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RESUMO  

Estudo sobre a legitimidade da atribuição da responsabilidade solidária pela Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA) à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 

pelo pagamento do ICMS incidente sobre as operações com mercadorias por ela transportadas 

sem documentação fiscal idônea. 
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A ECT realiza transporte de “encomendas”, sendo que algumas delas apresentam 
características e volumes suficientes para serem consideradas como mercadorias, 
caracterizando a atividade como de comércio, o que ensejou por parte da Sefaz/Ba a 
colocação de Unidades Especiais de Fiscalização - UEFs, para acompanhar e verificar a 
idoneidade fiscais de tais operações. 
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Foram encontradas diversas situações fiscais irregulares nessas operações, ou seja, falta de 
notas fiscais ou notas fiscais consideradas inidôneas para a operação que originaram a 
lavratura de autos de infrações pelos agentes do fisco do Estado da Bahia, cobrando o 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS omitido e devido. 
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Inicialmente, a responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido nessas operações era 
atribuída ao destinatário das mercadorias, porém, posteriormente, foi definido pela 
Sefaz/Ba que a responsabilidade deveria ser atribuída à própria ECT que por ela 
responderia solidariamente. 

Nosso trabalho tem o intuito de analisar a legitimidade da cobrança do ICMS à ECT pela 
Sefaz/Ba , por responsabilidade solidária, nas operações de transporte de mercadorias por 
ela realizadas, porque tal fato tem sido objeto de contestação pela ECT, que alega gozar de 
imunidade tributária prevista pela Constituição Federal do Brasil, datada de 1988, por se 
tratar de empresa pública federal, prestadora de serviços públicos, e atribui a 
responsabilidade do pagamento do ICMS aos remetentes ou aos destinatários das 
mercadorias. 

Essa polêmica tem gerado processos administrativos de defesa junto ao Conselho da 
Fazenda do Estado da Bahia – Consef, sendo também questionada na esfera do poder 
judiciário. Por isso, pretendemos esclarecer nesta pesquisa, de cunho jurídico, sobre o 
impasse levantado quanto a ser ou não ser a ECT a responsável solidária pelo pagamento 
do ICMS e se ela goza ou não da imunidade tributária prevista pela Constituição Federal do 
Brasil, para que as partes envolvidas possam assim direcionar corretamente seus trabalhos. 

Quem é a ECT 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT foi criada em 20/03/1969 pelo 
Decreto-Lei no 509/69 que dispôs sobre a transformação do antigo Departamento dos 
Correios e Telégrafos – DCT em empresa pública, com esta nova denominação e segundo 
os termos do artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei no 200/67, de 25/02/1967. São asseguradas 
às empresas públicas as condições de funcionamento idênticas às do setor privado, desde 
que se ajustem ao plano geral do Governo. 

A ECT está vinculada ao Ministério das Comunicações, tem sede e foro em Brasília e 
jurisdição em todo o território brasileiro. Sua principal atividade é executar e controlar, em 
regime de monopólio, os serviços postais em todo o país, sendo feita de forma 
descentralizada, distribuída em diretorias regionais. A Lei no 6538, de 22/06/1978, ampliou 
o objeto de atuação da ECT ao incluir a autorização para a exploração de atividades 
correlatas ao serviço postal e também de outras atividades afins, entre as quais a exploração 
de publicidade comercial. 

A empresa tem como um dos focos principais, de seus projetos de aprimoramento de sua 
capacidade operacional, a transformação da ECT numa grande empresa de logística. Seria 
uma empresa de economia mista, a se denominar Correios do Brasil S.A. Conforme 
informação divulgada no site da ECT, http://www.correios.com.br, “Esta reforma, 
proposta pelo anteprojeto da Lei Geral do Sistema Nacional de Correios, em tramitação 

no Congresso Nacional, propõe a abertura do mercado postal a operadores privados que, 

por sua vez, poderão competir pelos serviços ou explorar novos negócios em parceria com 

os Correios do Brasil”. 

