos claros e precisos, com prazos 

definidos e meios para empreendê-los. 

 Verificado um cenário de descaso em relação ao setor postal, foram identificados 

três vetores que denotam a sua importância e a necessidade de existir uma preocupação 

institucional para com ele, quais sejam: (i) a amplitude dos serviços postais, que revela 

ainda hoje sua importância estratégica; (ii) as ações sociais e relevância econômica da 

empresa pública ECT; e (iii) a grande capilaridade do serviço postal ao longo do país. 

Objetivou-se com isso demonstrar que há razões suficientes para que políticas relacionadas 

ao setor postal façam parte da agenda nacional, ou seja, para que a estatal em si e o setor 

como um todo deixem de ser colocados em segundo plano pelos órgãos governamentais. 

 O Capítulo 2 pautou-se na constatação de que houve uma ampliação dos serviços 

postais e de que é fundamental para a análise do setor conhecer o conteúdo dos serviços 
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prestados como postais e a operacionalização de sua cadeia. Subjacente a este capítulo está 

a ideia segundo a qual do alargamento dos serviços postais derivam efeitos jurídicos, eis 

que o regime jurídico de determinado setor da economia é concebido considerando o 

núcleo material dos serviços que presta. Serviram de pano de fundo para a análise 

fundamentalmente duas questões: o que são serviços postais, e quais efeitos jurídicos 

derivam da ampliação dos serviços prestados como postais. 

 O ponto de partida para responder a essas indagações foi a análise da legislação 

postal. O foco da análise foi fundamentalmente a lei n.º 6.538/78, única que traz uma 

delimitação dos serviços, destinada, no entanto, especificamente a delinear o objeto de 

exploração da ECT. Constatado que a lei se distancia da realidade de serviços prestados no 

setor, tendo em vista a sua crescente complexidade, a pesquisa optou por investigar quais 

são os serviços oferecidos à sociedade pela ECT. Esse mapeamento possibilitou ter uma 

visão mais clara dos serviços englobados na “rede postal”, e concluir que, dada a 

abrangência e diversidade dos serviços e a agilidade com que mudanças têm sido 

implantadas no setor (alinhadas às novas tendências do tráfego postal e aos “novos 

negócios”), há uma grande dificuldade de se delimitar o conteúdo dos serviços postais. Tal 

dificuldade acarreta diretamente consequências negativas ao regime jurídico aplicável à 

atividade. 

 Registrou-se então que, do ponto de vista operacional, seguindo o que a legislação 

preconiza, a ECT se utiliza de quatro sub-redes do ciclo postal (recebimento, expedição, 

transporte e entrega de objetos postais), numa rede postal única, configuração que torna-se 

particularmente importante diante da possibilidade de incidências regulatórias distintas 

sobre etapas da cadeia de atividades econômicas (em sentido amplo) ou por modalidades 

de serviços. Demonstrou-se que, dada a forma como tem ocorrido a acomodação de 

empresas no setor postal, a organização do regime semicompetitivo no setor tem 

características de uma divisão por serviços. Não obstante, verificou-se que ainda é 

necessário estabelecer mais claramente a organização desse regime semicompetitivo ou 

competitivo, se assim se entender adequado, e especialmente quais serviços postais podem 

comportar prestação segundo parâmetros de mercado (em vista de suas condições 

estruturais e tecnológicas) e em qual extensão. 

 Assinalou-se que a separação por serviços implica na necessidade de diferenciarem-

se claramente os regimes jurídicos incidentes sobre cada serviço, a depender do objeto 

postal. Assim, conforme se tenha objetos postais prestados no regime público (aplicáveis à 
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ECT os privilégios da impenhorabilidade de bens e da imunidade tributária recíproca) e 

conforme se tenham objetos postais prestados no regime privado (inaplicável o regime 

privilegiado), evitam-se problemas práticos que atualmente existem no setor. Como 

consequência, a pesquisa demonstrou a necessidade de serem criados mecanismos que não 

necessariamente passem por soluções estruturais, mas que possibilitem à estatal competir 

em determinados serviços em igualdade com as demais prestadoras privadas (o que implica 

em lidar com o fato de a rede postal ser única). Seria reservado à ECT um regime 

específico e mais protetivo na medida do necessário pelos serviços de caráter público que 

presta à coletividade – de acordo com o objeto postal. 

