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RESUMO: O presente estudo trata da regulação do serviço postal, que se encontra em constante 
repercussão como fonte de debates jurídicos no tocante a diversos temas, seja sobre a refl exão 
de questões mais amplas, como a necessidade e efi cácia da intervenção do estado na economia, 
seja sobre a natureza jurídica desse setor, os recentes julgados, e as diversas posições jurispru-
denciais e doutrinárias que norteiam essas discussões. Não obstante a importância e complexidade 
do tema, neste trabalho, de forma sucinta, pretende-se compreender o serviço postal no Brasil, 
os posicionamentos sobre seu atual modelo e abarcar o princípio da efi ciência como norteador 
dessas atividades, bem como avaliar a compatibilidade de tal estruturação com o atual cenário de 
monopólio postal. 
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Introdução

O processo de comunicação fez-se presente desde os primórdios da Humanidade, 
em diferentes tipos de manifestações, estabelecendo a conexão do homem com o meio 
em que ele está inserido, socializando o indivíduo.

Dentre as inúmeras formas de comunicação, a escrita tem seu elevado grau de 
importância reconhecido, uma vez que é referencialmente um marco na evolução do de-
senvolvimento intelectual do ser humano, e seu advento possibilitou o trânsito de ideias, 
informações, descobertas, invenções e outros tipos de dados para além da presença 
física do autor, transpondo as barreiras fronteiriças da disseminação do conhecimento.

Nesse contexto, o responsável por transportar tal escrita não poderia deixar de 
ter sua relevância para o meio social. Assim, a prestação do serviço postal, objeto deste 
trabalho, é elevado a patamar de serviço indispensável à sociedade e não compreendido 
como mera atividade comercial.

Como toda atividade essencial, é de extrema necessidade haver regulamentação 
jurídica: por se tratar de serviço basilar de suma importância, há expressa previsão na 
legislação maior brasileira, a Constituição Federal de 1988, que por ter sido promulgada 
há mais de 20 anos, em outra realidade tecnológica, tem atualmente sua posição sobre 
o tema posta em xeque, acarretando diferentes interpretações no que tange ao modelo 
do setor postal vigente.

Atualmente, a prestação dos serviços postais dá-se por meio da Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos (ECT), a qual entrega mais de oito bilhões de itens por ano, 
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tendo em seu quadro cerca de 60 mil carteiros, um monopólio legal controlado exclusi-
vamente pelo Estado, com caráter de empresa pública (CORREIOS, 2013).

Destarte, a discussão que se pretende aduzir centra-se na efi ciência dessas ativi-
dades enquanto prestadas com o caráter de monopólio legal, tomando como parâmetro 
o princípio constitucional que rege as atividades da administração pública, disposto 
no caput do artigo 37 da CF88. Busca-se, em atendimento ao princípio da efi ciência, 
garantir um serviço de qualidade que gere bons resultados e busque a prevalência do 
interesse da sociedade como um todo sobre o de particulares, velando pelos direitos dos 
usuários do serviço.

Os ditames do mercado advindos das transformações decorrentes das inovações 
tecnológicas, das operações internacionais, da maior exigência dos consumidores, têm 
obrigado todos os setores da economia, inclusive os serviços postais, a atuarem com 
efi ciência. Trata-se de subsídios para fomentar a refl exão sobre os atuais fundamentos 
regulatórios que norteiam a atividade e sua compatibilização com tais mudanças, com o 
objetivo de primar pelo bem-estar social.

1 Breve relato histórico do serviço postal no Brasil

A abordagem histórica aqui suscitada serve para orientação a evolução do serviço 
postal de forma conjunta com a legislação pertinente a esse serviço, que no Brasil surgiu 
junto com o país, quando Pedro Vaz de Caminha, em 1500, anunciou ao rei de Portugal 
o descobrimento da nova terra. Desde então, muitas transformações ocorreram, mas 
apenas em 25/1/1663 reconheceu-se de modo formal a instituição dos Correios.

Até meados de 1700, essa instituição tinha sentido exclusivamente administrativo, 
utilizada apenas pelo Estado com a fi nalidade de suprir as necessidades governamentais de 
comunicação dos homens de negócio submetidos à estrutura pública, ou seja: eram linhas 
postais isoladas sob a proteção dos governadores de algumas capitanias.

