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CONCESSÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS

EDUARDO GROSSI FRANCO NETO1
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RESUMO: A desestatização dos serviços postais (assim como de outros serviços 
públicos), vem sendo enfatizada pelo atual Governo, já com efetivação de atos 
materiais nesse sentido, se fazendo pertinente, portanto, revisitação do assunto. 
A noção do conceito de serviço público é bastante controversa, fluída e não unâ-
nime no direito brasileiro, notadamente por envolver ideologias, conjunturas 
políticas, momento histórico, ponderação de princípios. Há, pelo menos, quatro 
correntes acerca da natureza jurídica dos serviços postais: (i) serviço público 
indelegável; (ii) serviço público delegável; (iii) atividade econômica monopoli-
zada pelo Estado; (iv) atividade econômica sujeita à livre iniciativa. Conclui-se, 
conforme exposto no artigo, que o serviço postal (carta, telegrama, cartão-pos-
tal), apesar não estar sujeito à livre iniciativa por decisão político-administrativa 
do constituinte originário, é passível de concessão à iniciativa privada, desde 
que condicionada ao respeito à dignidade da pessoa humana (notadamente do 
usuário que não tenha acesso aos meios de comunicação digitais e que viva em 
territórios em que a atividade postal não é lucrativa), ao atendimento aos prin-
cípios da universalidade e adequação, bem como da proibição ao retrocesso na 
qualidade da prestação do serviço.
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1. A DESESTATIZAÇÃO/PRIVATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS

Conforme amplamente divulgado na imprensa, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES homologou a escolha do 
consórcio de empresas que farão o estudo da privatização dos Correios2. 
A contratação com esse escopo, portanto, concretiza a também noticiada 
intenção do atual Governo Federal em passar as atribuições da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para a iniciativa privada3.

A primeira fase dos estudos coordenados pelo BNDES concluiu que “a 
desestatização da empresa é a alternativa que melhor satisfaz os requisi-
tos técnicos, econômicos e jurídico-regulatórios para maximizar o valor 
gerado para as diferentes partes interessadas, como os usuários, gover-
no, empregados e sociedade e promover a sustentabilidade econômica e 
operacional e a autossuficiência da empresa no longo prazo”4.

Foi apresentado, pela Presidência da República, o Projeto de Lei 
(PL) nº 591/20215, cuja mensagem anexa, assinada pelo Ministro da 
Economia, aduz que a ECT não possui capacidade de se atualizar, se 
manter competitiva nem de melhorar a qualidade na prestação dos ser-
viços, gerando risco ao erário em razão da possibilidade de depender 
dos recursos do Tesouro6.

De acordo com o PL 591/2021, os serviços postais, que hoje se en-
contram sob o regime de exclusividade da União, estariam abertos à 
livre iniciativa7, ficando a cargo da União mantê-los em localidades 

2 Disponível em https://www.istoedinheiro.com.br/bndes-homologou-es-
colha-de-consorcio-para-estudos-de-privatizacao-dos-correios/, acesso em 
17/09/2020.

3 Ao menos antes da conclusão do presente artigo, foi amplamente divulgado pela 
imprensa que o Ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia assinado o texto do 
projeto de Lei para análise da Presidência da República, v.g. < https://www.istoedi-
nheiro.com.br/governo-cria-projeto-de-lei-para-privatizacao-dos-correios/>, acesso 
em 29/10/2020.

4 Disponível em https://www.ppi.gov.br/resumofase1correios, acesso em 
28/08/2021.

5 Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostra-
rintegra;jsessionid=node0k061to2n7tg26wy6z9niufww19941562.node0?-
codteor=1972837&filename=PL+591/2021, acesso em 25/082021.

6 A ECT não é empresa dependente de recursos da União.

7 Art. 4º, § 1º do PL 591/2021.
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não atrativas/não atendidas à iniciativa privada (ao menos é o que se 
extrai do art. 6º do referido PL).

Diante desse contexto, faz-se pertinente estabelecer os contornos ju-
rídicos constitucionais e legais a fim de se verificar se a concessão dos 
serviços postais seria viável e, em caso positivo, de que maneira: se 
por meio da edição de uma nova lei ou de uma emenda constitucional.

As noções de desestatização, privatização, liberalização e desregu-
lamentação não são conceitos que tenham tratamento uniforme pela 
doutrina de direito brasileira8. A despeito de tal questão, para fins do 
presente artigo será analisado somente o instituto da concessão de ser-
viço público, assim compreendido como uma das modalidades perten-
centes ao gênero desestatização.

Isso porque a Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Desestatização, prevê, objetivamente, 
que a concessão de serviços públicos é uma modalidade operacional para 
a execução das desestatizações (art. 4º, VI9).

Para fins desse estudo, as atividades materiais abrangidas pela ex-
pressão ‘serviços postais’ serão aquelas delimitadas pela ADPF nº 4610 – 
o envio de cartas, telegrama, cartão postal – ou seja, as atividades sub-
metidas, segundo o STF, à prestação obrigatória e exclusiva da União11, 
excetuados da nossa análise os serviços que a ECT presta em regime de 
concorrência com o mercado (entrega de encomenda, logística, trans-
porte, por exemplo), tendo em vista que, em razão do mencionado 
julgado, tais atividades são abertas à livre iniciativa.

2. REGIME NORMATIVO DOS SERVIÇOS POSTAIS

O Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, transformou o então 
Departamento de Correios e Telégrafos em uma empresa pública, de-

8 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 3.ed. Brasília: Gazeta 
Jurídica, 2017, p. 324.

9 Art. 4º As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades 
operacionais: (…) VI - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.

10 Íntegra dos votos da ADPF nº 46 disponível em < http://redir.stf.jus.br/pagina-
dorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608504>, acesso em 29/10/2020.

11 V.g., RE nº 773.992/BA, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
15/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 
DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015.



118 | Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado VOL.18 N.1 ANO 2021

nominada Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. No art. 
2º, I, estabeleceu o regime de monopólio dos serviços postais em todo o 
território nacional. O regime de monopólio, portanto, excluía a possi-
bilidade de a atividade ser explorada por empresas privadas de acordo 
com a lógica da livre iniciativa.

A Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978 (dispõe sobre serviços pos-
tais), manteve expressa redação sobre o monopólio da União sobre os 
serviços postais que especifica12. Tal lei chega a tipificar como crime a 
violação do privilégio postal da União13.