Como funciona a ECT na entrega de encomendas 
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Define-se encomenda, no âmbito do serviço postal e conforme o artigo 47, da Lei no 6538, 
de 22/06/1978, a chamada Lei Postal, como o objeto com ou sem valor mercantil, para 
encaminhamento por via postal. O serviço postal, por sua vez, constitui-se no recebimento, 
expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas. É 
garantida a inviolabilidade da correspondência, preservando-se o seu sigilo, só sendo 
permitida a intervenção no serviço postal nos casos e na forma que for prevista em lei. 
Subtende-se pois que não há qualquer garantia de preservação do sigilo das encomendas 
estabelecida por lei, mesmo porque não se pode impedir que as autoridades fiscais exerçam 
suas obrigações de verificarem as encomendas de objetos de valor mercantil transportadas 
pela ECT. Até mesmo a carta que é definida como um tipo de objeto de correspondência e 
portanto, tem seu sigilo inviolável, pode ser aberta, desde que apresente indícios de conter 
objeto sujeito a pagamento de tributos, como estabelece o inciso II, do artigo 10, da Lei 
Postal, com a restrição de somente poder ser aberta na presença obrigatória do remetente ou 
do destinatário dela. No entendimento desta lei, os objetos postais pertencem ao remetente 
até a sua entrega ao destinatário, ficando à disposição do último quando a ECT não entregá-
lo por erro ou insuficiência de endereço, podendo até serem inutilizados se também não for 
possível a restituição dos mesmos ao remetente. 

As encomendas postais para serem aceitas, encaminhadas e entregues pela ECT devem 
cumprir condições estabelecidas pelo Regulamento do Serviço Postal, compreendendo, 
entre outras, o código de endereçamento, formato, limites de peso, valor e dimensões, 
acondicionamento, franqueamento e registro. É obrigatório, e de outra forma não poderia 
sê-lo, que conste nos objetos postais o nome do destinatário e seu endereço completo. 

A ECT será responsabilizada por qualquer dano produzido nas encomendas que aceite para 
entrega se o erro ou negligência foi seu, excetuando-se apenas no caso do remetente não 
observar os dispositivos legais e regulamentares ou então por motivo de força maior, assim 
definido em regulamento, ou por confisco ou destruição realizada por autoridade 
competente ou ainda se não houver reclamação nos prazos previstos no regulamento. 

A ECT e as transportadoras 

Em quase todos os aspectos, a atuação da ECT na entrega de encomendas coincide com a 
atividade das empresas privadas que entregam mercadorias. Existem em ambos os casos a 
responsabilidade pela guarda dos produtos transportados, sejam eles chamados de 
encomendas ou de mercadorias, garantindo-se ao contratante dos serviços o ressarcimento 
por perdas e danos provocados pelo contratado, a ECT ou as transportadoras, do valor 
estipulado em contrato. São acordados prazos para entrega dos produtos, ainda que nem 
sempre eles sejam cumpridos por motivos diversos. Os preços cobrados pelo serviço têm 
cálculo feito tomando-se como base o peso, o volume, o valor dos produtos transportados e 
a localização do remetente e do destinatário. Pode-se embutir no preço do serviço um valor 
correspondente ao seguro por acidentes que possam acontecer durante o trajeto. Existem 
também para as transportadoras proibições ditadas pela legislação penal e pelo Direito 
Civil, assim como normas aplicáveis ao transporte de mercadorias. Os meios de transporte 
utilizados tanto pelas transportadoras quanto pela ECT são os mesmo: transporte 
rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, podendo ser em frota própria ou terceirizada. 
Qualquer dos dois tipos de empresa são passíveis de serem fiscalizadas pelos órgãos 



   
 

 

4 

públicos competentes em relação aos objetos que transportam, não havendo impedimento 
legal que garanta a inviolabilidade da carga transportada para conferência de sua 
conformidade e legalidade. 

