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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  
DESESTATIZAÇÃO DO SETOR POSTAL: UMA ANÁLISE DA MODELAGEM REGULATÓRIA DO SETOR APÓS A 
PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) 

AUTORIA ANA CAROLINA ALHADAS VALADARES E THIAGO CARDOSO ARAÚJO DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO ANA CAROLINA ALHADAS VALADARES E THIAGO CARDOSO ARAÚJO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA DISCENTES DO 5º PERÍODO 

PÚBLICO ALVO 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (MCOM), MINISTÉRIO DA ECONOMIA (ME), CONSELHO DO PROGRAMA DE 
PARCERIAS DE INVESTIMENTOS (CPPI), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), 
E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CORREIOS). 

CÓDIGO GRDDIR039 / GRDDIR041 PERÍODO 2022.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Empresas Estatais. Estatuto das Estatais (Lei nª 13.303/16). Agência reguladora. Lei das Agências Reguladoras (Lei 
nº 13.848/2019). Concessão de Serviços Públicos. Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos (Lei nº 8.987/95). 
Monopólio do Serviço Postal (Lei nº 6.538/78). ADPF 70.  Regulação do setor postal. Acompanhamento do edital 
de licitação e do contrato de concessão da ECT: modificação na prestação do serviço postal e seus impactos no 
arranjo institucional e regulatório.  

PROBLEMA 
Como será estruturada a regulação do setor postal após a desestatização da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos?  

PRODUTO 
Contribuição contendo diagnósticos e sugestões de aprimoramento da modelagem da operação de desestatização 
da ECT a ser apresentada no âmbito da consulta pública sobre a operação.   

OBJETIVO Contribuir para o aprimoramento da regulação do setor postal do Brasil.  

METODOLOGIA 

O trabalho será estruturado em duas etapas:  
1ª etapa (com duração de 2 meses): desenvolvimento de pesquisas sobre o tema, notadamente sobre:  

i. Os principais conceitos trabalhados, dentre eles: empresas estatais; desestatizações e suas respectivas 
modalidades operacionais; regulação e as formas de sua efetivação, pelo Poder Público (via agências 
reguladoras, via contrato e via participação minoritária);  

ii. Levantamento de materiais legislativos, judiciais e administrativos atinentes à prestação e a regulação 
do setor postal em nível federal;  

iii. Análise dos principais aspectos jurídicos e institucionais dos estudos, do edital e do contrato que 
resultará na desestatização da ECT, principalmente, a criação de uma nova agência reguladora (Agência 
Nacional de Telecomunicações e Serviços Postais);  

iv. Análise das recomendações internacionais de boas práticas regulatórias, no setor postal.  
2ª etapa (com duração de 2 meses): a partir da pesquisa realizada daremos prosseguimento à estruturação, e 

elaboração da contribuição, que será, posteriormente, remetida à consulta pública a ser realizada no âmbito da 

operação de desestatização da ECT.  

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X
 Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 

estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X
 Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 

negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X
 

Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X
 Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 

racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X
 Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 

soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X
 Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 

utilização de processos, atos e procedimentos. 

X
 

Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X
 Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 

interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 
Apresentação da proposta de Field Project e dos conceitos básicos que serão necessários ao trabalho. Definição do 
Plano de Trabalho e organização da pesquisa (divisão de tarefas, metodologia e materiais de estudo). 

http://www.fgv.br/direitorio
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2 Introdução ao tema I – Intervenção no domínio econômico através de empresas estatais e o regime jurídico aplicável.   

3 Introdução ao tema II – Formas de retração do Estado: noções gerais de desestatização.  

4 Introdução ao tema III – Formas de retração do Estado: as modalidades de desestatizações.  

5 Introdução ao tema IV – Formas de retração do Estado: a desestatização dos serviços públicos.  

6 Introdução ao tema V – Regulação: uma visão para além das agências reguladoras.  

7 
Noções gerais sobre o setor – Como se dá a operação do setor postal no Brasil? Diplomas legais incidentes e decisões 
judiciais relevantes.  

8 
Pesquisa dos principais documentos que pautam a desestatização da ECT I: contextualização e levantamento dos 
principais aspectos dos estudos elaborados pelos assessores contratados pelo ente desestatizante 

9 
Pesquisa dos principais documentos que pautam a desestatização da ECT II: contextualização e levantamento dos 
principais aspectos do edital e da minuta de contrato da operação 

10 
Pesquisa dos principais documentos que pautam a desestatização da ECT III: levantamento das instituições envolvidas 
no monitoramento da concessão e sobre o que foi produzido até agora em termos de regulação 

11 
Pesquisa normativa: levantamento das definições produzidas por organizações internacionais acerca das melhores 
práticas regulatórias no setor postal, por exemplo, OCDE e o Banco Mundial 

12 
Discussão de grupo: levantamento de observações, identificação dos problemas e delineamento de sugestões. 
Organização e estruturação da contribuição. 

13 Elaboração do relatório: discussão sobre a estrutura e esclarecimento de dúvidas. 

14 Elaboração do relatório: esclarecimento de dúvidas. 

15 Finalização do relatório: apontamentos finais. Divulgação. Apresentação da avaliação final. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação nas aulas: 20% 
Apresentação dos resultados das pesquisas: 20% 
Entregas parciais da minuta de contribuição a ser apresentada na consulta pública: 30% 
Entrega final da minuta de contribuição a ser apresentada na consulta pública: 30% 
Conceitos: A (9 a 10 pontos); B (8 a 9 pontos); C (7 a 8 pontos) e D (abaixo de 7). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas estatais: o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia 
mista. 2ª ed., São Paulo: Forense, 2018.  
FIDALGO, Carolina Barros. O Estado empresário. Rio de Janeiro: Editora Almedina, 2017.  
SCHWIND, Rafael Wallbach. O Estado acionista: empresas estatais e empresas privadas com participação estatal. Rio 
de Janeiro: Editora Almedina, 2017. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CYRINO, André Rodrigues. Até onde vai o empreendedorismo estatal? Uma análise econômica do art. 173 da 
Constituição. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de (Coord.). Empresas públicas e sociedades de economia mista. 1ª ed.  
Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
MARRARA, Thiago; MAFFIOLETTI, Emanuelle Urbano. Intervenção direta do Estado na economia por participações 
minoritárias: formas, requisitos e razoabilidade. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 
14, n. 54, p. 181-203, abr./jun. 2016.  
SAMPAIO, Patrícia e FIDALGO, Carolina. Privatizações de empresas estatais no setor elétrico e a polêmica acerca da 
necessidade (ou não) de prévia lei autorizativa. In: Recursos Naturais e Meio Ambiente sob a ótica delas. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2019. 
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