Apesar de as mencionadas normas infraconstitucionais terem ins-
tituído o monopólio, a natureza jurídica do serviço postal ainda é 
controversa.

O art. 21, X, da Constituição Federal de 1988, que trata das com-
petências administrativas exclusivas da União14, dispõe que compete à 
União manter o serviço postal. O art. 22, V, CF/88 prevê que compete 
privativamente15 à União legislar sobre os serviços postais.

A Lei nº 9.074, de 07 de julho de 1995 (com redação dada pela Lei 
9.648, de 1998, que estabelece normas para as concessões e permis-
sões, sujeitou expressamente os serviços postais ao regime das concessões 
de serviço público da Lei nº 8.987, de 1995), nos seguintes termos:

12 Art. 9º - São exploradas pela União, em regime de monopólio, as seguintes ati-
vidades postais:

I - recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição, para o 
exterior, de carta e cartão-postal;

II - recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição, para o 
exterior, de correspondência agrupada:

III - fabricação, emissão de selos e de outras fórmulas de franqueamento postal.

13 VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO

Art. 42 - Coletar, transportar, transmitir ou distribuir, sem observância das condi-
ções legais, objetos de qualquer natureza sujeitos ao monopólio da União, ainda 
que pagas as tarifas postais ou de telegramas.

Pena: detenção, até dois meses, ou pagamento não excedente a dez dias-multa.

14 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso 
de direito constitucional. 8.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1.341 (edição 
eletrônica).

15 A competência legislativa privativa do art. 22 da CF comporta autorização de 
competência legislativa aos Estados, por lei complementar, para legislar sobre ques-
tões específicas (art. 22, Parágrafo único).
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Art. 1o Sujeitam-se ao regime de concessão ou, quando couber, de permis-
são, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes 
serviços e obras públicas de competência da União:
VII - os serviços postais. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

O Decreto 10.674, de 13 de abril de 2021, incluiu a ECT no Programa 
Nacional de Desestatização16. Sua constitucionalidade é questionada 
na ADI 6.635/DF, já tendo a Procuradoria-Geral da República - PGR se 
manifestado pela inconstitucionalidade da norma17.

Assim, por opção do constituinte originário, os serviços postais fo-
ram expressamente incluídos como atividade de atribuição da União.

Antes de tratarmos dos serviços postais em si, teceremos breves consi-
derações sobre o conceito de serviços públicos, tendo em vista não haver 
unanimidade sobre a classificação dos serviços postais como serviços pú-
blicos ou como atividade econômica em sentido estrito. A categorização se 
faz importante, pois, a depender dela, o tratamento acerca da possibi-
lidade e da forma de delegação da atividade à esfera privada é distinto.

3. O CONCEITO DE SERVIÇO PÚBLICO

Talvez a conceituação de serviços públicos seja umas das mais con-
troversas, fluídas e não unânimes no direito brasileiro (e no direito 
francês)18, notadamente por ser um conceito que envolve ideologias, 
conjunturas, momento histórico, ponderação de princípios.

A tentativa de delimitação do conceito surgiu na França, onde, em 
razão de haver dualidade de jurisdição (Poder Judiciário e Jurisdição 
Administrativa), a noção do serviço público foi explorada pela doutrina 
e pela jurisprudência com o objetivo de se definir o critério da jurisdi-
ção19, vale dizer, definir qual seria a instância estatal competente para 
julgar os casos em que prevaleceria o regime de direito comum ou o re-
gime de direito público derrogatório (ou exorbitante) do direito comum.

16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/de-
creto/D10674.htm. Acesso: 28 ago. 2021.

17 Parecer PGR disponível em http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/
ADI006635privatizaodosCorreiosaditamentoinicialCD.pdf. Acesso: 28 ago. 2021.

18 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e concessão de serviço público. 
São Paulo: Malheiros, 2017. p. 15.

19 MELLO, op. cit, p. 14.
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A noção de serviço público, no direito espanhol (tal qual o direito 
brasileiro), também sofreu influência francesa. Joaquín Tornos Mas20 
registra que o conceito de serviço público é confuso, variável no tempo, 
o que acaba provocando uma ‘neblina’ dificultadora na definição dos 
parâmetros do instituto. Diz o autor:

Pero añadía que el concepto jurídico, que ha ido evolucionando con el 
tiempo, es confuso, y la amplitud con la que se le quiere dotar acaba pro-
vocando que «la neblina no permita distinguir los contornos de la figura».

Na ‘Escola de Serviço Público’ francesa, para a qual o critério do 
serviço público definiria a competência dos tribunais administrativos, 
se destacaram os conceitos elaborados por León Duguit, Gaston Jèze 
e Roger Bonnard21.

Segundo Duguit, serviço público “é toda a atividade cujo cumprimen-
to é assegurado, regulado e controlado pelos governantes por ser indis-
pensável à realização da interdependência social e de tal natureza que 
não pode ser assumido senão pela intervenção da força governante”22. 
A acepção de Duguit, portanto, leva em consideração um critério ma-
terial (ou substancial), caracterizando uma atividade, uma função23.

Jèze, por sua vez, estabelecendo um critério formal, entende que “o 
direito público administrativo é o conjunto de regras relativas aos ser-
viços públicos”24. Bonnard, adotando um critério subjetivo (ou orgâni-
co) considera os serviços públicos como sendo as “organizações que 
formam a própria estrutura do Estado”25.

Também se destacaram Maurice Hauriou, Berthélemy e Rivero, crí-
ticos à Escola do Serviço Público, os quais destacaram a puissance pu-
blique (prerrogativas estatais impositivas26) como critério definidor do 
Direito Administrativo.

20 MAS, Joaquín Tornos. El concepto de servicio público a la luz del derecho co-
munitario. Revista de administración pública, 2016, n. 200, p. 194.

21 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 32.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019. p. 166/167 (edição eletrônica).

22 MELLO, op. cit, p. 14.

23 MELLO, op. cit, p. 35.

24 MELLO, op. cit, p. 29.

25 MELLO, op. cit, p. 34.

26 Celso Antônio Bandeira de Mello destaca que “Não há uma palavra em portu-
guês que corresponda em pleno rigor a esta expressão do direito administrativo 
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Dentre as diversas conceituações no direito brasileiro, é possível des-
tacar o conceito mais amplo de Hely Lopes Meirelles, para quem o ser-
viço público compreende toda atividade desempenhada pela adminis-
tração pública, à exceção da judicial e da legislativa; e um conceito mais 
restrito (Celso Antônio Bandeira de Mello e Marçal Justen Filho), para 
o qual serviço público seria as atividades da Administração Pública 
(também excetuadas as funções legiferantes e jurisdicionais), excluin-
do-se as da polícia administrativa, de fomento e de intervenção27.