O serviço de entrega de encomendas designado pela ECT como encomenda comercial é o 
que mais se assemelha ao transporte de mercadorias feito pelas transportadoras de cargas. 
Seu foco está no comércio atacadista e para empresas que precisam enviar grande 
quantidade de produtos para um mesmo ponto de entrega. Em caso de danos aos objetos 
postais, os valores de postagem serão indenizados pela ECT, comprovada sua 
responsabilidade. Existem estudos na ECT para estender a entrega comercial ao ramo 
varejista que atualmente é feita na modalidade de encomenda normal ou na modalidade 
conhecida como Sedex. Conforme divulgação no site da ECT, “...os Correios estão 
desenvolvendo estudos de novas modalidades de encomendas para o segmento varejo 

objetivando atender especialmente as empresas na remessa de mercadorias”. 

A remuneração do serviço postal é feita através de tarifas, de preços e de prêmios “ad 
valorem” que são fixados levando em consideração a natureza, âmbito, tratamento e demais 
condições de prestação dos serviços. Conforme determina o artigo 33, da Lei Postal, as 
tarifas e os preços dos serviços postais devem proporcionar, além da cobertura dos custos 
operacionais, a expansão e melhoramento dos serviços. Quanto aos prêmios “ad valorem” 
devem ser fixados em função do valor declarado nos objetos postais para cobertura de 
riscos, procedimento bastante comum utilizado pelas empresas transportadoras para cálculo 
dos seguros dos fretes. 

Do ponto de vista administrativo, a estrutura básica da ECT é muito semelhante à de 
qualquer empresa transportadora privada, com setores executivos e setores de controle 
administrativo, regidos por um estatuto onde se atribuem as obrigações de cada setor. No 
aspecto econômico-financeiro, constata-se que a ECT tem uma política de expansão 
empresarial idêntica à de entidades de natureza jurídica privada. Ela, além de explorar o 
serviço postal nacional, também atua como agente de arrecadação de contas de outras 
entidades, como vendedora de carnês e títulos de capitalização ou até de mercadorias em 
sua loja virtual; terceiriza os serviços postais através de franquias a pessoas jurídicas de 
direito privado, enfim procura aumentar suas receitas e diminuir suas despesas como o faria 
qualquer empresa privada. Em seu próprio estatuto, Decreto nº 83726, está previsto o 
aumento de capital decorrente da incorporação de reservas de lucros líquidos obtidos em 
suas atividades normais ou correlatas. Constata-se que as tarifas fixadas para seus serviços 
permitem a cobertura dos custos operacionais e ao longo dos anos têm garantido a 
formação de reservas de lucros, fato comum e perseguido pelas empresas de caráter 
privado. 

Para o usuário dos serviços de entrega de encomendas prestados pela ECT não existe 
diferenciação dos serviços de transporte de cargas oferecidos pelas empresas 
transportadoras privadas. É bastante comum que conste o nome da ECT no campo de 
descrição do transportador das notas fiscais que acompanham as mercadorias enviadas 
através da ECT e que no campo que discrimina o valor do frete conste o valor cobrado pela 
ECT a título de serviço postal.  
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Procedimentos adotados pela fiscalização da SEFAZ/Ba na ECT 

Com a Lei nº 6538/78, que trouxe a definição de objeto de correspondência e de pequena 
encomenda, contida no artigo 7º, §1º, e que considerou constituir serviço postal, relativo a 
encomendas, a remessa e a entrega de objetos, com ou sem valor mercantil, por via postal, 
no §3º, do mesmo artigo 7º, infere-se, pois, que a ECT passa a operar como transportadora 
de bens, entrando no mercado e concorrendo com entidades de caráter privado, tornando-se 
incontestável que o tratamento tributário a ela dispensado deva ser o mesmo dado às 
empresas privadas do setor de transporte de mercadorias, sem qualquer tipo de privilégio.  