Em 1798, os serviços passam a ser administrados pela Coroa e se inicia a regula-
ção do serviço postal interno, com a criação da primeira agência postal ofi cial do inte-
rior, na cidade de Campos dos Goytacazes (estado do Rio de Janeiro), o que desencadeou 
as caixas postais e a instituição do serviço para outras cidades, trazendo à tona o sentido 
de serviço comercial e econômico.

Já no período imperial, houve por meio de D. Pedro I a reorganização dos Correios 
do Brasil; e, posteriormente, o advento das reformas postais que geraram o estabeleci-
mento do serviço telegráfi co por D. Pedro II, fazendo com que o país aderisse a tratados 
de organismos internacionais de telecomunicações até então existentes, consolidando 
uma espécie de monopólio natural por volta de 1800, por força da natureza econômica 
de serviço público que desempenhava naquele contexto. 

Por não existirem interessados particulares na exploração das atividades postais, 
a natureza de monopólio natural no período imperial era justifi cável, uma vez que, para 
assegurar a prestação dos serviços, o Estado deveria atuar exclusivamente para garantir 
a devida continuidade (GABAN, 2012, p. 239).
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Com o advento do Decreto de 5/3/1829 pelo imperador, para conferir uma unifi -
cação de todas as linhas postais até então existentes numa administração geral e tratar 
das questões administrativas dos Correios, houve a preocupação de legislar sobre a regu-
lação da atividade dos correios e telégrafos federais. Em 1891, consolidou-se o primeiro 
indício constitucional sobre o tema, que se deu por meio do artigo 34, XV, que assegurou 
a competência privativa do Congresso Nacional para tanto.

Somente em 1931, foi Criado o Departamento de Correios e Telégrafos (DCT), que na 
Constituição de 1934 expandiu a competência exclusiva da União para manter os serviços 
postais, tendo o mesmo entendimento consolidado na Constituição de 1937 (artigo 15, VI). 

Já na Constituição de 1946, não se falava mais em exclusividade da União: essa 
constituição abriu brechas na redação do artigo 146, que versava sobre a possibilidade 
de que, mediante lei especial, a União poderia intervir no domínio econômico e na mo-
nopolização – abriu-se a possibilidade de criação de um monopólio estatal até mesmo 
para outras atividades além das postais.

Além da descaracterização da natureza jurídica de monopólio dos serviços postais 
na ordem constitucional, que se manteve até a Constituição de 1988, restam mais indícios 
que confrontam a consistência na argumentação de exclusividade legal da atividade postal.

Com a reorganização do serviço postal a partir de um modelo mais moderno que o do 
DCT, esse novo cenário mostrou-se cada vez mais empresarial. Assim surgiu em 20/3/1969 a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, criação ratifi cada pela Lei nº 6.538/1978. 

Tal descrição histórica leva-nos a refl etir sobre a importância político-econômica 
da evolução dos serviços postais na ordem jurídica: conforme sobrelevavam-se as razões 
para descaracterização de monopólio natural, mais era demonstrada a necessidade de 
assegurar o monopólio, o qual, trazido pela ótica da efi ciência não merece ser conside-
rado, já que a livre concorrência, se experimentada, poderia ser base para a reestrutu-
ração da regulação postal.

2 O atual modelo postal no Brasil

Conforme suscitado no contexto histórico, o serviço postal teve seu modelo defi ni-
do pelo Decreto-Lei nº 509/69 que posteriormente foi ratifi cado pela Lei nº 6.538/1978. 
Tal norma defi ne as áreas de serviços reservados a atuação exclusiva da ECT, uma empre-
sa pública com reserva de exclusividade na prestação dos serviços postais, sob o prisma 
de disseminadora e garantidora universal desses serviços, sustentando uma das bases de 
infraestrutura de comunicação no Brasil.

O modelo de estruturação do monopólio postal baseia-se nas seguintes previsões 
constitucionais: no artigo 5º, inciso XII, prevê-se a inviolabilidade do sigilo da correspon-
dência e as possíveis exceções; já o artigo 21, inciso X, dispõe sobre a competência da 
União para  “manter o serviço postal e o correio aéreo nacional”.