Marçal Justen Filho, destacando o aspecto dos direitos fundamentais, 
conceitua serviço público como “atividade pública administrativa de 
satisfação concreta de necessidades individuais e transindividuais, ma-
teriais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, 
insuscetíveis de satisfação adequada mediante os mecanismos da livre 
iniciativa privada, destinada a pessoas indeterminadas, qualificada le-
gislativamente e executada sob o regime de direito público”28.

É também digna de nota a conceituação de Eros Roberto Grau, para 
quem “Serviço Público, diremos, é a atividade indispensável à con-
secução da coesão social. Mais: o que determina a caracterização de 
determinada parcela de atividade econômica em sentido amplo como 
serviço público é a sua vinculação ao interesse social”29.

Na concepção de Celso Antônio Bandeira de Mello, os serviços pú-
blicos são atividades materiais que (i) não se submetem à livre ini-
ciativa; (ii) são assumidas pelo estado como próprias; (iii) visam à 
satisfação de necessidades sociais; (iv) submetidas ao regime de direito 
público; (v) preordenadas a fim de proteger interesses coletivos30.

francês. Talvez se possa falar em ‘autoridade pública’, não no sentido subjetivo, 
mas no sentido objetivo do termo, ou em ‘poderio público’, isto é, o conjunto de 
prerrogativas estatais impositivas mobilizáveis em função do interesse público”. In: 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e concessão de serviço público. São 
Paulo: Malheiros, 2017, p. 15.

27 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 32.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019. p. 278/281 (edição eletrônica).

28 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo.10.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 727.

29 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 130.

30 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 30. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012, p. 683.
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Recentemente, o legislador também se arriscou ao positivar o con-
ceito de serviço público. Com a edição da Lei 13.460, de 26 de junho 
de 2017 (dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços públicos), 
conceituou serviço público, num sentido (aparentemente) bastante 
amplo, como sendo “atividade administrativa ou de prestação direta 
ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou 
entidade da administração pública”, conceito que abrange a prestação 
direta ou indireta do serviço (art. 1º, caput), bem assim todos os entes 
federados e todos os seus poderes (art. 2º, III)31.

Em suma, tradicionalmente verificam-se, nos conceitos de serviço 
público, o elemento (i) material (atividade voltada à satisfação do inte-
resse coletivo), (ii) orgânico ou subjetivo (prestação pelo Estado, direta 
ou indiretamente) e (iii) formal (submissão ao regime jurídico de di-
reito público – total ou parcialmente).

4. A CRISE DO CONCEITO DE SERVIÇO PÚBLICO

Com o passar do tempo, o Estado passou a se ocupar de atividades 
que antes eram exploradas pela esfera privada, como também passou 
a delegar, a pessoas jurídicas de direito privado, atividades que antes 
eram tidas por essencialmente estatais32. Dessa forma, nem sempre é 
possível identificar, de forma estanque, os elementos material, formal 
e subjetivo em atividades que são prestadas pelo Estado.

31 Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa 
dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela 
administração pública.

§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se à administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do inciso I do 
§ 3º do art. 37 da Constituição Federal.

(…)

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(…)

II - serviço público - atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta 
de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou entidade da administra-
ção pública;

III - administração pública - órgão ou entidade integrante da administração pú-
blica de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública;

32 MELLO, op. cit, p. 47.
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A tradicional separação ‘Estado X sociedade’ e a vedação de o Estado 
exercer atividades de cunho econômico se vê superada com a crescente 
intervenção do Estado após Weimar e a crise de 1929, acontecimentos 
que dão novos contornos ao conceito de serviço público33.

Com esse declínio da noção tradicional de serviço público, é que se 
fala na “Crise na noção do serviço público”.

O conceito também sofre impacto com o advento do direito comuni-
tário europeu, ambiente construído sobre a ideia de integração econô-
mica por meio de um mercado comum34.

Na União Europeia, passou-se a se falar em ‘Serviços de interesse 
geral’ (SIG), gênero de serviços que “abarcan los servicios de mercado y 
no de mercado que las autoridades públicas consideran de interés y a los 
que imponen determinadas obligaciones de servicio público”35.

SIG é uma categoria geral que comporta duas espécies: os ‘Serviços 
de interesse econômico geral’ (SIEG) e os ‘Serviços de interesse geral 
não econômico’ (SIGNE). Estes seriam os serviços anticoncorrenciais 
e antieconômicos. Os serviços econômicos de interesse geral, por sua 
vez, seriam aqueles serviços que, mesmo explorados economicamente 
e abertos à iniciativa privada, não perdem a sua natureza social, tais 
como o acesso a eletricidade, gás, direito a enterro digno36.

Vê-se, portanto, uma variação considerável da noção de serviços 
públicos, tanto no tempo como no espaço. Com a fluidez do concei-
to de serviços públicos, fica cada vez mais difícil estabelecer linhas 
bem definidas que façam a distinção entre serviços públicos e ativida-
des econômicas.

O grau de intervenção do Estado na economia parece estar intima-
mente atrelado a movimentos cíclicos em que, a depender do momen-
to histórico (em razão de diversos motivos: crises, ideologias, políticas 
etc), o Estado toma para si determinadas atividades que entende per-
tinente ou liberaliza ao mercado atividades que percam o sentido (por 
razões de cunho político, econômico pragmático e/ou ideológico) de 
serem prestadas diretamente pelo Poder Público.

33 MAS, op. cit, p. 195.

34 MAS, op. cit, p. 201.

35 MAS, op. cit, p. 206.

36 MAS, op. cit, p. 201/206.
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Esse movimento cíclico, por vezes, pode ser mais determinante à 
opção estatal de prestar ou não determinado serviço do que propria-
mente a classificação teórica da natureza da atividade.

De todo modo, passemos a explorar, a seguir, o tratamento teórico 
que a doutrina nacional confere ao serviço postal.

5. O SERVIÇO POSTAL É SERVIÇO PÚBLICO?

A resposta ao questionamento não é simples, havendo severa con-
trovérsia a respeito.

No escólio de Eros Roberto Grau, existem duas maneiras de o Estado 
atuar na atividade econômica (que, em sentido amplo, abrange os ser-
viços públicos e a atividade econômica de livre iniciativa): ora prestan-
do serviços públicos, ora atuando na atividade econômica em sentido 
estrito37 (submetida à livre iniciativa).