Com a adesão da Bahia ao Protocolo ICMS 32/01, de 28 de setembro de 2001, que 
substituiu os Protocolos ICM 23/88 e ICMS 15/95, foi formalizado o tratamento similar 
para a ECT em relação às transportadoras privadas nas suas cláusulas terceira, quarta, 
décima e décima primeira que estabelecem condições idênticas às dos transportadores de 
exigências a serem feitas pela fiscalização à ECT para o transporte de cargas no Estado da 
Bahia. Assim a ECT deverá acompanhar as mercadorias que transporta com manifesto de 
carga e conhecimento de transporte de cargas além das notas fiscais referentes a elas, 
apresentando-os nos postos fiscais por onde passar seus veículos. A cláusula quarta deste 
Protocolo determina que “A qualificação como bens não impedirá a exigência do ICMS 

devido e a aplicação das penalidades cabíveis nos casos em que ficar constatado que os 

objetos destinam-se à venda ou revenda no destino, tributadas pelo referido imposto”. 
Também neste Protocolo são adequadas, em relação ao Protocolo ICM 23/88, as 
formalidades para a apreensão de mercadorias na ECT. 

À luz dos Protocolos supra citados, a fiscalização exercida pelos prepostos fiscais nas 
dependências dos Correios deve proceder em primeiro lugar à verificação física do 
conteúdo das mercadorias transportadas, sempre acompanhados de perto por um 
representante da ECT. No caso de verificar-se qualquer irregularidade, deve ser lavrado o 
Termo de Apreensão de Mercadorias, em três vias, e posteriormente, proceder à lavratura 
de Auto de Infração correspondente. Por força da Legislação do ICMS, e em decorrência da 
responsabilidade solidária dela exarada, o Termo de Apreensão e o Auto de Infração são 
lavrados em nome da ECT, uma vez que, a Lei Estadual no 7014/96, artigo 6º, inciso III, 
alínea “d”, e o artigo 39, inciso I, alínea “d”, do Regulamento do ICMS - RICMS/Ba, 
aprovado pelo Decreto Estadual no 6284/97, determinam que são solidariamente 
responsáveis pelo pagamento do imposto e demais acréscimos legais pelos contribuintes de 
direito os transportadores, em relação às mercadorias que conduzirem sem documentação 
fiscal comprobatória de sua procedência ou destino, ou acompanhadas de documentação 
fiscal inidônea. Ainda que a ECT não se considere transportadora, a mesma Lei 7014/96, 
no artigo 6º, inciso IV e no artigo 39, inciso V, do RICMS/Ba, determinam que são 
solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e demais acréscimos legais, 
devidos pelo contribuinte de direito, qualquer pessoa física ou jurídica, em relação às 
mercadorias que detiver para comercialização, industrialização ou simples entrega 
desacompanhadas da documentação fiscal exigível ou com documentação fiscal inidônea. 
Adotando-se então esse critério de qualquer pessoa física ou jurídica ser responsável pelo 
pagamento do imposto, não está excluída a empresa pública desta hipótese, o que acarreta a 
responsabilidade solidária da ECT frente às mercadorias por ela transportadas para entrega 
aos destinatários das mesmas. 
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Encomendas ou objetos postais podem ser considerados mercadorias? 

Considerando relevante a natureza dos objetos transportados pela ECT, necessário se faz 
buscar uma definição baseada na legislação vigente do que vem a ser ENCOMENDA, 
OBJETO POSTAL E MERCADORIA. 

A Lei Federal nº 6538/78 que dispõe sobre os Serviços Postais definiu textualmente no seu 
Artigo 47: 

“Art. 47º - Para os efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições: 

ENCOMENDA - objeto com ou sem valor mercantil, para encaminhamento por via postal; 

OBJETO POSTAL - qualquer objeto de correspondência, valor ou encomenda encaminhado 

por via postal e 

PEQUENA ENCOMENDA - objeto de correspondência, com ou sem valor mercantil, com peso 

limitado, remetido sem fins comerciais.” 

Por sua vez, MERCADORIA encontra sua definição na Lei Estadual nº 7014/96, de 04 de 
dezembro de 1996, artigo 2º, § 2º, da seguinte maneira: 

“ Art. 2º - O ICMS incide sobre: 

...Parágrafo 2º- Considera-se mercadoria, para efeitos de aplicação do ICMS, qualquer bem 

móvel, novo ou usado, suscetível de circulação econômica, inclusive semoventes, energia 

elétrica, mesmo quando importado do exterior para uso ou consumo do importador ou para 

incorporação ao ativo permanente do estabelecimento.” 