O último preceito constitucional suscitado é um dos fundamentos de justifi cação 
da intervenção direta do Estado na regulação do setor postal bem como do monopólio 
estatal: são acaloradas as discussões sobre o verdadeiro signifi cado do verbo “manter” 
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disposto na cláusula pétrea em questão. Nesse sentido, Gesner Oliveira, comentando o 
voto do ministro Marco Aurélio na Ação de Descumprimento de Preceito Constitucional 
(ADPF) nº 46/DF, menciona:

Nesse contexto, qual o signifi cado do teor do inciso X do art. 21? Será que o sentido 
da expressão “manter o serviço postal” é hoje o mesmo de 200 anos atrás, quan-
do, pelo Alvará de 20 de Janeiro de 1798, instituiu-se que competia aos poderes 
públicos o processo de organização postal dos Correios Terrestres? Será que se está 
condenado a fi car permanentemente atrelado ao passado, ignorando que o sentido 
das normas também é condicionado pela evolução da vida, da vida em sociedade? 
(OLIVEIRA, 2001, p. 43) 

A expressão, para o ministro, não teria interpretação de serviço obrigatoriamente 
prestado diretamente pelo Estado: signifi caria a atuação da União como garantidora da 
prestação do serviço postal, atuando, eventualmente, com mínima intervenção direta.

Há controvérsias sobre o tema. Para alguns doutrinadores, o monopólio do setor 
deve ser trabalhado à luz da intenção do constituinte originário, adaptado ao contexto 
atual. Desse modo, poderia, sim, também ser entendido como sinônimo de assegurar, 
regular e controlar diretamente:

[...] ao contrário do vocábulo utilizado para prestação de outros serviços públicos 
(telecomunicações, transportes, etc.), ou seja, “exploração”, utilizou-se, adequada-
mente, da expressão “manter”, aquele primeiro admitindo conteúdo econômico mais 
amplo, na linha da economicidade, e este mais estrito a demonstrar o caráter de ser-
viço imune prestado pelo próprio Estado. (GANDRA, 2002, apud CORREA, 2004, p. 36)

Não obstante a discussão doutrinária sobre o tema, outros argumentos seriam 
suscitados na busca pela sustentação do monopólio postal. Nesse sentido, é necessário 
primeiramente verifi car o tratamento constitucional sobre a intervenção do Estado na 
economia, compreendendo a ideia de que a justifi cativa para tal intervenção deva ser ex-
cepcional, e quando necessária, para minimizar as chamadas “imperfeições de mercado: 
externalidades, informação imperfeita e poder de monopólio” (GARCIA; VASCONCELOS, 
2005, p. 25). Diante disso, o artigo 170 da CF88 traz os princípios que alicerçam a ordem 
econômica – entre eles, a livre concorrência.

 
Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na li-
vre iniciativa, tem por fi m assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
IV – livre concorrência; [...]
 Parágrafo único -  É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade eco-
nômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei. (BRASIL, 1988)

Em consonância o artigo 173, caput, traz no seu bojo a possibilidade de exceção: 
“Art.  173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos 
da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme defi nidos em lei”.
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Partindo da premissa de que tais princípios são norteadores da ordem econômica 
constitucional, é cabível que qualquer exceção a eles deve conter expressa previsão 
legal na norma constitucional. São exemplos de monopólios legais, de acordo com o 
artigo 177 da CF88:

Art.  177. Constituem Monopólio da União:
 I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbo-
netos fl uidos;
 II - a refi nação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 
atividades previstas nos incisos anteriores;
 IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados bá-
sicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, 
de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;
 V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização 
e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos 
radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas 
sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 
21 desta Constituição Federal. (BRASIL, 1988)

Nota-se que não há claramente a previsão do monopólio postal. E a alegação de 
sustentação por meio de normas infraconstitucionais é de evidente atecnia, uma vez 
que as normas infraconstitucionais devem se ater aos princípios da ordem econômica, 
o que não é o caso do monopólio dos Correios que atenta contra esses princípios. Nesse 
sentido, Gaban sustenta que:

Dessa forma, se não há previsão na Constituição de 1988 sobre a existência de um 
monopólio postal, que é claramente contrário à ideia de livre mercado, normas in-
fraconstitucionais anteriores que contenham mandamentos nesse sentido devem ser 
consideradas como não integrantes do atual ordenamento jurídico. Isto é, não houve 
recepção pela Ordem Constitucional de 1988 do chamado monopólio postal pela ECT 
fundamentado no Decreto-Lei nº 509/69 e na Lei nº 6.538/78. (GABAN, 2012, p. 261)

Todavia, está-se diante da falta de clareza doutrinária e legislativa quanto à 
natureza jurídica do setor postal: pode-se vendar os olhos e encarar os serviços postais 
como atividade econômica monopolista conforme os fatos já explanados, ultrapassando 
as barreiras constitucionais; enquadrar os serviços postais como públicos, admitindo a 
delegação ou o exercício direto pelo Estado sob o respaldo do artigo 175 da CF, entendi-
mento compartilhado por Celso Antonio Bandeira de Mello e outros autores.