O regime dos serviços públicos está constitucionalmente delineado 
no art. 175 da CF/8838, o qual determina que a prestação dos serviços 
públicos é de incumbência (competência) do Poder Público.

O regime da atividade econômica aberta à livre iniciativa tem o re-
gime diferente dos serviços públicos. Em regra, é vedado ao Poder 
Público explorar a atividade econômica em sentido estrito (aberta à li-
vre iniciativa). O assunto é tratado nos arts. 173 (ocorre por meio das 
empresas estatais, em regime de concorrência com o mercado) e 177 
da CF/8839 (ocorre em regime de monopólio40, excluindo a atuação de 

37 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 92/111.

38 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regi-
me de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de servi-
ços públicos.

39 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 127.

40 “Os monopólios públicos ou estatais são as atividades econômicas titularizadas, 
por determinação constitucional, pelo Poder Público que pode prestá-las direta-
mente, por meio de estatais ou por meio de contratação de empresas privadas. (…) 
Os monopólios estatais são aqueles elencados taxativamente na Constituição, sendo 
admissível a instituição de novos monopólios apenas por emenda constitucional, 
mas não por lei, tendo em vista os princípios constitucionais da livre iniciativa e 
da livre concorrência, bem como a ausência de delegação constitucional ao legis-
lador ordinário para eventual criação de novos monopólios”. In REZENDE, Rafael 
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outros agentes econômicos), de forma que a exploração da atividade 
econômica por meio das empresas estatais somente tem lugar quando 
necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante inte-
resse público (art. 173, caput, CF/88).

A partir dessa dicotomia (serviços públicos X atividade econô-
mica em sentido estrito), passemos a ver o posicionamento de al-
guns autores.

A caracterização (ou conceituação) dos serviços postais como servi-
ço público, como dito alhures, é polêmica, tendo em vista haver po-
sicionamentos no sentido de que se caracterizariam como atividade 
econômica em sentido estrito. O próprio placar de votação da ADPF nº 
46, que enfrentou o tema no STF, ilustra o dissenso (6 X 4).

O mais interessante é que a mesma redação constitucional (art. 21, 
X, XI e XII, CF/88) é tomada como fundamento para conclusões diame-
tralmente opostas, conforme veremos a seguir.

5.1. INTERPRETAÇÕES DIVERGENTES DA MESMA 
REDAÇÃO CONSTITUCIONAL

O art. 21 da CF/88, prevê um rol de atividades de competência ad-
ministrativa da União, também chamadas de competências exclusi-
vas41 – indelegáveis aos demais entes federativos (Estados, Municípios 
e Distrito Federal). Essas competências “dizem respeito à tomada de 
decisões de natureza político-administrativa, execução de políticas 
públicas e a gestão em geral (…)”42. (grifamos)

De todo o rol do referido art. 21, o texto constitucional especificou 
expressamente que aquelas atividades constantes dos incisos XI e XII po-
dem ser prestadas direta ou indiretamente, mediante delegação pela via 
da autorização, permissão ou concessão. Quanto ao inciso X, que prevê 
competir à União a manutenção do serviço postal, a CF/88 não dispôs 
expressamente se ele estaria ou não sujeito à delegação, senão vejamos:

Carvalho. Curso de direito administrativo. 8.ed. Rio de Janeiro: Método, 2020, p. 
856-857 (edição eletrônica).

41 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 9.ed. Salvador: 
JusPodvim, 2017, p. 886.

42 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. 
Curso de direito constitucional. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 1340-1341 (versão 
eletrônica).



126 | Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado VOL.18 N.1 ANO 2021

Art. 21. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações 
internacionais;
II - declarar a guerra e celebrar a paz;
III - assegurar a defesa nacional;
IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangei-
ras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
VII - emitir moeda;
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de 
natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, 
bem como as de seguros e de previdência privada;
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do terri-
tório e de desenvolvimento econômico e social;
X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou per-
missão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá 
sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros 
aspectos institucionais;
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou per-
missão: (grifamos)

Essa redação constitucional dos incisos X, XI e XII do art. 21 leva 
alguns a compreender que o silêncio do texto – quanto à possibilidade 
ou não de delegação à iniciativa privada do serviço postal – significa 
que a atividade não seria passível de concessão (silêncio eloquente), 
enquanto o mesmo silêncio normativo leva outros a compreender que 
o serviço postal estaria aberto à livre iniciativa. Vejamos.

Celso Antônio Bandeira de Mello entende que o fato de estar ex-
pressamente autorizada a delegação das atividades especificadas nos 
incisos XI e XII do art. 21 da CF/88 deixa evidente que o constituinte 
originário pretendeu excluir a possibilidade de delegação, à iniciativa 
privada, das demais atividades arroladas nos demais incisos do art. 21, 
de maneira que o serviço postal e de correio aéreo nacional não seriam 
passíveis de delegação (ou outorga) à iniciativa privada. O jurista ex-
pressa sua opinião nos seguintes termos43:

Há duas espécies de serviços que só podem ser prestados pelo próprio 
Estado, isto é, que não podem ser prestados por concessão, permissão 
ou autorização. São eles os de serviço postal e correio aéreo nacional, 
como resulta do art. 21, X.

43 MELLO, op. cit, p. 89.
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Isto porque, ao arrolar no art. 21 competências da União quanto a presta-
ção de serviços públicos, menciona, nos incisos XI e XII (letras “a” a “f’) di-
versos serviços. A respeito deles esclarece que a União os explorará direta-
mente “ou mediante autorização, concessão ou permissão”. Diversamente, 
ao referir no inciso X o serviço postal e o correio aéreo nacional, não 
concedeu tal franquia. Assim, q visível que não quis dar o mesmo tra-
tamento aos vários serviços que considerou. (grifamos)

Assim, Bandeira de Mello classifica o serviço postal como sendo ser-
viço público de prestação obrigatória e exclusiva pelo Estado, não po-
dendo ser prestado por via da concessão, permissão ou autorização. 
Nesse sentido, o autor aduz ser inconstitucional o art. 1º, VII, da Lei 
nº 9.074/95, que submeteu os serviços postais ao regime da Lei de 
Concessões (Lei n 8.987/95)44.