Diante das definições acima expostas, fica evidenciado que no conceito de mercadoria 
inclui-se qualquer tipo de bem móvel que tenha circulação econômica, isto é, que possua 
quantidades suficientes para que seja presumida finalidade comercial. O trabalho de 
fiscalização efetuado no depósito da ECT tem verificado que os objetos postais e/ou 
encomendas transportadas, via Sedex, em um ou mais volumes, evidenciam tratar-se de 
mercadorias, as quais, algumas vezes, encontram-se desacompanhadas de documentação 
fiscal exigível ou com documentação fiscal considerada inidônea para a operação. 

Dessa forma, esses objetos postais ou encomendas devem ser consideradas mercadorias à 
luz da legislação vigente do RICMS/Ba, e como tal, capazes de circular economicamente, 
tornando-se passíveis de fiscalização, em igualdade de condições com as empresas de 
transporte de mercadorias do setor privado, sem o gozo da imunidade tributária recíproca 
entre os entes governamentais. 

A Legislação e a Imunidade Tributária 

Imunidade Tributária é a vedação originada da Constituição Federal do Brasil , de 1988 
(CF/88) que proíbe à União, Estados, Municípios e Distrito Federal de instituir impostos 
sobre “ o patrimônio, a renda ou os serviços uns do outros..”, conhecida esta como 
imunidade tributária recíproca. Restringindo ao campo da cobrança do ICMS no Estado da 
Bahia, salienta-se o art. 6o. , no inciso V , na alínea “a”, do RICMS/Ba que está em 
consonância com o art. 150 da CF/88 e com os artigos 9, 12 e 13 do Código Tributário 
Nacional - CTN, Lei no 5172, de 25 de outubro de 1966, que diz: 

“ Art. 6o. O ICMS não incide nas seguintes situações: 
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...V – operação ou prestação efetuada pelas pessoas ou entidades adiante indicadas, inclusive a 
remessa e o correspondente retorno de equipamentos ou materiais: 

a) - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sendo que este tratamento: 

1 - é extensivo às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que 

se refere às mercadorias e aos serviços vinculados exclusivamente a suas finalidades 

essenciais; 

2 – não se aplica às mercadorias e aos serviços relacionados com a exploração de atividades 

econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou quando houver 

contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário...”  

Conforme entendimento destes textos legais, entende-se que a imunidade tributária somente 
se aplicará aos entes públicos nas situações em que o patrimônio, a renda ou os serviços 
prestados estejam vinculados às suas finalidades precípuas. Quaisquer outras situações não 
vinculadas a estas finalidades não poderão se valer do instituto da imunidade, que , como já 
citado, é uma limitação do exercício do poder de tributar prevista constitucionalmente.  

O Decreto-Lei nº 509/69, como citamos, transformou a DCT em empresa pública, com a 
denominação de ECT, nos termos do artigo 5º, item II, do Decreto-Lei nº 200/67, dando-lhe 
competência para “executar e controlar, em regime de monopólio, os serviços postais, em 
todo o território nacional” (Art. 2º). 

Empresa pública, por definição, é aquela cujo capital é integrado apenas por recursos 
públicos, podendo adotar qualquer forma societária, nesse âmbito está inclusa a ECT. Para 
saber quais as conseqüências tributárias que lhe são imputáveis, é necessário descobrir a 
sua finalidade, se é prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica. Se 
o regime jurídico da empresa pública for, por exemplo, o de explorar atividade econômica 
em nome do Estado, por força de lei constitucional , ressalvados os casos nela previstos, 
não poderão gozar de privilégios fiscais, não extensivos ao do setor privado (art.173, § 2º 
da CF/88). 

No artigo 150, § 3º da CF/88, está inserida a exceção ao princípio constitucional da 
imunidade recíproca que só se aplica às empresas estatais exploradoras de atividade 
econômica, em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário do 
serviço. Sendo preços ou tarifas meios de remunerar serviços privados, disponíveis (art. 
173 da CF/88), não remunera serviços públicos, indisponíveis (art. 175 da CF/88). 