Por fi m, ainda havia a opção de atribuir o caráter de atividade econômica desses 
serviços submetidos aos princípios magnos da ordem econômica, fi cando sob a regulação 
estatal nos ditames do artigo 174 da CF, conforme compartilham Celso Ribeiro Bastos e 
Luís Roberto Barroso (FIGUEIREDO, 2009, p. 21). Como uma solução ainda que contro-
versa ou momentânea, o acórdão da ADPF nº 46/DF, julgada em agosto de 2009, com 
relatoria do Ministro Marco Aurélio, dispõe o seguinte:

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em arguição de 
descumprimento de preceito fundamental proposta pela Associação Brasileira das 
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Empresas de Distribuição – ABRAED, em que se pretendia a declaração da não recep-
ção, pela CF88, da Lei nº 6.538/78, que instituiu o monopólio das atividades postais 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) – v. Informativos 392, 409 e 
510. Prevaleceu o voto do Min. Eros Grau, que, tendo em conta a orientação fi xada 
pelo Supremo na ACO 765 QO/RJ (pendente de publicação), no sentido de que o 
serviço postal constitui serviço público, portanto, não atividade econômica em sen-
tido estrito, considerou inócua a argumentação em torno da ofensa aos princípios da 
livre iniciativa e da livre concorrência. Distinguindo o regime de privilégio de que se 
reveste a prestação dos serviços públicos do regime de monopólio [...] (BRASIL, 2009)

Portanto a natureza jurídica do setor postal é vista sob os mais diferentes prismas 
e discutida repetidamente no campo jurídico. Não se pretende aduzir uma opinião sobre 
o tema, e sim compreender sua complexidade e conhecer de modo geral suas vertentes 
para, assim, ressaltar a importância do princípio da efi ciência na prestação do serviço 
postal e sua possível compatibilidade com o monopólio.

3 A fragilidade do modelo postal monopolista 

Não restrito ao serviço postal, o modo de intervenção estatal no domínio eco-
nômico e o modelo de monopólio é fortemente infl uenciado pelos resquícios históricos, 
ideológicos de atuação centralizadora e estatizante do Poder Público.

Mais que a exclusividade de domínio, exploração ou utilização de determinado 
bem, serviço ou atividade, o monopólio traz o conceito da privatividade ou reserva de 
poder, conforme suscita Hely Lopes Meireles (2009, p. 648), quando defi ne o monopólio 
estatal como “deliberada subtração de certas atividades privadas das mãos dos particula-
res, para colocá-las sob a égide da Nação, por motivos de interesse público”. O autor traz 
ainda a visão do monopólio em sentido econômico, que traz o signifi cado de “controle de 
produção e preço” de forma ampla no que tange o poder de atuação exclusiva no mer-
cado, à exclusão da concorrência e à imposição de preço, unilateralmente estabelecida.

Nesse viés, a essencialidade do monopólio em diferentes imposições por si só já 
emana necessária refl exão. Ademais, a Constituição de 1988 expressamente resguarda 
esse modo de atividade que, dada a sua natureza, está delimitado a essa previsão. A dis-
cussão consiste no descrédito do modelo de atuação direta de atividade econômica por 
intermédio do Poder Público, e no caráter essencial ou excepcional e subsidiário dessa 
atuação no setor postal.

Além da fragilidade quanto à fundamentação do monopólio estatal para os ser-
viços postais, muitas dúvidas são levantadas quando do descumprimento desse modo de 
atividade, perante alguns preceitos basilares previstos em nossa Carta Magna: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: [...]
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa [...]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: [...]
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XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profi ssão, atendidas as 
qualifi cações profi ssionais que a lei estabelecer; [...]