Bandeira de Mello entende que os todos os serviços arrolados cons-
titucionalmente como de competência do Poder Público são obriga-
toriamente serviços públicos, embora registre que União, Estados, DF e 
Municípios possam criar serviços públicos não mencionados na CF45

A Carta Magna do país já indica, expressamente, alguns serviços antecipada-
mente propostos como da alçada do Poder Público federal. Serão, pois, obriga-
toriamente serviços públicos (obviamente quando volvidos a satisfação da co-
letividade em geral) os arrolados como de competência das entidades públicas.
(…)
A enumeração dos serviços que o Texto Constitucional considera públicos 
não é exaustiva30.
(…) 30. Isto significa que dentro de certos limites, mais adiante aborda-
dos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão criar serviços 
públicos não mencionados na Constituição.Valha como exemplo, na esfera 
municipal, o “serviço funerário”.

Na mesma direção de Mello, Ricardo Marcondes Martins assevera 
que, em razão da disposição dos incisos do art. 21 da CF/88, os serviços 
postais são insuscetíveis de outorga46. Martins também registra que os 
serviços públicos, por determinação constitucional, são de titularidade 
estatal, em razão do art. 175 da CF/88 utilizar a expressão “incumbem 
ao Poder Público”, de forma que, uma vez que determinada atividade é 

44 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30.ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012. p. 727.

45 Idem, p. 702,703.

46 MARTINS, Ricardo Marcondes. Regulação administrativa à luz da Constituição 
Federal. São Paulo: Malheiros. 2011, p. 217/218.
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caracterizada pela constituição como sendo serviço público, “sua presta-
ção não se insere, de forma alguma, no campo da liberdade”47.

O Min. Carlos Ayres Britto também compreende o serviço postal 
como público e indelegável à iniciativa privada48.

Luiz Roberto Barroso, em direção divergente à de Mello, a partir 
da leitura dos incisos X, XI e XII do art. 21 da CF/88, conclui que a 
Constituição quis dar tratamento ao serviço postal distinto dos serviços 
arrolados nos incisos XI e XII de tal dispositivo constitucional, de manei-
ra que o serviço postal seria classificado como uma atividade econômica 
não monopolizada, disponível, portanto, à livre iniciativa. Diz o autor49:

Imaginar que o serviço postal é um serviço público, como os dos inci-
sos XI e XII, seria ignorar a gritante diferença de texto que os distin-
gue, como se o constituinte nada quisesse dizer com isso, e estives-
se apenas fazendo uso diletante das formas lingüísticas, para dizer a 
mesma coisa de modos inteiramente diversos.
(…)
Não é possível assim estender o sentido do verbo manter, que por si só 
não exclui a participação dos particulares nesse setor da economia, para 
que ele venha a abranger a prestação pelo Estado dessa atividade na quali-
dade de serviço público, com toda a restrição que essa forma de intervenção 
acarreta para o princípio da livre iniciativa. Se esta fosse a vontade do 
constituinte, ele teria se valido das mesmas expressões que utilizou no 
art. 21, XI e XII. A interpretação textual das disposições constitucionais 
sobre serviços postais também chancela o entendimento de que eles 
são meras atividades econômicas, e não serviços públicos. (grifamos).

Assim, ambos os autores concordam que a CF/88 quis dar tratamento 
distinto aos serviços postais, em relação aos serviços elencados nos 
incisos XI e XII do art. 21, só que esse tratamento distinto implica a 
classificação da atividade postal como serviço público não passível de 
concessão, na visão de Mello e Martins, e enquadrável como atividade 
econômica sujeita à livre iniciativa, na visão de Barroso.

Luís Roberto Barroso, logo, exclui os serviços postais do conceito de 
serviço público, compreendendo-o como submetido à livre iniciativa. 
O ilustre autor esclarece que o serviço postal foi outrora corretamen-

47 MARTINS, Ricardo Marcondes. Regulação administrativa à luz da Constituição 
Federal. São Paulo: Malheiros. 2011, p. 201; 285.

48 ADPF nº 46.

49 BARROSO, Luis Roberto. Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da 
atuação da iniciativa privada. Revista de Direito Administrativo, v. 222, p. 205. 2000,
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te qualificado como serviço público inerente ao Estado, pois, em um 
determinado momento (início da década de 30), não havia interesse 
da iniciativa privada em incumbir-se de tal atividade, de maneira que 
coube ao Estado, em razão do interesse coletivo, fazê-lo50.

Aduz, todavia, que a evolução econômica e tecnológica mudou esse 
quadro, de maneira que, atualmente, as empresas privadas possuiriam 
aptidão para o desempenho satisfatório dessas atividades, não havendo 
mais a justificativa fática para manter a atividade como estatal.

Como argumento de reforço, Barroso sustenta que ainda está em vi-
gor o regime de franquia das agências dos Correios e que, se de fato o 
serviço postal estivesse submetido ao regime do art. 175, que isso nun-
ca teria sido possível51. Nesse particular, dissentimos do ilustre jurista. 
Não é porque uma lei (que autoriza o franqueamento) se encontra vi-
gente, com os contratos decorrentes dela em curso, que estaria indene 
de inconstitucionalidades.

O sistema de franquia então existente foi tido como irregular pelo 
TCU (Acórdão 601/94, Plenário), ocasião em que se determinou que a 
ECT deveria instituir novas franquias mediante licitação. Com a edição 
da Lei nº 11.668, de 2008 e do Decreto nº 6.639, de 2008, o regime 
licitatório para a outorga de franquias passou a ser legalmente exigido.

Esse movimento mostra, portanto, que não foi aceito o regime de 
franquia como sujeito à livre iniciativa, pois dependente de outorga 
mediante licitação52.

50 BARROSO, op. cit, p. 202.

51 BARROSO, op. cit, p. 206.

52 Maria Sylvia Zanella di Pietro enxerga o modelo de franquia dos Correios como 
uma espécie de contrato de concessão: “Tão grande é a semelhança entre os dois 
institutos que é possível colocar a franquia como uma espécie de contrato de con-
cessão; nela há as apontadas características da concessão: transferência, ao franquea-
do, de poderes e deveres próprios do concedente, conservando, este último, alguns 
poderes e deveres, em especial o de controlar e fiscalizar a atuação do franqueado, 
o de dar-lhe todo o treinamento e assistência técnica indispensáveis à execução do 
serviço e, se for o caso de franquia de distribuição, como o correio, fornecer-lhe os 
bens necessários a essa finalidade. A diferença entre a concessão de serviço público, 
em sua forma tradicional, e a franquia de serviços é apenas de grau, porque, nesta 
última, o franqueado sofre limitações em sua atuação e em sua organização muito 
maiores do que o concessionário na concessão tradicional”. In DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 12.ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2019. p. 339 (edição digital).
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Ainda que se entenda que o regime jurídico que antecedeu a CF/88 
imprimisse a característica de atividade econômica ao serviço postal53, 
entendemos que o constituinte de 1988 optou por alçá-lo à quali-
dade de serviço público, eis que arrolou-o expressamente como de 
incumbência do Poder Público Federal.