A Lei Federal nº 6538/78, que trata sobre os Serviços Postais, no seu artigo 33, § 1º, dispõe: 

“ Art.33º- Na fixação das tarifas, preços e prêmios “ad valorem” são levados em consideração 

natureza, âmbito, tratamento e demais condições de prestação dos serviços. 

§ 1º- As tarifas e preços devem proporcionar: 

a) cobertura dos custos operacionais e 

b) expansão e melhoramento dos serviços. 

§ 2º- Os prêmios “ad valorem” são fixados em função do valor declarado nos objetos postais.” 

Considerando que, como visto anteriormente, preços e tarifas são meios de remunerar 
serviços privados e que conforme a Lei 6538/78, que estabelece que preços e tarifas irão 
remunerar os serviços postais, presume-se que a ECT ao transportar objetos postais e 
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encomendas, deixa de lado sua principal finalidade de prestação de serviços postais, para 
entrar no âmbito de atividade das empresas privadas do setor de transporte de cargas e 
mercadorias, a ela igualando-se para a aplicação da legislação tributária, no que concerne á 
responsabilidade tributária a elas atribuída, ao transportar mercadorias desacompanhadas de 
documentação fiscal ou com documentação fiscal considerada inidônea para a operação, 
sem que a ela seja concedido nenhum tipo de privilégio. 

A responsabilidade solidária na qualidade de transportador 

Responsabilidade solidária é aquela impingida por lei à pessoa física ou jurídica que , sem 
se revestir da condição de contribuinte de imposto, tenha a obrigação pelo pagamento do 
mesmo, sem a exclusão da obrigação do contribuinte, podendo inclusive ser escolhido entre 
os dois, contribuinte e responsável solidário, ou até mesmo de ambos, do qual vai se exigir 
o crédito tributário e é  decorrente de disposição expressa da lei ou atribuída à pessoa que 
tenha interesse na situação que constitua o fato gerador do imposto. 

O responsável está definido no Código Tributário Nacional (CTN) , no inciso II , do 
parágrafo único do artigo 121 , como: 

“ Art.121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo 
ou penalidade pecuniária. 

Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

...II – responsável , quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei.”  

As possibilidades de atribuição da responsabilidade solidária estão descritas no art. 124 do 
mesmo CTN: 

“ Art.124. São solidariamente obrigadas: 

I – as pessoas que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal; 

II – as pessoas expressamente designadas por lei...”  

No Estado da Bahia, o Decreto-Lei no. 6284 de 14 de março de 1997 (RICMS/Ba), que 
regulamentou o ICMS neste estado, descreveu mais sucintamente as pessoas responsáveis 
por solidariedade , no seu art. 39, nos incisos I a XIII, sendo que para nosso estudo nos 
interessa  em especial, o inciso V: 

“Art.39. São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e demais acréscimos 
legais devidos pelo contribuinte de direito: 

...V – qualquer pessoa física ou jurídica, em relação às mercadorias que detiver para 
comercialização , industrialização ou simples entrega, desacompanhadas de documentação 

fiscal exigível ou com documentação fiscal inidônea,....”  

O responsável solidário equipara-se ao contribuinte de fato em vários aspectos de natureza 
civil e jurídica, conforme previsto no parágrafo 4o do mesmo artigo citado no RICMS/Ba: 

“   § 4o. O responsável por solidariedade sub-roga-se nos direitos e obrigações do contribuinte, 
estendendo-se a sua responsabilidade à punibilidade por infração tributária,...”  
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Podemos afirmar enfim, que o responsável solidário é a figura criada por lei para substituir 
o contribuinte e qualificado a se imputar a obrigação de pagamento do imposto devido, 
principalmente nas ocasiões em que o sujeito ativo da relação tributária, o ente público, não 
puder determinar com  precisão quem é realmente o contribuinte de fato. 