 A pesquisa então se pautou na diferenciação dos serviços postais em relação aos 

diferentes graus de essencialidade, conteúdo econômico e possibilidade de se sujeitarem à 

competição. Concluiu-se que, tendo em vista esses critérios e tomando por base o 

funcionamento do setor, passa a ser possível discutir e analisar a possibilidade de se 

identificar o regime jurídico aplicável à estatal e aos demais prestadores a partir do caso 

concreto, em vista dos serviços prestados.  

 O Capítulo 3, por sua vez, formou o núcleo central do trabalho. Ele foi estruturado 

para atingir o objetivo central da pesquisa, qual seja, revelar os problemas e gargalos 

jurídicos do setor, chamando atenção para a possibilidade de serem adotadas novas 

soluções para resolvê-los. Serviram de base para tal intento as informações obtidas sobre a 

realidade do setor postal no Brasil (Capítulo 1) e sobre o conteúdo dos serviços postais 

(Capítulo 2). 

 O capítulo partiu da investigação geral do que se considera “serviço público”, dado 

que a discussão em torno da natureza jurídica do serviço postal depende em grande medida 

do debate mais amplo acerca deste conceito. Assinalaram-se as principais características da 

dicotomia serviços públicos versus atividades econômicas, apresentando o debate em curso 

na atualidade. Identificou-se uma tendência de se repensar a validade dessa distinção, a 

partir de uma concepção de serviço público que engloba atividades relevantes e de 

interesse coletivo (sem depender do regime jurídico através do qual são prestadas), e da 

constatação de que inexiste um regime jurídico único e geral para os serviços públicos e 

tampouco para as atividades econômicas. 

 A partir disso, o capítulo foi repartido em três eixos centrais do regime jurídico dos 

serviços postais: (i) a natureza jurídica dos serviços postais, (ii) a interdição dos 

particulares à prestação de parte dos serviços postais (enfoques centrais do trabalho), e (iii) 
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a discussão mais ampla sobre a importância do planejamento e dos arranjos jurídico-

institucionais do setor. 

 O estudo caminhou no sentido de identificar os limites constitucionais e legais do 

serviço postal, concluindo que a Constituição não restringiu as opções do legislador, e que 

atualmente há na legislação expressa referência ao serviço postal como serviço público. 

Essas conclusões deram suporte à análise crítica da natureza jurídica dos serviços postais 

na doutrina e na jurisprudência. 

 Após uma incursão na formulação doutrinária sobre a natureza jurídica do setor 

postal, constatou-se que ela tende a privilegiar uma leitura literal da Constituição 

(especificamente do verbo “manter”, contido em seu art. 21, X), ao considerar o serviço 

postal como serviço público “por determinação/definição constitucional”.  

 Criticou-se essa formulação, pois, partindo-se da dicotomia serviços públicos 

versus atividades econômicas, para que as empresas privadas de distribuição pudessem 

explorar serviços postais, deveriam ter participado de um certame licitatório, ao final do 

qual celebrassem com o poder público um contrato de concessão ou permissão. 

Questionou-se, então, se faz sentido extrair do texto constitucional a natureza jurídica do 

setor postal, desconsiderando-se a realidade de prestação dos serviços. 

 Analisou-se, a partir disso, o tratamento que o STF tem dado ao tema da natureza 

jurídica dos serviços postais, tendo por base as decisões da Corte relacionadas aos 

privilégios da impenhorabilidade de bens e da imunidade tributária recíproca. Concluiu-se 

que a validação desses privilégios à ECT fundamenta-se em grande medida no 

entendimento da Corte de que a estatal é prestadora de serviço público, posicionamento 

esse que parte da dicotomia serviços públicos versus atividades econômicas, e em grande 

medida da leitura do texto constitucional. A partir disso, demonstrou-se que a 

jurisprudência tem consagrado e propagado um regime jurídico único, fortemente 

publicístico, aplicável a todas as atividades integrantes da rede postal, o que traz problemas 

práticos para o setor.  

 Foi revelada uma dificuldade prática de os ministros delimitarem o conteúdo do 

serviço postal, mas, a despeito disso, verificou-se que o que se extrai dos resultados dos 

acórdãos é a unificação do regime jurídico aplicável à ECT, prestadora de serviço público, 

com o que a jurisprudência em grande medida desconsidera a complexidade dos serviços 

da rede postal e os diferentes agentes econômicos que atuam no setor. Tem-se aplicado um 
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mesmo regime jurídico, desconsiderando-se que o núcleo material dos serviços postais é 

distinto. 