Assim, para que fique ilustrado grau de dissenso que tem a discussão 
quanto à classificação dos serviços postais, vimos que o mesmo fato cons-
titucional (redação dos incisos X, XI e XII do art. 21 da CF/88), leva a 
conclusões (de pelo menos dois autores atuais) diametralmente opostas.

Prosseguimos com a opinião de outros autores.

Maria Sylvia Zanella di Pietro também compreende o serviço postal 
como um serviço público exclusivo54 e, embora noticie sua liberalização 
pela via legislativa, compreende-a como inconstitucional55:

Na Constituição, encontram-se exemplos de serviços públicos exclusivos, 
como o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. 21, X), os serviços de 
telecomunicações (art. 21, XI), os de radiodifusão, energia elétrica, navegação 
aérea, transportes e demais indicados no artigo 21, XII, o serviço de gás cana-
lizado (art. 25, § 2º). Esses serviços é que estão sendo parcialmente libera-
lizados pela legislação ordinária, passando essa parte privatizada a reger-se 
pelos princípios da ordem econômica, principalmente liberdade de iniciativa e 
livre concorrência (art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal).
(…)
O que vem ocorrendo é uma privatização parcial, feita pela legislação 
ordinária, ao arrepio da Constituição, como na legislação de telecomu-
nicações, energia elétrica, correios, portos, em que uma parte da atividade 
atribuída à União para ser exercida diretamente ou por autorização, per-
missão ou concessão, está sendo deixada à iniciativa privada.

Odete Medauar, sem tocar no caráter da exclusividade56, também com-
preende o serviço postal (Correios) como serviço público, submetido ao 
regramento do art. 175 da CF/88. A autora, ao perquirir se (e como) a 
responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CF) se aplica às estatais, mencio-
na ser necessário verificar se prestam serviços públicos. Diz a jurista57:

53 BARROSO, op. cit, p. 203/204.

54 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 32.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019. p. 303.

55 DI PIETRO, op. cit, p. 115.

56 Ao menos na obra analisada.

57 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 21.ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2018. p. 368.
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Alguns indicadores podem auxiliar na tarefa: dispositivos constitucionais 
e de lei que atribuem a certas atividades a condição de serviço público 
(por exemplo, CF, art. 30, V, e Lei nº 9.074/95, art. 1º); o serviço públi-
co caracterizado como atividade prestacional de responsabilidade do 
Poder Público (CF, art. 175), tais como: fornecimento de água, coleta 
de lixo, limpeza e iluminação de ruas, correios, telefone, manutenção de 
áreas verdes, jardins e praças. Se as entidades acima prestarem serviços 
públicos, o regime de sua responsabilidade civil por danos a terceiros é o 
do §6º do art. 37 da CF, seja quanto a terceiro usuário, seja em relação a 
terceiro não usuário. (grifamos)

Luiz Fernando Silveira Netto, por sua vez, assevera que o serviço 
postal “É serviço público por excelência, seja por sua origem (…) seja 
pela força do verbo ‘manter’ (…)”. À guisa do ‘manter’, o constituinte 
originário sempre buscou a exclusividade na prestação do serviço pú-
blico ou atividade que indica (…)”58.

Na ADPF nº 46, cujo voto vencedor foi o do Ministro Eros Roberto 
Grau (relator para o acórdão), restou expressamente assentado que o 
serviço postal é serviço público prestado em regime de privilégio (ex-
clusividade) e somente poderia ser livremente explorado por empresa 
privada caso a Constituição expressamente o permitisse. O magistrado 
registrou que, se a CF/88 pretendesse que os serviços postais fossem 
delegáveis à iniciativa privada, o texto expressamente assim apontaria, 
tal qual fez a Constituição em relação a saúde e educação:

(…) é certo que, para que a empresa privada pudesse ser admitida à 
prestação do serviço postal, que é serviço público, seria necessário que a 
Constituição dissesse que o serviço postal é livre à iniciativa privada, tal 
qual o fazem os artigos 199 e 209 em relação à saúde e educação, os quais 
podem ser prestados independentemente de concessão ou permissão.

Parece-nos coerente a visão de Grau no particular, ao excluir o serviço 
postal da livre iniciativa, tendo em vista que a CF/88, quando autorizou 
os serviços públicos à livre iniciativa, ela assim o fez expressamente 
(saúde e educação).

Há outros pronunciamentos do STF no sentido de que, além de se-
rem serviços públicos, os serviços postais também seriam exclusivos de 
Estado. É o que se extrai, por exemplo, do Recurso Extraordinário nº 
773.992 (julgado em sede de repercussão geral), o qual reconheceu a 
imunidade recíproca da ECT:

58 NETTO, Luiz Fernando Silveira. O serviço postal licitável. “Sê-lo ou não sê-lo eis 
a questão”. Revista do TCU nº 115, 2009, p. 78.
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EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. 
Tributário. IPTU. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 
Imunidade recíproca (art. 150, VI, a, da CF).
1. Perfilhando a cisão estabelecida entre prestadoras de serviço público e ex-
ploradoras de atividade econômica, a Corte sempre concebeu a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos como uma empresa prestadora de 
serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado.
(…)
(RE 773992, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
15/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

A expressão atividade “exclusiva do Estado” não significa, contudo, 
que ela é indelegável à iniciativa privada. Ela também é utilizada para 
fazer referência a serviços públicos passíveis de outorga. Neste caso, a 
exclusividade diz respeito à titularidade (no caso, União), mas não à 
prestação/execução dos serviços.

Em sentido diverso, estão os autores que enxergam os serviços postais 
como atividade econômica em sentido estrito, alguns entendendo-os como 
atividade econômica sujeita ao regime de monopólio (indelegáveis, portanto) 
outros interpretando-os como atividade econômica sujeita à livre iniciativa.