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fi m assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
IV - livre concorrência; [...]
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
previstos em lei. (BRASIL, 1988, grifo nosso)

Interpretando a livre iniciativa como um dos fundamentos da ordem econômica e 
compreendendo-a em consonância com o direito à liberdade, consubstanciado no artigo 
5º – ambos como forte base da liberdade de lançar-se ao mercado e exercer atividade 
econômica, considerando ainda o sentido, não só do ingresso ao mercado mas a perma-
nência nele –, estaria a livre iniciativa balizada nas normativas do sistema jurídico a fi m 
de assegurar a liberdade dos agentes e nortear o papel da atuação do legislador, limitan-
do a não planifi cação da economia e ponderando a intervenção estatal. 

Nesse sentido, Eros Grau (2010, p. 204) posiciona-se quanto à abrangência do 
princípio: “Livre iniciativa não se resume, aí, a ‘princípio básico do liberalismo econô-
mico’ ou a ‘liberdade de desenvolvimento da empresa’ apenas – à liberdade única do 
comércio, pois. Em outros termos: não se pode visualizar no princípio tão somente uma 
afi rmação do capitalismo”.

A notável importância desse princípio é reconhecida por Petter, quando afi rma:

Nesse sentido, a livre iniciativa, fundamento da ordem econômica, informa a indis-
pensabilidade de sempre se estar vigilante em relação à preservação desta liber-
dade, tomando em consideração um ponto de vista equitativo, mais consentâneo 
com os ideais democráticos e de justiça social, também fundamentos do Estado 
brasileiro. (PETTER, 2005, p. 167)

Não há que se discutir a aplicação do princípio com o modo de atividade do setor 
postal, uma vez que o modelo de monopólio, por sua natureza, impede qualquer com-
patibilidade, quando restringe a atuação e impede a iniciativa de outros participantes 
na exploração da atividade econômica monopolizada. Não está contemplado, portanto, 
também o princípio da livre concorrência, uma vez que conforme dispõe Eros Grau 
(2010, p. 212): “Livre concorrência, então – e daí porque não soa estranho nem é insti-
gante a sua consagração como princípio constitucional, embora desnecessária (bastava, 
nesse sentido, o princípio da livre iniciativa) –, signifi ca liberdade de concorrência, des-
dobrada em liberdades privadas e liberdade pública [...]”.

Ainda que compreendendo-se a distinção dos princípios, é certo que o setor pos-
tal, assim como o mercado econômico, está vocacionado ao regime de livre concor-
rência, uma vez que há empresas capazes de adentrar efi cientemente na prestação 
dos serviços. Extrai-se desse modelo a possibilidade de justo equilíbrio entre procura e 
oferta, na estipulação de preço imposta pelo livre jogo do mercado, o que demonstra 
promissores benefícios para os consumidores.
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Ademais, a inefi ciência, a incompatibilidade com os princípios da ordem eco-
nômica constitucional, a corrupção envolta do atual modelo e a não sustentação da 
recepção do monopólio em nossa Carta Magna fragilizam a sustentação da pertinência 
do modelo postal vigente.

4 Princípio da efi ciência e o serviço postal

O princípio da efi ciência é uma das bases para atividade da administração públi-
ca. Surgiu no texto constitucional após diversos protestos contra seu reconhecimento, 
através da Emenda Constitucional nº 19/1998. Atualmente, encontra-se discriminado na 
Constituição Federal – artigo 37, caput. 

No intuito de assegurar a prestação dos serviços de forma efi ciente pela admi-
nistração pública – serviços primados pela utilidade, rapidez, agilidade e, principalmen-
te, economicidade –, o princípio da efi ciência atua também nos aspectos internos: por 
referir-se à relação entre administração e comunidade, a satisfação do cidadão deve ser 
alcançada, mas de forma menos onerosa para o Estado. 

Ademais, mesmo antes do reconhecimento da efi ciência como princípio consti-
tucional, na Constituição já havia previsão no artigo 74, inciso II, sobre o tema. Esse 
inciso mencionava a efi ciência como critério de controle interno das esferas do Estado. 
Os princípios do caput do artigo 37 da CF servem como nortes para a regulação das ati-
vidades da administração pública, que a exemplo da atividade privada, deve atuar com 
qualidade e presteza: “Art.  37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência [...]”.