 Demonstrou-se também a necessidade de se avaliar a função dos privilégios postais 

e seu impacto sobre a competição no setor.  

Em relação ao privilégio da impenhorabilidade de bens, viu-se que o STF privilegia 

o enquadramento genérico dos bens da ECT como públicos, em detrimento da verificação 

de quais são os bens da estatal que estão empregados diretamente no cumprimento de sua 

atividade fim de interesse público. Esse raciocínio levou a se concluir que a preocupação 

da Corte volta-se em maior medida a preservar a empresa pública ECT, 

independentemente da natureza das atividades que explora e dos bens a ela afetados.  

Em relação à imunidade tributária, de maneira semelhante, verificou-se que a 

função de se conferir à ECT este privilégio ficou num plano secundário nas discussões 

entre os ministros, cujo argumento central para a extensão das regras imunizantes à estatal 

é o fato de ela ser prestadora de serviço público, o que mais uma vez levou à conclusão de 

que a preocupação da Corte volta-se em maior medida a preservar o funcionamento da 

ECT nos moldes atuais. Verificou-se ainda que a argumentação dos ministros relacionou-

se apenas indiretamente aos objetivos de se perseguir o princípio federativo e a igualdade 

entre as pessoas políticas. 

 Ademais, demonstrou-se que o enquadramento genérico dos bens da estatal como 

afetados a serviços públicos e, pois, a impenhorabilidade genérica dos bens da ECT, e a 

incidência das regras imunizantes a todo o “patrimônio, renda e serviços” da estatal 

apresentam-se problemáticos na medida em que podem trazer prejuízos à competição no 

setor. Isso ocorre especialmente porque, conforme se verificou na análise da ADPF n.º 46-

7, é possível interpretar que o Tribunal excluiu impressos e encomendas não apenas do 

regime de exclusividade conferido à ECT como também do regime de serviço público. 

 Verificou-se também que o fundamento dos votos tende a ser pouco alinhado com a 

realidade do setor, além de deixar de enfrentar problemas sérios – como a existência de 

competição. Isso faz com que exista um “setor paralelo”, com regime jurídico indefinido, à 

margem da lei e da regulamentação. Ademais, constatou-se que tais entendimentos 

jurisprudenciais impactam diretamente sobre o regime jurídico aplicável às franquias 

postais, que na seara legislativa vêm ganhando nova disciplina, acompanhada de diversos 

debates e questionamentos. 
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 Fundamentalmente, assim, em relação a esse eixo de análise (natureza jurídica dos 

serviços postais), o trabalho concluiu que o STF validou um regime jurídico protetivo à 

ECT, a partir da unificação do regime jurídico que lhe é aplicável. Desconsiderou-se, com 

isso, a complexidade dos serviços da rede postal, a existência de diferentes agentes 

econômicos que atuam no setor, e que o núcleo material dos serviços postais é distinto. 

 A partir disso, adotada como eixo de análise a interdição dos particulares à 

prestação de parte dos serviços postais, a pesquisa caminhou no sentido de dizer que 

inexiste um “monopólio” postal constitucional, o que confere ao legislador ampla margem 

para a normatização do setor. Identificou-se o alcance do “monopólio” postal, tomando por 

base sua delimitação legal (lei n.º 6.538/78), para então analisar criticamente o julgamento 

da ADPF n.º 46-7, sem dúvida um dos mais paradigmáticos do setor, que recepcionou o 

“monopólio” postal. Essa análise crítica foi estruturada a partir dos problemas práticos 

vislumbrados por conta da recepção do “monopólio” postal, tal como ocorreu no 

julgamento. 

 Constatou-se que a despeito de as previsões legais terem sido recepcionadas, há 

uma clara dificuldade de as atividades atualmente prestadas como serviços postais se 

subsumirem na prática às prescrições da antiga lei n.º 6.538/78, editada numa época em 

que a complexidade das atividades postais e os atores eram sensivelmente diversos. Uma 

vez chamado a se pronunciar a respeito da delimitação do “monopólio”, em decisão final o 

STF não delimitou claramente o campo que seria livre à exploração das empresas privadas 

(quais serviços estariam fora do “monopólio” postal), razão pela qual os conflitos tendem a 

se perpetuar ao longo do tempo. Concluiu-se que, ainda que não seja papel do Tribunal 

definir precisamente os serviços que devem ser prestados exclusivamente pela ECT, 

caberia a ele dar uma interpretação mais funcional à legislação, concatenando-a e 

articulando-a em vista da realidade setorial e ao regime constitucional aplicável, pois seu 

posicionamento não foi capaz de trazer ao setor efetiva segurança jurídica. 