O RICMS/Ba, de 1997, no seu art.8º, IV, dispõe que não há incidência do ICMS na 
ocorrência de transporte de valores, encomendas, correspondência, cartas, cartões postais, 
impressos, cecogramas e outros objetos de correspondência ou inerentes aos serviços 
postais da ECT, sendo o transporte efetuado em veículo próprio desta empresa, ou por ela  
locado ou arrendado. Tal dispositivo refere-se à não incidência do ICMS próprio, de 
responsabilidade da empresa, na qualidade de prestadora de serviços de transporte para  
serviços considerados essenciais. São considerados serviços essenciais: 

- o serviço de telegrama; 

- o envio, no âmbito nacional e a exportação para o exterior de correspondência ou 

objeto postal que tenha peso máximo de dois quilogramas e 

- a transferência, a remessa ou o recebimento de dinheiro ou valores até o limite de mil 

vezes o valor da tarifa básica unitária do serviço de carta. 

Tal política legislativa adotada na norma interna não exime, porém, a ECT da 
responsabilidade, que é atribuída pela lei a terceiros pelo pagamento do imposto e 
acréscimos devidos pelo contribuinte, quando os atos e omissões daqueles concorrem para 
o não recolhimento do tributo devido em lei.  

A Lei 7.014/96 dispõe expressamente em seu art. 6º, III, “d”, que são responsáveis 
solidariamente pelo pagamento do imposto e demais acréscimos legais devidos pelo 
contribuinte de direito o transportador em relação às mercadorias que conduzirem sem 
documentação fiscal comprobatória de sua procedência ou destino, ou acompanhadas 
de documentação fiscal inidônea. Ou seja, qualquer prestador de serviço de transporte, na 
qualidade de responsável, poderá vir a responder pelo pagamento do imposto cuja hipótese 
de incidência seja promover a circulação de mercadoria desacompanhada de documento 
fiscal ou sendo este inidôneo. 

É o caso dos Correios, caso se configure a condição de responsável pelo pagamento do 
ICMS cujo dever jurídico era originariamente do contribuinte. 

 Não se contesta sobre a responsabilidade solidária da ECT, enquanto ela transportar 
encomendas, porém é imputada a ela a responsabilidade solidária para o pagamento do 
imposto em relação às mercadorias que transportarem para comercialização ou simples 
entrega desacompanhadas de documentação fiscal exigível ou com documentação fiscal 
inidônea. 

Os argumentos de defesa da ECT 

A ECT alega, representada pelos advogados Alexandre Reybmm de Menezes e Edlena 
Maria S. S. Maciel e o estagiário Maurício Oliveira Campos, que sendo uma empresa 
Pública Federal não pode ser igualada às centenas de milhares de transportadoras 
particulares existentes, pois o serviço postal não é transporte, por  conseguinte a ECT não é 
uma transportadora. E que o recebimento, o transporte e a entrega de objetos postais, 
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praticados nessa ordem e com essa finalidade, agasalhada pelo manto da Lei Postal, não 
podem ser interpretados ou analisados isoladamente. E que cada uma dessas ações quando 
praticadas na execução do serviço postal, são elos de uma corrente, ou mesmo partes de um 
corpo que só funciona com a ação conjunta de seus membros. 

A ECT argumenta que executa serviço postal e não simples serviço de transporte. E que a 
atividade desenvolvida por ela nunca poderá ser confundida com o serviço de transporte 
executado por particulares, que para os particulares existe a livre concorrência e as regras 
vorazes do mercado capitalista e que para a ECT existem regras rígidas, regidas pela 
Constituição, pela legislação infraconstitucional e pelo Direito Administrativo, que 
delimitam o seu campo de atuação. Diz ainda que, o particular aceita o transporte do seu 
cliente se quiser. Se não gostar da pessoa que o procura, simplesmente nega-se a prestar o 
serviço. Para a ECT essa discricionariedade é vedada por lei, pois tem a obrigação legal de 
oferecer e garantir o serviço postal a todos os cidadãos brasileiros.  