Nota-se a preocupação do legislador constituinte com a obtenção de bons resul-
tados e a produção de efeitos positivos quando da atuação do administrador público no 
exercício de suas funções, zelando pela efetiva relevância dos serviços públicos. Nesse 
sentido, Alexandre de Moraes expõe o seguinte conceito sobre o princípio da efi ciência:

Princípio da efi ciência é aquele que impõe à Administração Pública direta e indi-
reta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, efi caz, sem 
burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios 
legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, 
de maneira a se evitar desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. 
(MORAES, 2003, p. 791)

Diante do novo cenário econômico-político mundial, não há de se excluir a efi -
ciência como princípio de orientação das atividades administrativas, uma vez que tal 
preceito passa da esfera jurídica e vai além, tanto nos meios quanto na efi cácia das 
atividades-fi m, visando a um modelo de administração gerencial que busca parametri-
zar as ações estatais com as ações privadas, na busca de otimizar custos, controlar as 
atividades-meio e gerar melhores resultados.
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Como forma de atender ao bem comum enquanto fi nalidade da atuação estatal, 
agir com efi ciência em consonância com os demais princípios é base para uma boa atua-
ção administrativa, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, nesse sentido, ensina:

Impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à con-
secução dos fi ns que cabem ao Estado alcançar”, advertindo, porém que “a efi ciência 
é princípio que soma aos demais princípios impostos à Administração, não podendo 
sobrepor-se a nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios 
riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito. (DI PIETRO, 1998, p. 157)

Celso Antonio Bandeira de Mello, em auxilio ao já exposto, conceitua e localiza a 
ideia do serviço público de modo útil aos nossos propósitos neste estudo:

Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 
material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singular-
mente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres 
e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito 
Público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições 
especiais –, instituído em favor dos interesses defi nidos como públicos no sistema 
normativo. (BANDEIRA DE MELLO, 2002, p. 600)

Conforme apontado, o setor postal como serviço público tem inegável essenciali-
dade em sua prestação, até pela relevância social a qual representa, estando sujeito aos 
princípios constitucionais que delineiam as atividades da administração pública, dentre 
eles o de atuar com efi ciência.

Nesse sentido, a noção de monopólio, para os defensores dessa corrente, dá-se 
justamente pelo fato do caráter estratégico e, em tese, efi ciente da competência pri-
vativa da União em manter os serviços postais, sob os argumentos da universalização, 
segurança/privacidade, comodidade tarifária e continuidade dos serviços. 

Em contraponto a esse entendimento, Gaban (2012, p. 64) comenta que “o pior 
modelo para os serviços postais é o de controle e gestão pelo Estado, dele decorrendo 
ainda maiores e mais importantes externalidades negativas que o modelo de monopólio 
natural propriamente dito”. 

Para se falar em efi ciência na prestação do serviço postal, seria muito primário 
atrelarmos esse princípio apenas aos aspectos que em tese justifi cam o modelo atual, 
quando o conceito de efi ciência e sua prática deve atender a diversos outros requisitos, 
conforme corrobora Moraes:

O princípio da efi ciência compõe-se, portanto, das seguintes características bási-
cas: direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem co-
mum, imparcialidade, neutralidade, transparência, participação e aproximação dos 
serviços públicos da população, efi cácia, desburocratização e busca da qualidade. 
(MORAES, 2003, p. 794)

Nesse sentido, quando da pesquisa sobre a efi ciência dos Correios (SNYFER, 
2012) para compreender os entraves que geram inefi ciência, encontram-se reclama-
ções de impacto nos mais diversos sentidos, que abarcam aspectos como moratória 
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e irregularidades nos processos licitatórios, problemas com contratações e concursos 
públicos, terceirizações ilícitas, falta de investimento na melhoria dos serviços, indícios 
de corrupção – falhas que, como atividade-meio, prejudicam a fi nalidade esperada, ge-
rando atrasos nas entregas e falta de cobertura em algumas regiões menos abastadas, o 
que descaracteriza a concepção de universalidade.

Neste ponto, convém assinalar que a técnica é, hoje, inseparável da Administração 
e se impõem como fator vinculante em todos os serviços públicos especializados, 
sem admitir discricionariedades ou opções burocráticas nos setores em que a segu-
rança, a funcionalidade e o rendimento dependam de normas e métodos científi cos 
de comprovada efi ciência. (MEIRELLES, 2009, p. 648)

Não se pode aqui banalizar e desmerecer a prestação do serviço postal como 
funciona atualmente, mas o interessante é refl etir sobre a real efi ciência na prestação 
do serviço. Nota-se que problemas administrativos, políticos e ideológicos decorrem da 
atividade como se apresenta.