Diogo de Figueiredo Moreira Neto aponta o serviço postal, ao lado 
das atividades econômicas monopolizadas do art. 177 da CF/88, como 
uma intervenção monopolista, uma competência oriunda da supressão 
da iniciativa privada, em que o Estado se impõe a exploração econô-
mica com exclusividade59:

Assim, os instrumentos de intervenção de que se pode valer o Estado são 
taxativamente previstos na Constituição. Para o autor, quatro são as moda-
lidades de instituições interventivas:
(…)
3. Intervenção monopolista – “o Estado se impõe com exclusividade na ex-
ploração econômica de certos bens ou serviços”. É a “forma mais radical de 
intervenção do Estado na economia, executada com a supressão da iniciativa 
privada em setor que passa à reserva de atuação do Poder Público”. A ano-
malia da supressão da concorrência mediante a instituição de um privilégio 
ao Estado, definida numerus clausus pela Carta de 1988: para a União, nos 
arts. 21, IX, e 177 (serviço postal e de correio aéreo nacional, petróleo e 
gás natural, minérios nucleares etc.) e para os Estados e Distrito Federal, nos 
arts. 25, § 2º, e 32, § 1º (serviços de gás canalizado); (grifamos)

59 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, 2001. Apud MOREIRA, Egon Bockmann. 
O direito administrativo contemporâneo e suas relações com a economia. Curitiba: 
Editora Virtual Gratuita-EVG, 2016, p. 175.
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Em sentido similar a Neto, José dos Santos Carvalho Filho classifica 
os serviços postais como monopólio implícito60.

Egon Bockmann Moreira lista a ECT como exemplo de exercício es-
tatal de atividade econômica61.

Celso Spitzcovsky enxerga o serviço postal, ao lado dos monopólios 
elencados no art. 177 da CF/88, como sendo ‘situação de monopólio 
implícito.”62

A par das correntes teóricas acima arroladas, acrescentamos aquela 
que representa a opção político-legislativa do Congresso Nacional: o 
art. 1º, VII, da Lei 9.074/95 (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) ex-
pressamente subsumiu o serviço postal ao regime de concessões de 
serviços públicos.

No sentido da possibilidade de o legislador ordinário poder decidir 
acerca da concessão dos serviços postais, Joaquim Barbosa, em seu 
voto na ADPF nº 46, asseverou que “ (…) a possibilidade de quebra 
do regime de privilégio em relação ao serviço específico de entrega de 
correspondência comercial deve ser tratada pelo legislador ordinário, 
a quem cabe estabelecer as hipóteses de prestação desse serviço pela 
iniciativa privada, mediante contratos de concessão e permissão”.

Assim, identificamos ao menos quatro correntes quanto à natureza 
jurídica do serviço postal:

1. Serviço público indelegável: Bandeira de Mello, Ricardo 
Marcondes Martins, Min. Carlos Ayres Britto.

2. Serviço público delegável: Lei 9.074/95, art. 1º, VII; Min. 
Joaquim Barbosa.

3. Atividade econômica monopolizada ou monopólio implícito 
(embora atividade econômica, é excluída da livre iniciativa): 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Celso Spitzcovsky; José dos 
Santos Carvalho Filho.

4. Atividade econômica disponível à livre iniciativa: Luís 
Roberto Barroso.

60 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direto administrativo. 34.ed. São 
Paulo: Altas, 2020, p. 1575 (versão eletrônica).

61 MOREIRA, Egon Bockmann. O direito administrativo contemporâneo e suas relações 
com a economia. Curitiba: Editora Virtual Gratuita-EVG, 2016, p. 226.

62 SPITZCOVSKY, Celso. Direito administrativo esquematizado. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2019, p. 1019-1020 (edição digital).
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Os serviços postais, em razão de constarem expressa e inequivoca-
mente na Constituição como atividade de atribuição da União (art. 21, 
X, CF/88), possuem natureza jurídica de serviço público. Ainda que 
se compreenda que, atualmente, não há mais razões tecnológicas para 
manter o serviço postal sob a responsabilidade do Poder Público, o fato 
é que o constituinte originário tomou a decisão político-administrativa 
expressa de maneira que somente a alteração da Carta Magna autorizaria 
a liberalização irrestrita à livre iniciativa.

Serviços postais também não podem ser caracterizados como atividade 
econômica monopolizada, pois, a esse tipo de atividade, a CF/88 deu tra-
tamento específico expresso (art. 177). Também não estão disponíveis 
à livre iniciativa, pois tal conclusão faria letra morta do disposto no art. 
21, X, CF. Os serviços públicos (de incumbência constitucional expressa 
do estado) somente estariam sujeitos a livre iniciativa (que independam 
do ato formal de delegação/outorga/concessão) se assim o texto cons-
titucional dispusesse expressamente, tal como o fez com a saúde (art. 
199), educação (art. 209) e previdência (art. 202).

Nada obstante, os serviços postais são serviços públicos passíveis de con-
cessão, pois, além de o art. 21, X, CF/88, ter atribuído sua prestação ao 
Poder Público Federal, permitiu que a União dispusesse legislativamente 
sobre o assunto, pois a própria Constituição também conferiu à União 
a competência legislativa privativa acerca da matéria (art. 22, V, CF/88), 
de modo que a CF teria ‘delegado’ à União a decisão político-legislativa 
sobre de que maneira será prestada a atividade, direta ou indiretamente 
(mantendo, contudo, a titularidade do serviço).

Com a edição da Lei 9.648, de 1998 (que acrescentou o inciso VII ao 
art. 1º da Lei 9.074, de 1995, conforme mencionado acima) consoli-
dou-se a faculdade constitucional conferida à União, autorizando-se a 
prestação da atividade postal por via do instituto da concessão.

A partir das conclusões parciais, passemos à consideração de como 
essa concessão deve ocorrer para que seus termos se coadunem com os 
demais preceitos constitucionais.

6. A ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO POSTAL, SUA 
CONCESSÃO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Não existem privatizações, concessões ou desestatizações que sejam 
pressupostas e essencialmente ruins nem privatizações que sejam pres-
supostas e essencialmente boas. A delegação de uma atividade estatal à 
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esfera privada dependerá do grau de amadurecimento, planejamento e 
desenvolvimento econômico em que se encontra o país (tanto no que 
tange ao Poder Público quanto no que toca o mercado).

Umas das grandes preocupações (dentre diversas outras) que se 
tem com a concessão do serviço postal à esfera privada diz respeito ao 
atendimento economicamente deficitário de parcelas territoriais, o que 
poderia afastar o interesse das empresas privadas nessas áreas, com o 
risco de piora, redução ou até mesmo o cancelamento do serviço pos-
tal à parte da população que não tenha acesso digital adequado.