O particular fixa seus preços de acordo com os seus custos e com a margem de lucro que 
pretende auferir. Já a ECT depende da aprovação de tarifas que é efetuada por Órgãos do 
Governo Federal (Ministério da Fazenda, etc.). Assim não se pode confundir a atividade de 
simples transporte, com o serviço postal que é figura totalmente distinta. 

A ECT cita o art. 21 , inciso X da Constituição Federal do Brasil, de 1988, afirmando que: 
“cabe à ECT o recebimento, expedição, transporte e entrega de valores e encomendas 

postais, visto o preceituado no art. 7
º
 da lei 6538/78.” E que deve ser considerada pelo 

Órgão Público como objeto postal à remessa e entrega de objetos, com ou sem valor 
mercantil, por via postal.  

Alega ainda que por conta do que foi exposto, inexiste fato gerador de tributação pelo fisco, 
já que os serviços de transporte executados pela ECT não constituem hipótese de incidência 
tributária capaz de dar ensejo a existência de fato gerador do ICMS, consoante a legislação 
estadual que regula o assunto. 

 A ECT acha incabível a cobrança do ICMS atribuída a ela, por estar configurada no polo 
passível da cobrança do ICMS, por gozar de imunidade recíproca, amparada pelo preceito 
constitucional, art. 150, VI, alínea “a”, onde trata da imunidade recíproca entre as esferas 
governamentais, ou seja veda à União, ao Estados e aos Municípios gravarem impostos 
sobre a renda , serviços e patrimônio uns dos outros.  

A ECT alega que não pode ter seu patrimônio diminuído por qualquer tipo de imposto, por 
ser patrimônio da União e não pode ter seus serviços onerados tributariamente, por serem 
seus serviços públicos, de competência exclusiva da União, de acordo com art. 12 , do 
Decreto-Lei no. 509/69, que segundo ela foi recepcionado pela Constituição Federal. 

O que pensa o CONSEF/Ba – Conselho de Fazenda Estadual da Bahia  

Conforme consta em seu Regimento Interno “O CONSEF...é o órgão competente para, no 
âmbito administrativo, originariamente, julgar os litígios decorrentes de lançamentos de 

tributos e de aplicação de penalidades por infrações à legislação tributária e as 

impugnações do sujeito passivo interpostas a qualquer medida ou exigência 
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fiscal...obedecendo aos princípios do contraditório, da oficialidade, da legalidade objetiva, 

da verdade material, do informalismo e da garantia de ampla defesa, sem prejuízo de 

outros princípios de direito”. 

No CONSEF/Ba predomina a jurisprudência de que a ECT está sujeita à norma da 
responsabilidade solidária, pois mesmo sendo uma empresa pública, prestadora de serviços 
públicos , ela está subordinada ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme 
o Art. 173 da CF/88, e não pode gozar de privilégios fiscais não extensíveis às do setor 
privado. 

A imunidade recíproca alegada pela ECT é infundada, conforme previsto no art.150 , VI, 
“a”, da CF/88, pois ela é extensiva tão somente às Autarquias e às Fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, renda ou serviços vinculados a 
suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes, não se aplicando à exploração de 
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou 
que haja contraprestação de preços ou tarifas pelo usuário.   

A concessão de privilégios fiscais a ECT, não extensíveis às empresas privadas, pode 
ocasionar a inviabilização econômica destas ultimas, em relação àquelas atividades 
desenvolvidas sob regime concorrencial. 

Considerações Finais 

Por tudo que foi abordado neste artigo chegamos a conclusão que a ECT tanto pelo fato de 
ser uma empresa pública que explora atividades de natureza econômica concorrendo com 
empresas privadas quanto por cobrar preços e tarifas pela utilização dos seus serviços, não 
tem respaldo legal de alegar para si uma indevida imunidade tributária a que se refere em 
sua defesa, podendo ser responsabilizada por solidariedade e intimada a pagar o ICMS 
correspondente às mercadorias que transporta na execução do serviço postal 
desacompanhadas de documentação fiscal idônea, não importando se foi a ECT qualificada 
pela fiscalização como transportador ou apenas como detentor das mercadorias, 
independentemente dela classificar estas mercadorias como encomendas ou objetos postais. 
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