Por outro lado, afi gura-se inviável explanar sobre casos ou mesmo fazer uma 
pesquisa aprofundada sobre as defi ciências do setor, uma vez que o objetivo do presente 
estudo não adentra esse universo. A título exemplifi cativo de um dos motivos da inefi ci-
ência do setor postal como monopólio, temos o fato de que o mesmo deve se ater a lei 
de licitações pela natureza jurídica a qual pertence, a presença de cargos políticos e os 
diversos entraves burocráticos em sua estrutura.

Ademais, a subordinação à gestão estatal, no que concerne aos processos licita-
tórios para as atividades da administração pública, traz à tona o fato da burocratização 
de alguns procedimentos, que inclusive acarretam muitas vezes atividades corruptas fo-
mentadas pela dotação de alguns privilégios e a obscuridade nos procedimentos, aspec-
tos que no âmbito da livre concorrência não estariam presentes, sendo algo, ademais, 
que naturalmente contribui para a prestação efi ciente dos serviços.

Desse modo, mesmo considerando-se a existência de falhas nos processos de lici-
tação e gestão de contratos e no cumprimento da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), há 
poucos posicionamentos contrários ao atual modelo.

As eventuais irregularidades dadas pelas brechas advindas da burocratização le-
varam em 2010 à concretização de um termo de ajustamento de conduta (TAC) entre 
o Ministério Público Federal no Distrito Federal e os Correios, no anseio de sanar ou 
mesmo minimizar as inconsistências nos processos licitatórios realizados pela ECT. Tal 
acordo deu-se para que a empresa pública corrigisse falhas concernentes às licitações e 
aos contratos, que muitas vezes foram alvos de corrupção.

Gaban (2012, p. 302) defende a extinção do monopólio estatal com relação aos 
Correios, arguindo um alinhamento do país com práticas externas vinculadas à “sepa-
ração do Estado da gestão das empresas operadoras dos setores postais e sua gradual 
inserção no regime de livre concorrência”. O autor ainda se posiciona no sentido da não 
exclusão do envolvimento da União, mas atribui ao órgão atuação diversa, na busca de 
maior efi ciência:
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Não há como negar que o serviço de correios se trata de serviço essencial a nação, 
daí a competência da União de sempre mantê-lo. Contudo, com a entrada efi ciente 
de empresas no mercado, mostra-se mais conveniente ao interesse social que a 
União passe a manter os serviços postais de forma indireta (i.e., como regulação) e 
não direta (i.e., como agente econômico). (GABAN, 2012, p. 263-264)

Observa-se, portanto, um real descompasso entre o princípio da efi ciência no 
contexto de monopólio postal, como atualmente se apresenta, e a atuação do Estado 
como regulador. Ainda que seja inserida de forma gradual, o obedecimento ao princípio 
da efi ciência merece ser cogitado, uma vez que os privilégios hoje desfrutados pela em-
presa monopolista – como, por exemplo, a não obrigatoriedade de prestação de contas 
pelos acionistas, dos lucros, entre outros aspectos – acabam escondendo os verdadeiros 
índices inclusive econômicos da atividade, trazendo prejuízos para a sociedade.

Sendo risco perfeitamente admissível num ambiente de monopólio, age a ECT co-
mo senhora e possuidora de sua atividade num sentido até mesmo de “asfi xiar” virtuais 
concorrentes, atuando de modo enérgico – e pior, utilizando-se de apoio de órgãos esta-
tais – para coibir o desenvolvimento de empresas atuantes em seu segmento. Confi ra-se 
comentário inserido nos debates em torno do Projeto de Lei Federal nº 3.677, de 2008, 
cujo mote é justamente discutir, e regulamentar de modo diverso ao atual, o modelo de 
prestação de serviços feitos pelos Correios:

Com mão forte, a ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) retomou a 
ofensiva cujo objetivo é aniquilar as pequenas empresas de courier, que pouco a 
pouco tomam o mercado nacional de encomendas expressas e, segundo os Correios, 
o de cartas. Os expedientes empenhados: apoio da PF (Polícia Federal) para várias 
blitzes nas empresas em pontos do país e ações em Tribunais Federais nas regiões 
com o pedido de fechamento imediato das empresas. A ação não poupa nem as fi rmas 
que contratam os serviços como companhia de água, de luz ou mesmo os bancos. 
A Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) não comenta o assunto, mas existem 
informações que [sic] a entidade está preocupada com o tema. (BRASIL, 2008) 

Trata a notícia acima, repisa-se, de algo plenamente natural num ambiente de 
monopólio. Um risco que se materializa diante de uma situação favorável a tal materiali-
zação. O isolamento de uma atividade nas mãos de um único ator econômico usualmente 
o conduz a uma postura arbitrária e de apropriação daquele nicho mercadológico. Para 
além do exercício de certos atos em voo solo, o titular de uma atividade em monopólio 
sempre tenderá à apropriação do próprio objeto dessa sua titularidade.