 Verificou-se que em grande medida foi feita uma correlação entre a natureza 

jurídica de serviço público do serviço postal e sua prestação “monopolista”, o que foi 

questionado. A conclusão foi de que o fato de uma determinada atividade ter sido eleita à 

condição de serviço público não implica necessariamente sua exploração exclusiva pelo 

Estado. Inexistente uma exclusividade automática e a imperatividade da prestação direta, 

surge um maior ônus argumentativo por parte daqueles que defendem que os Correios 
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devem atuar “monopolisticamente”, debate que, no entanto, não foi explorado no 

julgamento. 

 Questionou-se ainda a correlação entre exclusividade na prestação do serviço e sua 

prestação universal. Verificou-se que o tema do subsídio cruzado para a prestação 

universal dos serviços postais foi analisado de maneira bastante superficial no julgamento, 

bem como ficou num plano secundário a questão de saber se de fato ele é necessário para 

manter o setor. Com isso, de maneira geral, deixou-se de lado a análise mais ampla sobre a 

possibilidade de serem adotados no setor outros mecanismos voltados à universalização 

dos serviços, como a criação de fundos setoriais. 

 Constatou-se uma contradição entre a natureza jurídica de serviço público da rede 

postal e a decisão final da ADPF. Uma vez que é possível interpretar que o STF autorizou 

as empresas privadas a explorarem as atividades relacionadas a impressos e encomendas 

livremente, em regime de mercado (em razão da interpretação conforme ao art. 42 da lei 

n.º 6.538/78 e do fato de as empresas privadas seguirem atuando normalmente), a Corte 

parece ter retirado dos “serviços postais” (serviço público) as atividades competitivas 

(impressos e encomendas). Isso contradiz o entendimento manifestado pelo STF de que 

todos os serviços prestados como postais são serviços públicos. 

 Chamou-se atenção para a dificuldade de operacionalização da fiscalização do setor 

postal, em razão das incertezas sobre se as empresas privadas atuam de maneira legítima e 

sobre quais atividades podem prestar. 

 Concluiu-se, por fim, que é necessário avaliar a função do “monopólio” postal, sob 

um ponto de vista mais funcional e aplicado, pois esse estado de incertezas no mercado 

postal pode criar entraves à evolução tecnológica do setor e, com isso, ao próprio 

desenvolvimento do país. 

 Em relação a esse eixo de análise (interdição dos particulares à prestação de parte 

dos serviços postais), na mesma linha do que se concluiu em relação à natureza jurídica 

dos serviços postais, verificou-se que o STF validou um regime jurídico protetivo à ECT.  

 A partir disso, a pesquisa concentrou-se na análise da proposta do PL n.º 1.491/99, 

que veiculou um modelo regulatório diferente do aplicável atualmente. Constatou-se que 

em grande medida o projeto propõe enfrentar os problemas do setor postal a partir da 

formulação de contribuições jurídicas focadas na heterogeneidade de regimes jurídicos a 
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ele aplicáveis, em vista da expansão das atividades postais (e da diversidade do conteúdo 

dos serviços) e do aumento de prestadores no setor.  

Concluiu-se, então, que esse é um dos cenários que podem vir a orientar uma futura 

reestruturação jurídica do setor postal, seja como referencial ou contraponto ao desenho 

regulatório que poderá ser implantado no Brasil. Outros desenhos regulatórios podem ser 

adotados em eventual reformulação do setor, mas é necessário que se retome uma 

discussão mais ampla sobre a avaliação geral de estratégias de reformulação.  

 Paralelamente a este projeto de se formular um marco regulatório para o setor 

postal, concluiu-se que a concatenação, articulação e interpretação coerentes da legislação 

atualmente existente já mitigam em muito os problemas que comprometem o setor postal 

brasileiro. Muito do debate existente, especificamente no STF, apresenta falhas de 

consistência e de coerência, o que prejudica a consolidação de uma jurisprudência 

consistente sobre a matéria, e a sistematização que se poderia esperar de um Tribunal que 

exerce um papel tão importante no direito brasileiro. 
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