A busca pela efetivação dos direitos fundamentais passa a pautar a 
atuação da Administração Pública, notadamente com o advento do 
pós-positivismo, não limitando a atuação somente à legalidade estrita, 
mas, também, tendo em vista os princípios constitucionais63.

Nesse sentido, o respeito à dignidade da pessoa humana (direito fun-
damental) deve ser observado pelo Poder Público no momento de se 
tomar a decisão político-legislativa de se realizar a concessão de uma 
atividade de interesse geral. A delegação de um serviço estatal deve es-
tar em sintonia com “os efeitos da constitucionalização e da democra-
tização do Estado e do Direito brasileiros64” e deve ser um instrumento 
de alcance à satisfação das necessidades coletivas.

O que não se pode admitir é que a delegação implique a piora da presta-
ção do serviço prejudicando o usuário e permitindo o alijamento de par-
cela da população que se encontre em regiões tidas como não lucrativas. É 
nessa perspectiva que se tem a manutenção da atividade postal, sob a titu-
laridade do Poder Público, como importante fator de integração nacional.

Não seria possível a delegação ou outorga de determinadas atividades 
estatais, mediante concessão, caso o formato não garanta o amplo acesso 
ao serviço (princípio da generalidade/universalidade) nem se isso acarre-
tar o abandono dos cidadãos carentes e a queda na qualidade da prestação. 
O poder público tem o dever de prestar serviços público a todos, “por 
mais ineficiente, do ponto de vista econômico, que seja a prestação”65.

63 REZENDE, Rafael Carvalho. Curso de direito administrativo. 8.ed. Rio de Janeiro: 
Método, 2020. p. 104 (edição eletrônica).

64 JUSTEN FILHO, Marçal. As diversas configurações da concessão de serviço pú-
blico. Revista de direito público da economia, v. 1, 2003, p. 1-2.

65 MARTINS, Ricardo Marcondes. Regulação administrativa à luz da Constituição 
Federal. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 286.
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Nas palavras de Marçal Justen Filho, “Não é possível que um serviço 
imediatamente relacionado à realização da dignidade seja negado a de-
terminadas parcelas da população em virtude da ausência de condições 
econômicas para seu custeio”66.

Concessões devem ser realizadas diante de uma tríplice vitória: (i) deve 
ganhar o Poder Público ao reduzir uma estrutura que seja (desnecessa-
riamente) dispendiosa; (ii) deve ganhar o usuário do serviço por receber 
uma prestação mais qualificada (serviço adequado, modicidade tarifária, 
universalidade, generalidade etc); (iii) deve ganhar a empresa por poder 
exercer uma atividade econômica competitiva com aferição de lucro.

A própria licitação para a concessão de um serviço público deve ser 
estruturada de maneira a preservar o melhor padrão do serviço, com a 
máxima acessibilidade, sobretudo aos mais necessitados67.

O fundamento para se pensar na concessão dos serviços postais deve 
estar relacionado à compensação social (no sentido de resultar em me-
lhoria aliada à proibição do retrocesso na prestação do serviço), aliada à 
capacidade mercadológica de absorver o adequado atendimento dos usuá-
rios. Vale dizer, a abstenção estatal na prestação dos serviços postais deve, 
necessariamente, estar atrelada à maior eficácia dos direitos fundamentais.

Não basta que a forma escrita pela qual se efetive a delegação seja 
materialmente constitucional, mas também que, no decorrer da presta-
ção dos serviços delegados, sejam de fato atendidos os valores consti-
tucionais, de maneira que essa materialidade constitucional fática deva 
ser analisada antes (por robustos estudos técnicos), durante (consti-
tucionalidade do texto legal) e após a concretização da delegação. O 
juízo de constitucionalidade da adequação fática da delegação deve ser 
constante e ininterrupto, devendo a fiscalização do poder concedente, 
da população e dos órgãos de controle ser rigorosa e permanente.

7. CONCLUSÃO

Diante do texto contido no art. 21, X, CF, dizer que o serviço postal está 
aberto à livre iniciativa (independentemente de delegação estatal) seria 
fazer letra morta do texto constitucional. Uma mutação constitucional, 
em nossa opinião, não chegaria a tanto. O deslocamento do serviço postal 
à livre iniciativa somente seria possível mediante emenda à Constituição.

66 JUSTEN FILHO, op. cit, p. 28.

67 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço público e concessão de serviço público. 
São Paulo: Malheiros, 2017, p. 98.
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Os serviços postais, em razão de constarem expressa e inequivoca-
mente na Constituição como atividade de atribuição da União (art. 21, 
X, CF/88), possuem natureza jurídica de serviço público. Ainda que se 
compreenda que, atualmente, não existam mais razões tecnológicas 
para manter o serviço postal sob o manto da União, o fato é que o 
constituinte originário tomou decisão político administrativa expressa 
de deixar a atividade sob responsabilidade do Poder Público.

A utilização da técnica da concessão, por sua vez, é compatível com 
a ordem constitucional, notadamente em razão da redação do art. 22, 
V, da CF/88, o qual confere à União ampla competência político-legis-
lativa para tratar acerca dos serviços postais, decisão que foi efetivada 
com a edição da Lei que expressamente submeteu o serviço postal ao 
regime da Lei nº 8. 987, de 1995 (Lei de Concessões).

Caso de fato se concretize a opção político-legislativa de se conceder 
o serviço, deve-se concentrar na maneira pela qual ele deve ser delega-
do – de forma a não ir de encontro a valores constitucionais inderrogá-
veis, deixando ao relento a população que seja carente de internet e/ou 
que viva e territórios não rentáveis.

A questão é saber se o país já atingiu um nível de amadurecimento 
(ou de adequado desenvolvimento) suficiente, que autorize a delega-
ção do serviço postal sem que isso implique o malferimento da digni-
dade daqueles cidadãos que vivem em regiões em que o serviço postal 
não se mostre como uma atividade lucrativa. Eventual estratégia regu-
latória de concessão, para que se mostre constitucional, deve ser dese-
nhada de tal maneira que não prejudique o exercício da comunicação 
de parcela carente da população. Também é inadmissível retrocesso na 
qualidade do atendimento em detrimento puro e simples do lucro. O 
lucro e a livre iniciativa, que são valores constitucionais legítimos (não 
devendo ser pressupostamente demonizados) devem sempre estar alia-
dos (e a serviço) do interesse coletivo.
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