Veja-se que até mesmo a Petrobras, que durante largo período explorou a extra-
ção da petróleo de modo isolado, teve esse privilégio relativizado e ao fi nal extinto – isso 
numa atividade sabidamente estratégica, característica que não ostenta a atividade 
desenvolvida pela ECT.

Considerações fi nais

Este estudo procurou demonstrar a importância histórica do setor postal para 
a sociedade, não só pela essencialidade de seus serviços, mas por ser movimentador 
da economia, demonstrando a necessidade da efetiva efi ciência como princípio basilar 
constitucional, em sua forma mais ampla, nas atividades meio e fi ns desempenhadas.
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Considerando o princípio da efi ciência como a presteza e rendimento na presta-
ção do serviço, objetivando o alcance de resultados satisfatórios para atendimento da 
comunidade, atuar de forma diversa na prestação do serviço postal confi gura a abertura 
de um espaço a arbitrariedades e contrariedades ao interesse do povo.

O entendimento ora defendido longe está de ser opinião isolada dos autores des-
te estudo. Já mencionamos pesquisadores que compartilham de esse mesmo entendi-
mento. Uma vez mais, destacamos as ideias de Leonardo Vizeu Figueiredo (2009, p. 24), 
que pondera não haver como “se reconhecer a subsistência do monopólio do setor postal 
no atual texto constitucional, mormente por não haver sequer autorização do legislador 
constituinte para a exploração direta do mesmo por parte do Poder Público, ao contrário 
de outras atividades constantes no artigo 21 da CRFB”.

Outro autor, na mesma linha de entendimento, critica a posição do Supremo 
Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 46 e diz que “defender que o simples ver-
bo ‘manter’ já reserva à União a exploração do serviço postal faz com que despreze o 
princípio fundamental da livre iniciativa e ignorar uma interpretação evolutiva constitu-
cional do sentido do termo carta, que foi utilizado no julgamento como instrumento de 
sustentáculo do monopólio” (FERNANDES, 2012).

Parece-nos, pois, sufi cientemente demonstrada a incompatibilidade da efi ciência 
com o atual modelo de monopólio legal do setor, por diversos aspectos: não recepção 
constitucional; burocratização e margem para atuação corruptiva; descumprimento de 
preceitos constitucionais, entre outros entraves para efetivação do referido princípio. Tais 
aspectos embasam a necessidade de refl exão sobre o reposicionamento da União diante 
as atividades do setor postal, com a fi nalidade de minimizar as externalidades negativas 
presentes na atual conjuntura, priorizando o bem-estar social e a defesa do consumidor, 
atrelando sua possível atuação apenas e tão somente à regulação das atividades.

Portanto, verifi ca-se a possibilidade de se reestruturar o atual modelo, uma vez 
que existem empresas vocacionadas à prestação efi ciente dos serviços postais, estando, 
assim, a livre concorrência em aberto como uma forte vertente que merece ter sua pro-
posta avaliada e aproveitada para a atividade em questão. 

INCOMPATIBILITY OF PRINCIPLE OF EFFICIENCY 
AND POSTAL MONOPOLY MODEL IN BRAZILIAN 

CONTEMPORARY CONSTITUTIONAL FRAMEWORK

ABSTRACT: This paper deals with the mail service regulation, which remains in constant repercussion 
as a source of legal debates regarding several issues, including deeper refl ections about some wide 
questions, as the necessity and effi ciency of the State’s intervention on economy or, even more, 
about the legal nature of this area, and also the recent court cases and doctrinally positions leading 
these discussions. Nevertheless the complexity on this theme, this paper intend, in a succinct way, 
to comprehend the mail service in Brazil, the positions about its legal current model as well to 
evaluate the compatibility of this organization within the mail monopoly contemporary scenery.

KEYWORDS: Postal monopoly. Principle of effi ciency. Post offi ce.
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